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VOORREDE 

Er ontbreekt ons nog altijd een degelijke studie over de geschiedenis 
der Staten van Vlaanderen. Behalve de bladzijden die Warnkoenig, 
Gachard, Gilliodls-Van Severen en anderen in meer algemeene werken 
eraan gewijd hebben, bezitten we alleen de oude monografiën van 
Raepsaet (') en Zaman C) en de nog tamelijk jonge, maar van meet af 
onvoldoende verhandeling van A. Gallet-Miry ("). Voor de Staten der 
andere belgische vorstendommen, uitgenomen voor Henegouwen (4

), 

zijn we niet beter bedeeld. En het is niet ten onrechte dat onze landge
noot E. Lousse onlangs wees op die leemte in onze historische pro
ductie (5

) . 

En toch wat grooten rol hebben de provinciale Volksvertegenwoordi
gingen in onze geschiedenis niet gespeeld ! Een rol veel belangrijker 
dan gelijk vvaar, omdat de Provinciën bij ons veel meer er in geslaagd 
zijn hun autonomie te bewaren. Het aandeel der provinciale Staten in 
's Lands bestuur is in de Zuidelijke Nederlanden oneindig aanzienlijker 
geweest dan dit der Staten Generaal. 

Het ligt in onze bedoeling niet hier die leemte, zelfs niet voor Vlaan
deren, zoo maar in eens aan te vullen. Het staat ons overigens bekend 
dat aan die taak door anderen ijverig doorgewerkt wordt. Maar in 
afwachting dat een volledig overzicht van de geschiedenis der Staten 

(1) muvres compLètes, t. II, 1838. 
( 2 ) Exposition des trois Etats du pays et comté de Flandres, 1711. 
( 3 ) Les Etats de Flandre sous les périodes espagnole et autrichienne, 1892. (Extrait 

du MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES DE BELGIQUE, t. LXIV-LXV-LXVI, années 1890-91-92.) 
( 4 ) Wij bedoelen de inventaris van L. DEVILLERS, Inventaire analytique des Archives 

des Etats de Hainaut, van af 1884. 
( 5 ) E. LoussE, La formation des Etats dans la société européenne du moyen age et 

l'apparition des assemblées d'Etats (BULLETIN DU COMITÉ JNTER~ATIONAL DES SCIENCES HJSTO

RIQUES, 18 févr ier 1933) en Les origines des Etats des principautés des Pays-Bas. Question 
de méthode (REVUE D' HISTOinE ECCLÉSIASTIQUE, 1933) . 

---
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van Vlaanderen, of althans een volledig inventaris van hun archief, 
onze verwachtingen kome vervullen, zal het niet ongewenscht blijken 
op een der belangrijkste, zoo niet het belangrijkste fonds van dit 
archief een blik te werpen. W ij bedoelen de Resolutieboeken der Staten 
van Vlaanderen, d. i. de registers waarin de protocollen der Vergade
ringen opgeschreven werden. 

Het grootste deel van die B.esolutieboeken bevindt zich in het Staats
archief te Gent. Zij beslaan er 466 registers (waaronder enkele dubbels), 
benevens 13 banden tafels. De 466 registers omvatten de B.esolutiën van 
9 April1580 tot half-Mei 1583 en van 12 Juni 1614 tot18December1793. 
De eigenlijke Hesolutieboeken zijn er genummerd van 537 tot 999, en 
de tafels van 260 tot 273. Bovendien bevinden zich 14 Hegisters resolu
tiën op het Stadsarchief te Genl (van 25 April 1671 tot 4 April 1683), 
17 Registers resolutiën van 1572 tot 1661, 343 B.egisters resolutiën van 
1608 tot 1752 en 6 B.egisters retroacten van 1787 tot 1791 in het Stads
archief te Brugge e). Ook het rijke Stadsarchief van Iper bezat menig
vuldige stukken betreffende de Staten van Vlaanderen, daaronder de 
oudste be\>vaarde akten (van af 1540) en 30 Registers resolutiën van 1623 
tot 1678 (2

). Ongelukkiglijk is dit uiterst interessant fonds gedurende 
den oorlog met de verdelging van Iper door de duitsche artillerie totaal 
verloren gegaan. Zoodanig dat het thans onmogelijk geworden is een 
volledige uitgave van de Resolutiën der Staten van Vlaanderen te 
bezorgen. 

Er valt overigens niet aan te denken den integralen tekst der thans 
nog bewaarde Resolutieboeken over te drukken. De 466 B.egisters van 
het Staatsarchief te Gent alleen zouden een honderdtal boekdeelen bedra
gen. Maar wel de dertien banden tafels zou een taaie werker in afzien
baren tijd kunnen bemeesteren. Wij beproeven de taak met de uitgave 
van den eersten band. Hieruit zal blijken hoe loonend de uitgave der 
overige banden wezen zou. 

Die tafels werden opgemaakt in den loop der XVIII" eeuw. Een Hesa
lutie van 26 Juli 1738 gelast immers den procureur generaal Antoine 

(1) Cf. L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, lnventaire des Archives de la ViUe de Bruges, t. I•r, 
Introduction, chap. I•r. 

(2) E. DE SAGHER, Inventaire analytique des Archives de la ViUe d'Ypres, p. 239. 
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Van der Cruycen met die taak en belooft hem deswegen 6 gulden per 
boek. Dit besluiten wij uit een los blad gevoegd bij Register 274. 
Bedoeld Register behelst het begin van een alphabetischen Index, die 
moest gaan van A tot Z. Maar dit eerste ontwerp werd opgegeven voor 
de min of meer chronologische tafel in 13 banden waarvan wij de 
eerste hier uitgeven. 

Bij het doorbladeren van deze onze uitgave zal men onmiddellijk 
kunnen vaststellen hoe uitgebreid de samenvattingen zijn die de auteurs 
der tafels van de Hesolutiën gemaakt hebben; zóó nitgebreid dat men 
over het algemeen de Resolutiën zelf kan on tbere11. rets on tbreekt nog
tans in die tafels om ze gemakkelijk te benuttigen, namelijk de aan
duiding der data van de Resolutiën. Wij hebben getracht die leemte 
aan te vullen door gedurige opzoekingen in de Resolutieboeken zelf, en 
zoover het nuttig bleek, hebben wij die data tusschen haakjes bij de 
origineele samenvattingen gevoegd. De opzoekingen waren niet zeer 
moeilijk, daar het folio der Resolutieboeken immer nauwkeurig aan
gegeven wordt. Alleen in het eerste deel (1581-1583) kwamen wij enkele 
moeilijkheden van lezing tegen. Bij uitzondering hadden wij ook hier 
en daar met een verkeerde opgave der juiste plaats te doen : r o in plaats 
van V

0 en omgekeerd. In dergelijke gevallen hebben wij de verkeerde 
opgave over het algemeen goed gemaakt. 

Over het hoog belang der stof in de Resolutieboeken behandeld hoc
ven wij niet uit te weiden. Zooals men het onmiddelijk zal kunnen 
beseffen door den alphabetischen index dien we opgemaakt en bij onze 
uitgave gevoegd hebben, worden in de Resolutiën uiterst interessante 
vraagstukken aangeraakt; vooral in deze van 1580-1583 : de gratifica
tiën door de Staten van Vlaanderen aan Willem van Oranje verleend, de 
souvereineteit van den hertog van Alençon, de inbeslagneming en den 
verkoop der geestelijke goederen, het initiatief der Iperlingen wegens 
het sluiten van een internationaal-protestantsche Unie, de oppositie der 
Staten van Vlaanderen aan de pretentiën van Holland en Zeeland, de 
pogingen van Oranje om de aloude Staatsinstellingen van Vlaanderen 
te wijzigen, zijn misnoegdheid tegenover de Staten van Vlaanderen, 
zonder te spreken van de talrijke bijzonderheden over het oorlogsrecht 
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vau de11 tijd, de militaire cxcculie namelijk en de behandeling der 
gevangenen. 

De J\esolutiën van 1614-1631 zijn minder belangrijk voor de Staat
kundige en godsdienstige geschiedenis van ons Land, maar ze zijn het 
meer voor de economische, en wel namelijk voor de geschiedenis der 
openbare werken : de uitgraving van de vaart van Gent-Brugge wordt 
er om zoo te zeggen dag per dag behandeld. Het ontwerp van een vaart 
van lper naar de Zee, de afgunst der lperlingen tegenover Brugge en 
Gent en hun afkeer voor alle financieele tusschenkomst in openbare 
werken uit dewelke zij zelf geen voordeel trokken, de lijdensgeschie
denis der jaarlijksche beden en der buitengewone hulpgelden, de 
geschiedenis van het Transport van Vlaanderen - nog zoo weinig 
hekend -, de geschiedeni s der tuchthuizen, en nog meer andere vraag
stukken worden ruim toegelicht door onze tafels. Over de organisatie 
en de proeeduur der Staten zal men er ook overvloedige gegevens in 
aantreffen. Zoodanig dat uit vele oogpunten het nut van deze onze uit
gave niet kan betwist worden. 

Over de terminologie die gebruikt wordt in de Lafels der Resolutiën 
valt weinig op te merken. Alleen over het woord Resultaat, dat dikwijls 
voorkomt om een Resolutie aan te duiden, hoeft een woord uitleg. Een 
Resultaat is de uitslag van een sermo collegiis, d. i. van een raadpleging 
der Principaelen of lastgevers der Geestelijken en der Vier Leden : de 
Principaelen der Geestelijkheid zijn de verscheidene geestelijke corpora 
der beide bisdommen van Gent en Brugge; deze der · drie steden van 
Gent, Brugge en Iper zijn hun respectieve schepenen, benevens te Gent 
ook de collatie of breede Raad; deze van het brugsche Vrije zijn de 
hoogschepenen van de kastelnij. Voor de subaltemen (dit zijn de smalle 
steden en de kastelnijen buiten het Brugsche Vrije) zijn het de sr.he
penen en hoogschepenen. 

Hierover vindt men de noodige inlichtingen in het hooger yermeld 
werkje van A. Gallet-Miry, dat nogtans op vele plaatsen dient gewijzigd 
of aangevuld te worden bij middel van de hier uitgegeven stof. 
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DER 
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I 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende gen April 1580 
ende eijndende met Januarii 1581 C). 

10 1. Alvoorens ordonnantien verleent tot laste van den Tresorier van 
Vlaenderen tot betaelinghe van de C:mnoniers, vivrcs, coopen van 
graenen ende bier enz ... (13 April 1580) e) 

Reg . 537, fol. 7, 9, 10. 

2. Frans van Havre versoekende betaelinghe van de pretentien ghe-
15 sproten gheduerende de landen nogh waeren onder de ghehoorsaem

heyt. Resultat te exc useren om den noodt van den Lande (14 April1580) 

Reg. 537, fol. 8 vo, 3i. 

3. Die van Dendermonde versoeken slaekinghe van den arreste in 
den persoon van hunnen burghemeester ende pensionaris. ' Vorden 

:!0 (1 ) Het bedoelde Resotutieboeck maakt nr 537 uit van het Staatsarchief te Gent. De 
tafels die we in dezen bancl I uitgeven mal<en nr 260 uit van het zelfde Archief. 

( 2 ) De betaling bedragende 308 g. van '•0 groot en moet geelaan worden aan Vincent 
cte la Pasture, commissaris van artill erie. 
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gheordonneert binnen acht daeghen betoogh te doen van hunne 
ghevanteerde betaelinghe ende de ghearresleerden te blijven in arrest 
op 100 .:B gr. boete (15 April 1580) 

Reg. 537, fol. 9. 

4. Commissie verleent aen J'" Jacques .Rijswijck als wachtmeester 5 
over heL legher van Vlaenderen a 11" guldens ter maendt (15 april 1580) 

Reg. 537, fol. 9 v• . 

5. De weduwe van eenen Capiteyn bctaelinghe vraeghende van de 
afrekeninghe van haeren man, verciaeren die van Brugghe haer te 
renvoyeren tot die van Ghendt, waer haeren man ghedient heeft, ende 10 

d 'ander twee Leden dat de suppliante moet pallentie hebben tot beter 
commoditeyt (16 April 1580) 

Reg. 537, fol. 10. 

6. Die van Ipre claeghen ter vergaederinghe dat de steden beleyt 
ligghende met verscheyde soorten van militaire van diversche regimen- i 5 
ten, dacr door veroorsaekt wierdt dat aen de hoofden der steden niet 
ghedraeghen en wierdt het sculdigh respect (18 April 1580) 

Reg. 537, fol. 11. 

7. Ordonnanlien op den Tresorier van oorlog he te betalen aen de 
Capiteynen over hunne gagien (lö april-3 1nei 1580) 20 

Reg. 537, fol. 10 v•, 11, 12 v• en 13 v•, 17 v•. 

8. Den heer de la Noue, generaal van het vlaemsch Legher C), ver
soekt t' synder suite eencn persoon tot het betaelen van de Couriers 
ende andere secrete affaircn, ende worden (wordt) tot dies bij de ver
gaederinghe iemant ghecommitteert ende gheauthoriseert mede te 25 

nemen 600 à 800 guldens (20 April 1580) 

Reg. 537, fol. 11. 

(1) Zie H. HA U SER, François de Za Noue (Paris, 1892) . Cf. PIRENNE, Ht.stoire le Belgique, 
t. IV, bl. 151, en L. VAN DER ESSEN, A~exandre Farnèse , t. Il, bi. 280 en volg. 
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9. Mits het ghevanghen nemen van Willem van der Meulen, ghewel
dighen Provost, de selve commissie C) bij de Leden ghegeven aen 
Lieven Canengijs (22 April 1580) 

Reg. 537, fol. 12 V0
• 

5 10. Ordonnantie de familie van den voornoemden van der Meulen 
te delogeren binnen acht daeghen (26 april 1580) 

Reg. 537, fol. 13. 

11. Ordonnantie van 750 guldens in prolïj tte van den Capiteyn Lesby 
die den graeve van Egmond C) binnen Ghendt ghevangen gebracht 

10 heeft (22 April 1580) 
Reg. 537, fol. 12 V 0

• 

12. Die van Audenaerde claeghende over de groote oncosten bij hun 
ghesupporteert, wordt hun ter indemniteijt van dien ordonnantie ver
leent van 800 guldens op de angheslaeghen gheestelijcke goederen 

15 (26 April 1580) 
Reg. 537, fol. 13. 

13. Resolutie te rembourseren de huysvrouwe van mher Gillis Bor
luut van t gonne betaelt sal worden aen den Capiteyn ende soldaeten 
ghevanghen ghenomen hebbende den heer Torchy, broeder van den 

~o heer van Bours, om alsoo mel den selven Torchy uuij t te wisselen den 
voornoemden mher BarJuut ghevanghen van de Spaignaers (29 April 
1580) 

Reg. 537, fol. 15. 

14. Recommandatie van den heer de la Noue, generael van het vlaems 
25 legher, om de vergaederinghe t' authoriseeren den Capiteyn La Ferrier 

(1) De selve commissie d.i. h et officie van geweldigen provost, waaruit W. Van der 
Meulen ontslagen is. De resolutie van 22 April 1580 geeft niet te kennen wat men door 
bedoeld officie moet verstaan. Naar luid echter van de resolutie van 26 April die er op 
volgt, is de geweldige provost een ambtenaar belast met het bewaken van gevangenen 

30 die in zijn eigen huis opgesloten zijn en op zijn kosten onderhouden worden. 
( 2 ) Gevangen genomen te Ninove. Zie L. VAN DER ESSEN, Alexandre Farnès e, t. II. 

bi. 277-278, en KERVIJN DE VOLKAERSBEKE EN DIEGERICK, Documents inédits concernani le! 
troubles des Pays-Bas , t . IJ , bl. 120, 122, 125, 130, 135, enz 

l 

I 
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te laeten oprechten een compaignie van Françoisen dienende onder den 
vijandt ende die hij gheduerende sijn ghevanck bij hun hadde omghe
cocht (30 April 1580) 

Reg. 537, fol. 15. 

15. Resolutie indien den selven Capiteyn FeiTier eenigh volck 5 

ghewerft heeft die niet ghedient en lu~bben onder de vijanden, soo hij 
belooft hadde sijn compagnie op te richten, daerover gheen betaelinghe 
te doen (18 Mei 1580) 

Reg. 537, fol. 25 vo. 

16. Resolutie de goederen van den Bisschop ende Capittel van Door- IO 

nijck, omme de verbintenisse met den Prins van Oraignien, exempt te 
laeten van het onderhaut van de gheussche ministers (30 April 1580) 

Reg. 537, fol. 15 V 0
• 

17. Dese resolutie is ghecasseert bij resolutie (21 Juli 1580) 

Reg. 537, fol. 79 V 0
• 

18. Dese leste resolutie wederom inghetrocken (1 September 158û) 

Reg. 537, fol. 122. 

19. Placcaet tot het vercoopen van de gheestelijcke goederen 
(30 Augustus 1580) 

Reg. 537, fol. ii9. 

20. Resultat uuijt clck Lidt ccnen heer te committeren tot het ver
maecken van de magistracten in Vlaenderen, als de magistraeten best 
g-heinformecrt sijnde van de capaciteijt ende den gheest van de te 
kiesen (2 Mei 1580) 

Reg. 537, fol. 16 (1
). 

21. Cornelis Roosenburgh, Niclaeys Heijus ende Philips de Cherf ver
soeken het Clercqschap van den bloede (2

) tot het afnemen van den eedt 

(1) In margine met potlood: "copié par M. Vlietinck, novembre 1886 "· 
(2) Over het " Clercqschap van den bloede "· zie M. HEINS, Gand, sa Vie et ses Institu· 

15 

20 

25 

t-i ons, t. II, bl. 239. 30 
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int vernieuwen van de wetten; met briefven van sijne Hoogheijt den Duc 
d' Alençon; wort gheexcuseert (2 Mei 1580) 

Reg. 537, fol. i6 vo. 

22. Die van Deijnse versoeken het libre ghebruijck van hunne stadt-
5 poorten ende gheordonneert de vestinghen te demoilleren (2 Mei 1580) 

Reg. 537, fol. i7. 

23. De ghedeputeerde van Vlaenderen tot Antwerpen bij de Staeten 
generael adviserende dalter in Gheldcrlanut wneren 600 ruij Lers uie 
naer Vlaeneleren sauden cammen lot renforcement van het vlaems 

1U legher, mits hebbende advancement van 20 à 25 cluijsent guldens; ende 
gheresolveert die somme te furnieren (4 mei 1580) 

Reg. 537, fol. i8. 

24. Resolutie onder de selve ses compagnien, wesende Enghelsche, 
gheen andere te laeten dienen als Enghelsche, om de concussien ten 

15 platten lande daerdoor te vermijden (13 Mei 1580) 
Reg. 537, fol. 22, i4i. 

25. Resolutie die t.rouppen weder te doen vertreeken ende gheen 
voordere betaelinghe meer te doen (1 Juni 1580) 

Reg . 537, fol. 38, 4i. 

20 26. D' Enghelsche refuseren te vertreeken souder preallabie betae
linghe (12 Juni 1580) 

Reg. 537, fol. 47, 48, 52. 

27. Resolutie in Ghendt op te rechten een rekencamerin plaetse van 
die te Rijssel, mits Rijssel ghescheeden vvas uuij t de Unie (5 mei 

2:i 1580) (1) 
Reg. 537, fol. i8 V 0

• 

28. Opstellinghe van de selve rekencamer met denominatie van den 
President, rekenaers, auditeurs, greffiers ende huissiers (3 Juni 1580) 

Reg. 537, 4i V 0
, 52 V 0

• 

30 (1) Cf. KERVYN DE VOLKAERSBEKE en DIEGERICK, 0. C., t. II, bl. 153. 

J 
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29. Opstellinghe ende denominatie van den president ende raedts
heeren van den Ra ede in Vlaenderen (3 Juni 1580) 

Heg. 537, fol. 42 V 0
, 52 V 0

• 

30. De vergaedering he bernasehert sijnde dat sij int opstellen van die 
denominatie sauden gheexcedeert hebben den wille van de Principae- 5 

len, doen protest (8 Juli 1580) 
Reg. 537, fol. 68. 

31. Creatie van den Raedt van Vlaenderen door den duc d ' Alençon 
(20 Juli 1580) (1) 

Reg. 537, fol. 77. 

32. In de selve patente van creatie wordt gheseijt sijn Hoogheijt 
hierop ghehadt t' avis van sijnen seer lieven neve ende Lieutenant 
generael den Prince van Oraignen 

Reg. 537, fol. 77 vo. 

10 

33. Resolutie bij resultat aen de dochter van den Prins van Oraignen, t5 

ghenaempt Flandrina van Nassau, over wien de Leden peters hadden 
gheweest, te gheven voor vontghelt eene rente van 2,000 guldens 
s' jaers (5 Mei 1580) e) 

Reg. 537, fol. i9. 

34. Ordonnantie van Omacr Everwijn commis van den vijfden pen- 2U 

ninck over te bringhen sijne rekeninghe 
Reg. 537, fol. i9 vo. 

35. Resolntie naer Ninove te senden ammunitiën van oorloghe daer
bij ghespecifieert (9 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 20 V 0 en 2i. 

(1) Wegens al hetgene hier en verder vermeld wordt over de lwrte souverainiteit van 
den hertog van Alencon of Anjou, raadplege men, benevens de groote werl<en van 
H. PIRENNE, P. J. BLOK en GROEN VAN PRINSTERER, de Correspondance du duc d'AnjOU, van 
MULLER en DIEGERICK. 

(2) Over het doopsel van Flandrina, zie KERVIJN DE VOLKAERSBEKE en DIEGERICK, Docu- :JO 
ments inédits concernant les troubles des Pays-Bas, t . I , bi. 451 en 454. 
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36. Resolutie, om te connen uuytstaen den swaeren last van den oor
loghe, op te stellen rechten op diversche spetien ende coopmanschappen 
(9-14 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 20, 23, 26. 

5 37. Memorie overghegeven bij den Lieutcnant van den enghelsehen 
colanel Norisch C) om t' hebben betaelinghe, met marginaele solutien 
van de Leden op elck artikel (9-13 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 2i V 0
, 22 V 0

• 

38. Quaet rencontre en de de benden van het vlaems legher verstroyt 
iO bij Enghelmunster ende den generaal de la Noue ghevanghen (14 mei 

1580) (2
) 

Reg. 537, fol. 23 V 0
• 

39. Resolutie in meije 1580 revue te doen over de verstroyde benden 
ende de respective steden te voorsien van garnisoen (14 mei 1580) 

HS Reg. 537, fol. 23 V 0
• 

40. Resolutie monsieur de Villeneusie, Colanel van de Françoisen, 
ligghende tot Quaetrecht, mits het opcommen van den vijandt te laeten 
vertreeken over Schelde (14 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 24. 

20 41. Resolutie te senden eenen tambour naer Cortrijck an marquis 
de Richebourg, genera el van de Spaigniaers (14 mei 1580) C) 

Reg. 537, fol. 24. 

42. Resolutie twee pensionarissen mel briefven van eredentie te sen
den bij de enghelsche ende fransche capiteijnen, om hun nota te indu-

25 ceeren ende bewillighen dat sij hun Fülck souden leeden over Schelde 
tot Schellebelle ende Wichelen (18 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 25 vo. 

(1) In het vervolg wordt onverschillig de schrijfwijze Noritz of Norisch gebruild. 
(2) Cf. L . VAN DER ESSEN, 0. C., t. 11, bl. 280-287. 

i!O (') • den tamboer is vertraeken te peerde naer Cortryck den 15 Mey •. 



L ____ _ 

-8-

43. De Fransehen presenteren naer Schellebelle le gaen mits heb
bende een maent en half gag-ie (19 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 26. 

44. Resolu tie de graeven van Compaigny (Champagney), van Egmont 
ende Torchy ende de andere ghevanghen op hel Princenhof alle com- ;j 

municatie met elckanderen te beletten, etc. (19 mei en volgende) 
Reg. 537, fol. 26 v•, 27, 35 v •. 

45. Resolutie van eenighe capi teynen af te daneken ende andere in 
hun plaetse aen te stellen (20 mei 1580 en volgende) 

Reg. 537, fol. 27, 39, 40 v •. 

46. Resolutie te depcseheren ordonnantie van 300 guldens in proffijte 
van den heer de Piessis over eenighe voyagien ten profijtte van den 
Lande ghedaen (20 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 27 v•. 

10 

47. Den heer de la Croix ghevanghen ghebracht tot Ghendt (25 mei 15 
1580) 

Reg. 537, fol. 30 v•. 

48. De commissaris en van den hertogh V endome C) meynende de 
magistraeten te vcrmaeken, resolveren de Led en twee commissarissen 
van het Landt daerbij te voughen (28 mei 1580) :!L 

Reg. 537, fol. 32. 

49. Resolutie vier eomisen aen te stellen tot het ontfanghen van de 
gheestelijcke goederen (27 mei 1580) (2

) 

Reg. 537, fol. 32 v• . 

(1) Alias Anjou of Alençon. 25 
(2) Het gaat over een protest van Brugge nopens het aanslaan der geestelijl<e goede

ren. Over dat vraagstul< ontbreekt nog een degelijl<e monografie. Cf. soortgelijke docu
menten in A. C. DE SCHHEVEL, 1/ ecueil de Documents r elati fs aux troubles r eligieux en 
Flandre, t. IJ, n•• 260, 261, 270, 272, 293, 294, 295, 2~6. 300, 304, 313, 318, 319, 323, 328, 338, 374, 
394, 413. Op het Stadsarchief te Gent raadplege men het Resolutieboeck der Schepenen 30 
van de Keure , 1576-1584, f os 231 v•, 249 v• en 250, alsook r• 325 v•. 
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50. Resolutie ac11 eencn capitain sijne gagie niet te betaelen omdat 
hij niet wilde voldoen aen de orders van de Leden ende dal het onlij
delijck \vas dat eenen capilain aen de ovcrheijt nicl en sa ude obedieren 
(28 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 33 V 0
• 

51. Ciachlcn vau verscheyde iu sc lenell j ehen s de moetwilligheden 
van diversche capit.ain en (30 mei 1580 en volgende) 

Reg. 517, fol. 35, 37, 39, 51 V 0
, 84, 85, 87, 100, 113 V 0

, 161 , 
164 V 0

, 181 V 0
, 182. 

10 52. Resolutie de ghemcenten vooren te hauden hel be laelen van den 
vijfden penninek (31 mei 1580) 

Reg. 537, fol. 37. 

53. Resolutie de Commissie hij den Prins van Oraignen verleent aen 
Pieter De Vrient tot het collecteeren van de gheestelijcke goederen te 

15 excuseren ende te doen stant grijpen rle gonne verleent bij die van Ipre 
(1 juni 1580) 

Reg. 537, fol. 37 V 0
• 

54. De Edelmans van de suite van rlen heer de la None, generael van 
het vlaems Legher ghevanghen, ven:oeken betae]inghe van hunne gag-ie 

20 ende worden gherenvoij ccrt tot den gaimen ontfanghen hebbende de 
gagie van den selven de la None (2 juni 1580) 

Reg. 537, fol. 39 vo. 

55. Twee commissarissen ghedeputeert om int Landt van Waes te 
gaen informeren van de faiten ende desorders bij de Engelsche ende 

2ä Fransche aldaer ghecauseert (3 juni 1580) 

Reg. 537, fol. 40. 

56. De militaire colonels ende capitainen incorporeren s'lants in com 
men (10 juni en volgende) 

Reg. 537, fol. 46, 67, 1'40 v 6
• 

2 
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57. Sententie bij de vergaedering-he verleent ten faveure van eenen 
Lieutenant ghedefendeert ende overghegeven hebbende het casteel van 
Waesten a en de Spaign ia ers (17 jun i 1580) 

Reg. 537, fol. 50. 

58. Sententie contrarie ende lol laste van lwec officieren quaelijek 5 

ghedefendeert hebbende het cas tcel lol Avelglwm (1 juli 1580) 

Reg. 537, fol. 63 . 

59. Resolutien van de Principaelen op de propositie van de generaele 
Staeten van op het jaer 1580 te lichten den vijfden penninck; valt resul
tat sulcx te consenteren, welck resullat die van Ghendt hun laeten 10 

overvoisen sonder te treeken in consequentie (21 juni 1580) 

Reg. 537, fol. 54 vo. 

60. Al ist dat de Leden ten dien tijde hun actscribeerden de souve
renaiteteyt, versoeken nochtans octroij thove tot het lichten van den 
selven 5•n penninck (21 juni en volgende) f5 

Reg. 537, fol. 55, 79. 

61. Resolutie alle de ghcestelijcke goederen aen te slaen met last van 
daeruuijt te alimenteren de m tmichcn gheen profes meer doende van 
de roomsche religie (7 julî 1580) 

Reg. 537, fol. 64, 65, 66, 69 V 0
, 71, 76, 177 V 0

• 20 

62. Resolutie van die van Ghendt an den Pre]aet van Doest (ter Doest) 
te laeten het revenu van si jne goederen tot ende met den jaere 1579, 
mits bij die van Brugghe s1r lcx oock alsoo con enterende int regard van 
d'abdije van Sint-Pielers ende Prosdijc van Sint-Baefs (28 november 
1580) 25 

Reg. 537, fol. 178. 

63. D'Hollanders ende Zeelanders willen de prerogative hebben boven 
de andere Staeten ende de man<laten van de generaele Staeten uuijt
gheven op den naemc van die van Hollandt ende Zeelandt , ende reso-
lutie bij resultat sulcx niet te ghedooghen (21 jnli 1580) 30 

Reg. 537, fol. 80 vo. 
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64. De licenten verpacht aen die van Antwerpen voor 150M guldens 

Reg. 537, fol. 89 tot 91, 100. 

