
"\ 

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE KOi\INKLIJKE BELGISCHE ACADEMIE · 

C 0 M MI~~ I 0 N R 0 Y ALE D' H I~ T 0 IR E KONINJ{LlJK~ COMMI~~IE VOOR GE~CHlEDENl~ 

TAFELS 
VAN DE 

RESOLUTIEBOEKEN 
OER 

ST ATEN \T AN VLAANDEREN . 
• 

II 
(1631-1656) 

U I1'G EG lW K'f IJOOH 

J. OHONOT 

B R UXE LLES I nn uRSE L 

PALAIS DES ACADÉMIES . PALEIS DER ACADEMIËN . 
I , RuE DuC.\LB 1, lJERTOGELIJ KE Wl'RAA 'l' 

1941 1941 





})11J3. 

TAFELS 
VAN DE 

RESOLUTIEBOEKEN 
DER 

STATEN VAN VLAANDEREN 

II 
(1631-1856) 

UITGEGEVEN DOOR 

J. DHON OT 

BRUSSEL BR UXEL LES 

PALEIS DER ACADEMIËN PALAIS DES ACADÉMIES 
1 , HERTOGELIJlU: S'l'RA:\ T 1, RUE DUCAL'b: 

1941 1941 



l 

M. HA YEZ, Drukker der Koninklijke Bdgische Academie, 

Leu venscheweg, r 12, Brussel. 



KONINKLIJKE BELGISCHE ACADEMIE 
VOOR WETENSCHAPPEN, LETTEREN EN SCHOONE KUNSTEN 

KONINKLIJKE COMMISSJE VOOR GESCHIEDENIS 

HH. E. PoNCELET, Voorzitter. 

J. CUVELIER, Secretaris. 

Burggraaf K. TERI.l 'OE N, Lid . 

H. VANDER LINDEN , id. 

L. VAN DER EssEN, id. 

H. VAN HouTTE, id. 

J. VANNÉRUS, id. 

E. FAIRON, Toegevoegd lid. 

E. P. E. nE MoREAU, S . .1 . , id . 

H. M. HmsMA~ , id. 





TAFELS 
\ '.\N DE 

RESOLUTIEBOEKEN 
DER 

STATEN VAN VLAANDEREN 
(1631-1656) 



r 
-. -----~------



VOORREDE 

De interne geschiedenis van ons land gedurende de XVII" eeuw 
werd tot heden nog weinig bestudeerd zoodat het lot van onze voor
ouders in dien tijd nog onvoldoende is gekend. 
· Het kader waarin deze geschiedenis verloopt, ligt voor de hand : 

zooals in de voorgaande eeuwen, blijft het vorstendom bestaan, als een 
bijna zelfstandige administratieve eenheid, slechts door de centrale 
regeeringsorganismen, met de andere vorstendommen verbonden. 

Sedert de vorst uit zijn vorstendom wegblijft, hebben de territoriale 
instellingen van de vorstendommen veel aan invloed en bevoegdheid 
gewonnen; over geheel de iProvincie oefenen de Staten van Vlaanderen 
een uitgebreid gezag uit. 

* * * 
In het rijke fonds der Staten van Vlaanderen zal men dus allerlei 

over het leven van de provincie terugvinden, want de Staten troffen 
maatregelen op de meest verschillende gebieden, militaire en admi
nistratieve, economische zoowel als sociale C). Om deze rijke bron van 
inlichtingen toegankelijk te maken, vatte Profr Van Houtte het plan op 
de Tafels van de Resolutieboeken te doen publiceeren en toog zelf aan 
het w·erk met het uitgeven van den eersten band. De resolutieboeken 
zijn het belangrijkste deel van het archief van de Staten van Vlaan
deren in de periode, welke in dezen band - en a fottiori in de 
voorgaande jaren - wordt behandeld. Ze bevatten de besluiten en 
maatregelen, - dikwijls ook de protocollen van de voorafgaande 
besprekingen, - door de Vergadering getroffen, 't is te zeggen dat 
noodgedwongen, elke g·ebeurtenis die voor het leven van Vlaanderen 
in dat oogenblik van belang was, ook in de resolutieboeken een weer-

(1) De Heer Denijs, van het Archief te Gent., heeft zich voor taal\ gesteld de moderne 
inYentaris van dit ontzaglijk fonds op te maken. 
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klank moest vinden. Het belang van zulk een bron hoeft niet nader 
te worden toegelicht. 