65. Resolutie an den Prins van Oraignen voor ouderhaut, soo lanck 
hij in Vlaenderen sal wesen, te gheven 20 <E gr. daeghs (9 augustus 1580) 

Reg. 5:37, fol. 92 V 0
• 

66. Het huij s van den abt van Baudeloo wordt ghegeven voor plaetse 
tot het hauden van de Rekencamer (17 augustus 1580) 

Reg. 537, fol. 94. 

67. De susters van den graeve Charles d'Egmont versoeken voor sijn 
iO onderhaut t' incommen van de Prosdije van Sint-Baefs (1 september 

1580) 
Reg. 537, fol. 122. 

68. De ghereformeerde in de prnchie van den Oudeman eenighe 
obstacle ghehadt hebbende in de exercitie van hun religie, committeren 

15 de Ledendrij heeren om hun te transporteren naer de plaetse om infor
matie te nemen met order an de weth van Watervliet, Waterlandt ende 
de prochie van den Oudeman alles int point van religie te doen dat de 
selve commissarissen sullen ordonneren (6 september 1580) 

Reg. 537, fol. 124. 

20 69. Resolutie te contribueren een derde, Brabant een ander derde 
ende Hollant ende Zeelandt het resterende derde in 330M guldens tot 
eene compagnie gardes van den Prins van Oraignen met het perijckel 
op sijne voijagien (6 september 1580) 

Reg. 537, fol. 125. 

25 70. Groote consternatie onder de Leden over het. overgaen van Bon-
ehaio an de Spaigniaers ende het opcommen van h1m macht 

Reg. 537, fol. 126. 

71. Instructie voor den intendent van het Westquartier (lange 
instructie opgesteld door de Staten samen met Oranje om de samenwer-
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king te regelen van den groot-admiraal, intendant van het Westquar
tier, met de garuisoenen van het binnenland) (1 september 1580) 

Reg. 537, fol. 127-128. 

72. Gheestelij ck.e goederen sauden ghegheven sijn aen den hertogh 
van Arschot in consideratie van sijne ambassade naer Cculen (8 sep- 5 

tember 1580) 
Reg. 537, fol. 128 v o. 

73. Commissic van J" Jacques eh~ Chcrf als capita in van ecne com
pagnie peerden ende eedt swerende den Prince van Oraignen ende de 
Leden ghetrauwe te sij u mitsgaeders de ghereformeerde religie vomen 10 

te staen (19 september 1580) 

Reg . 537, fol. 136 y 0
. 

74. Die van Audenacrde gheauthoriseert alle officieren ten platten 
Lande te moghen afsetten en de in hun plaetse te stellen patriotten C) 
(22 september 1580) 15 

Reg. 537, fol. 138. 

75. Den Prins van Oraignen versoeekt dat de Provintie van Vlaen
deren ghedeputeerde sande senden bij de Staeten generael tot Antwer
pen met volle procuratie om op alle affairen absolutelijck ende finalijck 
te moghen besluij ten; ende valt resultat ghedepu teerde te senden met 20 

last hun te reg uleren naer hun instructie (22 sep tember 1580) 

Reg. 537, fol. 139. 

76. De Leden ordonneren Ardenburg te demanteleren om hunne 
inobedientie ende condenmeren hun in eene boete van 3,400 g·uldens 
over inj uricn die sij (len Prince van Oraignien sauden hebben naerghe- ':! Z) 

seijt (22 scptem ber 1580) 

Reg. 537, fol. 1'41 V 0
• 

( 1 ) In den tell:st der Resolutie zelf zegt men "goede patriotten •. 
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77. Project van Eedt te doen bij den gouverneur van Dendermonde 
onder ander inhaudende de clausule de ghereformeerde religie vooren 
te staen (4 october 1580) 

Reg. 537, fol. 144 V 0
• 

:; 78. Den hooghbailli u van Ipre bij ue vergaedering-he gheautoriseert 
de Prochien die oiet en willen contribueren oHc hun j egens Je soldaeten 
opposeren, te laeten plunderen (4 october 1580) 

Reg. 537, fol. 145 V 0
• 

79. Vivres gheinterdiccert te laetcn voeren naer Aelst ende Gortrijek 
10 gheoccupeert bij de Spaigniacrs (6 ortober 1580) 

15 

Reg. 537, fol. 147 V 0
, 157 V 0

• 

80. Charles van Suelpeene gheautoriscerl om in de Casselrije van 
Cassel, n iet contribuerende met de Unie, Ie doen betaelen tot 1,000 gul
dens (10 october 1580) 

Reg. 537, fol. 149. 

81. Lij ste van de convoijrechten op de incommendc waeren 

Reg. 537, fol. 151-155. 

82. Prins van Ornigncn heeft gheaccepteert het gouvernement van 
Vlüenderen, dogh ccdl gheweijghert (25 october 1580) 

20 Reg. 537, fol. 160 V 0 
(

1
) . 

83. Formulier van den cedt van den Capilain van een oorlogschip 

Reg. 537, fol. 166. 

84. Commissie van eenen capitey11 Lcr zee bij de Leden verleent 

Reg. 537, fol. 165 vo. 

25 (1) Leest fol. löQbi•, vo. In Reg. 537 is folio 160 gevolgd door een ongenummerd folio . 
hetwellt een modern e archivaris met het cijfer 16Qb1• voorzien heeft. 
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85. Aen den heer 1' Admirael (Lamoral) cl'Egmont bij de Leden ver
leent d'helft van het incommen van de goederen van den selven huijse 
bedraeghende in Vlaenderen 14,400 guldens boven alle lasten (24novem
ber 1580) 

Reg. 537, fol. i76 V 0
• 

86. 18 ougste 1580 adviseert den baiJliu van Audenaerde dat de Spai
gniaers met al hun macht daernaer toecammen 

Reg. 537, fol. iOO vo. 

5 

87. Vertoogh persoonelijek ghedaen aen de Leden bij den Prins van 
Oraignen watter C) te doen stondt tot defensie van het Landt, dat Vlaen- 10 

deren de Unie in veele saecken te cort ghedaen hadde, hoe men de midde
len moeste vermeerderen, nieuwe cammisen aenstellen, etc. (27 augus
tus 1580) 

Reg. 537, fol. i05-ii2 V 0
• 

88 . De generaele Staeten legghen an den Prins van Oraignen tot drij t 1i 

duijsent guldens ter rnaent (27 augustus 1580) 

Reg. 537, fol. ii2 vo. 

89. Resolutie, bij de Leden met den Prins van Oraignen ghetrocken , 
in sijn handen te furnieren 160M gulJens als besten middel om Vlaen
deren daerrnede te deCenderen ende de stad Bouchain te secoureren, ~o 

waermede sijn Excellentie saude betaelen d'eerste ses weken solde aen 
de soldaeten ende voorders ophalen wat. tot den legher noodigh is ende 
bij de Provintie s:wdc moelc11 ghepresteert worden (24 augustus 1580) 

Reg. 537, fol. i 14-ii8. 

90. Resolutie te doen dernollieren het casteel van Gijseghem bij Den- 25 

dermonde (12 december 1580) 

Reg . 537, fol. 181. 

{' ) Leest wat er. 
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91. Resultat de rechten op het bier van iiii s. gr. de tonne te augmen
teren tot 6 s. gr. 

Reg. 537, fol. 187. 

92. Propositie van die van den Vrijen om de wijnen te belasten uuijt 
5 equiteit, omdat den gheringhen man maer bier connende drincken, 

tselve seer swaer belast is , ende rlen wijn die bij de rijcke ghedroncken 
wort seer leeghe (21 januari 1581) 

Reg. 537, fol. 194. 

93. De officieren militaire versoeken vrijdom op den wijn, ende 
iO gheexcuseert 

Reg. 537, fol. 198 V 0 • 
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Il 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 28 Januarii 1581 
ende eijndende 22 November 1581 (1). 

94. Alvooren de Leden promoveren Pauwels Jeron tot onderbailliu 
van Burgh op de recommandatie van den Calvenisschen Minister ti 

(28 januari 1581) 
Reg. 538, fol. 2. 

95. Den Commis Vleesebauwer gheordonneert uuijt de gheestelijcke 
goederen jaerelijckx te gheven an het consistorie van Meenen tot 
200 guldens tot vervoorderen van hun religie (31 januari 1581) 10 

Reg. 538, fol. 2 V 0
, 7. 

96. Blijleven greffier van de generacle Staeten te Antwerpen (18 
februari 1581) 

Reg. 538, fol. 14 V 0
• 

97. Executorialen bij de Leden vcrleent aen alle deurwaerders om op 15 
het versoek van de commissen van de angheslaeghen gheeslelijcke 
goederen alle debilcuren promptelijek eu sonder eenighe dissimulatie 
te executeren (17 februari 1581) 

Reg. 538 , fol. 18 vo. 

98. Den gotlYerneur van Auclenaerde wordt voor traclement bij ghe- 20 

leijt 100 guldens ter maendt (17 februari 1581) 

Reg. 538, fol. 18 V 0
• 

(I) Bedoeld Resolulieboeclt maal<t nr 538 uit van h et Staatsarchief te Gent. De tafel, 
hier uitgegeven , behoort nog immer tot nr 260. 
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99. H.esolulie den heer van Tourebi ('), ghevanghenen van oorloghe, 
te laeten gaen bij deu Prins van Parma om de uuijlwisseliughe vau de 
wederseijdighe ghevanghenen te uecommen, met heL eedelijek ver
ciaers dat den selven hcere aen de vier Leden voor sijn vertreek heelt 

:; moeten doen (28 februari 1581) 

Reg. 538, fol. 23 y 0 -25. 

100. Rapport van twee ghecommitteerde op het stellen van eenen 
continuelen Raedt van ûe Leden ende heL omstellen van eene ghemeene 
bursse (28 februari 1581) (") 

Reg. 538, fol. 27, 58-60, 62. 

101. Instructie tot het opstellen van den sel ven Raedt twelcke oock 
eenen Raedt van Finantie ende van oorloghe saude wesen, seer curieus 
om lesen (22 april 1581) 

Reg. 538, fol. 66 V 0 -71. 

15 l 02. George Lester C), Engelsman, pretendeert van de Provintie vier 
duijsent guldens, ende gheven die van Ghendt ordonnantie van een 
duijst guldens over hun contingent (1 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 28. 

103. Resolutie dat alle de gonne, iets te pretenderen hebbende tot laste 
20 van de gheestelijcke goederen, sulcx bij fm·me van placcaete te publi

ceren in den selven Raedt (7 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 33. 

104. Den heer van Oomberghe pretendeert ende wordt hem toeghe
seijt d'achterstellen van ses rnarex silver t' sjaers op het dooster van 

25 Loo in Veurne ambacht (7 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 34. 

(1) Torchi. 
(2) In margine met potlood : " copié par M. van Zuylen, l•r août 1913 ». 

(3) Leicester. 

3 

l 
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105. Premie toegheleijt aen vier duijtsrnans den Staet van Dender
monde hebbende helpen brenghen oncler de Unie (7 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 34. 

106. Alle de capitaynen van het garnisoen van Ghendt eommen ter 
vergaederinghe, die hun doel seker propositie van aen ijderen soldaet .'! 

wekelijcx te advanceeren vijf schelling hen, d ' officieren naer advenante, 
ende t' surplus te bewijsen op het revenu van den vijfden penninck, 
de welcke al den sel ven offer refuseren ende worden t' samen ghecas
seert (7 maart 1591) 

Reg. 538, fol. 35 V 0 en 36 V 0
• 

107. Arent de Bleeker pretenderende vergoedinghe van sijn verlies 
in de bataille van Inghelmunster, "\vort hem gheconsenteert te verhaelen 
Lot 25M grooten op de prochien van Aelst (10 maart 1581) C) 

Reg. 538, fol. 37 V 0
• 

108. Resolutie die van Lokeren te mainteneren in hun wekelijcke tij 

merckt (15 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 40 V 0
• 

109. Die van Vlaenderen aulhoriseren die van Brabant op te lichten 
tot laste van Vlaenderen 7,000 guldens tot betaelinghe van het regiment 
van den colanel Stuaert (16 maart 1581 eu volgende) 2o 

Reg. 538, fol. 41, 46, 88 V 0
• 

110. Obligatie van 1,000 guldens bij Vlaenderen verleent in proffijte 
van de Stadt Mechelen om haer te soulageren ende gheteekent bij de 
vier pensionarissen met recipisce van die van Mechelen (16 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 41 V 0
• 25 

111. Den aertshertogh Mathias vraeght voldoeninghe van sijn tracte
ment als gouverneur van de Nederlanden tot 1 october 1579 ende repar-

(1) Het land van Aalst, geen deel uitmakende van de Unie, wordt beschouwd als 
vijandelijk gebied. 
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titie ende rekeninghe wat ijdcr lit daerover noch schuldigh is (16 maart 
1581) 

Reg. 538, fol. 42 V 0
, 152 V 0

• 

112. Project van Placcaet op de meerdere lasten van consomptie 
5 (16 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 44. 

113. De nieuwe lijste ghearresteert ende gheteeckent bij de vier pen
sionarissen (14 april 1581) C) 

Reg. 538, fol. 53 v o. 

10 114. Resolutie den heer van Compaigny, ghevanghenen van oorloghe, 
te stellen in handen van de vrinden van mijnheer Gillis Borluut om 
jeghens elckanderen uuijtghewisselt te worden (20 maart 1581) 

Reg. 538, fol. 45. 

115. Resolutie te confisqueren de goederen van alle afwoonende ende 
15 vertraeken in de landen van de Spaigniaers, t' sij mans, vrouwen ofte 

kinderen (8 april 1581) 

Reg. 538, fol. 46. 

116. Resolutie indien ecnigh ongheval overquaeme den heere van 
Vilers als commandant van het legher, in desselfs plaetse te substitueren 

20 den heer van Thiant (10 april 1581) 

25 

Reg. 538, fol. 46 vo. 

117. Den heere van Thiant als coloncl toegheleyt 750 fl. ter rnaent 
met designatie wat perseonen hij daerover tracteren moet (10 april 
1581) 

Reg. 538, fol. 46 V 0
• 

(') Nieuwe lijst van consomp tie, d. i. van belastingen op de consumpti es. 
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118. Resolutie den heer de Vilers als marechal de camp e), toe te 
legghen 15,000 guldens ter rnaent gheduerende de carnpaigne (10 april 
1581) 

Reg. 538, fol. 47. 

119. Coopmans van ter Ga uw·en in Holland L claeghen ter vergaede- 5 
ringhe dat men hun tol Dunckercke eenig-he rechten doet betaelen, 
versoeken van de ·elve g heprctendeerde rechllm acte om aen de Staeten 
van Hollandt te exhiberen; die hun wort ontseyt ende de lossing he van 
hunne goederen sonder beladen (19 april 1581) 

Reg. 538, fol. 60 v•. 

120. Den pen ionaris Valcke tot ter Gauw compt claeghen over de 
augmentatie rechten hiervooren f• 44 C), met lang he deductie wat de 
Leden tot die augmentatie ghcrnoveert heeft 

Reg. 538, fol. 79 v • . 

iO 

121. Kijfbrief van vergaederinghe aen die van Iprc dat sij hun beste i5 

niet en doen om ghelt te doen incommen ghelijck de andere Leden 
(20 april 1581) 

Reg. 538, fol. 61 v•. 

122. Staet van alle de militaire in Vlaend eren sijndc, ende hoe veel 
bedraeght eene rnaent gagie (21 april 1581) C) ~o 

Reg. 358, fol. 63-66. 

123. De Kerckmeesters van 0. L. V. Kercke tot Aerdenburgh gheor
donneert afstant te doen van hunne functie, enz. (10 mei 1581) 

Reg . 538, fol. 79 v•. 

(1) De resolutie wordt genomen « in de absentie van den heer de la Noue •- 2!:) 
(2) Zie hooger nr 112. 
( 3 ) Die staat wijst op 3716 mannen voetvolJ{, 840 ruiters, 300 pionieren, ongeveer 

3650 mannen garnizoentroepen, waaronder 600 burgers. In die cijfers zijn de officieren 
niet medegerekend. De gezamenlijl{e last voor de Staten is beraamd op 75.000 g. per 
maand, de « secrete zal{en » en munitiën niet inbegrepen. 30 
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124. Jr Charles van Suijtpeene, heere van Wissche, wort capiteyn van 
een Compagnie voetvolck 

Reg. 538, fol. 92 V 0
• 

125. Commissie bij die van Ghendt verleent aen den heer de Fiennes 
;; als gouverneur van Ninove (6 juni 1581) 

Reg. 538, fol. 92 V 0
• 

126. Interdictie op lijfstraffe eenighe eetwaeren te voeren naer steden 
ghescheyden uijt de Unie (10 juni 1581) 

Reg. 538, fol. 97. 

10 127. Vierendertigh coopbrieven ghedepeseheert van vercochte ghees
telijcke goederen (11 juni 1581) 

15 

Reg. 538, fol. 98. 

128. Resolutie de generaele ghecstelijcke goederen te vercaopen 
(12 juli 1581) C) 

Reg. 538, fol. 108 V 0
• 

129. Resolutie van 's lants papieren en privilegien, onlancx van Ant
werpen beweeght tot Ghendt, te maecken een en inventaris (19 juni 1581) 

Reg. 538, fol. iüi V 0
• 

130. Den heere van Torchy ghevanghenen van oorloghe versoekt 
20 slaekinghe mits sijn randtsoen voldaen (16-20 juni 1581) 

Reg. 538, fol. 94 V 0
, 102 V 0

• 

131. Consent van de Leden om bij Sijn Hoogheij t op den spijekere 
op te lichten 14,000 guldens (12 juni 1581) 

Reg. 538, fol. 104 V 0
• 

25 (1) In werkelijl{heid is hier spraak van een Resolutie den verkoop der geestelijke 
goederen voort te zetten tot de som van 400.000 g. voor het onderhoud van het leger. 

J 
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132. Die van den Raede in Vlaenderen versoeken de betaelinghe van 
hunne gagien (30 juni 1581) 

Reg. 538, fol. 106. 

133. Resolutie op de selve vraeghen (19 october 1581) C) 
Reg. 538, fol. 157 V 0

• 5 

134. Den heere vun Sweveghem bij Cortrijck, apparentelijeken gou
verneur van de selve Stadt, doet twee calvenisten executeren, waerop 
de vergaederinghe fulmineert ende ordres gheeft om alle de priesters 
te vanghen in het Landt van Aelst, alwaer priesters waeren, omdat 
A el st niet en was in de Unie (14 juli 1581) (2

) 10 

Reg. 538, fol. 110 V 0
• 

135. Den Aertshertogh Matthias was nogh gouverneur generael van 
de Nederlanden ende bij de generaele Staeten daervoren erkent den 
12 januari 1581 ende noempt de Spaigniaerden « les ennemis com-
muns » 

Reg. 538, fol. 111. 

136. Resolutie den heer van Torchy, die hier vooren fo 94 seght sijn 
rantsoen betaelt te hebben, over te leveren in de handen van de Colanel 
Sonhey, ghevanghen bij de Spaigniners, om jeghens hem uuijtghe-

Ui 

wisselt te worden (14 juli 1581) 20 

Reg. 538, fol. 112 vo. 

137. De pretentien van den Baron Serghers ende waeruuijt daer 
t' sedert ghesproten is de rente van vier duijsenl guldens t' sjaers aen 
t' Collegie van Milius tot Leuven C), sijn gecreëert 1572 

Reg. 538, fol. 114 V 0 
(

4
). 25 

( 1 ) Men weet niet op well<e fondsen de leden van den nieuwen Raad van Vlaan
deren betalen. De vier leden trachten den last de eene op den andere te verschuiven. 

(2) Zie hooger nr 107. 
( 3 ) Leest collegie van Mylius. Cf. L. VAN DER ESSEN, Une institution d'enseignement 

supérieur sous l'Ancien Régime. L'Université de Louvain, 1921. bi. 143. Uit de Resolutie 30 
IJlijl<t dat bedoeld collegie veel ouder is dan L. VAN DER ESSEN het voorhoudt. 

(
4

) De aanduiding van het folio is verkeerd. Wij hebben de bedoelde beraadslaging 
niet teruggevonden, 
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138. De lantslieden bij de vergaederinghe toeghestaen, j eghens het 
garnisoen van Meenen wesende Schotten, om hunne onverdraghelij cke 
vexatien , met de clocke te kleppen ende ghewe11 met ghe\Yelt te weder
staen, nietjeghenstaen<.le selve garnisoc11 was ten diens te van de Unie 

5 (20 juli 1581) 
Reg. 538, fol. 115 V 0

• 

139. De vergaederinghe authoriseert alle officieren van Westvlaen
deren te agieren ende de placcacten van de Majestey t te vvercke te leg
ghen, jeghens de roovers van hun eijghen legher die het landt plun

fO deren nietjeghenstaendc hunne goede betaelin ghe (31 juli 1581) 

Reg. 538, fol. 118. 

140. Hendrick de Hulscher versoekt in possessie ghestelt te worden 
van de bailliagie van der Auderburgh bij hem vau de Majesteyt gheen
gageert voor 12,000 g uldens (5 augustus 1581) 

f.'î Heg. 538, fol. 120 V 0
• 

141. Den Prins van Oraignien ende de generaele Staeten, gheresol
veert hebbende tot laste van de gencraliteyL u u ij t te senden 400,000 gul
dens ter rnaendt, rnaeken daerin de quote van Vlaenderen 135,000 gul
dens, wesende wat beth dan een derde; daer in de Vergaederinghe 

20 consen teert omdat in Vlaenderen de meeste trouppen sij nde, sij ander
sints nogh meer sauden moeten con tribueren (5 augustus 1581) 

Reg. 538, fol. 122 . 

142. Resolutie te consenteren da t de generaele Staeten aen Sijn e 
Hoogheyt C) voor don gratuit 't sijnder aencompste verleenen 100,000 

'25 ~uldens 
Reg. 538, fol. 123 V 0

• 

143. Disput op de repartitie van t' selve don gratuit (5 september 
1581) 

Reg. 538, fol. 132. 

30 (1 ) Hertog van Alençon. 
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144. Resolutie de goederen gheleghen onder de Casselrije van Rijssel, 
niet wesende onder de Unie, campeterende gheestelijcke ghemeijnten 
ghefondeert in Vlaenderen, te rloen aenslaen (21 augustus 1581) 

Reg. 538, fol. 128. 

145. Den capiteijn Raphael Cromwel, Engelsman, compt bij ordre 5 

van den Prins van Oraignien in het vlaems legher tot Loo in V eurne 
ambacht (21 augustus 1581) 

Reg. 528, fol. 128 V 0
• 

146. Resolutie aen den Prins van Oraignien te recommanderen, tot 
de plaetse van capiteyn, den persoon van Louis de Brueck bij den over- iO 

lijden van Thomas de Brueck ijnen broeder (25 augustus 1581) 

Reg. 538, fol. 130. 

147. Den duc d'Alençon comt in Vlaenderen in 7bcr 1581 (5 septem
ber 1581) 

Reg. 538, fol. 131. 

148. Peter de Bot, anghestelden bailliu van Swijndrecht, doet den 
eedt naementlijck van de ghereformeevde religie vooren te staen (6 sep
tember 1581) 

Reg. 538, fol. 133 V 0
• 

15 

149. Resolutie te doen verbranden het huys van Kessenet op de Duele ~o 
bij Rijssel ende de sluyse te destrueren (11 scptemher 1581) 

Reg. 538 ,fol. 135. 

150. Eenigh officie vacant vallende, denomeren de Vergaederinghe 
drij personen aen den Prins van Oraignien ende Raedt van Staeten om 
daeruuijt eenen te kiesen (12 september 1581) 25 

Reg. 538, fol. 137. 

151. Lenaert Casembroodt renuntieert aen sijn Raedsheerschap in 
Vlaenderen ende wordt raedsheer in Hollandt (12 september 1581) 

Reg. 538, fol. 137. 
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152. Resolutie de voermans te doen rijden op 18 stuij vers daeghs van 
elck paerdt, den voerman daerinne begrepen 

Reg. 538, fol. 139. 

153. Verscheijde schepenen van den lande van rlcn Vrij en brenghen 
1:î ter vergoedinghe hunne commissien vercreghen van den Coninck van 

Spaignien, die worden ghecasseert ende sij in htmne officien ghecon
tinueert (3 october 1581) 

Reg. 538, fol. 148-149, 153. 

154. Jr Jan Cortewille , schepenen s' lanl s van den Vrijen, renuntieert 
iO aen sijn schependom, t' welcke hij seght te moghcn doen mits de veran

deringhe van Prince, ende en wort niet absolutelijck gheaccepteert 
(4 october 1581) 

Reg. 538, fol. 148 y 0
• 

155. Jr Bernard Wijnckelman, hooghbaillin van Veurne, gheeft over 
15 sijne commissie vercreghen bij den Coninck van Spaignien, wordt die 

ghecasseert ende hij ghecontinueert, ende <loet den eedt bij de gene
raele Staeten gheconcipieert, weleken cedt daerbij nerghens opghestelt 
en wordt (12 october 1581) 

Reg. 538, fol. 152. 

20 156. Den heer van Beauvoorde ende .lr pr (Pieter) van Waterloot als 
ghecoren schepenen van Vcurne, als woonende ten platten Lande, ver
soeken van dierghelij cken eedt ontslaeghen te sijn , twelcke wordt 
ontseyt ende in hun plaetse twee and ere ghecoren (12 october 1581) 

Reg. 538, fol. 152. 

21:î 157. 23 november 1581 was Doornijck belegert. door de Spaigniacrs 

Reg. 538, fol. 167 V 0
• 

158. Resolutie a en den Prins van Oraignien te gheven, soo lang he hij 
in Vlaenderen sal wesen, duijsent guldens ter maent, wanof den nombre 
van duijsent de industria schijnt openghelaeten te sijn, ende bij de 

4 
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selve resolutie gheproponeert hem te gheven als gouverneur van de 
Nederlanden 72,000 guldenst' jaers, soo als andere gouvemeurs ghepro
fiteert hebben (1 november 1581) 

Reg. 538, fol. 165 V 0
• 

159. Extrait uuijt den Resolutieboek van de Staeten generael nopende 5 

de middelen tot het outsetten van Doornijck 

Reg. 538, fol. 169 V 0
• 

160. Compareren ter vergaederinghe van de generaelc Staeten de 
Leden van Vlaenderen aen wie den Prince van Oraignien (verklaart) dat 
de Leden moeten commissarissen senden in de vergaederinghe tot Ant- iO 

werpen, gemachtigd ad omnes fines (13 november 1581) 

Reg. 538, fol. 170. 

161. Respectif vertoogh van de vier Leden wat behoorde ghedaen te 
worden tot het vinden van de oncosten van den oorloghe ende ontseth 
van Doornijck, belegert van de Catholicquen (13 november 1581) 1il 

Reg. 538, fol. 166 V 0 -168 vo. 

162. Pointen bij de Leden overghegevcn an den Prins van Oraignien 
ende de generaelc Staeten met resolutie in margine van den selven Prins 
ende Staeten, daerbij de selve generaele Staeten spreken als meesters 
(15 november 1581) :~o 

Reg. 538, fol. 170 V 0 -171 vo. 

163. Iterative propositien bij de Leden overghegeven an de Staeten 
generael op verscheyde pointen wat hun te doen staet, met marginaele 
resolutie 

Reg. 538, fol. 170 V 0
• 
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111 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 25 November 1581 
ende eijndende met den 12 Maerte 1583 (1). 

164. Alvooren die van Vlaenderen dooghen een -derde in de oncosten 
5 van de Generaliteyt (25, 27 november 1581 en 1 januari 1582) 

Reg. 539, fol. i, 2, 9. 

165. Bij de aenstcllinghe van den generaelcn Landt Haedt ofte Stae
ten generael is bedonghen dat ijder Provintie, eenigh officie vacant 
vallende, drij persoonen sullen denomeren ende dat de generaele Staeten 

10 daeruuijt eenen moeten kiesen (30 november 1581 (2
) 

Reg. 539, fol. 3 V 0
• 

166. De Provintie van Vlaentleren verpacht de veerschuijten voor 
Antwerpen (27 december 1581) 

Reg. 539, fol. 7 V 0
, 63 V 0

• 

i5 167. Tractement van den Prins van Espinoy van 3,950 guldens ter 
rnaent als generael van het vlaems legher (28 december 1581) 

Reg. 539, fol. 8. 

168. De generaele Staeten versacht hebbende dat de ghecornmitteerde 
van Vlaenderen tot de vergaederinghe van de generaele Staeten sauden 

20 ghcmachtigt sijn finaelijck ende ad omnes jines, valt resultat sulcx te 

(1) Bedoeld Resolutieboeck maakt nr 539 uit van h et Staatsarchief te Gent. De tafel 
behoort nog immer tot nr 260. 

(2) Zie hooger nr 75. 
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excuseren ende authoriseren te verleenen naer aude costnijme (1 januari 
1582) C) 

Reg. 539, fol. 12. 

169. Resolutien ende resulLat te laeten vacheren het officie van sou
verein bailliu van Vlaenderen al s een onnoodigh officie (6 januari 1582) 

Reg. 539, fol. 14. :S 

170. Tot het selve officie, beeteet gheweest hebbende bij Jr .Jan van 
Lichtervelde, worden bij de Leden gedenommeert .Tr Frans Triest, Guy 
de Brueck ende Jr Jan van Schoore (5 april 1582) 

Reg. 539, fol. 33. 