* ** 
De oudste resolutieboeken , Yanaf 1561 , bevinden zich op het Stads

archief te Gent. Op het Stadsarchief te Brugge heeft men er voor 1573-
] 577, op het Hijksarchief te Gent, van 1580-1583, voortgezet door een 
ander van het Stadsarchief te Brugge (1583). Op het Stadsarchief te 
Gent (2) treft men een fragment aan van het register van 1585. Ditzelfde 
depot bezit resolutiebocken voor 1592, 1593, 1595. Het Rijksarchief te 
Brugge bezit een register voor 1598-1601 (Reg. nr 642). Op het Rijks
archief te Gent bevindt zich den band voor 1601-1604 (nr 540); wc 
kennen de « Tafels ))' zooniet het register zelf, van de resoluties van 
1608-1613 C) . Vanaf 1613 is de reeks bijna ononderbroken tot op het 
einde van het oud regiem. 

Van die resolutieboeken is doorgaans het origineel, soms een acht
tiendeeuwsche kopij bewaard. Ze ligg·en verspreid in verschillende 
archieven . Dit kwam zoo : in beginsel moesten de registers in handen 
blijven van een pensionaris (~), wier erfgenamen oms niet al de stuk
ken aan zijn opvolger overmaakten; uit een opschrift van tegister 642 
van het Rijksarchief te Brugge blijkt, dat dit resolutieboek van 1598. 
op 17 September 1737 door den burgemeester van het Vrije werd in 
beslag genomen en aan den « Comptoir )) van de Vier Leden overge
maakt. De band draagt « ex libris Veranneman )) ; de Verannemans zijn 
een geslacht van pensionarissen; ongetwijfeld werd dit register door 
pensionaris Veranneman en zijn erfgenamen behouden tot het in beslag 
werd genomen. Zoo iets zal wel niet uitzonderlijk zijn geweest. Trou
wens verschillende van de resolutieboeken - althans van het fonds te 
Genl - werden op veilingen in de XIX" ee_uw aangeworven. 

In 1615 wordt besloten, dat elk college een kopij van het resoluti e
boek zal ontvangen C) . Zoo komt het dat voor de XVII" en de 
XVIII" eeuw, vrijwel volledige reeksen resolutieboeken voorhanden zijn 
te Brugge (deze van het bvartier van Brugge op het Stadsarchief, en 
va n het Vrije op het Rijksarchief) en te Gent. 

(t ) Waar het urehief van de ::;taten van Vlaanderen tot aan het begin der XVII• eeuw 
zich grootendeels schijnt te bevinden. Een groot aantal stukken vermeld in den inven
taris Van Duyse-De Busscher zijn oubetwistbaar afkom. tig uit het archief der Staten. 

(3) VA:-1 HOUTIE, Tafels . I , bladz. 37. 
(') Zie verder n•· fi74. 
(5) VAN HOUTIE, Tafels, I, n•· 271. 
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Iets later, in 1624, werd te Gent eeu gheval.lteert cumptoir tnet een 
ijsere deure gemaakt, om daarin het archief van de Provincie onder te 
brengen; een inventaris moest daarvan worden opgemaakt, waarvan 
elk hoofdcollege een exemplaar zou ontvangen . De pensionaris van 
elk Lid kreeg een leutel van de archiefkamer. Deze maatregel bracht 
' · oortaan een goede bewaring mee van de archivalia van de Staten. 

* * * 

Hoe kon men het best den inhoud vatl de resolutieboeken aan het 
licht brengen~ 

Die lijvige handschriften in extenso drukken ware ondenkbaar. Men 
moest dus de resoluties samenvatten, maar ook dit was niet zoo een
voudig. Ze bevatten vrijwel niets dan zakelijke elementen . Een volle
dige korte inhoud daarvan zou bijna even uitgebreid zijn als hel 
stuk zelf. 

Sommige punten uit een resolutie te behoudCI~ , en andere te verwer
pen, ware echter willekeur. Tafels worden niet gelezen. Iedereen zoekt 
daarin sleehls dat wat hijzelf noorlig heeft. Wc hebben dan het vol
gende standpunt ingenomen : geen enkele resolutie werd weggelalen ; 
als ze voor een volledige samenvatting· geschikt bleek , werd ze met 
al haar bestanddcelen vermeld; de andere resoluties - bijvoorbeeld 
contracten, reglementen, allerhande opsommingen - werden aange
haald naar hun cssentieelen inhoud, ·waarbij we soms toch de belang
rijkste details ga ven. 