171. Resolutie eenen particulieren g·ouYerneur te rnaeken over Vlaen- iO 

deren ende waerin sijn fonct,ie saude bestaen (6 januari 1582) 

Reg. 539, fol. 14 V 0
• 

172. Resolutie de ghecommitteerde van Vlaenderen tot de Staeten 
generael bij te legghen vier guldens daeghs (12 Januari 1582) 

Reg. 539, fol. 17. tti 

173. Lanckworpigh vertoogh , aen den Raedt van State van de Unie, 
van die van den Vrijen jeghens d'andere Leden, ende naementlijck die 
van Brugghe, dat sij, met Brugghe ghelijckelijck ghecottiseert wor
dende, verkende (versoeken) dat van s'Lands incommen g-hemaeckt 
worde eene ghemeene burse (16 Januari 1582) 20 

Reg. 539, fol. 18-24. 

174. Resolutie ende advisen daerop van de andere Leden ende 
naementlijck die van Brugghe, segghende voor soo veele het platte 
Landt onderworpen is aen oploop van de vijanden ende passage van 
crijgsvolck, de beslotene steden daerjeghens belast sijn met eenpaerighe 25 

( t ) Zie hooger nrs 75 en 165. 
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ende lastighe garnisoenen, mitsgaeders de servicen ende andere oncos
ten, mantcosten ende de wercken van hunne fortificatiën (4 Decem
ber 1581) 

Reg. 539, fol. 24, 25-30. 

5 175. Jr Louis van Vlaenderen, heere van Praet, Jr Jacob de Grijse, 
.Y Joos Berluut, heere van Boucle, bij de Leden ghedenommeert tot de 
hooghbailliagie van Brugghe ende den Vrije (29 Maart 1582) 

Heg. 539, fol. 31 vo. 

176. Den heere van Cruijckenburgh heeft ghecocht de goederen van 
10 de abdije van Afleghem gheleghen int Vrije (29 Maart 1582) 

Reg. 539, fol. 32 V 0
• 

177. Instructie bij de Leden verleent aen den heer van Rijshave C), 
hooghbailliu van Ghendt, ende den heer van Wintershoven, als ghecom
mitteerde an den hertogh van Anjou, om hem te verwillecommen op 

15 sijn arrivement in dese Landen ende de complimenten te doen aen den 
Prins van Oraignien, als hij wesende den persoon die an het Landt dien 
prins besorght heeft (5 April 1582) 

Reg. 539, fol. 33. 

178. Resolutie, ter occasie van de aenslaende hulding he van den 
20 hertogh van Alençon, lot 2000 guldens gaudc ende silvere penninghen 

te laeten slaen, aen d'een si jde den hertogh van Alençon te peerde ende 
ter andere sijne wapenen met de gonne van de vier Leden (7 April 1582) 

Reg. 539, fol. 36. 

179. Resolutie te doen maecken eenen gravelijeken mantel, 
~5 hoet enz . . . 

Reg. 539, fol. 36. 

180. Resolutie den Duc d' Alençon t'sijnder huldinghe te tracteren 
ter maelteijt, daertoe begroelende den Prins van Oraignien, den Prins 

( 1) Leest RijiWve. 



-30-

van Espinoy, den graeve van Swartsenburg, den graeve van Mans
velt, met diversche andere heeren van den huijse van Sijne Hoogheijt, 
de Raeden van Staeten ende Finantien met de ghedeputeerde van de 
Steden ende Casselrijen (21 Augustus 1582) 

Reg. 539, fol. 92 V 0
• 5 

181. Formulier van den eedt te doen bij den duc d' Alençon ende den 
gonnen van de Staeten (22 Augustus 1582) 

Reg. 539, fol. 93. 

182. Descriptie hoe de huldinghe binnen Ghendt is ghebeurt 
(22 Augustus 1582) iO 

Reg. 539, fol. 93. 

183. Verscheyde pointen bij de Leden aen den Duc d' Alençon ver
thoont, om daerop t'hebben sijn aggreatie als approbatie, van alle 
t' gonne bij hun ghegereert soo in materie van religie als anderssints, 
dat gheen vreemdelinghen in Vlaender€n officien sauden moghen f5 

bedienen, dat den Raedt van Vlaenderen saude wijsen bij arrest enz ... 
(9 April 1582) 

Heg. 539, fol. 39. 

184. Den Prins van Espinoy versoekt hem ghegheven te worden alle 
de gheestelijcke goederen in het Doornijcksche, in consideratie van 20 

sijne verHesen ende ghedaen diensten , ende willen de Leden maer dis
poneren van het incommen (30 April 1582) 

Reg. 539, fol. 43. 

185. Resolutie in de ghemelde lasten van de Generaliteyt te rlooghen 
een derde in 300.000 guldens ter maent, ende dat meerdere somme 2~ 
noodigh sijnde het surplus bij de andere Provintien, minder last heb
bende als Vlaenderen, sal ghedraeghen worden (1 Mei 1582) 

Reg. 539, fol. 44. 

186. Den Duc d' Alençon, maer in het landt ghecommen sijnde, 
speelt al den meester ende stelt an die van Ipre eenen gouverneur teghen 30 

hunnen danck, die daerover hun beclaeghen aen de andere Leden, ende 
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gheresolveert daerjeghens vertoogh te doen aen den selven Duc 
(2 Mei 1582) 

Reg. 539, fol. 46. 

187. Die van Brabant versoeken dat die van Vlaenderen sauden ont-
:î slaende gheestelijcke goederen in Vlaenderen gheleghen campeterende 

aen abdijen in Brabant, met belofte van te ontslaen de goederen hun in 
Brabant campeterende abdijen in Vlaenderen; twelcke alsoo wort ghe
accepteert met conventie (9 Mei 1582) 

Reg. 539, fol. 48-51 V 0
• 

fO 188. Requeste bij de Leden ghepresenteert an den Duc d' Alençon op 
verscheijde pointen ende desselfs resolutie (12 Mei 1582) 

Reg. 539, fol. 50. 

189. Clachte van den Duc d' Alençon dat Vlaenderen sijn contingent 
niet op en brenght in den generaelen last, met antwoorde van de Ver-

15 gaederinghe dat hun conting·ent ten grooten deele gesmolten in de 
garnisoenen (19 Mei 1582) (1) 

Reg. 539, fol. 52 v 0
• 

190. Den Raedt C) van den Duc d' Alençon ghestelt op seven per
soonen, daertoe hem te proposeeren 21 persoonen, daeruuijt hij de ghe

'20 melde seven kiest; daerloe de vier Leden van hun sijde denomeren 
M. Andries van der Camere, Mr• Gillis Wijts, Mr• Charles de Griboval, 
ende Mr• Charles de Schildere (26 Mei 1582) 

Reg. 539, fol. 54 V 0
• 

191. De commissarissen van den lande die naer Vranckrijk gheweest 
25 hebben om te contracteren met den Duc d' Alençon sijn vereert met ses 

duijsent guldens (28 Mei 1582) C) 
Reg. 539, fol. 58. 

( 1 ) De Staten roepen het recht van val-idatie in, d. i. van afrel,ening der geleden 
schade en bekastingen op hun contingent in de bede. Over het r echt van valida tie, 

30 cf. ons boek : Occupations étrangères en Belgique sous l'Ancien Régime, t. I•r, bi. 551 
en volg. 

( 2 ) Leest den Raedt van Justitie. 
( 3 ) Tot het sluiten van het verdrag te Plessis. Cf. PIRENNE, Histoir e de Belgique, 

t. IV, bi. 171. 
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192. Bij de Generaliteij t van de Provinlie ghecontribueert tot 4,196 
guldens tot secours van de dickagie Saemslage aen dijk ende Notene C), 
omdat het selve Landt in staet niet en wa om d'oncosten te onderstaen 
ende dat anderssint die Landen ende meer andere int gheheele tonden 
te inonderen, ende daervan gheen proffijt meer te verwachten en was, ;; 
ende oock sonder te treeken in consequentie (9 .T uni 1582) 

Reg. 539, fol. 62. 

193. Jr Joos Triest, Mr• Jacob Fayaert, d'heer Jacob Mostaert, 
Mr• Frans Humbloot, Jr Frans de Schildere, Mro Sebastiaen Putteman, 
.Y Charles Romijns, ende Mr• Adriaen Byltijn van weghen de Leden van 10 

Vlaenderen ghecommitteert om over de Provintie te gaen resideren 
bij de Staeten generael met procuratie ad omnes fines, uuijtghesondert 
saeken dewelcke men van aude tijden de ghemeenten verplicht is te 
convoceren als tot opstellen van nieuwe beden ende dierghe-
1 ij cke (1 Juli 1582) (2) i5 

Reg. 539, fol. 64 V 0
• 

194. Advisen van de Principaelen op verscheyde pointen overghe
geven bij de Staeten generael die soo verschillende sijn dat op seer 
weynighe resultat valt, ende dies de commissaris en ten precedenten 
artiele belast sijn daerover de intentie van die van Vlaenderen aen de ~o 
generaele Staeten over te draeghen (3 Juli 1582 et sq .) 

Reg. 539, fol. 65 V 0 -83 , 97 V 0 -100, 100 V 0 -107. 

195. Onder ander inhaudende an den Prins van Oraignien, in consi
deratie van de verliesen in sijne goederen, hem te gheven d'abdijen 
van Geeraertsberghe, Ninove en Eenaeme (3 Juli 1582) 25 

Reg. 539, fol. 76. 

196. Den Prins van Oraignen versoekt bovendien de abdijen van 
Winoxberghe, Mcessene, Dunen ende Ever ham, Wastene ende Voor
mesele (31 Januari 1583) 

Reg. 539, fol. 131. 

(1) In Axelambacht. Dijl<breul< veroorzaakt door een tempeest. 
(2) Zie hooger nra 75 en 168. 

30 
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197. Worden die hem ghecedeert 31 Januarij 1583 

Reg. 539, fol. 131 V 0
• 

198. Item hem te gheven een traeterneut van 36.000 guldens 
(27 December 1582) 

Reg. 539, fol. 77. 

199. Item te excuseren het pensioen ghepretendeert bij den aerts
hertogh Matthias (28 December 1582) 

Reg. 539, fol. 78. 

200. Drij van de vier Leden uuijttende hun ad vis al t'saemen over-
10 eencommende, ende t' vierde Lidt segghende nogh gheen advis t'heb

ben, valt gheen resultat (het 4" Lid is het Brugscl1e Vrije) (3 Juli 1582) 

15 

Reg. 539, fol. 72. 

201. Die van Meenen versoeken gheerigeert te worden in een ghepri
viligeerde Staet ende hun toeghestaen (1 September 1582) 

Reg. 539, fol. 96 V 0
• 

202. Den Prins van Oraignen recommandeert de Leden denominatie 
te doen aen Sijne Hooghejit van drij persoonen tot het gouvernement 
van Vlaenderen, daertoe recommanderende den Prins van Espinoy, 
wanof sommighe diesnietmin denomeren den Prins van Oraignen ende 

20 andere te surceëren (22 October 1582) 

'25 

Reg. 539, fol. 108 V 0
• 

203. Resultat an den Prins d'Espinoy te laeten het incommen van 
het Bisdom van Doornijck met r·eserve van 11iet te vercaopen (22 Octo
ber 1582) 

Heg. 539, fol. 110 v" et 112. 

5 
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204. Denominatie van drij persoonen tot de onderbailliagie van 
Ghendt (21 October 1582) e) 

Reg. 539, fol. 1i4. 

205. Propositie bij forme van Petitie ghedaen aen notabie ende 
ghemeenten (3 November 1582) C) s 

Reg. 539, fol. 120. 

206. Den Prior van Sint-Saulve neffens Valenchien haut de partije 
van de Staeten (November 1582) 

Reg. 539, fol. 124. 

207 . Resolutie de ornamenten van de cappelle" van den Raedt (van 10 

Vlaenderen) te vercaopen om daermede boeken te coopen voor de biblio
lèque (12 November 1582) C) 

Reg. 539, fol. 124 V 0
• 

208. Alsoo de gheestelijcke goederen in den Vrijen insouffisant sijn 
tot onclerhaut van ghereformeerde mini. Lers, doen d 'andere Leden 1s 
secours (November 1582) 

Reg. 539, fol. 127 y o . 

209. Den Prince van Chimay kiest de sijde van de Staeten (19 Decem
ber 1582) 

Reg. 539, fol. 130. 

210 . Den Duc d' Alençon ghetendeert hebbende sigh meester te 
maecken van Antwerpen, wort ghecenseert vervallen van sijne becom
m en souveraineteijt deser Landen, mitsgaeders resultat met hem niet 
te tracteren ten sij naer overleveringhc vnn de steden bij hem gheoccu
peert (1 Februari 1583 en volgende) (4

) 

Reg. 539, fol. 135, 136, 140, 145. 

(1) Het gaat over het bailliuwscllap van den Oudburg van Gent 
(2) I-Iet gaat over convoyrecllten en licenten. 
(3 ) Cf. A. C. DESCHREVEL, 0. C. , t. Il , nr 319. 
(4) Hier wordt gewezen op de Fransche furie van 16 Januari 1583. 

20 

25 

30 
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211. Conventie met den Duc d' Alençon nopende sijne ruijminghe 
(7 Maart 1583) 

Heg. 539, fol. 141 V 0 -147. 

212. Instructie voor de ghecommitteerde gaende bij de Engelsche 
5 trouppen, ligghende in den Lande van Waes, om hun te induceren 

teghens de trouppen van den Duc d' Alençon (4 Maart 1583) 

Heg. 539, fol. 139. 

213. Die van Ipre proponneren eenighe deputatien te senden aen 
ghereformeerde moghentheden om met hun eene unie te rnaeken ende 

11l alsoo te verhoeden de inevitable ruïne van den Lande ende te conser
veren het Godtswoordt van de ghereformeerde religie (18 Maart 
1583) (1

) 

Heg. 539, fol. 144. 

214. Tot Antwerpen opghelicht sijnde eene compagnie op Enghe-
15 landt, versoeken de cooplieden van Vlaenderen de cassatie van diese 

(22 Maart 1583) (") 

Heg. 539, fol. 150 V 0
• 

215. Den Prins van Chimay versoeekt d'opheve van den Lande van 
Beveren hem toecammende lolter helft ende al soo toeghestaen C) 

20 Reg. 539, fol. 158 V 0
• 

216. Resultat J'" Frans Provin te admitteren tol de bailliage van de 
Casselrije van der A uderburgh (4 April 1583) 

Reg. 539, fol. 154, 155. 

217. Rekening-he van het produit van de respeclive spijekers ende 
25 wat die elck jaer renderen (voor de jaren 1580, 1581 en 1582) 

Reg. 539, fol. 156 V 0
• 

(1) Wij vestigen de aandacht der hi storiekers op cleze uiterst interessante Resolut.ie. 
(2) Ook cleze Resolutie verelient bijzondere aandacht. 
(3) Bedoelde Resolutie bevindt zich niet op het aangewezen foli o. 
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218. Bernaerd van Deynse ghecondenmeert in eene boete van 2000 
guldens ter eausen van het overgheven van het casteel van Avelghem 
(14 Mei 1583) 

Reg. 539, fol. 183. 

219. Declaratie van de veralieneerde domairren van Sijne Majesteijt, 5 

daet·onder de prochie van Bellem, de Pieter Masieres briefven ende 
veele andere domainen (29 April1583) 

Reg. 539, fol. 167-170. 

220. Bij de vier Leden ghereserveert, ghcduerende het interrèg,ne, als 
souveraine te disponeren van alle charges ende verrnaeken van de iO 

wellen op hunnen naeme ende niet van de generaele Staeten (2 Mei 1583 
en volgende) 

Reg. 539, fol. 170 vo, 172 vo, 181 et 181 V 0
• 

221. Den Prins van Espinoy, in consideratie van sijne groote diensten 
den Lande ghedaen ende het groot verlie van ijne goederen daaruuijt 15 

gheresultecrt, vrij verclaert van rechten ter re erve van den dobbelen 
impost (11 Mei 1583) 

Reg. 539, fol. 176. 

222. Brief van de Staeten van Hollanl op het subject dat sij den 
Prins van Oraignen aughenomen hadden tot hun overheijt ende dat 20 

de andere Provintien O'heen arghwaen conn en nemen C) 

Reg. 539, fol. 181 V 0 -188. 

(1) De brief is van 6 Mei 1583 . 
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Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 24 Juny 1608 
ende eyndighende 29 April 161 1. 

Het bedoeld Resolutieboeck bevindt zich niet i.n het Staatsarchief te 
Gent. Register 540 van het fonds behelst resolutiën die gaen van 

11 3 Januari 1602 tot 4 November 1604. Voor dit register bestaat geen 
Lafel. Het valt zoo veel te meer te betreuren daar het schrift ervan zeer 
moeilijk is . Misschien bevindt zich het bedoeld Resolutieboek in het 
stadsarchief te Brugge (zie GILLIODTs-VAN SEVEREN, lnventaire des 
Archives de la ville de Bruges, t. I. Introduction, eh. I, p. 7). Het lag 

10 echter in onze bedoeling niet ook het Brugsche fonds te ontleden. 

T aefel van den Resolutieboeck beginnende met den 23 October 1611 
en eijndende 16 October 1613. 

Zelfde opmerking als hierboven. 
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TV 

T aefel van den Resolutieboeck beginnende met den 12•n Juny 1614 
en eijndende 14 April1615 (1

). 

223 . Alvooren de wijdde van den Brugghschen vaert met de traeghels 
i 20 Roeden, te weten 12 R. an de zuijlsijde, te beginnen t'halven den 5 

vaert, ende 8 R. nn de n oo rl~ ijde , te beginnen vau t'halven den vaerl 
alsvooren 

Reg. 541, fol. 1 (2
). 

224. Resultat de directie Le laeten van het delven van den bruggh-
schen vaert aen den Baron van Hoboke etc. (23 Juny 1614) iO 

Reg. 541, fol. 10-15. 

225. Aggreatie van de vergaederinghe van de prijsije van de landen 
ghesmolten in den bruggschen vaert 

Reg. 541, fol. 84. 

226. Int committeeren van eenighe heeren committeert elck lidt Hi 

Reg. 541, fol. 27. 

227. De vesten yan Brugghe verdiept ten cos te van de Provintie 

Reg. 541, fol. 29 V 0 -31. 

(1) Bedoeld R eso~utieboeck maal<t nr 541 uit van het Staatsarchief te Gent. De taCel 
behoort tot nr 260. 20 

(2) De aanwij zing van het folio is niet juist. De afmetingen van de vaart zijn ergens 
uit een andere Resolutie getrol<l<en. Voor alles wat de vaart van Gent op Brugge betreft 
raadplege men de bel< ende werl<en van GILLIODTS-VAN SEVEREN, Le Cartulaire de L' Etape 
en Le Cartu~aire du grand tonlieu. 
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228. Decreet ende reglement verleent bij hunne Hoogheden op de 
differenten tusschen de Vergaederinghe ende subalterne (19 Septem
ber 1614) C) 

Reg. 541, fol. 34 V 0 -47. 

5 229 . Volghens het selve reglement en hebben de subalterne gheenen 
voix deliberatif, maer ijn gherecht te nemen inspectie van de reke
ninghen 

Reg. 541', fol. 36, 37 V 0
• 

230. De Gheestelijcke ende vier Leden (2
) nemen de resolutien op de 

iO vraeghen ende propositien van de Majesteijt, art. 2 van t'selve regle
ment, ende worden de selve resolutien in executie ghestelt niet jeghen
staende. de oppositie van d'een ofte d'ander overvoyst sijnde 

Reg. 541', fol. 36 vo en 37 vo. 

231. D'articlen 5 tot ende met 20 regardeert het verpachten van de 
fii provintierechten ende hoe die moeten betaelt worden 

Reg. 541', memorie. 

232. Articulo 21 is de eerste instellinghe van het recht van de mael
derije à 4 st. par saeck ten platten Lande, redimerelijck met drij stuij 
vers per hooft van de persoonen excederende den anderdom van ses 

20 jaeren 
Memorie. 

233. Articulo 23 de cammisen van de Provintie ghereduceert op den 
nombre van viere op de gagie van 250•n pennin ck van hunnen ontfanck 

Memorie. 

~5 234 . . \rticulo 26 gheordonneert alle ordonnantien gheteeckent te 
worden door eenen van de Gheestelijcke ende eenen heere van elck Lidt 
op peyne van nulliteijt 

Memorie. 

( 1 ) Dit decreet staat gedrukt in de Placcaeten van Vlaenderen, V• Boel,, bi. 346 en vlg. 
30 (2) Van af 1616 neemt de Geestelijkheid weerom deel aan de beraadslagingen der 

Staten, waaruit ze gedurende de godsdienstige beroerten gesloten bleven. Cf. GALLET· 
MIRY, Les Etats de Flandre, p. 34. 
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235. Articulo 27 gheordonneert eenen greffier aen te stellen tot het 
onderhanden van de registers ende van de resolutien t' gonne andermael 
gheordonneert wort in den volghenden boek fol. 62 

Memorie. 

236. Articulo 27 de kennisse van de processen tusschen de pachters 5 

ende den debiteur competeert den rechter van de plaetsc 

Memorie. 

237. Decreet ende reglement over de betaelinghc van de rechten 
op de antwerpsche bieren (zonder datum) C) 

Reg. 541, fol. 68 vo. :t.O 

238. Resultat uuijt de advisen van de heeren Principaelen voor sub
sidie te gheven 55.000 guldens ter rnaent ende 270,000 guldens tot het 
maecken van den Bruggschen vaert, boven de 600,000 guldens voor 
desen gheaccordeert (15 November 1614) 

Reg. 541, fol. 78. 

239. Acte presentatie subsidie 

Reg. 541, fol. 81 vo. 

240. Acte acceptatie subsidie 

Reg. 541, fol. 100 vo. 

!5 

241. Bij de selve acte nemen hun Hoogheden in betaelinghe de :21., 

pachtsomroe van de provintierechten op de antwerpsche bieren 

Memorie. 

242. Resolutie ofte reglement op de ure van de vergaederinghe op 
boete 

Reg. 541, fol. 105. ~5 

( 1) Komt niet voor in de Placcaeten van Vlaend eren. Zie den Index dier Placcaeten. 
V0 Bieren en ad annos 1614-1631. 
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243. Portée van de nieuwe impositien ten saysoene inghcgaen 
(1 December 1614) 

Reg. 541, fol. 115. 

244. Requesle aen hun Hoogheden ghepresenteert bij die van den 
~ Lande van den Vrij en , claeghende dat het plaUe landt m eer belast is 

als de steden ten aensien van het be~ tiael ghell 

i.O 

Reg. 54f, fol. 117. 

245. Conventie ciaerover tusschen de Vergaederinghe ende die van 
den Lande van den Vrijen (16 December 1614, 21 Februari 1615) 

Reg. 541, fol. 119 V 0
, 136-142. 

246. De prijsic van de landen in Aeltre, Knesselaere ende Bellern 
ghesmolten in den brugghschen vaert heeft beloopen twee duysent een 
hondert een-cn-tneghentigh ponden , elf schellinghen g rootcn 

Reg. 541, fol. 130 V 0
• 

H> 247. Resultat te hooren den ontfangh van de rekeninghen van de 
eommisen op twee taefels 

Reg. 541', fol. 134. 

248. Resolutie dat de cammisen moeten stellen hunne rekeninghe 
naer den sin van de Vergaederinghe 

20 Reg. 541, fol. 134. 

249 . Repartitie tusschen de vier memhers van de somme van t'sestigh 
duij sent guldens ter rnaent (21 Februari 1615) (1) 

Reg. 541', fol. 142 V 0
• 

(1) Bedoelde repartitie gaat slechts over 55.000. De kwoten zijn de volgende: 

25 Gent 28.816- 0 - 0 
Brugge .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5.856- 5- 0 
Yper ... ... ... 9.955-15-0 
Brugsch e Vrij e ... 10.372- 0-0 

55.000- 0-0 

30 Deze repartitie moet beschouwd worden a ls een wijziging van het Transport van 
Vlaanderen. 

6 

' 
11 

____j 
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250. Declaratie waerin bestact een vat wijn 

Reg. 541, fol. 153, 156. 

251. Laccage op de wijnen per cent 

Reg. 541, fol. 157. 

252. Regleweut, emmers goelghekeurdc projed, op de ferme van het 5 

ilooren van s' lants rek.etting·hen 

Reg. 541, fol. 173 v• . 

253. Petitie van de con tinuatie van t' ses tigh duijsent guJdens ter 
macnt, ende vier hon derl duij sen t guldens eens, lot het voorts delven 
van den bruggschen vaert -10 

Reg . 541, fol. 179. 

254. Resultat te accor·cleren t'sestigh duijsent gu ldens ter maent, mits 
vijf duij sent guldens ter rnaent uuijlhoudende tot het maecken van 
baracken , ende te accorderen twee duij sent guldens tot de wercken van 
den vaert (12 April 1615) !5 

Reg. 541, fol. 182. 

255. Resultat aen die van de Casselrijen af te staen de redemptie van 
de maelderij e bij hun versacht inghevolghe het 21•t• artiele van de regle
menten 

Reg. 541', fol. 186. 20 
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V 

T aefel van den Resolutieboeck beginnende met Februari 1615 

ende eyndighende December 1616 ( 1 ) . 

256. Alvooren alle t' gone begrepen bij de en boek tot fol. 45 i~ 

:s begrepen in den voorgaenden boek ler reserve van eene reguialive op 
de rechten van de wijne11 ende wat voor laccagc moel passeren 

Reg. 542, fol. 25. 

257. Advisen van de heeren Principaelcn tot het vinden van de bede 
gheaccordeert tot het delven van den brughschen vaert (24 April 1615) 

i ll Reg. 542, fol. 45 V 0
• 

258. Resultat te excuseren de rederoptic va11 de maelderijc bij d'een 
ende d'andere van de Casselrijen versacht 

Reg. 542, fol. 471 V 0 (
2

}. 

259. Decreet dienaengaende van de Finantien (18 April 1615) 

Reg. 542, fo l. 472 
(

2
). 

260. De prochien van Roucou (Roucourt), Pipay (Pipaix), Leu e, 
Sonreux ( P) in Hcnegouw schijnen Vlaenderen le wesen; ende bij de 
Vergaederinghc de provintierechten verpacht anno 1615 

Reg. 54, fol. 472 
(

2
} . 

20 (1) Dit Resolutieboeclc maal<t nr 542 uit van het Staatsarchief te Gent. De tafel behoort 
tot nr 260. 

{ 2 ) Er zijn geen twee folios 47. 
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261. Resolutie bij den Baron van Hoboeke, derigerende het delven 
van den brugsehen vaert, te versoeken het afdaneken van verscheyde 
ounoodighe offieiaelen ende te menageren de penninghen 

Reg. 542, fol. 49, 68. 

262. Aete varr de Gheestelijeke ende drij andere Leden, verleent an 5 

die van Ypre, nopende de penninghen tol het delven van den brugg
schen vaert (1) 

Reg. 542, fol. 53. 

263. Drij hondert ponden groole11 belaelt uuij L hel subsidie aen de 
dickagie van Serwoutersambacht (2 Mei 1615) 10 

Reg. 542, fol. 53. 

264. Resolutie verscheyde buysen le legghen in den vaert omtrent 
Sint-Joris ende de Ghevaerts 

Reg. 542, fol. 53 vo. 

265. De rechten op de bieren en sijn rnaer van de gonne in Vlaen- Ui 

deren ghesleten wordende, rnaer niet op de gonne passerende 

Reg. 542, fol. 54 vo. 

266. Acte presentatie subsidie van t'sestigh duijsent guldens ter 
rnaent, mits afcortende vijf duijsent guldens ter rnaent tot onderhaut 
van baracken, ende van twee hondert duijsent guldens tot het perfec- !ZO 

tionneren van den vaert, rnaekende met ghelijckc twee honderd Juijsent 
guldens ende nogh ses hondert duijsent guldens tot den selven vaert 
gheernployeert te samen een rnillioen (27 Mei 1615) 

Reg. 542, fol. 56 yo. 

267. Bij de selvc acte presentatie versocht de Vergaederinghe dat 25 

gheene raeden kennisse su1len rnoghen nemen van de provintierechten 
ofte staet verleerren 

Memorie. 

(1 ) Het gaat over gemal' van betaling van de achterstallige Kwote der Iperlingen. 
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268. Item het afstellen ende lasten rembourseren van de Pieter 
Masieres brieven, Assenede ende Aertrijcke, ghelijck van andere nogh
mael is ghebeurt 

Memorie. 

ti 269. Item dat ghelijckerwijs sij alleen onderstaen de becostinghe van 
het delven van den bruggschen vaert, sij oock sullen hebben het 
proffijt dam·van procederende; ende consent versoeken om op te stellen 
Jasten als sij sulcx sullen oorboorigh vinden, mitsgaeders dat hun sai 
toebehaoren t'proffijt van de visscherije ende alle andere, wies bij acte 

10 van acceptatie gheseyt wordt dat hunne Hoogheden verstaen dat de 
Staeten sullen proffiteren de proffijten van het selve ghedelf ende 
schepen 

Memorie. 

270. Requeste van de Vergaederinghe aen hun Hoogheden van t'heb
t5 ben eenighe veranderinghe ofte interpretatie11 .int reglement bij hun 

Hoogheden ghemaeckt op de differenten jeghens de subalterne, staende 
fol. 34 V

0 van den voorgaenden boek 

Reg. 542, fol. 60 V 0
• 

271. Naerdere resolutien op het sel ve reglement daerbij gheintrodu-
20 ceert is het rnaeken van verscheyde resolutieboeken voor elck collegie 

eenen (1) 
Reg. 542, fol. 141, 144 V 0

• 

272. Aen die van Blanckenberghe om te vervoorderen den viseh
vangst ghecontinueert voor drij jaeren hun te laeten proffiteren de 

25 portée van de provintierechten in hun district. (8 Juni 1615) 

Reg. 542, fol. 64. 