* * * 

Dit stelsel wijkt ccnigszins af van dat door Prof,. Van Houtte gevolgd 
bij het uitgeven van den eersten hand. Dit vergt een woord uitleg. 
Prof,. Van Houttc heeft als basis voor zijne Tafels , een tafel van d 
resolutieboeken gebruikt die in de XVIII" eeuw werd opgemaakt (6

) . 

Door het bijvoeg·en van data en nota 's, verkreeg men zoodoende een 
gemakkelijk bruikbaar instrument. Het i on nochtans onmogelijk 
gebleken dit stelsel verder toe te passen : er zijn; men weet het, meer 
dan 400 resolutieboeken. Procureur-generaal van der Cruycen , die in 
de XVIII" eeuw de tafels heeft opg-emaakt , ging- dat ·werk na eenigr 

(G) Zie VA~ HOtJIU:, 'l'afels, l. \'OorrcLi e , bladz. Yll! - IX . en MESSAGEB Ui:;S SC i t:XCES HISTO

HlQUES, 1879, bladz. 255. 
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banden waarschijnlijk wat saai vinden; trouwens hij werd betaald per 
register, zoodat hij voordeel had bij het inkrimpen van de tafels. Men 
stelt dan ook een dalende lijn vast in de waarde van de samenvattingen. 
Voor de eerste hier behandelde resolutieboeken, had men met het 
stelsel dat in den eersten uitgegeven band tafels werd gevolgd vrede 
kunnen nemen, maar verder komt een inzinking voor, zoodat men zich 
niet langer met de achttiendeeuwsche tafels kan vergenoegen. Laten 
we trouwens dezen verren voorganger niet onrechtvaardig bejegenen; 
zijn keus van resolutiën is buitengewoon gelukkig, belangrijke beslis
singen vergeet hij nooit, vele van zijn samenvattingen zijn tevens 
kernachtig· en uiterst volledig. Specialisten zullen klagen dat niet al 
wat hen ze lf interesseert in die tafels tot zijn recht komt, maar slechts 
het in extenso weergeven van de resolutiën zou een dergelijke volle
digheid bereiken. 

Vermits ons inziens de achttiendeeuwsche tafels van de laatste hier 
behandelde resolutieboeken al te onvolledig waren, bleef er geen 
anderen uitweg over, dan zelf de in de tafels niet opgenomen resoluties 
samen te vatten. Om wille van de eenvormigheid waren we dan 
gedwongen, hetzelfde te doen voor de ontbrekende resoluties uit de 
eerste registers. 

Men zal hier dus twee soorten ontledingen vinden, de eene, vooraf
gegaan met een sterretj e, zijn ontleend aan de oude tafels, de andere 
zijn van onze hand. 

* * * 
Hoe hebben we verder deze Tafels opgevat ~ 

\Ve waren verplicht, in sommige gevallen, de volgorde van de ont
ledingen in de handschriftelijke tafel te verwerpen . In deze laatste 
tafels heeft men, binnen hetzelfde resolutieboek, een eenigszins syste
matische orde gevolgd, door alle resoluties, welke op een zelfde 
gebeurtenis betrekking hebben , samen te brengen, alhoewel ze in 
hel resolutieboek op verschillende folio' s staan. Daar we ook de reso
luties, 'velke niet in de achttiendeeuwsche tafels \verden ontleed, moes
ten inlasschen, hebben we maar liever alle resoluties vermeld in de 
orde waarin ze in het register staan. Deze orde is bijna altijd stipt chro
nologisch. Zooals wc zegden, werden alle resolutiën opgenomen, en 
van elke van hen werden in de mate van het mogelijke alle zake
li,jke elementen en eigennamen behouden, dit echter niet, voor loutere 
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opsommingen. Wijzen wc er ook op dat sommige ontledingen zullen 
onvolledig klinken, omdat ze teruggaan of verwijzen naar bijlagen, 
die niet werden overgeschreven in het register, zoodat de zin van het 
besluit ons ontgaat C). 

* * * 
Ten slotte, een woord van dank. In de eerste plaats gaat onze erken

telijkheid aan Prof' H. Van Houtte; het is in zijn seminarie, door zijn 
lessen, door zijn werken, dat onze belangstelling op die boeiende 
XVII' eeuw werd gevestigd. Bij het opmaken van deze Tafels gaf hij 
ons vele en kostbare vingerwijzingen. 