273. Ghepresenteert sijnde sesthien duijsenl guldens te advanceren 
op de maelderije, g-hereso]veerl sulcx te onlsegghen Len sij de allvan-

(1) Deze Resolutie geeft den uitleg van het bestaan van de talrijke dubbels en van 
30 het verschil van inbinding well'e men opmerkt in het Fonds der Staten van Vlaanderen 

te Gent. 
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seerders consenteren dat de 50 .000 guldens, daerop nogh te lichten, met 
hun ghelijck sauden staen in hypotèque 

Reg. 542, fol. 64 V 0 -67, 

274. Decreet permitterende ten platten lande de rederoptie van het 
recht van de moulage voor ses stuijvers van ijderen persoon excede- 5 

rende den auderdom van ses jaeren (le . ... jour de May 1615) 
Reg. 542, fol. 7i. 

275. Resultat, tot het vinden van vier hondcrt duijsent guldens bi j de 
twee leste subsidien tot het delven van den vaert, renten te creëren 
ende die te besetten op de maelderije (4 July 1615) -10 

Reg. 542, fol. 72 V 0 -76, 80-84. 

276. Resolutie, mits het delven van den brugghschen vaert de waete
ren waeren suerende naer Brugghe in groote abundantie met perijcke l 
van innundatie, te verhooghen de veste leedend e naer t'fort St Donaes 
(15 J uly 1615) u 

Heg. 542, fol. 7ü V 0
• 

277 . Repartitie daerbij onder het Lidt van Ghendt maer ghebracht eu 
wordt het Auderburgsche, Stadt ende Landt Dendermonde met het 
Landt van Waes en de de (vier) ambachten, mitsgaeders onder heL 
district van Brngghe, Aelst, Andenaenle etc. (11 Augusti_j 1615) C) '.!0 

Reg . 542, fol. 83 V 0
• 

278 . Resolutie gheen splij Ling hen van renten on der de twintigh 
ponden grooten t'sjaet·s t'admitteren 

Reg. 542, fol. 90. 

279. Petitie van continuatic van de aij.des van 60.000 gulden s ter 25 

maendt ende de moulagie soo langhe saude blijven als dueren sal de 
delvinghen van de respective vaerden (12 September 1615) 

Reg. 542, fol. 92. 

(1) Deze repartitie moet als een wijziging ])eschouwd worden van het Transport van 
Vlaanderen, even zooals deze van 21 Februari 1615, hooger vermeld onder nr 249. 30 
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280. Resultat voor aijdes te consenteeren 55.000 guldens ter rnaent 
ende vijf duijsent guldens tot de fortificatien, mitsgaeder~ op het 
voorder te consulteren de Principaelen (3 October 1615) 

Reg. 542, fol. 99. 

:s 281. Advisen van de heeren Principaelen op het resultat 

iO 

Reg. 542, fol. i03 V 0 -115 vo. 

282. Resultat de bede op het nieu·w ghedelf te excuseren (24 October) 
Reg. 542, fol. 116. 

283. Acte presentatie (29 November 1615) C) 
Reg. 542, fol. 138. 

284. Protest van die van lpre dat sij niet en wilden dooghen int 
delven van den bruggschen vaert, ten sij oock ten ghemeenen coste 
ghedolven sijnde den vaert van Ipre tot de Zee (3 October 1615) 

Reg. 542, fol. 101. 

i5 285. Idem in seer crachtighe termen 
Reg. 542, fol. i06. 

286. Resolutie te oppaseren jeghens het anstellen als bailliu van 
Deijnse, Marcq de Graeve, gheboren Brabander 

Reg. 542, fol. 102. 

~o 287. Ten jaerc 1615 heeft den pensionari !' van der Mandere ghebe-
soigneert met de Staeten van Brabant nopende clcx quote in de ghe
meene lasten 

Reg. 542, fol. 102 vo. 

288. Resultat maer te verpachten een en sl.uij ver in plaetse van drij 
25 stuijvers op het pasturerende bestiael , omdat daeruuijt ende voorder 

incommen t'subsidie conde ghevonden worden 
Reg. 542, fol. 108. 

(1) Deze al\te van presentatie stemt overeen met het resultaat van het sermo collegiis 
van 3 October (hierboven onder nummer 280: 55.000 g. + 5.000 g.). 
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289. Instructie voor de commisen tot het verpachten van de provin
tierechten ende waerin die bestaen 

Reg. 542, fol. 109. 

290. De beesten van Vlaenderen gaende naer Brabant ofte Herregauw 
moeten uuijtdrijf betaelen 5 

Reg. 542, fol. 114 .. 

291. De sluijse van den nieuwen dam in den bruggschen vaert 
omtrent St Joris ten Distele ghemaeckt bij de Provintie 

Reg. 542, fol. 115. 

292. Conditien van de admodiatie van _de provintierechten ghemaeckt 1.0 

met Joos Pattheet 
Reg. 542, fol. ii 7 V 0

• 

293. Decreet jeghens die van Aelst die de selve rechten selver in 
collecte ghegheven hadden (13 November 1615) 

Reg. 542, fol. 127 V 0
• 

294. Decreet ordonnerende an de auditeuren van 's Landts rekenin
ghen in de selve rekeninghen te laeten passeren de vaccatien van de 
heeren van de Vergaedering-he (16 November 1615) 

Reg. 542, fol. 121. 

i5 

295. De prijsije van de landen ende huijsen , gheincorporeert in den 20 

bruggschen vaert tot Ghendt, belooptvijf duijsent vijf hondert twee en 
veertigh ponden , vier schellingen, negen groote 

Reg. 542, fol. ·146 vo. 

296. Acn de commisen toeghcsr.ijt. den 300•" penninck van hunnen 
ontfanck van de opghelichte petminghen ende die sij ontfanghen van 25 

de aude commisen 

Reg. 542, fol. 147. 
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297. Propositie ghedaen bij den baron van Hobocke nopende het 
delven van den bruggschen vaert of het niet gheraedigh en waere, in de 
hooghe landen omtrent st Joris, den selven vacrt bij provisie te delven 
op twaelf voeten diepte gheduerende den winter ende de voordere diepte 

5 in den somer (17 December 1615) 

Reg. 542, fol. 150. 

298. Resolutie an de deurwaerders, bewaert hebbende de deuren van 
de Vergaederinghe gheduerende zij was ten landhuijse van den Vrijen, 
te gheven tot X lb. gr., an den conchergie, lUI lb. gr., ende aan de 

10 maCI'te ende knecht elck 11 lb. gr. 

15 

Reg. 542, fol. 151 yo. 

299. Resultat in s'lants rekeninghen te laeten passeren het maecken 
van de brugghen over de Lieve, te vooren gheweert bij ordre van het 
Hof 

Reg. 542, fol. 151 vo. 

300. De eerste 600.000 guldens gheaccordeert tot het delven van den 
bruggschen vaert sijn uuij tghesonden gheweest 

Reg. 542, fol. 152 v o. 

301. De Paters van de Societeijt .Jesu toeghestaen een derde. van 
20 t'gonne sij anghebracht hadden, an de Vergaederinghe noch schuldigh 

te wesen d'hoors van den commis Masui (18 December 1615) 

Reg. 542, fol. 152. 

302. Resolutie schepenen van den Keure te authoriseren tot de ver
pachtinghe van de visscherije in den bruggschen vaert om te beletten 

25 dat niemant gheen contrarie possessio en becomme 

Reg. 542, fol. 154 V 0
• 

303. Resolutie te gheven UI lb. gr. an de gonne vangbende ende 
opbrenghende eenen lantlooper (31 December 1615) 

Reg. 542, fol. 156 V 0
• 

7 
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VI 

T aefel van den Resolutieboeck beginnende met den 5 Januari i 1616 

ende eijndende 7 October 1617 C) . 

304. Alvooren instructie voor de commisen nopende het stellen van 
hunne rekeninghen etc. (7 Januari 1616) 5 

Reg. 544, fol. 2. 

305. ResoluLie jeghens de propositie van den Baron van Hobocke, 
staende in den voorgaenden boek, gheduerende den winter niet te laeten 
wercken in het nieuw ghedelf, ende de redenen waerom 

Reg. 544, fol. 5-7. fO 

306. Requeste van de Vergaederinghe en haere Hoogheden op het 
subject van het reglement voor de Vergaederinghe ghemaeckt (den 
1.9 . ....... 1617) (2

) staende in den naest voorgaenden boek fol. 34 V
0 

met de appostillen van haer Hoogheden daerop ghevolght C) 

Reg. 544, fol. 7 V 0
• 

307. Acte presentatie subsidie ende acte acceptatie in margine 
(de som is 55.000 g. per rnaent + 5.000 voor de fortificatiën) 
(25 Januari 1616) 

Reg. 544, fol. 10. 

(1) Bedoeld Resolutieboec/c maalü nr 544 uit van het Staatsarchief te Gent. Nr 543 20 
is een afschrift der bijzonderste beraadslagingen uit de twee voorgaande Resolutieboe
ken. Er dient ook opgemerkt te worden dat het Resolutieboeclc nr 544 niet eindigt op 
19 September, zooals het inventaris van het Fonds het aanduidt, maar op 7 October 1617, 
zooals onze tafel het zegt. Deze behoort als de voorgaande tot nr 260. 

(2) De maand is niet aangeduid. 25 
(3) De apostillen waarvan spraak is, zijn gedateerd op 25 Januari 1616. 
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308. Replicque jeghens de selve acte acceptatie met de marginale 
appostillen van haere Hoogheden 

Reg. 544, fol. 14 V 0
• 

309. Verpachting-he van de vier ponden per vat saut, visch ende 
5 harinck ende vremde bieren 

Reg. 544, fol. 16-19 V 0
• 

310. Schepenen van der Keure C) presen leren de continuatie van de 
lichtinghe van 36.000 g·uldens bij hun op hun credit ghedaen tot de 
oncosten van het delven van den bruggschen vaert, t'gonne bij de Ver-

10 gaederinghe wort gheaccepteert 
Reg. 544, fol. 20 V 0

• 

311. In structie voor den graeve d'Eslaire C) tot het doen van de 
petitie, wesende de continuatie van l ' ses tigh duij sent guldens ter 
maendt mitsgaeders de noodighe penninghen lot het voltreeken van den 

l il bruggschen vaert, die nogh sauden helaopen Lot neghen hondert vijf
tigh duijsent guldens (12 mars 1616) 

Reg. 544, fol. 22 V 0
• 

312. Nam·dere instructie van den voor eijden graeve tol het vervoor
deren van het voorseijde nieuw ghedelf, ende dat de becos tinghe meer-

20 der sal wesen (1 April 1616) 
Reg. 544, fol. 26 V 0

• 

313. Den dagh ghestelt tot het overbringhen van de advisen van de 
subalterne, refuseren ij sulcx te doen tot aiderstont hun de propositien 
ghedaen sullen wesen door den graeve d'Eslaires ende den President van 

25 Vlaenderen C), t'welcke den graeve d' Estaire ghedaen hebbende en de 
hun ter vergaederinghe sijn vertoogh ghedacn volgh ens sijn instructie 
tot de petitie, hebben sij reces ghenomen ende anderen dagh ghestelt tot 
het overbrenghen Yan hun advis (26 April 1616) 

Reg. 544, fol. 40. 

30 (1) Het is te zeggen : van Gent. 
(2) Gouverneur van de provincie Vlaanderen. 
(3) D. i. van den Raad van Vlaanderen. 
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314. Resultat te accorderen 55.000 guldens ter maendt, 5.000 gul
dens ter maendt voor de fortificatien ende ten aensien van het nieuw 
ghedelf, om te vinden de oncosten van dien, ghecosenteert voor twee 
jaeren de maelderije (20 Mei 1616) 

Reg. 544, fol. 44 vo. 

315. Acte presentatie subsidie met d'acceptatie in margine 

Reg. 544, fol. 60 V 0
, . 

5 

316. Resolutie t'opposeren jeghens den vrijdom vercreghen bij die 
van Wachtebcke, omme dat die niet alleene en is verleent voor 
de polderlanden maer oock daeronder sauden begrepen sijn de andere iO 

landen (9 April 1616) 

Reg. 544, fol. 32 V 0
• 

317. Resultat ande brauwers woonende op de limiten te la eten ghe
staen met 10 stuijvers in de plaetse van 20 stuyvers per tonne 

Reg. 544, fol. 33 V 0
• i~ 

318. Brieven van eredentie aen den graevc d'Estaires ende instructie 
tot het vraeghen van den eedt van ghetrauwigheijt aen Philippe den 
derden, coninck van Spaignen, het cas voorvallende van retour van dese 
landen aen de croone van Spaignen (20 April 1616) C) 

Reg. 544, fol. 34 V 0
• 20 

319. Project van eedt ende procuratie van den Coninck van Spaignen 
tot het doen ende anveerden van den selven eedt 

Reg. 544, fol. 37. 

320. Procuratie bij de nobles verleent an den graeve van Steeghers, 
graeve van Bossu ende den baron van Wacken om den eedt over de 25 

noblesse te doen 
Reg. 544, fol. 50. 

(1) Zie ons artil<el op dit onderwerp in Band C van de Bulletins van de Koninldijke 
Commissie voor Geschiedenis (1936). 
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321. Resultat uuijt clc e.dvisen van de heeren Principaelen de propo
sitie te volghen 

Reg. 544, fol. 50. 

322. Die van Ipre bUstineren dat den eedt van de Majesteijt moet 
ti ghedaen worden in het particulier aen de vier hoofdcollegiën 

(3 Juni 1616) C) 
Reg. 544, fol. 51 v 0

• 

323. Procuratie van de vier Leden tot het doen van den ghemelden 
eedt, mitsgaeders procuratie van den Coninck van Spaignien ende acte 

10 van den gepresteerden eedt 

15 

Reg. 544, fol. 55-60, 66-69, 97-100, 

324. Don Garcia de Parchas over den Coninck van Spaignen comt 
cle Staeten bedancken over hunne getrouwigheijt, met narratie van de 
solemniteyt (18 April 1627) 

Reg. 544, fol. 119 V 0
• 

325. Resultat an den selven ambassadeur Garcia voor gratuiteijt te 
gheven 3.400 guldens (Augusty 1617) 

Reg. 544, fol. 132. 

326. Resultat te maecken een tuchthuys ten coste van den Lande 
20 128 April 1616) C) 

Reg. 544, fol. 43. 

327. Transactie tusschen de vergaedering he ende Marcus Cassetta, 
pachter van vier pondt per vat soudt, visch ende harinck. preten
derende recompense over dat hij niet ghehadt en hadde de adimpletie 

25 van de conelitien van sijnen pacht 

Reg. 544, fol. 64. 

(1) Zeer belangrijl< voor den geest van particularism die de Iperlingen bezielt. 

(2) Belangrijk voor de geschiedenis der rechterlijke instellingen in Vlaanderen. 
Ct. nr 701. 
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328. Aen den ontfangher generael van het subsidie worden in betae
linghe gheheven de quijtschelden ghegheven aen de respective pachters 
met decreet van hun Hoogheden 

Reg. 544, fol. 71, 92. 

329. De calsijde buijten de bruggsche poorte gheleijt ten coste van 5 

de Provintie (19 Augustus 1616) 

Reg. 544, fol. 73 V 0
• 

330. Charles van Hoorebeke, brauwer tot Lovendeghem, gbeconsen
teert een doorsnijdinghe in de baermen van den brugghschen vaert, 
mits daerover legghende eene suffisante brugghe ende die altijdts 10 

onderhoudende 
Reg. 544, fol. 78. 

331. Petitie van de continuatie van de t'sestigh duijsent guldens ter 
maendt ende voorders tot het voltreeken van den brugghschen vaert 
(15 september 1616) 15 

Reg. 544, fol. 78 V 0
• 

332. Resultat te accorderen vijftigh duijsent guldens ter macndt tot 
betaelinghe van de garnisocnen ende vijf duysent gu ldens voor de for
tificatien ende t' voortsdelven gheexcuseert 

Reg. 544, fol. 80 v o . 20 

333. Acte presentatie subsidie (26 October 1616) 
Reg. 544, fol. 90 vo. 

334. Acte van renvoy ofte non acceptatie , ordonnerende nieuwe col
latie (1) ghehauden te worden (10 November 1616) 

Reg. 544, fol. 91 V 0
• 

335. Resultat te persisteren bij de presentatie (9 December 1616) 

Reg. 544, fol. 100. 

(1) Zooals men ziet, bestaan de « Principaelen " of lastgevers der Gentsche deputatie 
bij de Staten niet alleen uit de schepenen, maar ool< uit de collatie of breeden Raad. 

25 
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336. Telle qu 'elle acte acceptatie van de selve presentatie (de aarts
hertogen aanvaarden onder voorbehoud) (31 December 1616) 

Reg. 544, fol. 105 (!) . 

337. Buijse in den Gersbroek tot ieerendre ende Vind erhaute ghe-
5 ma eekt ten coste van de Provin tie, te onderl1auden bij de twee prochien, 

soo oock tot Lovendeghem 
Reg. 544, fol. 83 V 0 -88, 95 vo. 

338 . Contract met de Staeten van de Gheunieerde Provintien daerbij 
sij jaerlijcx beloven te betaelen drij duij ent guldens tot secours van de 

10 renten (6 September 1616) 
Heg. 544, fol. 85. 

339. Bij een overghegeven rekening-he geseijt sijnde dat annemin
ghen van de wercken an den brugghschen vaert. al sauden ghebeurt 
wesen ter interventie van de commissari sen van de Vergaederinghe, 

15 ende dat het Lant saude gheproffiteert hebben van eenighe annemers 
die hun werck vedaeten hadden, protesteert de Vergaederinghe daer
jeghens dat sij die rekeninghe maer en advoueert voor soo veele angaet 
de ordonnantien ende quittantien daerin ghebracht 

Reg. 544, fol. 86. 

20 340. Haer Hoogheden intituleren bij hunne briefven de Vergaede-
f'inghe « Chers et féaux » (9 août 1616) 

Reg. 544, fol. 88 V 0 
•. 

341. Reglement van hun Hoogheden hoe, waer ende op wat voet 
moeten ghedaen worden de provintierekeninghen 

25 Reg. 544, fol. 89 V 0 ~ 

342. Resolutie dat den pen sionari s van den Buse tte de penne voert in 
de auditie rekeninghen van den impost 

Reg. 544, fol. 103 vo. 

(1) Eigenlijk fol. 105 vo. 
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343. Petitie van 60.000 guldens ter rnaent en de voorts delven· van 
den vaert (17 Februari 1617) C) 

Reg. 544, fol. 106. 

344. Resolutien van de Principaelen sonder resultat op de ghevraegde 
petitie (7 April 1617) 5 

Reg. 544, fol. 111 V 0
• 

345 . Acte acceptatie subsidie (60.000 g.) (19 April 1617) 

Reg. 544, fol. 117 V 0
• 

346. Resolutie gheen splijtinghen van renten te aenveerden onder de 
xx ponden gr... 10 

Reg. 544, fol. 110. 

347. Ordonnantie den commis van den impost int quartier van 
Ghendt te secom·eren aen de cammisen van den impost tot Brugghe 
ende ten Vrijen, ter somme van 25.000 guldens 

Reg. 544, fol. 110 V 0
• 

348. Verpachtinghe van de vier ponden gr. per vat zaut visch ende 
harinck, mitsgaeders vremde bieren 

Reg. 544, fol. 116. 

349. 28 Junij 1617 gheresolveert alle cammisen borghete doen stellen 

15 

in infinitum 20 

Reg. 544, fol. 122. 

350. De brugghe van Lovendeghem gheleij t op conditie dat den 
heere van Lovendeghem altijdt passage levere door sijne dreve 

Reg. 544, fol. 122 V 0
• 

(1) Zie hoog er de aanvaarding onder voorbehoud van een minder subsidie (31 Decem- 25 
ber 1616), nr 336 hierboven, 
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351. Staetken van ontfanck ende uuijtgheven van de commisen van 
de maelderije in .l unij 1617 ter eausen van den brugghschen vaert 
ende haven van Dunckercke 

Reg. 54, fol. 123 V 0 -128. 

5 352. Petitie van 60.000 gulden ter rnaent ende voorts het voltreeken 
van den brugghschen vaert, ghedaen door den President van Vlaen
deren ende den baron van Hoboke (29 Augustij 1617) 

10 

Reg. 544, fol. 128 V 0
• 

353. Advisen van de Principaelen met dubieus resultat 

Reg. 544, fol. 134 V 0
• 

354. Brief van die van de Finantien schrijven de dat sij onderhoort 
hebben dat de rekeninghen ghereet sijn om ghesloten te worden, 
Sijn Hoogheijt als auditeuren hadde ghecommitteert de rekenmeesters 
(de) Seur en Dobbe (') tot Rijssel, aen wien sij advies ghegheven hadden 

15 ten eijnde sij hun tot Ghendt moesten laeten vinden (24 Augustij 1617) 

Reg. 544, fol. 130. 

355. Resolutie de paeters Augustijnen in Ghendt te jonnen 100 gul
dens tot paveren van hunne panden (30 September 1617) 

Reg. 544, fol. 133. 

20 356. Resolutie te jonnen 200 guldens an Theodorus Prespordius over 
het maecken en uuijtgheven van de genealogie van de graeven van 
Aubsburgh (2) (2 October 1617) 

Reg. 544, fol. 133 V 0
• 

(1) In den tel<st van de Resolutie zelf lezen wij maître de Seur et rauditeur Dobbe. 
25 In margina, Le Seur et l'auditeur Dobbe. 

(2) Habsburg. 

8 
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VII 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 8 October 1617 
ende eyndende 23 December 1619 (1) . 

357. Alvooren resolutie de Vergaedering he sich te voughen bij het 
Magistraet van Gortrijek om te oppaseren jeghens die van de Casselrije, 5 
tenderende om te hebben alle justitie soo criminele als civile (8 Octo
ber 1617) 

Reg. 545, fol. i. 

358. Contratie resolutie, emmers explicatie (3 Juli 1618) 

Reg. 545, fol. 57 vo,_ 

359. Resultat op eene petitie, staende in den voorgaenden boek, te 
consenteren 58.000 guldens ter maendt, employeerende maendelijcx 
5.000 guldens totte fortificatien (9 October 1617) 

Reg. 545, fol. 2. 

10 

360 . Decreet dat niemant vrij en is van t'recht van de moulage wie 15 

hij sij ende hoe grootelijcx hij mochte ghepriviligeert sijn 

Reg. 545, fol. 3. 

361. Cappittelhuijs van cenigh cappittel en magh gheenen wijn 
venten aen onvrije persoenen 

Reg. 545, fol. 4. 20 

362. Acte presentatie subsidie (25 October 1617) 

Reg. 545, fol. 5. 

(1) Reg. 545 van het Staatsarchief te Gent. De tafel behoort tot nr 260. 
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363. Bij de elve acte wordt overgheleijt enten tie becommen in den 
priveen Raedt jeghens den ghepretendeerden vrijdom van die van 
Steenhuij e C) 

Reg. 545, fol. 6. 

5 364. Acte renvoy van de selve acle presentatie ende ordre nieuwe 
collacen te hauden (13 November 1617) 

Reg. 545, fol. 7. 

365. Re ultat Le hauden nieuwe collacen (21 November 1617) 

Reg. 545, fol. 8. 

lO 366. Resultat Le accorderen t' sestigh duysent gu ld ens ter rnaent ende 
t'recht op de moulage, tot het voltreeken van den brugghschen vacrt, te 
continueren voor vier jaeren (9 December 1617) 

15 

Reg . 545, fol. i1 vo. 

367. Ac te presentatie subsidie (9 December 1617) 

Reg. 545, fol. 13. 

368. Acte acceptatie (13 Januari 1618) 

Reg. 545, fol. 15 V 0
• 

369. Cheijns bij de Vergaederinghe m1ijtghegeven aen Jan Bertau 
van eenighe roeden landt aen de bruo-ghe tot Mariakercke a 3 gr. de 

20 roede. 
Reg. 545, fol. 14. 

370. Registre van de uuijt te gheven cheijnsen in ghelanden bij 
Mr• Jan Van der Speeten, secretaris van schepenen van der Keure 

Reg. 545, fol. 14-14 V 0
• 

21> 371. Ghelijcken Cheijns aen Augustijn Goethals aen de brugghe tot 
Mariakercke 

Reg. 545, fol. 14 yo. 

( ' ) Vrij land or terre {ranche. 
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372. Schepenen van der Keure gheautoriseert tot het. uuijtgheven van 
cheijnsen ende omme de palen te stellen lancxt den traeghel 

Reg. 545, fol. 28. 

373. Representatie van den Raed van Finantie an de Vergaederinghe 
om haer te induceren de stadt Berghen (St Winocx) te secoureren int 5 

maecl\.en van de groote sluijse dienende tot verbeteringhe van de haven 
van Dunckercke ende alsoo t.ot een generael proffijt (23 December 1617) 

Reg. 545, fol. 14 V 0
• 

374. Resultat de Vergaederinghe te legghen binnen Brugghe tot het 
doen van de verhandelinghe van de \vercken van het canael tusschen iO 

Ghendt en BI'llgghe (24 December 1617) 

Reg. 545, fol. 15 V 0
• 

375. Die van Ghendt daerin niet consenterende wort gheconvenieert 
de Vergaedering-he te blijven een maent binnen d'een stadt ende een 
rnaent in de andere (27 Januari 1618) Hi 

Reg. 545, fol. 18 vo. 

376. Import van het provenu van de nieuwe impositien over een half 
jaer : 254.000 guldens (27 Januari 1618) (1) 

Reg. 545, fol. 16. 

377. Resolutie in de Vergaederinghe te sijn ten neghen uren ende dat !0 

d'absente sullen boeten tot 10 st. 

Reg. 545, fol. 19. 

378. Protest van die van Ipre jeghens het delven van den bruggh
schen vaert over het groot onghelijck dat men daer doore aen alle de 
subalterne was doende (7 April 1618) 25 

Reg. 545, fol. 29 V 0 -33. 

(1) Er is spraak van de 4 ponden gr. per vat zout, visch en haring, alsook op de 
vreemde bieren. Het import geldt voor het hafjaar 1 November 1617 tot 30 April 1618. 
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379. Resolutien ende presentatien van de gheestelijcke ende drij 
voordere Leden aen die van Ipre uuijt s'Lants middelen te gheven 
100.000 g. tot het delven van de vaerden in hun quartier (14 July 1618) 

Reg. 545, fol. 77. 

~ 380. Protest van die van Ipre prelenderende de proprieteijt van de 
Jperlee (17 Juli 1618) 

Reg. 545, fol. 78. 

381. Transactie tusschen de Vergaederlnghe ende die van Ipre op 
het delven van de respective rivieren soo van den brugghschen vaert 

10 als Iperlee (21 April 1619) C) 

15 

Reg. 545, fol. 137-144. 

382. Resolutien van de heeren Principaelen op het voorts delven van 
den brugghschen vaert ende waer men de selve voortdelvinghe saude 
beginnen (7 Maart 1618) 

Reg. 545, fol. 21. 

383. Resolutien als vooren, ende sustineren die van Ghendt dat men 
moet beginnen van Hansbeke tot waertoe de delvinghe voltrocken was, 
ende dat men deselve voortsdelvinghe in t'gheheele oock moest vol
treeken sonder die te laeten op ses ofte thien voeten blijvens, ghdijck 

20 eenighe hadden gheseij t, ende vertreeken hunne ghedeputeerde uuij t 
de Vergaederinghe (12 Maart 1618) 

Reg. 545, fol. 22. 

384. Resolutie de delvinghe te doen op volle diepte vier honderd 
roede verre ende de reste op thien voeten blijvens (16 Maart 1618) 

'25 Reg. 545, fol. 25. 

385. Conelitien van de bestedinghe van de selve delvinghe 

Reg. 545, fol. 25. 

(1) De transactie is opgemaakt te Brussel en heeft den vorm van een decreet van 
de Aartshertogen. Potloodtrel<ken op rlen rand van het afschrift, dat zich in het Reso· 

30 bulieboeck nr 545 bevindt, wijzen op een benuttiging van het stuk. 
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386. Resolutie tot St Jooris in den vaert te legghen twee dijeken om 
te beletten de innondatien in het Noorden 

Reg. 455, fol. 40-43. 

387. Verpachtinghe van de vier ponden per vat za ut, visch ende 
harinck 

Reg. 545, fol. 29. 

388. Petitie van 65.000 guldens ter maendt (12 Maart 1618) 

Reg. 545, fol. 32. 

389. Resultat te consenteren 60.000 guldens ter rnaent (7 April 1618) 

Reg. 545, fol. 34. 

390. Acte presentatie subsidie dam·bij versoebt wort intreckinghe 
'an het decreet van de moulage, Le redimeren met eenen schellinck per 
hooft van de gonne passerende de aude van ses jaeren (4 Mei 1618) 

Reg. 545, fol. 44. 

5 

fO 

391. Decreet dat de magistraeten, kennisse nemende van de borgh- 15 

tochten van de pachters van de provintierechten, moeten certifieeeren 
de suffisantbede van de selve Lorghen 

Reg. 545, fol. 48 v 0
• 

392. Resultat tot het suéren van de waeteren die staen te commen 
lancxt den brugghschen vaert tot Brugghe, de Iperlee van Brugghe tot 20 

Plasschendaele te legghen in haer dijcken, daerloe te emploijeren 
100.000 guldens, op te lichlen bij die van de waeteringhe van Blanc
kenberghe etc. ende bij de Provintie den intrest te betaelen (na 
22 Mei 1618) 

Reg. 545, fol. 50, 51, 52, 11i. 

393. Approbatie van hun Hoogheden van het ghemelde aceort ende 
authorisatie van lichtinghe van de ghemelde 100.000 guldens 
(16 Juni 1618) 

Reg. 545, fol. 53. 