We zijn ook dankbaarheid verschuldigd aan de heeren K. van den 
Haute en Denijs, van het Rijksarchief te Gent. De eerste heeft ons met 
de grootste vriendelijkheid het werk vergemakkelijkt, den tweede zijn 
we belangrijke inlichtingen verschuldigd. Ook Profr van Wervekc 
heeft ons een belangrijken wenk gegeven. 

(7 ) De registers die in noot worden vermeld, zonder nadere aanduiding, bellooren 
tot het Fonds Staten van Vlaanderen, op bet Rijksarchief te Gent. 
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VAN DE 

RESOLUTIEBOEKEN 
DER 

STATEN VAN VLAANDEREN 
(s en Maart 1631 -November 1634) 

I 

REGISTER 555. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met den gen Maerte 1631 
io ende eijndighende met Septembre 1634 ('). 

1. Toestaan van een hulpgeld van 11.000 gulden per maand en 
360.000 gulden buitengewoon subsidie (8 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. 1. 

2. Goedkeuren van een subsidie toegestaan ·aan de st~d Oostende, 

15 voor hulp bij het bestrijden van de groote onkosten door de garnizoe
nen veroorzaakt (13 Maart 1631) 

Reg . 555, fol. 1. 

3. Ingevolge moeilijkheden die door Ieper werden veroorzaakt. in 
zake het maalgeld en de kosten yan een kanaal , worden finnncieele 

20 maatregelen getroffen C) (15 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. 1. 

(1) Regi$ter 555 is een kopij van de XVII Ie eeuw. De tafels staan in register 261, 
fo 1 tot 22. 

(2) Over deze vaart, die Ieper met de zee moest verbinden, zie VAN HOUTTE, Tafels, 
25 I, nr• 284, 285, 379, 381, 396, 400, 421, 463, 537, 70G, 707, 708, en verder in dezen banèl , 

nr 978 en noot. 
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4. De vertegenwoordigers van de 'taten le Brussel , worden terug
geroepen (17 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. ivo. 

5. Men besluit dal de zaken die hel land aanbelangen voorlaan 
zullen worden toevertrouwd aan pensionari s Geeraart de Wulcx 5 

(20 Maart 1631) 
Reg. 555, fol. i vo. 

6. De vertegenwoordigers van Gent stellen de verhooging· van het 
recht op het grazende vee voor C) (21 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. i v o. 

7" . « Afvooren octroy tol hel oplichten van 141.000 guldens, tol 
suppletie van de drij eerste rnaenden subsidie )) e). Resolutie het tekort 
van de gewone bede, voor twee maanden , te lichten. Volgt de brief van 
Isabella die zulks toelaat (29 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. 1. V 0 -2 (brief is van 15 Maarq. 

s ~. « Accordt met die van Swijndrecht over het bestiaelghelt voor 
1.400 g·ulden s tsjaer . )) (3 April 1631) 

Reg. 555, fol. 2 y 0
• 

10 

15 

9"' . « Verpachtinghe van (het recht van) de vier ponden per vat wijn 
ende 25 guldens op elck quarteel brandewijn mitsgaeders 3 guldens op 20 

elck quarteel wijnasijn, met de conelitien voor 76.511 guldens 10 stuij
vers tsjaers. )) (29 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. 3-6 vo. 

10"' . « Verpachtinghe Yan (het recht op het) zaut, vich, ende harinck 

(3 ) Dit is een moment van het eeuwig conflict tusschen de vertegenwoordigers van 25 
de besloten steden, die altijd het recht op het vee - waardoor ze niet worden getroffen -
willen verhoogen, en deze van het Vrije, - een landelijke omschrijving - die zich tegen 
een dergelijke verhooging verzetten. 

(•) Een groot deel van de belastingen, zooals bij voorbeeld het recht op het grazende 
vee, werd in den winter niet geïnd. De inkomsten van de Staten waren dus in den 30 
winter veel kleiner dan in den zomer, zoodat het bedrag van de bede gedurende de 
wintermaanden niet gedekt was door de inkomsten. Daarin werd verholpen door het 
tekort van de som te leenen en met het boni van de inkomsten gedurende de zomermaan
den, terug te betalen. 
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voor 26.401 guldens 13 stuijvers. )) De rechten werden met een derde 
verhoogd. Het is Pieter Follet die pachter wordt (29 Maart 1631) 

Reg. 555, . fol. 6 v•-8. 

lP. u Verpachtinghe van den grooten uijtdrijf CS) voor 18.150 gul
:; dens. )) Hebben tegen mekaar opgeboden : Pieter Monuet, Anth. 