25 
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394. Resultat dat alle cammisen moeten borghe stellen in infinitum 

Reg. 545, fol. 56. 

395. Presentatie van eenighe Hollanders om binnen Ostende op te 
rechten den harinckvanck verscheijdc requeslen bij hun gepresen

fî teert ende conventien met hun ghemaeckt (5 Juli 1618 en volgende) 

Reg. 545, fol. 58 v0 -63, 92 v0
, 98 vo. 

396. Aenbestedinghe ende conditien van het. maecken van eenen 
hautenen duijckedam onder deIperlee (11 Juli 1618) 

Reg. 545, fol. 65-69. 

10 397. Con di tien ende aenbestedinghe van het rnaeek en van de putten 
tot het sas van Plasschendaele (21 Maart 1619) 

Reg. 545, fol. 126-130. 

398. Resolutie die dijeken te rnaeken thien voeten hoogheboven den 
grondt, breede, etc. 

t5 Reg. 545, fol. 154. 

399. Naerder aenbestedinghe van het rnaeken van de selve dijeken 
Reg. 545, fol. 156 V 0 -161. 

400. Protest van die van Ipre pretenderende de Iperlee hunne pro-
20 prieteij t te wesen (17 Juli 1618) C) 

Reg. 545, fol. 78. 

401. Resolutie te upposeren jeghen s het concept van die van de Finan
tien willende de oclroijen belasten met tantième (17 Juli 1618) 

Reg. 545, fol. 80. 

211 402. Den heere van Vinderhaute ende andere heeren, bij resqueste ver
sacht hebbende indemniteij t van de heerelijcke renten die sij verliesen 

(1) Zie hierboven, nr 380. 
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op de landen gheincorporeert in den vaert, resolutie voor antwoorde te 
versoeken dat sij sullen hebben te particulariset·en hun pretens verlies 

Reg. 545, fol. 80. 

403. Petitie van 60.000 guldens ter rnaent (17 september 1618) 

Reg. 545, fol. 82 V 0 

404. Resultat t'acconleren 60.000 guldens ter rnaent (3 Novem
ber 1618) 

Reg. 545, fol. 87. 

405. Acte presentatie subsidie met d'acte acceptatie m margine 
(acceptatie : 27 November 1618) 1.0 

Reg. 545, fol. 92 V 0
• 

406. Sententie van den grooten Raedt tusschen de Vergaederinghe 
ende Jan Van Hove op het subject van Burcht ende Swijndrecht 

Reg. 545, fol. 84 V 0
• 

407. Authorisatie lichting he van 50.000 guldens tot het betaelen an t5 

de aennemers van het sas te Plasschendaele 

Reg. 545, fol. 91. 

408. Authorisatie om te lichten penninghen a negen per cent 

Reg. 545, fol. 96. 

409. Petitie 60.000 guldens ter rnaent (26 Februari 1619) 

Reg. 545, fol. 105 V 0
• 

410. Resultat faceorderen 60.000 ter rnaent ende de maelderije tot 
het voltreeken van den brugghschen vaert nogh te continueren twee 
jaeren (Maart-April 1619) 

Reg. 545, fol. 133. 

20 
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411. Acte presentatie ende acceptatie subsidie (acceptatie: 22Mei 1619) 

Reg. 545, fol. 148 V 0
• 

412. Eenen Brabander inhabil om te sijn deurwaerder in Vlaenderen 

Reg. 545, fol. 117. 

5 413 . Gheextendeerde resolutie wat en hoeveel den coopman in wijnen 
moet profflteeren over lacagie 

Reg. 545, fol. 121. 

414. Aenbestedinghe van de levering-he van het ijserwerck om het 
te rnaeken sas Lot Plasschendaele (14 Maart 1619) 

10 Reg. 545, fol. 123-126. 

15 

415. Aenbestedinghe van het voortsdelven van den vaert van 
Brugghe te beginnen van den huijse van Joos Patheet, tot waer die 
voltrocken was, tot 100 voeten westwaerts van de retenue tot S' Jooris 
(16 Maart 1619) 

Reg. 545, fol. 126. 

416. Resolutie op het lossen van de cleene schimprenten als massiers
briefven etc. (i) 

Reg. 545, fol. 130 vo, 153 vo. 

417. Resolutie te laeten ghebeuren prijsije van de landen te incorpo
~0 reren in de Iperlee tusschen Brugghe ende Oostende 

Reg. 545, fol 131-133. 

418. Decreet van hun Hoogheden inhaudende de clausule scavoir 
faisons, nous avons receu l'humble supplication et requête des véné
rables nos chers et bien amés les Ecclesiastiques et membres de notre 

25 Païs et comté de Flandre (22 April 1619) 

Reg. 545, fol. 135 v 0
• 

( 1 ) Pi eter Masières brieven. 

9 
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419. Decreet jeghens het oprechten van brauwerijen twee uren ron
torn berneurde steden (26 April1619) 

Reg. 545, fol. 145 v o. 

420. Protest van die van Ipre jeghens eene ghenornen resolutie 
daerop sij gheseijt hadden niet te willen resolveren (6 Mei 1619) 5 

Reg. 545, fol. 147. 

421. Decreet daerbij an die van Ipre gheperrnitteert wordt hunne 
vaert tot Nieuwpoort (3 Juni 1619) 

Reg. 545, fol. 152 V 0
, 153. 

422. Resolutie onder de comrnisen, rekeninghe doende, te laeten hun iO 

acqmtten 
Reg. 545, fol. 162 V 0

• 

423. Petitie van 70.000 guldens ter rnaent (23 Augustus 1619) 

Reg. 545, fol. 164. 

424. Resultat t' accorderen 50.000 guldens ter rnaent ter betaelinghe 15 

van de soldaeten ende 10.000 guldens ter rnaent voor de fortificatien 
(26 September 1619) 

Reg. 545 , fol. 167. 

425. Acte presentatie (19 October 1619) 

Reg. 545, fol. 171. 

426. Acte acceptatie subsidie (29 October 1619) 

Reg. 545, fol. 176. 

427. Resolutie dat onder het recht van 6 stuijvers op de graenen ten 
oven gacnde niet begrepen en sijn de graenen om te brauwen ofte bees-

20 

ten te vetten (24 September 1619) 2;; 

Reg. 545, fol. 168 V 0
• 
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428. Resolutie dat de bieren in Vlaenderen ghebrauwen ende daer
uuijt ghetransporleert niet betaelen en moeten t'recht van den gulden 
ofte ses stuyvers (24 September 1619) 

Reg. 545, fol. 168 V 0
• 

5 429. Resolutie te rnaeken vier boeken ende daerin notitie te hauc.len 
van de ordonnantien die men sal verleerren op de Commisen 

Reg. 545, fol. 173 vo. 

430. Verpachtinghe van de antwerpsche ende aude vremde bieren 

Reg. 545, fol. 174 V 0
• 

10 431. Resultat te excuseren de vraeghe van den advocat Malineus, ghe
boren Brabander, om Le moghen bedienen het office van V civil in 
Ghent (16 December 1619) 

Reg. 545, fol. 178. 

432. Resolutie collatie te hauden om op te lichten 100.000 guldens 
15 rentewijs tot het voltreeken van de vaerden (22 December 1619) 

Reg. 545, fol. 180. 
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Vlll 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 3 Januarij 1620 
en eijndende 23 Febrnarij 1623 (1). 

433. Alvooren resultat bij die van Ghendt, Brugghe ende t'Vrije, eJck 
op te lichten 100.000 guldens tot voltreeken van den vaert (3 Januari 5 

1620) (") 
Reg. 547, fol. 1 tot 7. 

434. Resultat te rescriberen jeghens den advocat Malineus dat hij als 
Brabander niet bequaem en is om in Vlaenderen eenigh officie te 
becleeden (4 Januari 1620) w 

Reg. 547, fol. 7, 10, 52 V 0
, 53 . 

435. Petitie van 60.000 guldens ter rnaent (4 Januari 1620) 
Reg. 547, fol. 14. 

436. Resultat t'accorderen 60.000 guldens ter rnaent ende twee jaeren 
continuatic van de maelderije boven de jaeren te vooren gheaccordeert 15 

tot het delven van den vaert (3 April 1620) 
Reg . 547, fol. 26. 

437. Acte presentatie subsidie (vóór 22 April1620) 
Reg. 547, fol. 47 V 0

• 

438. Resultat t'accorderen 300.000 guldens eens (22 Juni 1620) 20 

Reg. 547, fol. 88. 

(I) Reg. 547 van het Staatsarchief te Gent. Dit register is een copie van de XVIII• eeuw. 
Ze werd waarschijnlijk gemaakt wegens den erbarmlijl<en toestand van het oorspron
l<eltjk register (nr 546 van het fonds), dat aan de hoeken opgevreten is. De hier voor-
!Wttlende tafel behoort tot n• 260, gelijk de voorgaande. 25 

(2) Men licht de leerring aan penning 16. 
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439. Acte presentatie subsidie (vóór 14 Juni 1920) C) 

Reg. 547, fol. 99 v 0
• 

440. Acte acceptatie subsidie (14 Juni 1620) 

Reg. 547, fol. 111 vo. 

5 441. Aenbestedinghe van het delven van den brugghschen vaert op 
acht voeten diepte op Ghendt, somerpeijl 

Reg. 547, fol. 18 V 0
• 

442. Crencie (creantie) van 100 guldens ghestelt in proffijte van den 
gonnen die eeenighe kerckroovers ean vanghen (17 Maart 1620) 

tO Reg. 547, fol. 22, 62. 

443. Verpachtinghe van de 4 ponden gr . per vat ende vn~mde bieren 

Reg. 547, fol. 32 vo. 

444. Petitie extraordinaire, mits het eijndighen van den treves met 
de Hollanders, van 400.000 guldens (22 April 1620) 

1.'î Reg. 547, fol. 56. 

445. De Vergaederinghe en wilt d'avisen niet uuijtten ten sij appay
sement becommen hebbende op de affairen van den advocaet Malineus, 
Brabander, ende pretenderende het officie van V civil tot Ghendt ende 
beloven hun Hoogheden sulcx te redresseren (22 Juni 1620) 

:zo Reg. 547, fol. 80-84. 

446. De advocat Malineus bij hun Hoog heden ghegeven een ander 
officie in Brabant 

Reg. 547, fol. 100 V 0
, 119 vo . 

447. Acte renvoy van het subsidie (15 Juli 1620) 

Reg. 547, fol. 124 V 0
• 

(1) Het geldt hier de subsidie van 300.000 guldens besloten op 22 Jun11620 (zie nr 438). 
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448. Resolutie nieuwe vergaederinghe te hauden (30 Juli 1620) 

Reg. 547, fol. 132. 

449. Resultat te accorderen 400.000 guldens (8 Augustus 1620) 

Reg. 547, fol. 140. 

450. Acte presentatie subsidie (3 Augustus 1620) 

Reg. 547, fol. 147 vo. 

451. Acte acceptatie (22 Augustus 1620) 

Reg. 547, fol. 149 y 0
• 

,. 
V 

452 . Repartitie van de gheseijde vier hondert dulj sent guldens naer 
proportie van de rendaige van de pachten van de provintiererhten ten fO 

jaere 1618, 1619 in elck quartier C) 

Reg. 547, fol. 154 V 0
, 163. 

453. Recueil van de achtersteHighe sloten van de respective com
misen 

Reg. 547, fol. 105-109, 280. 

454. Decreet daerbij de militaire verclaert worden de provintierech
ten te moeten betaelen (15 roverober 1620) 

Reg. 547, fol. 109. 

455 . Sententie tusschen de Vergaederinghe ende 
nopende de naerhede op Swijndrecht ende Burgh e) 

Reg. 547, fol. 128. 

Jan van Hove 

456. Acte peylinghe van de waeteren van den brugghsehen vaert van 
Ghendt af tot Brugghe toe ende hoeveel hoogher het water tot Ghendt 
is staende als tot Brugghe 

20 

Reg. 547, fol. 132 V 0 -140. 2.1 

(1) Zeer bela ngrijk voor de vera ndering van het transport, even zooals de Resolutie 
hooger vermeld onder de n rs 249 en 277. 

(2) Leest Burcht. 
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457. Resultat een sesde te contribueren in den oncost van het rnaeken 
van baracken 

Reg. 547, fol. 146 V 0
• 

458. Petitie van 60,000 guldens ter rnaent (30 Augustus 1620) 

Reg. 547, fol. 168 V 0
• 

459. Resultat te accorderen 60.000 guldens ter rnaent (6 October 1620) 

Reg. 547, fol. 186 et sq. 

460. Acte acceptatie (10 November 1620) 

Reg. 547, fol. 223 vo. 

10 461. Resolutie dat de verleghen wijnen niet en moeten betalen de 
4 ponden per vat (30 September 1620) 

Reg. 547, fol. 177 V 0
• 

462. Octroyen om renten op te lichten a penninck veerthiene ofte den 
penninck twaelfve tot den brugghschen vaert (2 October 1620) 

1.5 Reg. 547, fol. 181. 

463. lteratif aceort wanof het eerste staet in de voorgaende boeken 
tusschen de Vergaederinghe ende die van Ipre op het delven van de 
respective revieren (10 November 1620) 

Reg. 547, fol. 201-224. 

20 464. Resolutie jeghens het aenstellen van tabellionaris (17 Octo
ber 1620) 

Reg. 547, fol. 238 V 0 

465. Resolutie der Vergaedering-he sigh te voeghen met de cooplie
den van Antwerpen om te doen intreeken het octroy becommen bij die 

25 van Henega uw om de uuijtgaende houille te belasten (20 Januari 1621) 

Reg. 547, fol. 240. 
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466. Petitie ende briefven van instructie vraeghende 60.000 guldens 
ter rnaent (4 Februari 1621) 

Reg. 547, fol. 240 V 0
, 249. 

467. Resultat t'accorderen 60.000 guldens ter rnaent (20 Februari 
1621) 5 

Reg. 547, fol. 283 vo. 

468. Acte presentatie subsid ie (12 Mei 1621) 

Reg. 547, fol. 293 V 0
• 

469. Abraham Pierssens, ontfangher generael over ende in plaetse 
van den heer van Meulevelt, doet eedt dat hij gheen penninghen en sal -10 

diverteren anders als in de hetaelinghe der trouppen (12 October 1620) 

Reg. 547, fol. 243-248. 

470. Resolutie elcken heer 's merghens ende 's naermiddaghs ter 
ghestelde ure te wesen in de vergaderinghe op boete 

Reg. 547, fol. 259. 15 

471. Interdictie aen de commisen te betaelen eenighe ordonnantien 
ten sij gheteekent bij vijf heeren 

Reg. 547, fol. 261. 

472. Verpachtinghe van het recht op de vremde bieren 

Reg. 547, fol. 272 V 0
• 

473. Verpachtinghe van de vier ponden gr. per vat 

Reg. 547 , fol. 275 . 

474. Deereterneut van hunne Hoogheden van de nieuwe ghedruckte 
lij ste van de rechten op de bieren 

Reg. 547, fol. 291 vo. 25 

475. Bij de Vergaederinghe vercocht 900 last steen ghecommen uuijt 
den brugghschen vaert à 2 gu ldens t'last 

Reg. 547, fol. 309. 
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476. Sijn Hoogheijt den artshertogh Albertus overleden 13 July 1621 
ten 12 1/2 uren 

Reg. 547, fol. 365. 

477. Brief van haere Hoogheijt Isabelle, adviserende de doodt van 
5 haeren man, ende haere commissie als regente van de Nederlanden 

Reg. 547, fol. 373. 

478 . Bij die van den Lande van den Vrijen cuedinghen opghenomen 
sijnde buijten de wete van de andere members, resolveren sij sulcx last 
te wesen van den Lande van den Vrijen 

10 Reg. 547, fol. 374. 

15 

479. Aceort tusschen de Vergaederinghe met den baron van Kierberg 
Fuggere (1

) endeErnest Moltser over het contingent van dese Provintie 
in een obligatie van 69.000 guldens tot laste van de generaele Staeten 
verleent anno 1577 (27 .Juli 1621) 

Reg. 547, fol. 376 V 0
• 

480. Aenbestedinghe tot het rnaeken van een steene brugghsken tot 
Vinderhaute ende andere lancxt den vaert 

Reg . 547, fol. 380-405. 

481. Overghegeven declaratie wat nogh te doen staet int delven van 
20 den brugghschen vaert 

Reg. 547, fol. 392. 

482. Conditien van aenbestedinghe van het rnaeken van baracken, 
corps de guarde etc ... int fort bij rieme brugghe ende ander lancx den 
sasschen vaert, redouten etc ... 

25 Reg. 547, fol. 435-477. 

483. Petitie van 75.000 guldens ter rnaent (18 October 1621) 

Reg. 547, fol. 482 vo. 

( 1 ) Leest Fugger. In de copie van de beraadslaging is die naam opvolgentlijk mis
vormd in Foucquez, Fugghers en Fuggere. 

iO 
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484. Resultat faceorderen 60.000 guldens (20 November 1621) (1) 

Reg. 547, fol. 515 V 0
• 

485. Acte presentatie subsidie (20 November 1621) 

Reg. 547, fol. 523 vo. 

486. Acte renvoy ofte van non acceptatie (7 December 1621) 

Reg. 547, fol. 528. 

487. Resultat te persisteren als bij acte presentatie (23 Decem
ber 1621) 

Reg. 547, fol. 533-542. 

,. 
i) 

488. De Vergaederinghe, tot Brussel sijnde, confieert hun don Anto- ·10 

nio Fernandes het dessein om op Slui,j s te doen een expeditie, naer dien 
men van hun te vooren ghevraeght hadde den eedt van silentie, behau
dens bij Vlaenderen opbrenghende een millioen guldens ghelijck voor 
desen sauden hebben ghepresenteert (6 October 1621) 

Reg. 547, fol. 490-494. 

489. Energicq vertoogh van de Vergaederinghe aan haere Hoogheijt 
over den swaeren overlast aen dese Provintie boven alle andere ghedaen , 
niet jeghenstaende sij verre meer contribueerden als d'ander alhoewel 
beter in staet etc ... (20 October 1621) 

Reg. 547, fol. 494 V 0 -503 , en 505 V 0
• 

490. Decreet van haer Hoogheijt daerop ghevolght, daerbij Sij con
senteert dat de resterende 100.000 guldens die nogh moesten betaelt 
worden over het extraordi naire subsidie van 200.000 guldens, bij de 
Vergaederinghe sal gheemploijeert worden ter meest praemende affai-

f5 

20 

ren van de Provintie (27 October 1621) 25 

Reg. 547, fol. 503. 

(1) Volgens het protoeale van het Resolutiebo eck nr 547 moet men lezen 63.000 g. waar
van 50.000 tot betaling van de garnisoenen der Provincie en 13.000 tot het lichten en 
betaelen van 1.000 Keurlingen : wel te verstaan per maand. 
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491. Petitie extraordinaire van een millioen guldens (5 Novem
bef 1621) 

Reg. 547, fol. 512. 

492. Res ultat faceorderen 500.000 gu ldens ghereet , ende de reste
n rende 500.000 guldens naer de ghedaene expeditie op Sluijs 

(5 Januari 1622) 
Reg. 547, fol. 533-542 vo . 

493. Acte presentatie subsidie (28 Januari 1622) 

Reg. 547, fol. 562 V 0
• 

iO 494. Middelen bij d'een ende d'ander gheproponeert tot het vinden 
van het selve subsidie ende, mits de discrepantie van de aclvi en, ghere
solveert sulcx te senden aen de heeren Principaelen (23 December 1621) 

Reg. 547, fol. 543 y 0
• 

495. Resultat te pratiqueren eerren generaeten middel door gheheel 
1;î de Provincie (15 Januari 1622) C) 

Reg. 547, fol. 549 V 0
• 

496. Ordonnantie van 200 pattacons in spetje in proffijte van den 
bisschop van Ghendt over d'oncosten van sijne voyagie naar Brussel 
beneffens de Vergaederinghe om te gaen anlhoonen den staet van de 

20 Provintie (11 Januari 1622) 

2.'î 

Reg. 547, fol. 548. 

497. Petitie van 50.000 guldens tot het rnaeken van een fort bij 
Duynkercke wesende het fort van Marelijek mitsgaeders subsidie ordi
naire van 70.000 ter rnaent (16 Maart 1622) 

Reg. 547, fol. 565 V 0
• 

498. Encrgicque acte presentatie subsidie consenterende 60.000 gul
dens ter rnaent sondervoorder (28 April 1622) 

Reg. 547, fol. 603 V 0
• 

(1) Dat middel is niet aangeduid in de Resolutie. 
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499. Acte renvoy (11 Mei 1622) 

Reg. 547, fo l. 609. 

500. Advi sen van de heeren Principaelen te persisteren (28 Mei 1622) 

Reg. 547, fol. 615. 

501. Acte acceptati e (10 Juli 1622) 

Reg . M7, fol. 623 vo. 

502. Verpachtin cre van de rechten op alle bicren 

Reg. 547, fol. 575 V 0
• 

503. Verpachtin ghe van de vier ponden per vat 
Reg. 547, fol. 580. 

504. Decree t tot het vinden van het m ilJiocn guldens over het sub
sidie extraordinaire, te continueren de m aelderije, en consent van ren
ten te lichten tot laste van de Generali teij t (30 Maart 1622) 

Reg . 547, fol. 584 V 0
• 

10 

505. Repartitie van een millioen g·uldens ghem aeckt naer advenante 15 

van de porteen van de verpachtinghe van de rn aelderij e in elck quartier 
annuis 1619, 1620 en 1621 (') 

Reg. 547, fol. 621. 

506. Conditien van bestedin ghe van het verdiepen van den bruggh-
schen vaert nopende de ondiepten an het palinxhuys ende S1

' Jooris 20 

Reg. 547, fol. 633-652. 

507. Resolutie te betreeken die van Aelst tot pre tatie van den debet 
van een en pachter van de proYin tierechten, mits sij ghe taen hadden 
over d'acte seker van sijne horghe die was in solvent ende maer eenen 
saekdraeger 25 

Reg . p47, fol. 663 V 0
• 

(t) Nog eens een wijziging aan het Transpor t van Vlaander en , zooals bij de nr• 249, 
277 en 452. 
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508. Vraeghe van haere Hoogheijt om de huldinghe te doen aen 
Philippe den vierden, coninck van Spaignen, in handen van haer Hoog
heijt, uuijt crachte van procuratie, te ghcbeuren door ghedeputeerde, 
met de procuratie van den Coninck, formulier van de procuratie van de 

5 ghedeputeerde (31 Juli 1622) 

Reg. 547, fol. 670-680. 

509. Resultat den selven eedt te presenteren, die van Ipre daerbij 
voeghende niets ghebeurende in Vlaenderen (1 December 1622) 

Reg. 547, fol. 778 V 0
• 

10 510. Acte presentatie (van den eed) 

Reg. 547, fol. 822 vo. 

511. Decreet authoriserende de Vergaederinghe te blijven resideren 
binnen Ghendt tot het doen van de affairen voorvallende, ende dat de 
ghedeputeerde tol Brussel souden afdoen ende kennisse nemen d'affai-

15 ren racekende het camp van Reijghervliet (27 Augustus 1622) 

Reg. 547, fol. 686 V 0
• 

512. Decreet ordonnerende de commissarissen te laeten valideren in 
rekeninghe de quittantien van betaelinghe, al ist dat die niet ghebeurt 
en sijn op de aijcles wanof rekeninghe gedaen wordt 

20 Reg. 547, fol. 690. 

513. Resolutie d'aerde uuijt den brugghschcn vaert te legghen ses 
voeten buijten den baerm der selve 

Reg. 547, fol. 697 y 0
• 

514. Regulative te onderhanden op het werck van het perfectioneren 
25 van de vaert 

Reg. 547, fol. 696 V 0 -704. 

515. Petitie van 80.000 guldens ter rnaent in plaetse van 60.000 gul
dens, ghelijck altijl te vooren ghevraeght was, met ample brieven van 
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instructie bewijsende waerin die moesten gheemployeert worden 
(31 Augustus 1622) 

Reg. 547, fol. 706 V 0
• 

516. Advijsen van de heeren Principaelen op de selve petitie 

Reg. 547, fol. 778 vo. 

517. Acte presentatie subsidie 

Reg. 547, fol. 805 V 0
• 

518. Acte acceptatie 

Reg. 547, fol. 810 vo. 

5 

519. Replicque jeghens de voorseijde acte acceptatie, omdat daerbij 10 

niet voldaen en worden de conditien bij acte presentatie, waervan de 
Vergaederinghe ende selfs de chef collegien niet en conden glisseren 

Reg. 547, fol. 815 vo. 

520. Antwoorde van haer Hoogheijt op de sel ve replicque 

R~.~.~-~- ~ 

521. Vertoogh bij de heeren Principaelen ghedaen aen haer Hoog
heijt op het selve subject dat sij niet en connen glisseren van de condi
tien bij de collacen ghestelt, ende dat de penninghen van het subsidie 
niet en connen ghediverteert worden 

Reg. 547, fol. 824 . 20 

522. Antwoorde van die van de Finantien 

Reg. 547, fol. 829. 

523. Resultat uuijt de avisen van de Principaelen te persisteren als bij 
acte presentatie 

Reg. 547, fol. 832. 25 
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524. Brief sulcx advi erende aen die van de Fi.nantien 

Reg. 547, fol. 840. 

525. Brief van de Finan tie daerbij i.j til swijghens afwijcken van 
hun voorgaende (14 Februari 1623) 

Reg . 547, fol. 847. 

526. Bij .de selve instructie wort ghe eijt dat, om de burghers in de 
beslotene steden te on tlasten van de logementen, barac1 en ghemaekt 
waeren ten co te van de Finantien (30 Augu Lus 1622) 

Reg. 547, fol. 716. 

i O 527. Volghens de selve instructie worden uuijt de beden betaelt de 
solde van oorloghe, munitions des vivre , livraison des bois et chan
delles, louage des maisons et traitement de. gouverneurs, officier el 
entretenues à la charge de la dit.e ayde (zelve datum) 

Reg. 547, fol. 710. 

i5 528. Drij pointen op het tapijt ijnde rael ende het Vrije, valt eer t 
questie of de heeren van het Vrij e dncrin moghen apineren; dies re uitat 
valt dat Jae; ende het eerste point uuijlvallcnde nacr het sen timent van 
die van den Vrijen en de d'ander twee teo·hen , en verstaen die van den 
Vrijen op de Lwec lm;t e pointen nicL te opineren, waerop de Ghees tc-

~0 lijcke ende drij voordere Leden intreeken hnn resolutie op het eerste 
point (1) 

25 

Reg. 547, fol. 720 tot 725 . 

529. Resolutie t'opposeren j eghens de lran latie naer Mechelen van 
het cappitel van Haerlebeke (13 October en 13 December 1622) 

Reg. 547, fol. 738, 819. 

530. Conditien van bestedinghe van haver ende hoij. 

Reg . 547, fol. 766 V 0
• 

(1) De drie pointen waarvan hier spraak is zijn de volgende: het lichten van vreemde 
ceurlingen, • 't voyagi e van Hollandt" (licenten?) en het beplanten der duinen. 
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531. Reglement op het betaelen van de renten op den impost 

Reg. 547, fol. 851 vo. 

532. Conditien ende aenbestedinghe van het vereffenen van de baer
men lancxt den Bruggschen vaert 

Reg. 547, fol. 856 vo. 

533. Decreet van haere Hoogheijt hoe de heeren van den Raedt van 
Vlaenderen bij de Vergaederinghe moeten ghetituleert worden 
(11 Maart 1623) C) 

Reg. 547, fol. 872. 

(1) Zij moeten getituleerd worden Haults et puissants seigneurs . 
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IX 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 3 Maerte 1623 

en eijndende 22 April 1624 C) . 

534. Alvooren haer Hoogheijt, ghesurcieert hebbende bij briefven 
5 de verpachtinghe van de provintierechten, wanof te vooren contrarie 

resultat was ghenomen, ende bij de selve briefven gheseijt hebbende 
dat haer Hoogheyt daerover saude handelen m et de ghedeputeerde van 
de Vergaedering he tot Brussel sij nde om authorisatie t'hebben totte 
selve verpachtin ghe ; resolutie an de selve ghedeputeerde te schrijven 

10 niet gheraedigh te sijn sulcx te verhandelen, ende dat sij daertoe gheen 
macht en hadde; ende alvooren te consulteren de collegien (7 April 1623) 

Reg . 549, fol. 5 v o. 

535. Transac tie m et Adriaen Hamerlinck ende consorten in voldoe
ninghe van de wercken bij hun ghedaen int delven van den Bruggh-

15 schen vaert (11 April 1623) 

Reg. 549, fol. 7 V 0 -13. 

536. Volghens de selve transactie saude sijn den vacrt, te beginnen 
van Brugghe tot de Moerbrugghe, eenen voet te diepe ghedolven 

Reg. 549, fol. 7 V 0
• 

20 537. Propositie van die van I pre dat, de respectieve vam·den ghe-
maekt sijnde ten ghemecnen coste van den Lande, de schippers van 
d 'een stadt daerop niet m eer acht en hebben als de schippers van de 

(') Reg. 549 van het Staatsarchief te Gent. Reg. 548 is er het dubbel van, en niet het 
tegenovergestelde zooals de inventaris van het fonds het aangeeft. De folios verwijzen 

25 wel tot Reg. 549 en niet tot Reg. 548 zooals de verkeerde aanduiding van het inventaris 
het zou laten vermoeden. De hier beginnende tafel behoort tot nr 260. 

11 
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ander stadt, alsmede of het niet gheraedigh en waere den Brugghschen 
vaert te leeden buijten Brugghe naer Schipdale; ende dat sulcx met 
cleene costen saude connen gheschieden 

Reg. 549, fol. 9. 