Persijn en eindelijk Jacques van Bestele die het wint (29 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. 8-9. 

12;;; . « Lijste ende augmentatie van de pasturerende beesten. )) Voor 
een os van drie jaar en meer betaalt men 6 stuiver per maand. Het-

10 zelfde voor alle volwassen hoorndieren . Een reeks uit.zonderingen 
worden opgesomd (6

) (9 April 1631) 

Reg. 555, fol. 9-10. 

13,.. . u Bij deselvc lijst is besproken daL hel recht van de melck
coeyen moet betaelt. worden bij den gonnen de melcke proffite-

15 rende (es), sonder regardt te nemen waer die stallen. )) (9 April 1631) 

20 

25 

Heg. 555, fol. 10. 

14. Bevel aan commies Nieulant om een onderzoek in te stellen naar 
de goederen van Pieter van der Sack, om te zien of deze mag worden 
op vrije voeten gesteld (10 April 1631) 

Reg. 555, fol. 10 en v•. 

15. Maatregelen voor het betalen van de achterstallige schulden aan 
den agent van de graven Fugger. De commiezen worden vergoed voor 
de schade hun aangedaan door de Universiteit van Leuven door het in 
heslag nemen van zekere sommen (10 April 1631) 

Reg. 555, fol. 10 v•. 

16. Men besluit eenige soldatenkwartieren te doen inspectP.eren , on1 
nieuwe logementen te doen oprichten (10 April 1631) 

Reg. 555, fol. 10 v •. 

(~) Het uitvoerrecht op het vee. 

30 (6) Dit is een gedeelte van de • nieuwe middelen gevonden tot het upbringen van 
de leste bede... • gedrukt te Gent bij Anna van den Steene, gedagteekend 30 Juni 
deze resolutie gaat dus aan het uitvaardigen van het plakkaat vooraf. 

-----------------~~ --- - -
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17 .. . « Vet1pachlinghe van de provintic rechten lol laste van de per
soonen voor desen danof vrij gheweest sijnde. )) Vier pond per vat 
wijn, 1 gulden of 6 stuivers per vat bier, een stuiver per stoop wijn , 
het recht op geslacht vee, zout, visch, en haring met een derde ver
hoogd. De mededingers voor het pachten zijn Louis l\fanaulx, Corneli 5 

Martens , Jan Cereso, Louis Schokaert, Louis de Somere, Pieter 
de Scheppere, Lieven van Basselaere, .Jacques de Meestere, Joan Sin
nick. Het is Cercso die het wint. Na deze algeroeene verpachting volg! 
afzonderlijk deze voor Duinkerken , Murdijk , Bourhonrg, Nieuwpoort 
en Oostende (12 April 1631) 10 

Heg. 555, fol. 10 V 0 -13 v o. 

18 ·. (( Verpachlinghc 'an het chaepsgheJt. )) Een halve stuiver per 
maand en per schaap. Met ltct oog daarop wordt het land ingedeeld in 
zeven kwartieren met elk een pachter. Onder deze treft men Jan 
Mon-uet , Claus Claes, Cornelis de Vos aan (14 April 1631) 15 

Heg. 555, fol. 13 V 0 -15. 

19. Besluit nieuwe rechten le Yerpachten : 1 pond gr. per inge
voerd vat 'vijn, 10 st.uivers per pond tabak C) , 25 gulden per kwartcel 
brandewijn (15 April 1631) 

Reg. 555, fol. 15 vo . 

20 ·. (( Den pachter gherejecteert ende den naelesten anghenom
men. )) Zie n" 10. Pachter Follet heeft, binnen den vereischten termijn, 
de borgen niet gesteld. Hij neemt ontslag op 31 Maart. Zijn opvolger, 
Joos Stouthals, stelt een borg aan voor 24.000 g·ulden (15 April 1631) 

Reg. 555, fol. 15 vo. 

21. Verpachting voor drie jaar, aan het schippersambacht van 
Brugge van de veerschuit op Plasschendalc, mits 800 gulden jaarlijks 
(15 April 1631) 

Heg . 555, fol. 15 vo. 

20 

25 

22. Afwijzen van het niet g·especifieerdc vcrzoek van Anth. van 30 

Havere (16 April 1631) 

Heg. 555, fol. 16 v o. 