538. Resolutie den cost die gheschieden sal van het veranderen van 5 

de Brugghe ende palisaden aen de Minnebrugghe tot Brugghe ende het 
uuij tdoen van eenighe staeken in de reviere, omme de schepen te doen 
passeren, ghedaen sal worden ten laste van den Lande (29 April 1623) 

Reg. 549, fol. 14. 

539. Resolutie te verpachten de veerschuijten van Ghendt naer 10 

Brugghe, Moerbrugghe, St Joori s, Haellere, Bellem ende Lovendeghem 
(14 April 1623) 

Reg. 549, fol. 10. 

540. Item de visscherijen soo van de rivieren als van de gheleyden 

Reg. 549, fol. 10. 15 

541. Resolutie de coopmannen van wijnen tot Brugghe ghelijck ·te 
stellen met die van Ghendt ende Ipre ten aensien van den aftreek van 
den droessem, als maer moetende betaelen van den ciaeren 

Reg. 549, fol. 10 v 0
• 

542. Regulatie van het wijnghelt ter verpachtinghe van de provintie- 20 

rechten 
Reg. 549, fol. 14 V 0

• 

543. Resolutie te gheven 1000 guldens an die van de waeteringhe 
van Reyghersvliet tot het verdiepen van het Swin (8 Mei, 26 Mei, 9 Juni 
P-n 28 Juni 1623) 25 

Reg. 549, fol. 16, 35, 38 V 0
, 50 V 0

• 

544. Verpachtinghe van de visscherije in de Iperlee van an het Calte
gat tot Plasschendaele 

Reg. 549, fol. 17 y 0
• 



----~-~----------·------· - - ··-· -·- -

-83-

545. Protest van die van Ipre jeghens de selve verpachtinghe, preten
derende die hun toe te behooren 

Reg. 549, fol. 21. 

546. Resolutie evocatie te versoeken in den Priveen Raedt van de 
5 zaeke bij de vrije schippers van Ghendt inghestelt in den Raede van 

Vlaenderen jeghens het verpachten van de Bargien (13 Mei 1623) 

i U 

i:S 

Reg. 549, fol. 21 V 0
• 

547. Verpachtinghe van de selve Bargien emmers veerschuijlen met 
de conditien (15 Mei 1623) 

Reg. 549, fol. 21 V 0
• 

548. Pointen ende articlen overghegheven van weghen haer Iloog
heyt tot het verminderen van de frauden in de provintierechten met 
de resolutie van ue vergaederinghe in margine van elck artiele 
:.20 Mei 1623) 

Reg. 549, fol. 28 vo. 

549. Conterpointen ende articlen overghegheven bij de Vergaede
ringhe an de commissari sen van haer Hoogheyt tot het weeren van de 
ghemelde frauden (24 Mei 1623) 

Reg. 549, fol. 34 

~0 550. Verpachtinghe van de rechten op de bieren 

Reg. 549, fol. 40. 

551. Verpachtinghe van de vier ponden per vat 

Reg. 549, fol. 43. 

552. Reglement van haer Hoogheyl op de passagie en repassagie van 
25 de trouppen seer onereus (14 Juni 1623) C) 

Reg. 549, fol. 45. 

(•) De tekst van dit Reglement bevindt zich in de Placcaeten van Vlaanderen, II• B., 
bi. 718-720. Cf. ons werl< T.es occupations étrangèr es en Belgiqne sous l'Ancien n égime, 
I, bi. 36. 
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553. Resolutie tselve reglement toe te senden aen de heeren Princi
paelen om daerop t'hebben hun resolutie nopende de aenveerdinghe 
van dien (24 Juni 1623) 

Reg. 549, fol. 48 vo. 

554. Resolutie de rechten op de bestiaelen te stellen op vier stuijvers 5 

in plaetse van drij st. ende den stuyver die men in den winter plachte 
te innen te doen cesseren (28 Juni 1623) 

Reg. 549, fol. 50. 

555. Resultat voor subsidie te accorderen 75.000 guldens ter rnaent 
ende de continuatie van de maelderije voor twee jaeren tot het perfec- 10 

tionneren van den vaert (28 Juli 1623) 

Reg. 549, fol. 56 vo. 

556. Bij de selve acte presentatie was bedonghen dat de oncosten van 
de passagie der trouppen sullen valideren op het subsidie (zelfde datum) 

Reg. 549, fol. 75. w 

557. Item dat niet toe ghelaeten sal worden de translatie na er Meche
len van het Cappittel van Haerlebeke (zelfde datum) 

Reg. 549, fol. 75 v 0
• 

558. Acte renvoy van de selve acte presentatie (26 Augustus 1623) 
Reg. 549, fol. 76 vo. 

559. De selve acte renvoy principalijck ghefondeert op de ghepreten
deerde defalcatie van de oncosten van de passagie der trouppen, t'welckP 
in de andere provintien niet en saude ghebeuren 

Reg. 549, fol. 76 v 0
• 

20 

560. Resultat van de selve soustenue C) voor dat saijsoen te resilieren 25 

(15 September 1623) 
Reg. 549, fol. 77 en 84. 

(1) D. i. " conditie " gesteld door de Staten. 
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561. Acte acceptatie (27 September 1623) 

Reg. 549, fol. 85 V 0
• 

562. Petitie ghedaen door drij commissarissen van 95.000 guldens 
ter rnaent (16 september 1623) 

Reg. 549, fol. 90. 

563. Resultat t'accorderen 75.000 guldens ter rnaent (14 Novem
ber 1623) 

Reg. 549, fol. ii7. 

564. Acte presentatie subsidie (zonder datum) 

10 Reg. 549, fol. 144. 

565. Acte acceptatie (2 Januari 1624) 
Reg. 549, fol. 146. 

566. Resolutie de maelderije te verpachten in eenen generaelen pacht 
gheheel Vlaenderen door (14 October 1623) 

Reg. 549, fol. 95. 

567. Resolutie de verpachting he van de moulage te doen a neghen 
stuijvers op ij der hooft boven de oude van vijf jaeren (zelfde datum) 

Reg. 549, fol. 95 vo. 

568. Lijste ofte specificatie van het provenu van alle s'Lants rechten 
20 (van 1 November 1622 tot 1 October 1623) C) 

Reg. 549, fol. 104. 

569. Decreet daerbij Jr Frans de la Torre gheconsenteert wort de 
bedieninghe van ontfangher generael van de subsidien in plaetse van 
Abraham Pierssone, substitut van Messire Hendricq de Vicq, ontfangher 

25 generael (22 September 1623) 
Reg. 549, fol. 109. 

(1) Uiterst belangrijk voor de financieeltl geschiedenis, niet alleen van de Provintie, 
maar van ieder der vier Leden. 
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570. Den voornoemden de la Torre ter vergaederinghe camparerende 
declareert hem de vergaederinghe hem niet te willen admitteren, ten 
sij doende den eedt dat hij gheene penninghen en sal diverteren, op 
wiens ordonnantie sulcx saude moghen wesen; weleken eedt hij oock 
doet (30 October 1623) 5 

Reg. 549, fol. 111 vo. 

571. Repartitie van 150.000 gulden op de Provintie (3 Novem
ber 1623 C) 

Reg. 549, fol. 114. 

572. Conditien van de aenbestedinghe van de maelderije a neghen fO 

stuijvers per hooft ter reserve van de kinderen onder de vijf jaeren 
(12 November 1623) 

Reg. 549, fol. 120 V 0 en 121 V 0
• 

573. Resolutie van de gheheele Vergaederinghe, preter (praeter) het 
Vrije, te oppaseren jeghens de publicatie van het reglement ghemaekt l.'î 

op de passerende ende repasserende soldaeten, staende in den voor
gaenden boek, ende hoe de oncosten moeten ghedraeghen worden 
(7 December 1623) 

Reg. 549, fol. 130. 

574. Decreet d'oncosten van de sieke soldaeten in de hospitaelen vali- ~0 
deren op het subsidie, emmers den 100• penninck van hun paye af te 
treeken (13 November 1623) 

Reg. 549, fol. 131, 160 en 179 V 0
• 

575. Resolutie de Vergaederinghe sigh te voeghen bij den procureur 
generael van Vlaenderen, ende jeghens die van Brabant te mainteneren 25 

de jurisdictie op de Schelde (13 December 1623) 

Reg. 549, fol. 132 V 0
• 

576. Decreet d'oncosten van de vaccatien van de heeren van de Ver
gaederinghe te laeten passeren, al ist dat die excederen de twee duijsent 

(1) Belangrijk voor de geschiedenis van het transport van Vlaanderen, zooals de 30 
nra 249, 277, 452 en 505. 
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guldens voor elck Lidt bij een anterieur reglement vermeld (13 Decem
ber 1623) 

Reg. 549, fol. 137 V 0
• 

577. 200 roeden landts uuijtghegeven in cheynse aen Francis van 
~ Lantschoot, tavernier ter Woestijne. 

iO 

Reg. 549, fol. 140. 

578. De Vergaederinghe gheeft 50 guldens aen den gonnen doodt 
slaet eenen van de vijanden (3 Januari 1624) C) 

Reg. 549, fol. 140, 157 V 0
• 

579. De buijse tot St Jooris ten Distele ghemaekt bij de Vergaede
ringhe 

Reg. 549, fol. 141. 

580. Verpachting-he van het slagh-ghelt ende den stuijver op elcken 
stoop brandewijn 

Reg. 549, fol. 141 v 0
• 

581. Thaire van don Diego Mescia, ambassadeur gaende naer Enghe
lant, ghedaen tot Ghendt, beloopende bethals 1300 P. gr. 

Reg. 549, fol. 147. 

582. Pensionaris van Ghendt gheordonneert te depecheren , teekenen 
20 ende seghelen verscheijde rentebrieven aldaer ghedepescheert tot laste 

van de Provintie 
Reg. 549, fol. 147 V 0

• 

583. Mr• Jacques van der Haeghen bij Vergaederinghe ghecomnüt
teert totten ontfanck van den pacht van de baergien, leybarmen, ende 

25 de visscherije int quartier van den Vrijen 
Reg . 549, fol. 149. 

584. Jr Francais van Havere ontfangher van de baergien, visscherije 
ende baermen int quartier van Ghendt 

Reg. 549, fol. 165 v 0
• 

ao (1 ) Zeer belangrijk voor de methode van oorlogvoering van den tijd. Cf. ons werk 
Les occupations étrangères en Be~gique sous t'Ancien Régime, I, bl. 4-5. 

_j 
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585. Resolutie te besoigneren ter Vergaederinghe van den neghen 
uren totten twaelf uren ende van drij uren totten ses uren, rekende 
(rekenende) voor twee daeghen drij (10 Januari 1624) 

Reg. 549, fol. 151 V 0
• 

586. Authorisatie op schepenen van der Keure om op credit van den 5 

Stael op te lichten tot 50.000 g ulcl·ens boven de 140.000, bij hnn te 
vooren opghelieht, tol het belacl en van de annerners in den Brugghschen 
vaert (9 Sporkele 1624) 

Reg. 549, fol. 155. 

587. Resolutie ordonnantie te verleenen van 100 guldens in proffijte 10 

van den baron van Boucle tol secours van sijne voyage naer Brussel 
in Maerte 1623, om te presteren den eedt van ghetrauwigheijt over den 
Edeldom, ende ghelijcke ordonnantie voor den baron van Maele 

Reg. 549, fol. 164. 

588. Petitie van 97.000 guldens ter rnaent (12 Maart 1624) 
Reg. 549, fol. 169 V 0

• 

15 

589. Compareren ter Vergaederinghe hooftschepenen van den Lande 
van Dendermonde, die verciaeren niet meer te willen sitten over de 
verpachtinghen van impositien over de prochien van Borm (Bornhem), 
Hinghene, Mariekercke, Weert, Eertbrugghe ende Moortsele als niet 20 

contribuable met hun landt; ende verclaert de Vergaederinghe die 
prochien te sullen laeten uuijt de quote van die van Dendermonde 
(16 Januari 1624) C) 

Reg. 549, fol. 175. 

590. Resolutie dat, al ist dat de provintierechten ligghen in parate 25 

executie, nochtans de boeten daerover gheincurreert niet en ligghen in 
parate executie (18 April 1624) 

Reg. 549, fol. 179. 

(1) Belangrijk voor de geschiedenis der vrije landen (terres {ranches). Cf. GACHARD 

et PINCHART, lnventaire des Archives des Charnbres des Comptes, liJ, bl. 192 en vlg., en 30 
E. POULLET, Les Constitutions nationales belges ... , bl. 19. 
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x 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende 5" Maerte 1624 
ende eijndighende 31 Oogste 1627 (1). 

591. Alvooren verpachtinghe van t'rechl op de bieren , inghestelt 
5 418.268 guldens 

Reg. 551, fol. 1-4. 

592. Verpachtinghe van de vier ponden gr. per vat, inghestelt 
72.875 guldens 

Reg. 551, fol. 4 v". 

10 593. Art. primo van de conditien besproken dat den pachter hel 

15 

recht maer en can proffiteren van den suyveren ende ciaeren wijn 

Reg. 551', fol. 5. 

594. Verpachtinghe van het recht op het saut, visch ende haerinck, 
inghcstelt op 15.027 guldens 

Reg. 551, fol. 7 v". 

595. Resolutie binnen den stadthuyse van Ghendt te rnaeken een 
ghemetst ende ghevauteert comptoir met cene ij sere deure , om daerin te 
legghen alle de documenten van de Provintie, danof te rnaeken vier 
inventarissen voor elck hooftcollegie eenen, ende vier sleutels elck diffe-

20 rent voor de vier pensionarissen C) 

Reg. 551, fol. 9. 

( 1 ) Het oorspronl{elijk R esolutieboec/c draagt n r 550. Maar de tafel is gemaakt op 
Reg. 551, d. i. een copie uit de XVIII" eeuw. Deze tafel is getrokl{en, a ls de voorgaande, 
uit nr 260. 

:l5 (2 ) Belangrijk voor de geschiedenis van de archieven der Provintie. 
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596. Verpachtinghe van de uuijtvaerende beesten 

Reg. 551, fol. 11 V 0
• 

597. Resultat, op een pelilie van 95.000 guldens ter maent, staende in 
den voorgaenden boek, te consenleren 75.000 guldens ter rnaent 
W~1~ 5 

Reg. 551, fol. 14. 

598. Acte presentatie van het subsidie (zonder datum) 

Reg. 551 , fol. 56 vo . 

599. Acte acceptatie subsidie (20 Juni 1624) 
Reg. 55f, fol. 77 vo. 

600. Resolutie den graeve van Croij als chef van de Finantien te ver
eeren met 600 guldens ende den graeve van Warsise met 400 guldens 
(9 Mei 1624) 

Reg. 551, fol. 21. 

fO 

601. Conventie tusschen Ghendt, Brugghe ende Vrije, ten regarde i5 

van de opghelichte renten tot delven van den vaert, te rnaeken een ghe
lijckstellinghe ten advenante van elcx partie (7 Mei 1624) 

Reg. 551, fol. 21 v o. 

602. Resultat te continueren noch twee jaeren de maelderije tot per-
fectioneren van den vaert (20 Mei 1624) 20 

Reg. 551, fol. 28 vo. 

603. Resultat met de pachters van de redemptie van de maelderije, 
om de difficulteijten resulterende uijt de selve rederoptie te conve
nieren 

Reg. 551, fol. 31 V 0 tot 36, 84. 

604. Den selven pacht verandert ende, in plaetse van t'recht van 
redemptie à 9 stuijvers per hooft, verpacht het recht van 6 stuijvers op 
i ederen sack graen (17 Juni 1624) 

Reg. 551, fol. 86 V 0
• 

25 
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605. DecreeL ordonnerende den brugg chen vaert te verdiepen op 
8 voeten in het somerpeil (15 Juni 1624) 

Reg. 551, fol. 39. 

606. Conditien en anbestedinghe van het vcrdiepen van den bruggh
~ Echen vaert ten minste op 8 voete11 

Reg. 551, fol. 40 V 0 -52. 

607. Decreet daerbij de gonne commencle om de selve anbestedinghe 
le aenveerden vrij verclaert sijn van arre te (22 Juni 1624) 

Reg. 551, fol. 53-56. 

Hl 608. Requeste van de Vergaederinghe au haere Hoogheijt tot becom-
men vervorderinghe van de negotie val! J ese landen op Spaignen, het 
afdoen van de licenten op de hoppe ende eenighe nieuwe rechten op 
de goederen ende coopman s van Duijnkercke, met de marginaele reso
Jutien van haere Majesteijt (20 Juni 1624) 

i 5 Reg. 551, fol. 61' V 0
• 

609. Ample en verscheijde redenen van haere Hoogheijt tot belas
tinghe van het grof aut tot onderhaut van de haeve van Mardijck, ende 
dat sulcx aen de Provintie niet schaedelijck en sal ijn, maer proffijtigh, 
omdat het grof saut, bij middel van die haven alhier te lande commende 

~o ghebracht worden, oock sal gheexcreërt worden het rafineren van dien, 
ende dat men alsoo het wit saut niet en sal moeten haelen uuijt de 
landen van de rebelle provintien (4 Juni 1624) 

Reg. 551, fol. 65 V 0 -78. 

610. Resolutie van de Gheestelijcke ende vier Leden jeghens de selve 
2:1 reehlen te opposeren, als contrarie aen de previleaie van den Lande, ende 

dat gheene rechten connen opghestelt worden ten sij bij consent van 
de Generaliteijt (12 Juni 1624) e) 

Reg. 551, fol. 81'-84. 

(1) Het gaat hier over de belasting van het grof zout. 
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611. Resultat t'hove te verthoonen dat het hof moet doen cesseren de 
ghevraeghde contributie van den vijant ofte dat het import sal afge
t.rocken worden op de bede (9 Juli 1624) 

Reg. 551, fol. 101. 

612. Resultat niet te lichten de acte acceptatie subsidie ten sij het :s 
voorseijde rechl afghedaen sijnd e (17 Juni 1624) C) 

Reg. 551, 551, fol. 89 V 0
• 

613. Versoek Lij haere Hoogheijt bij forme van petitie, ten fijne de 
Staeten den ghemelden opghestelden last sauden approberen ende dat 
die sauden dienen ter reparatie van haevens, mitsgaerders petitie extra- iO 

ordinaire van 200.000 guJ.dens eens (21 Juli 1624) e) 
Reg. 551, fol. 113 V 0

• 

614. Resultat bij provisie te repartieeren van twee rnaenden tot 
60.000 guldens ter maent, ter betaelinghe van de trouppen tot. dat vol
daen sij de versochte afsettinghe van den last op het saut (20 Augus- 1.':1 

lus 1624) 
Reg. 55i', fol. 125 vo. 

615. Resolutien van de heeren Principaelen op de petitie ten naer
voorgaenden article, d'een consenterende in den opghestelden last van 
15 stuijvers op het saut voor twee ende d'andere voor drij jaeren, ende 20 

voor subsidie extraordinaire te accorderen 150.000 guldens (31 Augus
tus 1624) 

Reg. 551, fol. 129-130. 

616. Acte presentatie subsidie extraordinaire (zonder datum) 

Reg. 551, fol. 148. 

617. Ac te acceptatie (18 september 1624) 

Reg. 551, fol. 150 V 0
• 

(1) Zelfde opmerking als hierboven. 
( 2 ) Versoek bij haere Hoogheijt moet hier verstaan worden als • versoek door hare 

25 

Hoogheid ». 30 
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618. Belofte van indemniteijt van de Staeten van Brabant, Herre
gauw, Namen, Artois, Rijssel etc ... de Provintie van Vlaenderen te 
garranderen van 80.000 guldens gepresenteert bij den baron Fugers C) 

Reg. 551, fol. 109 V 0
• 

5 619. Resolutie dat de Spaije van Camerlincx ende Serwauters 
ambacht de Provintie niet aen en gaet (5 September 1624) 

Reg. 551, fol. 138. 

620. Petitie ordinaire van 95.000 guldens ter rnaent ende extraordi
naire van 300.000 guldens eens, met ample brieven van instructie 

iO (18 September 1624) 

{5 

Reg. 551, fol. 140 V 0
• 

621. Resultat te accorderen voor subsidie ordinaire 80.000 guldens 
ter rnaent ende voor extraordinaire 40.000 guldens eens (30 Octo
ber 1624) 

Reg. 551, fol. 172 V 0 -180. 

622. Acte presentatie subsidie (zonder datum) 

Reg. 551, fol. 183 V 0
• 

623. Acte acceptatie subsidie (28 November 1624) 
Reg. 551, fol. 199 y 0

• 

~0 624. Conditien ende aenbestedinghe van de verdiepinghe ende ver-
wijdinghe van den Brugghschen vaert beginnende an het fort Sinte 
Philippe tot bij het fort ter Woestijne 

Reg. 551', gol. 151 v o. 

625. Decreel van haere Hoogheijt dat de wercken in den Bruggschen 
25 vaert moeten voltrocken wesen voor den 22 November 1624 (11 Octo

ber 1624) 
Reg. 551, fol. 164 yo. 

(1) Copie van een akte van 1577. Baron Fugger is vertegenwoordigd in de akte door 
den heer Henry Moniprot • facteur des Fuggers en Anvers •. 
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626. Repartitie op de Generaliteijt van 30.000 guldens 

Reg. 551, fol. 197 V 0 en 645 V 0
• 

627. Conelitien ende aenbestedinghen van vier corps de gardes lancxt 
den Brugghschen vaert (16 Januari 1625) 

Reg. 551, fol. 214 vo. 

628. Resolutie solemnele deputatie t'hove te doen, ter adjunctie van 
de bisschoppen ende Hoogbaillius, om te claeghen over de insupportable 
lasten den Lande anghedaen (20 Januari 1625) 

Reg. 551, fol. 226. 

5 

629. Requeste bij de selve deputatie aen haere Hoogheijt overghe- iO 

gheven, claeghende over de selve lasten, dat de garnisoenen in Vlaen
deren niet betaelt en wierden nacht de frontiersteden versterekt, ende 
over de infractien van de previlegien van de Provintie (zonder 
datum) (1) 

Reg. 551, fol. 227 V 0
• 

630 . Antwoorde door haer Hoogheijt aen de selve deputatie ghedaen 
door den graeve van Compaigny eerst, ende .daernaer door sijne Emi
nentie den Cardinael, met toesegh dat sij de commissie van den graeve 
van Warfuzé sal doen cesseren ten aensien van Vlaenderen, met belofte 

15 

in toecammende te sullen observeren cl'aude forme van convocatie van 20 

de Staeten etc ... , mitsgaeders dat cl'oncosten van de Keurlinghen 
sullen valieleren op de toecammende subsidien, indien de ghemeenten 
die weijgheren te betaelen (31 Januari 1625) 

Reg. 551, fol. 231 V 0 -239. 

631. Resolutie aen de bisschoppen ende Hooghbaillius, in de ghe- !15 

melde deputatie medegheweest, te vereeren elck drij stucken wijn 

Reg. 551, fol. 239. 

(IJ Uit het naarvolgende antwoord van den graaf van Compaigny kan men afleiden 
dat het gemeld rekwest den 29"0 Januari 1625 aangeboden werd. 
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632. Alle t' gonne in desen boek a fo 242 tot fo 609 staet in een en 
anderen boek begonnen febr. 1625 

Memorie. 

633. Acte acceptatie subsidie (17 Juni 1626) 

5 Reg. 551', fol. 601:. 

634. Resolutie aen eerren zeleusen te gheven d'helft van de baete 
die hij weet de Provintie te competeren ende aen de Vergaederinghe 
onbekent (7 Juli 1626) C) 

Reg. 551, fol. 610 V 0 en 722. 

10 635. OrdonnantiE; aen commisen, eenighe pachters van provintie-
rechten ghevanghen hebbende, rapport te doen aen de Vergaederinghe 
(16 Juli 1626) 

Reg. 551:, fol. 617 V 0
• 

636. Aceort met Jacques Gambier en consorten, annemers anno 1624 
t:i van verdiepinghe van eerren eijnt van den Brugghschen vaert begin

nende aen St Jooris ten Distele (20 Juli 1626) 

Reg. 551, fol. 619. 

637. Decreet van haere Hoogheijt ordonnerende de Vergaedering he 
te blijven tot Ghendt ter auditie rekeninghen ende anders tot 20 Decem-

20 ber 1626 ende alsdan te vertreeken naer Ipre tot het voltreeken van de 
resterende rekeninghen; ende haer intentie te sijn dat t'eijnden dies 
den tour van de Vergaederinghe sal blijven als naer costuijme (22 Sep
tember) 

Reg. 551, fol. 649. 

25 638. Resultat, op een petitie van 100.000 guldens ter maent, te 
accorderen 90.000 guldens ter maent, onder conditie dat men gheen 

(1) Er is spraak van aanzienlijke sommen aan de Provintie verschuldigd wegens 
pachten, sommen die verduisterd zijn en dewelke een ongenoemde persoon " liefhebber 
des selve Landts" van Vlaanderen beweert te kunnen doen betaelen. 
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betaelinghe van de soldaeten uuijt de bede doen en sal tensij actue
lijck dienst doende in Vlaenderen (7 October 1626) 

Reg. 551, fol. 651 V 0 tot 657. 

639. Acte presentatie subsidie, seer energiekelijek opghestelt, ende 
dat men Vlaenderen a1tijdt veel meerder subsidien doet gheven als de ::; 
andere Provintien (zonder datum) C) 

Reg. 551, fol. 702. 

640. Acte acceptatie subsidie (1 December 1626) 

Reg. 551, fol. 706 V 0 
(

2
) . 

641. Resultat de acte acceptatie niet te lichten omdat niet voldaen iO 

en was an de conditien (12 December 1626) 

Reg. 551, fol. 718 vo. 

642. Naerdere acte acceptatie (31 December 1626) 

Reg. 551, fol. 801! v o. 

643. Verpachtinghe van den auden dobbelen impost 

Reg. 551, fol. 659 V 0 tot 666. 

644. Verpachtinghe van den gulden op de ghesleten bieren in 
Vlaenderen 

Reg. 551, fol. 665 V 0
• 

645. Verpachtinghe van het slachtghelt, brandewijn ende den 20 

stuijver op ijderen stoop wijn 

Reg. 551, fol. 670 . 

646. D'officieren van de zeewercken ende fortificatien, becommen 
hebbende consent om te moghen Echten seker recht op de in- ende 

( 1 ) Nog eens een blijk van h et particularism van den tijd. 
(~) Verkeerde aanduiding der fol.; leest 708 vo en vlg. 
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uuijtgaende goederen, gheresolveert daerjeghens te oppaseren als sub
ende obreptivelijck becommen (8 Januari 1627) 

Reg. 551, fol. 742-743. 

647. Decreet jeghens die van Steenhuijse, die pretenderen hunnen 
5 ghevanteerden vrijdom (') t 'hebben van Charlemagne (5 Januari 1627) 

Reg. 551, fol. 747 V 0
• 

648. Letteren executoriaelen jeghens Steenhuijse ende andere 
{31 Mei 1627) C) 

Reg. 551, fol. 844. 

fO 649. Verpachtinghe van de impositie op sout., visch ende harinck 

Reg. 551, fol. 762. 

650. Verpachtinghe van den uuijtdrijf 

Reg. 551, fol. 764 V 0
• 

651. Petitie van 110.000 guldens ter rnaent (31 Januari 1627) 

f5 Reg. 551, fol. 775 V 0
• 

20 

652. Resultat te accorderen 90.000 guldens ter rnaent 

Reg. 551, fol. 804 V 0
• 

653. Conditien ter Vergaederinghe gheraempt om te stellen in de 
acte presentatie 

Reg. 551', fol. 808. 

654. Acte presentatie subsidie 

Reg. 551, fol. 833. 

{1) Nog eens zeer belangrijk voor de geschiedenis der vrije landen of terres {ranches . 
Cf. nr 589. 

25 (2) Vrije lantlen of terres {ranches . Zie nrs 589 en 648. 

f3 
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655. Resultat de ghepretendeerde acceptatie subsidie niet te lichten 
ten sij hebbende de opghestelde conditien sine quibus non 

Reg. 551, fol. 838 V 0 en 841. 

656. Acte acceptatie subsidie, daerbij afghedaen worden de opghe-
stelde Heenten tot Oostende (14 Juli 1627) 5 

Reg. 551, fol. 858 vo en 867 vo. 

657. Resolutie t'excuseren den vrijdom van s'Lants rechten aen de 
oi1icieren van den bergh van bermertigheijt 

Reg. 551, fol. 790 V 0
• 

658. Ordonnantie van 9 ponden, 12 schellinghen tournois aen de w 
messagiers van den Raede in Vlaenderen voor nieuwjaer 

Reg. 551, fol. 796. 

659. Die van Ghendt gheauthoriseert om te rnaeken twee redouten 
op den ghendtschen vaert 

Reg. 551, fol. 797. i5 

660. Ordonnantie van 300 guldens in proffijte van de wacht tot 
Wachtebeke over doodtgheslaghen t'hebben drij soldaeten van den 
vijandt; ende sijn in desen boek verscheijde dierghelijcke ordonnan
tien verleent C) 

Reg. 551, fol. 798 V 0
, 817 V 0 en 818. 

661. Resolutie te bedancken van sijnen dienst den commis Saldaigne 
als ontfangher generael gheweest van de penninghen tot het delven 
van den vaert, mits de delvinghe voltrocken was (16 April 1627) 

Reg. 551, fol. 810 V 0
• 

':!0 

662. Disput ter Vergaederinghe op den middel van het vinden van 25 

courtresse van de bede boven het provenu van de loopende middelen, 
elck van de Leden differente middelen proponerende (April 1627) 

Reg. 551', fol. 819. 
(1) Cf. nr 578. 
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663. Resolutie nn den audiencier Vereijcken te verleeuen ordon~ 
nantie op sijnen overghegheven staet, over heL depescl1eren van ver~ 
scheijde aclen Yan acceptatie subsidie, die insghelijcx naer ondervin
dinghe bij de andere Provintien belaelt wierden, ende van dan voorts 

~ te betaelen 25 guldens over elck acte acceptatie (21 Mei 1627) 
Reg. 551, fol. 826 vo. 

664. D'erfve de Vergaecleringhe tot Meulestede gecompeteert heb~ 
bende resulteert uuijt een huijs bij de Vergaecleringhe ghecocht 
jeghcns Niclaes van Melle r Joos tot het maeken van een fort 

10 Reg. 551, fol. 861 vo. 

665. Conelitien ende aenbestedinghe van 17 baracken lancxt den 
Brugghschen vaert 

Reg. 551, fol. 877. 

666. Petitie extraordinaire van 300.000 guldens eens (29 Juli 1627) 
us Reg. 551, fol. 883. 

667. Petitie ordinaire van 110.000 guldens ter rnaent (24 Augus
tus 1627) 

Reg. 551, fol. 888. 

668. Resolutie de Vergaecleringhc haer te voughen in de zaeke van 
20 de vrije schippers van Ghendt jeghens de schippers van Antwerpen 

(1 September 1627) 
Reg. 551, fol. 896 vo. 

669. Re olutie an het hof te verthoonen de inegaliteijt gherencon
tt·eert in den nieuwen voet van den transport, ghemaeckt bij combi-

25 natie van alle de middelen van den Lande, soo die bij particuliere ver
pachtinghen; ende dat den selven transport alleenelijek moet ghe
maekt worden op den voet van de maelderije (30 Augustus 1627) C) 

Reg. 551, fol. 896 (2
) . 

(1) Belangrijk voor de geschiedenis van het Transport van Vlaanderen. Cf. de nrs 249, 
30 277, 452 en 505. 

(2) Verl{eerde aanduiding: leest 897. 
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XI 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 13 Febrnarij 1625 
ende eijndende 7 Julij 1626 C) . 

670. Alvooren aceort met de schippers van Brugghe nopende hun 
rapelinckschip; wat sij voeren maghen ende wat de baergen voeren 5 

maghen op de Iperlee, nu vaert van Oostende (2 Maart 1625) 

Reg. 550, fol. 8. 

671. Verpachtinghe van het gars op de dijeken van den Oostend
schen vaert 

Reg. 550, fol. 10. 

672. Verpachtinghe van het veerschip op Stalhille 

Reg. 550, fol. 13. 

673 . Verpachtinghe van het maerctschip op Plasschendaele 

Reg. 550, fol. 14. 

iO 

674. Resolutie de deboursementen bij het Vrije ghedaen tot het i5 

re tranchemen t lot Moerbrugghe, om de con equen tie niet te betaelen 
uuijt het Landt, m aer te gheven in belaelinghe an den ontfangher 
generael van de bede (10 Maart 1625) 

Reg. 550, fol. 17. 

(1) Deze tafel verzendt naar Reg. 550 van het Staatsarch ief te Geut. Reg. 551 is er 20 
een gedeeltelijke copie van. De tekst van de tafel zelf behoort nog immer tot nr 260. 
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675. Resolutie raekende de vaccatien van de heeren van de Vergae
deringhe in loco et extra locum op sondaeghen ende non-sondaeghen 
ende op het tiers avant C) (14 Maart 1625) 

Reg. 550, fol. 18-20, 21 V 0
, 22, 143, 219 V 0

• 

1> 676. Commissarissen uuijt de Vergaederinghe ghedeputeert om te 
examineren de schaede gheschiet in de baermen van den oostendsehen 
vaert, met clausule sonder eenighe andere saeken an te treeken 
(21 Maart 1625) 

Reg. 550, fol. 21. 

10 677. Aceort met Adriaen Hamerlinck over eenighe ghedaene werc
ken in den Brugghschen vaert (2 Maart 1624) (2) 

11> 

Reg. 550, fol. 25. 

678. T'gonne begrepen in desen boek a fo 32 tot fo 101 ghebracht 
staet in den boek begonnen 5 Maerte 1624 a fo 1 tot fo 242 C) 

Memorie. 

679. Petitie van 90,000 guldens ter rnaent (11 Maart 1625) 

Reg. 550, fol. 101 V 0
• 

680. Acte presentatie subsidie (zonder datum) 

Reg. 550, fol. 106 vo. 

20 681. Project van acte acceptatie (1 Augustus 1625) 

Reg. 550, fol. 108 vo. 

682. Finale acte van acceptatie subsidie (zonder datum) 

Reg. 550, fol. 113 V 0 en 114 V 0
• 

(1) Het tiers-avant schijnt de bijzondere vergoeding te zijn die uitbetaald wordt aan 
21> de Gedeputeerden bij de Staten die niet resideeren in de stad waar de Staten bijeen 

komen. 
(2) In het Reg. 551 in 1625 opgeschreven. 
(3) D. i. Reg. 551, waarvan de tafel X hier vóór opgegeven is. 
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683. Bij de briefven van instructie wort gheseijt dat in de steden ter 
ontlastinghe van de burghers ghemaekt sijn baraquen, ende dat men de 
soldaeten uuijt de finantien betaelt eenen pattacon te maende, ende 
hun niet meer ghelevert en wort slaepinghe nochte servieten 
(11 Maart 1625) C) 5 

Reg. 550, fol. 103 V 0
• 

684. Petitie van 95.000 guldens ter rnaent (1 Augustus 1625) C) 

Reg. 550, fol. 109 vo. 

685. Brief van den Coninck van Spaignen de Provintie bedanckende 
over haeren bijstant in het belegh van Breda (12 Juli 1625) iO 

Reg. 550, fol. 112. 

686. Acte presentatie subsidie ghevraeght ten naprecedenten artiele 
(zonder datum) 

Reg. 550, fol. 118 V 0
• 

687. Acte acceptatie subsidie (13 Januari 1626) e) 
Reg. 550, fol. 124 V 0 -125. 

688. Resolutie op het versoek van die van Serwautermans ambacht 
om recompen sie (4

) t'hebben over t'maeken van eenighe dijeken van 
Plasschendaele tot Ostende, sommighe te excuseren, sommighe hun 

15 

daerover bij te legghen (3 December 1625) 20 

Reg. 550, fol. 115 vo. 

689. Resolutie op de translatie van het cappittel van Haerelbeke 
naer Mechelen 

Reg. 550, fol. 120 vo, 121 vo, 139, 141, 214. 

(1) Over de " logementen » in de steden, ziet ons boek L es occupations étrangères 25 
en Bûgique sous l'Ancien Régime, t . I, blz. 394 en vlg. 

(2) Zelfde stuk als h etgeen hooger berloeld onder nr 681. 
(3 ) Het blijkt uit de beraadslaging dat het ga.at over het subsidie van 1 November 1625 

tot 1 Mei 1626. 
(•) D. i. validatie of afrekening op het aa ndee l in de bede. Zie hooger nr 189. 30 
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690. Decreet ordonnerende de Vergaederinghe dienaengaende 
haere resolutie t'hove te senden (7 Februari 1626) 

Reg. 550, fol. 134 V 0
• 

691. Brief van haere Hoogheijt an den Coninck van Spaignen op de 
ii selve translatie met de redens pro et contra (19 Janvier 1624) 

1U 

Reg. 550, fol. 135-139. 

692. Resolutien van de lteeren Principaelen op de selve translatie, 
dogh gheen resultat, met een ample advis van die van Ghendl 
(9 Maart 1626) 

Reg. 550, fol. 148 V 0
• 

693. Resultat te consenteren in de translatie op de conditien vooren 
ghestelt, onder andere dat altijdt se prebenden sauden moeten bedient 
worden door Vlaeminghen (17 Maart 1626;• 

Reg. 550, fol. 156 V 0 -161. 

l :S 694. Redres van het advis van die van Ghendt (18 Maart 1626) 
Reg. 550, fol. 162 V 0

• 

695. Timport van den pacht van de bieren beloopt fl. 374.333"6"8 
Reg. 550, fol. 132. 

696. Decreet van vrijdom van den auden impost voor den hoogh-
20 bailliu van de Sale van Ipre als commissaris van de Monsteringhe 

(23 April 1625) C) 
Reg. 550, fol. 133. 

697. Resolutie te excuseren van ghepretendeerden vrijdom van die 
van den bergh van bermerligheij t ende, in cas van con trarie provisie, 

~5 t'import te gheven in betaelinghe van de bede (26 Februari 1626) 
Reg. 550, fol. 144. 

698. Verthoont de Vergaederinghe den deken van t'cappittel van 
Ipre dat hij ter Vergaederinghe ghedeput.eert is ende met den cano-

(1) Monstering he, d. i. revue der troepen. 
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ninck Rithomius, die hem daerin hadde gheintrudeert ende besigh 
was rekeninghen te hooren ; waerop bij de Vergaederinghe gheresol
veert alle het gonne bij den voornoemden Rithomius ghedaen nul te 
verciaeren (2 Maart 1626) 

Reg. 550, fol. 144 V 0
• 

699. Eerste ghebruijck van het woort sermo collegiis (12 Maart 1626) 

Reg. 550, fol. 153 V 0
• 

700. Resolutie t'authoriseren die van Ghendt tot het doen van de 
verpachtinghe van de visscherije in den Brugghschen vaert, mits-

5 

gaeders de rnarektschepen van Lovendeghem, Aeltre ende Bellem iO 

Reg. 550, fol. 154. 

701. Propositie ter Vergaederinghe ghcdaen om te rnaeken drij 
tuchthuijsen, een in Ghendt, een tot Brugghe ende een tot Ipre, 
daerinn e de subaltern e hun vngbebonden oock sauden moghen bren-
ghen (19 Maart 1626) e) 1~ 

Reg. 550, fol. 163 V 0
• 

702. Verpachtinghe impositie op saut, visch ende haerinck 

Reg. 550, fol. 170 V 0
• 

703. Verpachting he impositic uuijtdrij f 

Reg. 550, fol. 172. 

704. Verpachtinghe van de twee bargien op den Brugghschen vaert 

Reg. 550, fol. 174. 

20 

705. Protest ter Vergaederin ghe ghedaen, ten versoeke van die van 
Brugghe ende het Vrije, j eghen s de repartitie van de penninghen van 
den auden impost met contrarie protest van die van Ghendt ende Ipre 25 

(~f aart 1626) . 
Reg. 550, fol. 180 v 0

• 

(1) Belangrijk voor de geschiedenis der r echterlijke instellingen in Vlaanderen. 
Cf. nra 326 en 737. 
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706. Prolest van die van Ipre jeghens die van Brugghe ende t'Vrije 
over hun refus van te consenteren tol de verdiepinghe ende delvinghe 
van den vaert van Ipre naer Nieupoort (Maart 1626) 

Reg. 550, fol. 181 V 0
• 

5 707. Brief van haere Hoogheijt haer over te senden carte figuratlve 

10 

van den selven te delven vaert ende niet voorts te guen zonder voorders 
(22 Maart 1626) 

Reg. 550, fol. 183 V 0
• 

708. Resolutie de selve caerte te laeten rnaeken (16 Mei 1626) 
Reg. 550, fol. 206 vo (1

) . 

709. Resultat te doen deputatie tot de Staeten van Brabant ende van 
hun te versoeken garrant van de pretentien ghepretendeert bij den 
baron Fugers (2

) (28 Maart 1626) 
Reg. 550, fol. 184-188. 

15 710. Aceort met eenen pachter van de moulagie op den meulter die 
den meulenaere haut voor sijn maelen ende dat het selve meulter saude 
wesen een sesthiende deel van den sack (6 April 1626) 

Reg. 550, fol. 193. 

711. Den Pensionaris Schoorman, vertreekende van Brugghe naer 
20 Ghendt ten dienste van de Vergaederinghe om schepenen van der Keure 

appaijsement te gheven op eenighe affairen, valt van sijn peert ende 
blijft ligghen vijf maenden; resolutie hem in consideratie van dien toe 
te legghen 300 guldens 

Reg. 550, fol. 197. 

25 712. Petitie van 100.000 guldens ter rnaent (16 Maart 1626) (3
) 

Reg. 550, fol. 208. 

713. Acte presentatie subsidie (18 Mei 1626) 
Reg. 550, fol. 210 vo. 

(1) De tafel zegt fol. 206, maar de aanduiding is verkeerd. 
30 (2 ) Leest Fugger. 

( 3 ) Wij moeten de datum der petitie afleiden uit de akte van presentatie die volgt. 

i4 
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714. Acte acceptatie subsidie (17 Juni 1626) 

Reg. 550, fol. 220. 

715 . Brief van haere Hoogheijt tot hel rnaeken van den vaert van 
Stekene tot Hulst, dies den gonn en Lot Stekene alsdan scheen ghemaeckt 
te sijn (12 Maart 1626) 5 

Reg·. 550 fol. 201. 

716. Bij acte acceplalie subsidie versoeekt cle Vergaederinghe van 
dies ontlast te sijn 

Reg. 550, fol. 211 vo. 

717. Brief van haere Hoogheijt adviserende de dachten van de cas- tU 

selrij en over dat de courtresse van de bede uuijtghesonden wiertop den 
voet alleene van verpachting-he maelderije ende niet ghesaemdelijck 
van voorder rechten (22 Maart 1926) C) 

Reg. 550, fol. 201 vo . 

718. Clachte ten versoucke van het coll egie van Milineus C) tot t 5 

Loven tot laste van den baron Fugers (lt. Fugger), waeruuijt schijnt te 
resulteren de rente van 4.000 guldens van de Provinlie in proffijte van 
het selve collegie (15 Mei 1626) 

Reg. 550, fol. 205. 

719. Resolutie an de brugghe tot MeuJes tede te rnaeken een fort 20 

jeghens de invasie van den vijandt (26 Mei 1626) 
Reg. 550, fol. 212. 

720. Decreet ordonnerende de prochie van Mendonck, Saffelaere 
ende Seveneecken te helpen die van Winckel ende vVachtebeke int doen 
-van de wachl j eghens den vijant, als staende in ghelijck perij ckel ~5 

(29 Juni 1626) C) 
Reg. 550, fo l. 221 V 0

• 

( 1 ) Zie hooger, over het transport, cle nrs 249, 277, 452, 505 en 669. 
(2) Zie 11ooger nr 137, waar de naam van het collegie Mitius is. Zonder twijfel gaat 

het over het collegie Mylius. 30 
(3) Over de landelijke miliciën en de wacht te lanue, ziet ons boek L es occupations 

étrangêres en Belgique sous !'Ancien lUgime, I , blz. 115 en vlg. 
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XII 

Taefel van den Resolutieboeck beginnende met den 16 Maerte 1628 

ende eijndende met den 17 Oogste 1630 (1). 

721. Alvooren petitie van 110.000 guldens ter maent (7 Maart 1628) 

Reg. 553, fol. i. 

722. Resultat te consenteren 90.000 guldens ter maent (13 Mei 1628) 

Reg. 553, fol. 13 vo. 

723. Acte acceptatie subsidie (10 Juni 1628) 

Reg. 553, fol. 29 vo. 

10 724. Tot het vinden van de courtresse van het subsidie, boven het 
incommen van de rechten, sommighe heeren van opinie de selve cour
lresse uuijt te senden op den voet ende combinatie van alle de rechten, 
ende andere alleenelijek naer proportie van het revenu van de maelde
rije in elcx quartier (20 Maart 1628) 

15 Reg. 553, fol. 3, 10 v o . 

725. Die van Ipre segghende dat sij gheen last en hadden om op 
seker saeke te adviseren ("), wort bij de Vergaedering he par expressen 
ghesonden naer het collegie van Ipre, om per eersten over te senden hun 
advis, faulte dies dat men resolutie sa nde treeken met de advisen van 

20 de andere collegien (31 Maart 1628) 

Reg. 553, fol. 4 vo . 

(1) Reg. 553 van het Staatsarclrief te Gent. Reg. 552 omvat de Resolutiën van 17 Sep· 
tember 1627 tot 22 Augustus 1629, waarover geen tafel bestaat. Deze tafel XII behoort nog 
altijd tot nr 260. 

25 (2 ) Het gaat over de " pretensiën • van een pacllter der " oude imposten •. 
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726. Den coninck van Vranckrijck verbiedt wijnen naer Vlaenderen 
te voeren, anno 1628 

Reg. 553, fol. 6. 

727. Resultat den dagh van de collatie uuijt te stellen tot de decisie 
van het different m et de subalterne, op wat voet moet uuijtghesonden ii 

worden de co urtresse, ende is uuijt dit different gheresulteert den 
transport van den jaere 1631 C) 

Reg. 553, fol. 7 V 0
, iO V 0

• 

728. Conferentie tusschen de Vergaederinghe ende de subalterne tot 
het vinden van den voet ter repartitie van de selve courtresse (van 5 Mei 10 

(8 Mei 1628) 
Reg . 553, fol. 14 V 0

• 

729. Brief van haer Hoogheijt ordonnerende partijen dienaengaende 
over een te commen ende bij provisie voor desen keer de repartitie te 
doen op den voet van de maelderije, ghelij ck nogh ghebeurt was Hi 

tot 8 Juli 1628) 
Reg. 553, fol. 11, 12, 13, 35 vo, 37. 

730. Advijsen van de heeren Principaelen hoe men de selve cour
fresse moet repartieeren soo daenigh discreperende dat men danof 
gheen resultat heeft eonnen rnaeken (16 Juni 1628) 20 

Reg. 553, fol. 22 y 0
• 

731. Naerder advisen ende resultat de courtresse te vinden bij combi
natie van de maelderije ende pasturerende bestiaelen, daerjeghens die 
van den V rijen protesteren (6 Juli 1628) 

Reg. 553, fol. 24 V 0 en 36. 

732. Propositien ende advisen dienaengaende ghedaen bij commis
sarissen van de (partijen) C) soo aen chef collegien als subalterne 
(17 Juli 1628) 

Reg. 553, fol. 41 y 0
• 

25 

(I) Belangrij k voor de geschiedenis van het Transport van Vlaanderen. Cf. de nro 249, 30 
277, 452, 505, 669 en 717. 

( 2 ) Het woord partijen lwmt niet voor in de tafel. Volgens de beraadslaging van 
17 Juli 1628, gaat het over de commissarissen van de vier Leden. 
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733. Advisen van de heeren Principaelen op het selve subject 
(4 Augustus 1628) 

Reg. 553, fol. 45-47. 

734. Sententie van den Priveen Raede daerop verleent (13 Decem-
5 her 1628) 

Reg. 553, fol. 136 V 0
• 

735. Aen de aerme schole tot Brugghe toegheseijt 50 L. gr. 

Reg. 553, fol. 8. 

736. Resolutie drij tuchthuijsen te laeten rnaeken een tot Ghendt, 
iO een tot. Bruaghe ende een tot Ipre, ende claertoe in elcke stadt te 

employeren 5.366 g- uldens (14 April 1628) 

i5 

Reg. 553, fol. 10. 

737. Van dese tuchthuij sen sijn nog resolutien m den voorgaenden 
boek (i) 

Memorie. 

738. Ordonnantie in proffijte van den Tresorier van Ghendt ,·an 
15.000 guldens tot het rnaeken van het selve tuchthuijs, idem Brugghe 
(11 Juli 1628) 

Reg. 553, fol. 38 V 0
• 

!0 739. Resolutie an den ingenieur Clippens te gheven eene vereeringhe 
over sijne inventie van het rnaeken van slijckmeulens (22 Mei 1628) 

Reg. 553, fol. 16 V 0
• 

740. Verpachtinghe van den dobbelen jmpost 

Reg. 553, fol. 20. 

25 (1) Zie hooger de Resolutie van 19 Maart 1626 (nl'B 326 en 701). 
(2) Een van de oudste voorbeelden van aanmoediging der nijverheid door de Staten 

van een provincie. Zie onze Histoire économique de la Belgique à la {in àe rAncien 
Régime, bi. 120 en vlg. 
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741. Verpachtinghe van de rechten op de bieren voor 443.151 gul
dens 

Reg. 553, fol. 25 V 0
• 

742. Verpachtinghe van het slaghghelt, stuijver ten tappe ende 
5 stuijvers op den stoop brandewijn 5 

Reg. 553, fol. 27 vo. 

743. Petitie extraordinaire van 350.000 guldens tot het erstellen ende 
repareren van de zeehavens ende fortificatien van de frontieren 
(28 Juni 1628) 

Reg. 553, fol. 30 v o. 

744. Resultat t'accorderen 200.000 guldens (4 Augustus 1628) 

Reg. 553, fol. 44 vo. 

745. Acte presentatie subsidie (zonder datum) 

Reg. 553, fol. 48 vo. 

746. Acte acceptatie (22 Augustus 1628) 

Reg. 553, fol. 49 v o. 

747. Resolutie gheen ordonnantien van vaccatien te verleerren ten sij 
op placet inhaudende de cause waerin de vaccatien ghedaen sijn 

Reg. 553, fol. 32. 

10 

i5 

748. Brief van haer Hoogheijt versoekende de Vergaedering-he op te 20 

lichten 120.000 guldens op haer credit ende dat haer t'selve met den 
intrest sal gherestitueert worden (28 Juni 1628) 

Reg. 553, fol. 34 vo. 

749. Resultat de selve lichtinge te excuseren (6 Juli 1628) 

Reg. 553, fol. 34 V 0 -35. 

750. Iterativen brief op het selve subject (7 Juli 1628) 

Reg. 553, fol. 37 vo. 

25 
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751. Resolutie te committeren )r Anthone vau den Heede, schepeneu 
van der Keure, om beneHens de pachters van de provin tierechten te 
reijsen naer Ronse ende in alles order te stellen naer sijne instructie 
(10 Juli 1628) 

Reg. 553, fo l. 39. 

752. Cheijns van 12 roeden lanck ende 2 roeden breedt verleent 
lancxt den Brugghschen vaert aen eenen soldaet van den capiteyn 
Hems (I) 

Reg. 553, fol. 39. 

10 753. Letteren executoriale tot laste van die van Steenhuyse, Ronse 
ende alle andere (2) (18 Juli 1628) 

Reg. 553, fol. 40. 

754. De baergie magh m edevoeren versehen zeevisch ten daeghe als 
den raepelinckman niet en vertreckt, oock mede een stuck wijn, mits 

Hl bij den proprietaris verciaerende gheen coopmanschap te siju 

20 

Reg . 553, fol. 43. 

755. Cheijns van 20 roeden lanck ende 2 roeden breedt bij het fort 
ter Woestijneverleent aen Lieven van Hoeke tot het rnaeken van eenen 
stal 

ReRg. 553, fol. 47 V 0
• 

756. Brief van haer Hoogheijt adviserende dat de 24.000 guldens bij 
de Provintie gheaccordeert tot het delven van den vaert van Stekene tot 
Hulst, gheconsumeerl wacrcn end e nogh resteerde 14.000 g·u ldens, 
daerin begrepen 4000 guldens over .de prijsijc van de gronden daerin 

~:; gheconfondeert (11 Augustus 1628) 

Reg. 553, fol. 48, 55 V 0
• 

757. Commissie bij de Vergaederinghe verleent op Philippe van der 
Vinckt tot het ontfanghen van de tollen op het vaerdeken van Stekene 

Reg. 553, fol. 52. 

30 (1) Onzekere lezing; kan ook zijn R emis. 
(') D. i. alle andere vrije landen (terres {ranches ). Cf. n•·• 589, 647 en 648. 
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758. Resolutie op het selve vaerdeken te rnaeken eene brugghe bij de 
capellevan Onse Lieve Vrauwe ter Eecken (30 Januari 1630) 

Reg. 553, fol. 174 va. 

759. Die van Hulst cederen an de Vergaederinghe hun recht int 
octroy over de rechten op het selve vaerdeken ghestelt (26 Maart 16aO) 11 

Reg. 553, fol. 194 v a. 

760. Hesqlulie, lol het verbeteren van den selven vacrt , nogh te laeten 
rnaeken verscheijde wercken omtrent Hulst (20 Augustus 1630) 

Reg. 553, fol. 217 va. 

761. Brief van den coninek van Spaignen de Provintie bedanckende 10 

over haer con sent van hel unercn van de waepenen (20 .Juli 1628) (') 

Reg. 553, fol. 52. 

762. Petitie van 110.000 guldens ter maent (10 September 1628) 

Reg. 553, fol. 52 va. 

763. Resultat t'accorderen 90.000 guldens ter rnaent 

Reg. 553, fol. 57. 

764. Acte presentatie subsidie 

Reg. 553, fol. 59 V 0 -63. 

765. Acte acceptatie (10 Februari 1629) 

Reg. 553, fol. 85 va. 

766. Resolutie te feliciteren den adt (advocaet) Lancelot, adt van de 
Provintie mits sijne promotie als raedsheer in den grooten Raedt ende 
hem te vereeren een stuck wijn van 100 guldens (24 October 1628) 

Reg. 553, fol. 58 va. 

15 

20 

(1) Uneren van de waepen en, d . i. volgens den tekst van den br ief l'union d"armes l!5 
entre tous nos Royaumes et Seigneuries: een ente l leger met gemeenzam e financiën . 
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767. Resolutie den heer Chamberlan mits sijne promotie als bisschop 
van Ipre te vereeren met een juweel van 300 guldens over sijne goede 
diensten ghedaen als ghedeputeerden ter Vergaederinghe C) 

Reg. 553, fol. 56. 

:> 768. Repartitie van 100.000 guldens met marginaele notitie hoeveel 
sulcx importeert in elck hondert (1628) (") 

Reg. 553, fol. 66. 

769. Repartitie van het gonne de vrij heerlijckheden C) van den 
Lande van Dendermonde daerin dooghen moeten, emmers in de portie 

10 ommestelt tot laste van den Lande van Dendermonde 

Reg. 553, fol. 87 vo. 

770. Resolutie de messagiers van den Raede in Vlaenderen te gheven 
4 pattacons voor een nieuwjaer en die van de Finantien 3 pattarons 

Reg. 553, fol. 78 vo. 

15 771. Resolutien op het hauden van den tour van het hooren van de 
provintierekeninghen 

Reg. 553, fol. 82. 

772. Bij resolutie vasteghestelt den dagh tot het beginnen hom·en 
rekeninghen ende sulcx te adviseren aan de heeren auditeurs 

20 Reg. 553, fol. 82. 

773. Petitie extraordinaire van 900.000 guldens (24 Februari 1629) 
Reg. 553, fol. 89. 

774. Petitie ordinaire van 110.000 guldens ter rnaent (24 Februari 
1629) 

Reg. 553, fol. 91. 

(1) Wij hebben die nesoluties niet terug gevonden; fol. 56 blijkt een verkeerde aan
duiding. 

(2) Belangrijk voor de geschiedenis van l1 et Transport van Vlaanderen. Cf. nrs 249, 
277, 452, 505 en 669. 

30 (4) Terres {ranches, cf. nn 589, 647, 648 en 753. 

15 
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775. Resultat voor de bede ordinaire te accorderen 90,000 guldens ter 
rnaent ende voor de extraordinaire 600.000 guldens, te betalen in twee 
jaeren (April 1629). 

neg. 553, fol. 102 V 0
• 

776. Resolutie niet te lichten d 'acte van acceptatie omdat die niet en 5 

is conforme aen de condilien (30 Mei 1629) 

Reg. 553, fol. 113, 116. 

777. Acte presentatie van het voorseijde ubsidie soo ordinaire als 
extraordinaire 

Reg. 553, fol. 117 V 0
, 138. 

778. Acte acceptatie subsidie (1) 

Reg. 553, fol. 139. 

779. Verpachtinghe van de vier ponden par val 

Reg. 553, fol. 92 V 0
, 182 V 0

• 

780. Verpachtinghe impo itie op saut, vi eh ende harinck 

Reg. 553, fol. 95, 185. 

781. Verpachtinghe van den uuijtdrijf 

Reg. 553, fol. 96 V 0
, 186. 

:tO 

782. Resolutie omnium votis in rekeninghe van den ontfangher 
generael niet te laeten pa eren de ordonnantien buijten wete van de 20 

Vergaederinghe ghedepe cheert door die van de Finantien; ende inter
dictie van door hem eenighe dierghelijcke betaelinghe te doen ofte dat 
andersints van weghen ·de Staeten dam·in sa! voor ien worden, met pro
test van niet te approberen de gagie van den ontfangher de Vicq van 
4.000 tol 5.000 guldens bij de Finantien ghedaen (3 April 1629) 25 

Reg. 553, fol. 100. 

(1) Resolutie niet teruggevonden; fol. 139 blijkt een verkeerde aanduiding. 
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783. Verscheijde pointen overghegeven bij Jr Pieter Bullijn, ghe
committeert tot het innen van het goet vinden van Joannes Willaert 
ghefaillieerden pachter ; hoe hij hem in alles draeghen moet met mar
ginaele applen (apo Lillen?) van de Vergaedering he (28 Mei 1629) 

Reg. 553, fol. 110. 

784 . Eerste aceort met die van St AmanuL~ ende Basserode (Baesrode) 
dal sij jaerelijcx in de beden sullen beLaelen 600 guldens (18 Juni 
1629) C) 

Reg. 553, fol. 119. 

Hl 785. Aen die van Borm (Bornhem) ghegheven d'een helft van de 
Joopende middelen tot secours van hunne dijckagie (26 Juni 1629) CJ 

Heg. 553, fol. 119 V 0
• 

786. Aenbestedinghe van het perfectionneren van de schootcanten 
van den Brugghschen vaert ende t'decken van de selve met deck-

1~ zoden C) 
Reg. 553, fol. 122. 

787. Aenbestedinghe van het repareren van de buijsen ende brugh -
kens liggende in den Brugghschen vaerL van Ghendt tot Bru()"ghe, met 
het rnaeken van neghen kaijen lancxt den elven vaert (einde .T uli 1629) 

20 Reg. 553, fol. 128. 

788. Eerste aceort met die van Watervliet (4
) voor 700 guldens tjaers 

over hunne quote in de subsidie (31 Augu Lu 1629) 

Reg. 553, fol. 139. 

789. Eerste aceort met die v.an Opdorp CS) voor 40 P. gr. op ver-
25 scheijde conditien (15 December 1629) 

Reg. 553, fol. 166 V 0
• 

(1) Bevrijde Janden of terres {ranches. Cf. nr• 589, 647, 648, 753 en 769. 
(2) Bornhem is insgelijks een bevrijd land . 
(3 ) De tafel zegt deckhooden, maar de Resolutie zelf deckzoden, d. i. mottes de gazon. 

30 (•) Vrij land. 
( 5 ) Idem. 
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790. Petitie van 110.000 guldens ter rnaent (1 September 1629) 

Reg . 553, fol. i43. 

791. Resultat te accorderen 90.000 gulden (8 October 1629) 
Reg. 553, fol. 154 V 0

• 

792. Acte presentatie subsidie (zonder datum) 

Reg. 553, fol. i58. 

793. Acte acceptatie (15 Maart 1630) 

Reg. 553, fol. i8i. 

794. Resultat de acle acceptatie niet te lichten (20 ovember 1629) (') 
Reg. 553, fol. i63, i70. fO 

795. Vertoogh dienaengaende conforme aan haer Hoogheijt (Novem
ber 1629) 

Reg. 553, fol. i 70 V 0
, i76 V 0

, 177, i78 V 0
• 

796. Repartitie ende uuijt ent van 230.000 guldens tot volle furnisse
ment van de gheaccordeerde bede van 90.000 guldens ter rnaent 15 

(Augustus 1629) C) 
Reg. 553, fol. i45. 

797. Repartitie van 600.000 guldens over hel sub idie extraordinaire 
(zelfde tijd) 

Reg. 553, fol. i46. 

798. Verpachtinghe van den auden dobbelen impost 

Reg . 553, fol. i48. 

799. Verpachtinghe van het recht van den gulden op ijder tonne 
bier 

Reg. 553, fol. i5i'. 

( ') Chronologisch moet Il' 794 vóór nr 793 kom en. 
(2) Belangrijk voor de ge ch iedenis van het Tran sport van Vlaanderen. Cf. nra 249, 

277, 452, 505, 669 en 768. 

20 

25 
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800. Verpachting-he impositie slaghghelt, stuijver ten tappe ende 
vijf stuijvers op den stoop brandewijn 

Reg. 553, fol. 152. 

801. Resolutie den dobbelen impost ende den gulden op de tonne 
i) bier andermael te doen verpachten' omdat den rn pachtergheen behoor

lijeken seker en can stellen 
Reg. 553, fol. 157. 

802. Resolutie te committeren den Pensionaris Michiels om tot Brus
sel te doen onderblijven de lasten bij de Finantien ghestelt op de in-

10 ende uuijtgaende goederen (16 November 1629) 

Reg. 553, fol. 161 vo. 

803. Resolutie te coopen 50.000 pont buscruijt ende te legghen in d~ 
magasijnen van Ghendt, Brugghe ende Ipre. 

Reg. 553, fol. 162 vo, 174. 

f.') 804. Petitie van 110.000 guldens ter rnaent ende 900.000 guldens in 
eens (14 December 1629) 

Reg. 553, fol. 174 vo. 

805. Resultat te accorderen voor subsidie ordinaire tot 90.000 guldens 
ter maendt ende voor subsidie extraordinaire 600.000 guldens eens 

20 (22 Maart 1630) 

25 

Reg. 553, fol. 188 vo. 

806. Acte presentatie subsidie (zonder datum) 

Reg. 553, fol. 195 vo. 

807. Acte acceptatie (22 April 1630) 

Reg. 553, fol. 197 en 214. 

808. Re~mltat de acte acceptatie niet te lichten (14 Mei 1630) 

Reg. 553, fol. 203 vo. 

l 
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809. Repartitie van 450.000 guldens (23 Mei 1630) 

Reg. 553, fol. 204. 

810. Brief van haer Hoogheijt consenterende dat de 600.000 guldens 
subsidie extraordinaire ter interventie van de Vergaederinghe sullen 
betaelt worden aen de militaire in Vlaenderen (11 Mei 1630) 5 

Reg·. 553, fol. 205 V 0
• 

811. Brief van den coninck van Spaignen adviserende sijn dessein 
van over te commen in dese landen ende de Provintie bedanckende over 
haren bethoonden ijver, ende dat sij om haer ghetrauwigheijt ende 
diensten is ende meriteert het recht van primogeniture in sijne coninck- :1.0 

lijcke gheneghentheijt (14 December 1629) (1) 

Reg. 553, fol. 174 V 0
• 

812. Antwoorde van de Vergaederinghe op den brief van sijne Majes
teijt met een ample vertoogh nopende den staet deser landen etc .. . 
(22 April 1630) l!i 

Reg. 553, fol. 197 V 0
, 201. 

813. Raeminghe ter Vergaederinghe op het fortificeren der stadt 
Brugghe (1 Maart 1630) 

Reg. 553, fol. 180. 

814. Consent van de Vergaederinghe om eenen meulen te stellen 20 

18 roeden van den baerm van den brugghschen vaert tot Bellem 

Reg. 553, fol. 207. 

815. Aceort met de graeven Fugers (l. Fugger) en over hunne pre
t~nsien (11 Augustus 1623-1 Juni 1630) (2

) 

R~.~,~.~. M 

( 1 ) Volgens de hier gegeven samenvatting zou de brief een soort van lofuiting zija 
voor de Staten, maar in de werkelijkheid is het een zacht verwijt wegens de moeilijk
heden welke de regeering tegenkomt in het bekomen van de bede en de buitengewone 
hulpgelden. 

( 2 ) Het is Ernest Moltzer die compareert namens het huis Fugger. 30 
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816. De Kaeije aende brugghsche walpootte tol Ghendt ghemaekt 
ten coste van de Provintie (26 Juni 1630) 

Reg. 553, fol. 2i3 V 0
• 

817. Resolutie te committeren den Pensionaris Miebiels om in de 
5 zeesleden te informeren wat rechten men aldaer dede belaelen in preju

ditie van den coophandel etc ... (6 Juli 1630) 

Reg. 553, fol. 2i4. 

818. Een pachter van de rechten, in faute blijvende behoorelijcken 
seker te stellen, gheresolveert te nemen de naleslen verhoogher 

w Reg. 553, fol. 2i8. 

819. Verpachtinghc van den auden dobbelen impost op de wijnen, 
bier ende slaghghelt 

Reg . 553, fol. 2i8 V 0
• 

820. Verpachtinghe van den gulden op de tonne goet bier ende ses 
1:5 stuijvers op de tonne cleen bier, mitsgaeders thien stuijvers op elcke 

tonne bier ten asijne 

Reg. 553, fol. 220 V 0
• 

821. Verpachtinghe van het recht slaghghelt, stuijver ten tappe ende 
vijf stuijvers op den brandewijn 

~o Reg. 553, fol. 22f v o. 

1 
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XIII 

Taefel van Resolutieboeck beginnende met den 4 Ougste 1628 

ende eijndende met den 20 Februari 1631 C). 

822. Alvooren alle t'gonne begrepenindesen boek tot fo 163 is begre-
pen in den voorgaenden boek 5 

Memorie. 

823. Deputatie van elck Lidt eenen heer aen Bru el te gaen verthoo
nen het assassinaet in den persoon van eenen dienstknecht van den 
Burghemeestre van Aelst, ende om te doen in treeken een octroy tot het 
drucken van almenack (2

) in Vlaenderen (14 October 1630) 10 

Reg. 554, fol. 164. 

824. Commi sie van Maximiliaen van Warloos C) als controlleur van 
het recht op de vremde bieren tot Rupelmonde 

Reg. 554, lol. 164 V 0
• 

825. Resultat op eene petitie ghedaen den 21 September 1630, ten iiî 

boekeniet staende, le accorderen 90.000 guldens ter rnaent (26 Novem
ber 1630) 

Reg. 554, fol. 167. 

826. Acte presentatie (zonder datum) 
Reg . 554, fol. 168 V 0

• 

827. Acte acceptatie (16 December 1630) 
Reg. 554, fol. 169 V 0

• 

(1) Reg. 554 van het Staatsarchief te Gent. Tafel XIII behoort bij nr 260. 
(2) «te drucl\en a lle d'almanaclcen ende de selve te distribueren binnen dese pro

vincie ter exclusie van alle andere ». Er is dus spraak van een monopooL 
(3) In de Resolutie zelf heet het Maximiliaan van Waterlos. 

'lO 

25 
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828. Lanck reglement ghemaekt bij de Majesteijt in faveur van de 
Provintie, als sij de bede van de ordinaire 90.000 guldens ter rnaent 
sauden aug·menteren met 60.000 guldens (December 1630) 

Reg. 554, fol. i70 V 0
• 

5 829. Daerbij wort eerst an de Provintie toeghestaen de absolute betae
linghe van de garnisoenen in Vlaenderen, beloopende omtrent 1500 
mannen 

Reg. 554, fol. i7i V 0
• 

830. Item dat de monsteringhc van de soldalen sal ghebeuren ter 
10 interventie van ghedeputeerde van de Vergaderinghe (') 

Reg. 554, fol. i72. 

831. Dat niemant. vrij sal sijn van de rechten opghestelt tot betaelen 
van de subsidien selfs niet de gonne van het g ilde vlies (2

) 

Reg. 554, fol. i73. 

:1.5 832. Item dat de Provintie bevrijt sal wcsen van leveringhe yan 
recruten ende soldaeten ende meer andere favorable conditien 

20 

Reg. 554, fol. i74. 

833. Petitie van 60.000 guldens ter rnaent boven de g-onne van 90.000 
guldens ter rnaent (1 Januari 1631) 

Reg. 554, fol. i75 V 0
• 

834. Resolutien van de Vergaederinghe ghenomen binnen Brussel 
(21 Februari 1631) 

Reg. 554, fol. i8i en i82. 

(1) Dit ontwerp van reglement voorziet a llerlei maatregelen voor het rechtmatig 
2ti gebruik der bede en belooft de misbruiken uit te roeien, namelijk in zal<e monstering 

der soldaten. Cf. ons boek L es occupations étrangères en Belgique, t. I, blz. 12 en vlg. 

(2) Leest gulden Vlies. 

:1.6 





ALPHABETISCHE INDEX C) 

Aalst; 293, 507, 823. 
Aeltre; 246, 700. 
Aerschot (hertog van); 72. 
Aertrijcl<e; 268. 
Aftlighem (abdij van); 176. 
Albrecht (overlijden van aartshertog); 476, 

477. 
Alençon (hertog van); 21, 31, 48, 142, 147, 

177, 178, 183, 186, 188-191, 210-212. 
Almanal<ken ( drulü<en van ); 823. 
Anjou (ziet Alençon). 
Archieven (bewaring van 's Lands); 1~9. 

595. 
Ardenburg; 76, 123. 
Assenede; 268. 
Augustijnen (paters); 355. 
Avelghem (kasteel van); 58, 218. 

Baesrode; 7 4. 
Bargiën (verpachting van de); 546, 547, 670-

673, 704, 754. 
Baudeloo (abdij van); 66. 
Beauvoorde (heer van ); 156. 
Bede (Petitie, presentatie en acceptatie van 

de); 239-241, 257, 266-267, 273, 275, 279, 280-
283, 307-308, 313, 314-315, 331-336, 343-345, 
352-353, 359, 362-368, 388-390, 403-405, 409-411, 
423-426, 435-440, /;47-451, 458-460, 466-468, 483-
565, 571, 588, 597-599, 612-617, 620-623, 631 , 
487, 490-493, 494-505, 510, 515-527, 555, 558-
638-642, 651-656, 666-667, 679-687, 712-714, 721· 
725, 743-746, 762-765, 773-778, 790-794, 804-
809, 825-828, 833. 

Bellem; 219, 246, 700, 814. 
Berg van bermertigheid; 657, 697. 
Hertau (Jan); 369. 
Beveren (Land van); 215. 

Bisschop van Gent (gift aan den ); 49G. 
Blanl<enberghe; 272. 
BleeJ(er (Arend de); 107. 
Blijleven Tde griffier); 96. 
Bm·luut (G ill ic:) ; B, 114. 
Borluut (Jr Joos); 175. 
Bornhem; 785. 
Bot (Peter de); HS. 
Bouchain (beleg van ); 70, 89. 
Boucle (heer van); 177. 
Boucle (baron van); 587. 
Brabanders (als magistraten in Vlaande-

ren ); 286, 412, 431, 434, 445, 446. 
Breda (beleg van ); 685. 
Drauwerijen (oprichten van); 419. 
Brueck (Louis en Thomas de); 14G. 
Brueck (Guy de); 170. 
Bultijn (W Adriaan); 193. 
Bultijn (Jr Pieter); 783. 
Burcht; 406, 455. 
Bu ette (de pensionaris van den ); 342. 
Busl<ruit (aanlwop van); 803. 

Calvinisten (executeeren van); 134. 
Camere (Mr Andries van der); 1!l0. 
Camerlincl\ambacht; 619. 
Casembroodt (Lenaert); 151. 
Cassel (Kasselrij van); 80. 
Cassetta (Marcus); 327. 
Champagney (zie Compaigny). 
Ceynsen; 369-372, 577, 752, 755. 
Chamberlan (bisschop van I per); 767. 
Cherf (Philips de); 21. 
Cherf (Jacques de); 73. 
Chimay (prins van); 209, 215. 
Clercschap van den bloede; 21. 
Clippens (ingenieur, uitvinder); 739. 

(1) De cijfers zijn deze der rangorde van de Resolutiën. Zij lwmen niet voor in de 
originale tafels, maar zijn van onze hand. 
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Compaigny (graaf van); 44, 114, 630. 
Contributie (aan den vij and); 611, 613. 
Corps de gardes (aanbesteding van ); 482, 

627. 
Corteville (Jr Jan); 154. 
Croix (heer de la); 47. 
eromwen (kapitein Raphaël); 145. 
Croy (graaf van ); 600. 
Cruyclçenburgh (heer van); 176. 

Dein se (Bernard van); 218. 
Deinze; 22, 286. 
Dendermonde; 2, 77, 105, 589. 
Dobbe (de rel(enrneester); 354. 
Doest (abdij ter); 62. 
Don gratuit; 142, 143. 
Doornijk (bisschop van ); 16, 17, 18, 157, 159, 

161, 203. 
Duine (abdij van ten ); 196. 
Duinkerke (rechten te); 119, 351, 373, 608. 

Eename (abdij van ); 195. 
Egmond (graaf Lamaral van ); 11, 44, 85. 
Egmond (graaf Charles van); 67. 
Emigrés (goederen der); 115. 
Engelsclle troepen; 24, 25 , 26, 42, 55, 138, 

212, 214. 
Espinoy (prins van ); 167, 180, 184, 202, 203, 

221. 
Estaires (baron d' ); 311, 313, 318, 320. 
Eversham (abdij van); 196. 
Everwijn (Omaer); 34. 

Fayaert (Mr Jacob); 193. 
Fernandez (don Antonio); 488. 
Ferrier (lmpitein La); 14, 15. 
Fiennes (heer de); 125. 
Flandrina, dochter van Willem van Oranje; 

33. 
Fugger (schuld aan den baron); 479, 618 , 

709, 718, 815. 

Gambier (Jacques) aannemer van openbare 
werken; 636. 

Geeraardsbergen (abdij van ); 195. 
Geestelijl(e goederen (verkoop, enz ... van); 

16, 17, 18, 19, 49, 53, 61, 62, 66, 72, 95, 97, 
m.~.m.m.m.~~~.m.~.m. 
197, 208. 

Gersbroecl' (te Meerendré en Vinderhaute) ; 
337. 

Gijseghem; 90. 
Goethals (Augustijn) ; 371. 
Gouw (ter ); 119, 120. 
Graeve (Marc de), Bra bander, 286. 
Griboval (Mr Charles de); 190. 
Grijse (Jr Jacob de); 175. 
Grootadmiraal; 71. 
Gulden Vlies (ridder van het); 831. 

Habsburg (genea logie der graven van ); 356. 
Haeghen (Mr Jacques van der), ontvanger; 

583. 
Hamerlincl' (Adriaan ), ondernemer van 

openbare werl,en; 538, 680. 
Harelbeke (lmpittel van ); 529, 557, 689-692. 
Havre (Frans van ) ; 2. 
Havre (Jr François van ), ontvanger; 584. 
Heede (Jr Anthone van den), schepene van 

de Keure; 751. 
Heyns (Nicolas); 21. 
Hobol,en (baron van); 224, 261, 297, 352. 
Hoecke (Lieven van); 755. 
Hoorebel'e (Charles van); 330. 
Houille (rechten op de); 465. 
Hove (Jan van ); 406, 455. 
Hulseller (Hendrik de); 140. 
Humbloot (Mr Frans); 193. 

Inghelmunster (slag van); 38, 107. 
Invoer en uitvoer; 726, 802, 817. 
Iperlee, alias vaart van Oostende; 380, 396, 

400, 544, 670, 671, 676, 688. 

Jes ui eten (paters); 301. 
Justitie (zie Raad). 

Kalsijden; 329. 
Kerkroovers (vangen van); 442. 
Kessenet (huis van ), op de Deule; 149. 
Knesselaere; 246. 
Kortrijk; 41, 79, 357-358. 

Lancelot, actvolmat der Provincie, raads-
heer in den Grooten Raad; 766. 

Landen van debat (zie Roucourt) . 
Landloopers; 303. 
Lantschoot (Francies van ); 577. 
Leeningen; 131, 141, 310, 393, 408, 432, 435, 

462, 504, 531, 582, 586, 748, 749, 750. 
Leicester (George); 102. 
Lesby (lmpitein); 11. 



125 -

Le Seur (rekenmeester); 354. 
Licenten; 64, 608. 
Lichtervelde (Jr Jan van); 170. 
Lieve (bruggen over de); 299, 305. 
Logementen (militaire); 526, 683; zie verder 

Betaling van Soldaten. 
Lokeren; 108. 
Loo; 104, 145. 
Lovendeghem; 337, 350, 700. 

Maele (baron van ); 587. 
Magistraten (aanstellen en vermal,en van); 

20, 21, 48, 74, 150, 151, 153, 154, 155, 165, 169, 
170, 175, 220. 

Malineus, Brabander; 431, 434, 4'•5, 4'•6. 
Mandere (de pensionaris van der); 287. 
Mansfeit (graaf van ); 180. 
Mardij cl' (fort van ); 497, 609. 
Marktschepen (verpachting); 673, 700. 
Mostaert (Mr Jacob); 193. 
Masui (d'hoors van den commis); 301. 
Mathias (aartshertcg); 111, 135, 1V9. 
Mechelen; 110. 
Meen en (consistoire van); 95. 
Meenen (Roede van); 201. 
Meessen (abdij van ); 196. 
Melle ( ~icolas van ); G64. 
Mescia (don Di ego) , ambassadeur; 581. 
Meulen (Willem van der), geweldige pro-

vost; 9, 10. 
Michiels (de pensionaris); 802, 817. 
Moerbrugghe; 674. 
Moltzer (Ernest); 479, 815 nota 2. 
Moniprot (Henri), facteur der Fugger; 618 

nota 1. 
Muldersrecht; 710. 
Mylius (collegie ... te Leuven; 137, 718. 

Ninove; 35, 125. 
Ninove (abdij van); 195. 
Norisch of Noritz (kolonel); 37. 
Notene (dijk van); 192. 
Noue (generaal de la); 8, 14, 38, 54. 

Officeren (aanstellen en afdanken van); 45, 
57, 58, 106. 

Oomberghe (heer van ); 104. 
Oostende; 395, 670. 
Opdorp; 789. 
Oranj e (prins van ); 16, 17, 18, 32, 33, 53, 65. 

69, 71 , 73, 75, 76, 82, 87, 88, 89, 141, 145, 

rn.~.ffi~W.1~m.~.~.~.m. 
199, 202, 222. 

Oudburg (bailliage van den ); 140, 216. 
Oudeman; 68. 
Oudena erde; 12, 74, 86, 98. 

Parchas (don Garcia de); 324, 325. 
Parma (Aiexandre, prins van ); 99. 
Patheet (Joos) ; 292, 415. 
Patriotten; 74. 
Pauwels (Jeroom); 94. 
Philips III (eed aan ), 318-325. 
Philips IV (eed aan ); 508, 509. 
Philips IV (beloofde aankomst van); 811, 

812. 
Pierssens of Pierssone (A brallam), ontvan

ger generaal; 469, 569. 
Pi eter Masièr es brieven (de) ; 219, 268, 416. 
Plasscllendale (sas van); 397, 398, 399, 407, 

414, 544, 688. 
Piessis (heer de); 46. 
Piessis (verdrag van ); 193, nota 3. 
Praet (Jr Louis van Vlaanderen, heer van); 

175. 
Prespordius (Theodorus), genealogist; 356. 
Priesters (gevangen); 13-k 
Provin (Jr Frans); 216. 
Putteman (Mr Sebastiaan); 193. 

Quatrecht; 40. 

Raad (geheime of Priveën); 363, 546, 734. 
Raad (Groote); 406, 766. 
Raad (van Financiën); 100, 101, 354, 373, 

401, 522-525, 600, 782. 
Raad (van Justitie); 190. 
Raad (van State); 150, 173, 180. 
Raad van Vlaanderen (heeren van den) ; 

533. 
Raad van Vlaanderen (nieuwjaarsgift aan 

de messagiers van ); 770. 
Raad van Vlaanderen (nieuwe); 29, 30, 31, 

32, 100, 101, 132, 133, 151, 183, 207. 
Raepelinclm1an (de); 670, 754. 
Rechten (nieuwe); 36, 52, 59, 60, 91-93, 112, 

114, 119-120" 231; 237, 243, 401, 646. 
Rechten (Provincie-); 289, 292, 293, 309, 317, 

m. ~.~.~. m.m. ~.~N~. 
427, 428-430, 443, 452, 461, 502, 503, 507, 
531" 542, 548-551, 554, 566-568, 572, 580, 583, 
584, 590-594, 596, 603, 604, 634, 635, 643-645, 
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649, 650, 657, 694-695, 697, 702-704, 705, 724, 
740-742, 751, 779-781, 798-801, 810, 819-821, 824. 

Redouten; 1.82, 659, 674, 719. 
Reijghersvliet {op het Swijn ); 511 , 543. 
Rel\eningen {proceduur der); 2!t7-248, 252, 
~.~.w~~.m.m,m,m,m.~. 

~.m.~~@~W.lli,m.~.~.m-
772, 782. 

Rekenl\amer te Gent (ni euwe); 27, 28, 66. 
Ricl1ebourg (marqui s cle); 41. 
Rijhave {heer van}; 177. 
Rij swij cl' (Jr Jacques van ), wachtmees

ter; 4. 
Rithomius, kanonik van 't I\apittel van 

Iper; 698. 
Romijns (Jr Charles); 193. 
Ronsse; 751, 753. 
Rosenburg (Corneli s); 21. 
Roucourt, Pipaix, Leuze en Soreu :; (lan

den van debat); 260. 

Saemslaege (dij!< van); 192. 
Salda igne, ontvanger generaal; 661. 
Schelde (jurisdictie op de); 575. 
Schellebelle; 42, 43. 
Schildere (Mr Charles de); 190, 193. 
Schippers (vrije ... van Gent); 546, 668. 
Schippers (van Antweq en ); 668. 
Schippers (van Brugge); 670. 
School (arme ... te Brugge); 735. 
Schoore (Jr Jan van ); 170. 
Schoorman (de pensional'is); 711. 
Serghers {baron); 137. 
Sermo collegiis (eerste gebruik van het 

woord); 699. 
Serwoutersambacht {dijk van); 263, 688. 
Sint-Baefs (Proostdij van); 62, 67. 
Sint-Pieters (abdij van); 62. 
Sint-Saulve {prior van) te Valencijn; 206. 
Slijkmolens (uitvinding van); 739. 
Sluis (expeditie op); 488, 492. 
Soldaten (aanwerving van ); 15, 23, 24, 478, 

832. 
Soldaten (betaling van); 1, 2, 3, 4, 5, 7, 23, 

25, 36, 37, 43, 54, 90, 106, 109, 122, 174, 469, 
527, 552, 553, 574, 614, 6·9, 630, 683, 810. 

Soldaten (monstering van); 39, 830. 
Soldaten (ontucht der); 6, 26, 50, 51, 55, 56, 

78, 138, 139. 
Soldaten (Reglement over de passagie van ); 

552-553, 556, 559, 574. 

Soldaten (dood laan van vijandelijke); 578, 
660. 

Sonhey (J<Olonel); 136. 
Souverein baljuw van Vlaanderen; 169-170. 
Spanje (negocie op); 608. 
Stalhille; 672. 
Staeten generaal (te Antwerpen); 23, 59, 63, 

75, 88, 96, 135, 142, 155, 159, 160, 162, 163, 
165, 168, 172, 193, 194, 220. 

Staeten van Holland; 119, 222. 
Staeten der geünieerde Provinciën; 338. 
Staeten van Vlaanderen (proceduur der); 

228-230, 233-235, 242, 270-271, 280, 306, 341, 
418, 470" 511, 528, 576, 585, 630, 637, 675, 
699, 725, 727, 728, 729, 732. 

Steeghers (zie Estaires). 
Stuaert (l<olonel); 109. 
Suetpeene (kapitein Charles van) ; 80, 124. 
Swartsen berg (graaf van); 180. 
Sweveghem (heer van ); 134. 
Swin; 543. 
Swijndrecht; 11>8, 1.06, 455. 

Tabellionari (aanstellen van); 464. 
Thiant (heer van ); 116, 117. 
Torchy (generaal); 13, 44, 99, 130, 137. 
Torre (Frans de la), ontvanger generaal; 

569, 570. 
Transport van Vlaanderen (wijzigingen aan 

het); 21.9, 277, 452, 505, 669, 724, 727, 729, 
731-734, 768, 796. 

Triest (Frans); 170. 
Triest (.Jr Joos); 193. 
Tuchthuizen; 326, 701, 735, 737, 738. 
Twaalfjarig Bestand; 444. 

Uitdrijf; 290, 651, 704, 782. 
Unie {prote tantsclle); 80, 105, 107 (nota), 

134, 144, 173, 213. 
Unie van wapenen (Union d'armes entre 

tous les Etats du roi d'Espagne); 761. 
Vacatiën (verleen en van); 747. 
Vaart (van Brugge naar Gent); 223-227, 246, 

253, 254, 257, 261-262, 269, 275, 276, 279, 28,4, 
28~~.w.~.w~~.w~D.m,n~ 
314, 330, 337, 339, 343, 350, 352, 366, 374, 375, 
381, 383, 384, 385, 386, 392-393, 402, 415, 417, 
432-436, 451, 456, 463, 475, 480-482, 506, 513, 
514, 532, 535, 536, 537, 538, 547, 584, 601, 602, 
605, 606-607, 624, 625, 636, 659, 661, 665, 677, 
700, 704, 752, 786, 787, 814. 
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Vaart (van I per naar de Zee); 284, 285, 379, 
m,m.~.m.~.~~~.m.wa 

Vaart (van Stekene naar Hulst); 715, 756-
760. 

Vaart (van Oostende naar Brugge); 670, 671, 
676, 688. 

Vaart (Sassche); 481. 

Yalcke (pensionaris van ter Gouw); 120. 
\ 'alencijn (zie Sint-Saulve). 
Validatie (r echt van ); 512, 556, 630, 688, 697. 
Veerschuiten (verpachting van ), 166, 5'•7, 

672. 
Yendöme (Z'ie Alençon). 
Vereycl<en (fooien aan den audiencier); 663. 
Yeurne; 155, 156. 
Yicq (messire Hendrick de), ontvanger 

generaal; 569, 782. 
Villeneusie (kolonel de); 40. 
Villers (heer van ); 116, 118. 
Vincid (Philippe van der); 757. 
Yinderhaute (heer van); 402. 
Vlaanderen (Jr Louis van ... 11eer van Praet); 

175. 
Vleesebauwer (de commis); 95. 
Voermans (tarief der); 152. 

Vormesele (abdij van ); 196. 
Vrient (Cornelis de); 53. 
\ 'rij e (Land van het); 153, 154, 173, 176, 208, 
w, m.~~~.~.~.m.m,M~ 

Vrije landen (terres fran ches); 363, 589, 647, 
61,8, 753, 769, 784, 785, 788, 789. 

Waasten (abdij Yan ); 196. 
Waasten (kasteel van ); 57. 
Wachtebel<e; 316, 660, 720. 
\Vaclit te Lancle (lanclelijke miliciën ); 720. 
Wal poort (te Gent); 816. 
Warfuzé (graaf van ); 630. 
Warsi e? (graaf van); 600. 
Waterloot (Jr Pieter van ); 156. 
Waterlos of Warlos (Maximiliaan); 824. 
Watervliet; 68, 788. 
We tkwartier; 71. 
Wich elen; 42. 
Wijts (Mr Gil! is); 190. 
Willaert (Joannes), ontvanger, 783. 
Winoxbergen (abdij van ); 196. 
Winoxbergen (sluis van); 373. 

Wintershoven (heer van ); 177. 
Zout (raffineriën van ); 609, 610, 612-615. 
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