(1) Het invoeren Yan een recht op de tabak liep ui1 op een mislukklng. 
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23. De betaling van een lijfrente wordt aan Jonkvr. Joosijne de 
Matanck geweigerd (16 April 1631) 

Reg. 555, fol. 16. 

24. Men besluit de troepen voor de maand Januari te betalen, alhoe-
6 wel de bepalingen van de acte van accoorde niet werden nageleefd 

(22 April 1631) 
Reg. 555, fol. 16. 

25*. « Verpachtinghe van het recht van 1 pond per vat wijn ende 
25 guldens per quarteel brandewijn commende in Vlaenderen, weder 

10 het ghestelt wordt ofte niet. » Zie nr 19. Na opbieden van Louis de 
Somere, Corn. de Vos en Lieven van Sachtmoortele, wint deze het met 
39.101 gulden (24 April 1631) 

Reg. 555, fol. 16-18. 

26"'. « VefJPachtinghe van het recht van 10 stuijvers op ij der pont 
15 toeback. » Zie nr 19. Hevige mededinging in het opbieden tusschen 

Cl aas Claes, P. Follet, Jacques Le Maistre en Niklaas Calaert. De eerste 
wint het met 12.450 iPOnd (23 ~pril 1631) 

Reg. 555, fol. 18-Hl vo. 

27. Men besluit eenige compagnieën soldaten te betalen (26 en 
20 28 April 1631) 

25 

Reg. 555, fol. 19 vo en 20. 

28. Men besluit de commiezen van den impost naar Brugge te doen 
komen om daar de renten te betalen die op dezen impost wegen 
(28 April 1631) 

Reg. 555, fol. 19 V 0 -20 . 

29. Men besluit de stallingskasten van de limonierpaarden, voor
loopig door de Vier Leden te laten betalen, en van de bede af te trekken 
(29 April 1631) 

Reg. 555, fol. 20. 

30 30. De hoofdcollegiën moeten de vergoeding doen uitbetalen aan de 
vertegenwoordigers, die de troepen hebben gemonsterd (2 en 
28 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 20 vo en 23. 

3 
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31 ". « Resolutie favorahelijck te rescriberen in faveur van Jan Sux 
filius d'heer Pieler versouckende ghenaturaliseert te worden als vlae
minck » (8

). Hij is Antwerpenaar (6 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 20 yo. 

32. Men besluit aan den Geheimen Raad te antwoorden . (Op drie 5 

brieven van Loclewijk Schokaert (6 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 20 V 0
• 

33. Afwijzend antwoord op een verzoek van auditeur Penaranda 
(6 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 21. 

34. Men besluit een vertoog te richten tot het Hof over de talrijke 
troepen die, boven het overeengekomen getal, ten laste van de Staten 
staan (8 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 21 

10 

35. Nieuwe levering van stroo aan de soldaten (14 Mei 1631) 15 

Reg. 555, fol. 21 V 0
• 

36. Men besluit de « pontons )) van het land door ammunitionaris 
Frans de Villegas . te doen in orde brengen (15 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 21 V 0
• 

37. Betaling aan kap. Malineus om barakken voor de soldaten te 20 

doen oprichten (16 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 21 vo. 

38. Nadere bepaling van het tarief van het bestiaalgeld. Zie nr 12 
(21 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 21 vo. 

39. Graaf van Fonteyne trekt in allerijl met zijn tro~pen den vijand 

(&) Wie geen Vlaming is, kan in Vlaanderen geen ambt uitoefenen; zie bij voorbeeld 
in VAN HOUTTE, Tafels, I, nrs 431, 434, 445, 446, het conflict nopens het aanstellen van 
den Brabander Malineus als lieutenant civil van Gent. 

25 
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tegemoet, in 't noorden van Vlaanderen C). Hij vraagt onmiddellijk 
materiaal en approviandeering te leveren. Ammunitionaris de Villegas 
moet dit onmiddellijk uitvoeren (23 en 25 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 22 en 22 vo. 

::; 40. Maatregelen voor het betalen van sommige officieren door com
mies Wui tenvuighen (1°) (23 Mei 1631) 

10 

Reg. 555, fol. 22 V 0
• 

41. Leening van 1.000 gulden aan Jan van Marcke (11
), commies van 

de maalderij, mel het oog op de krijgsuitgaven. Zie nr 39 (25 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 22 V 0 -23. 

42. De stad Nieuwpoort kan haar aandeel in de bede niet betalen. De 
commiezen vande Voorde en Melgar nemen Willem van Schoore, sche
pen van de stad, gevangen. De Staten doen hem, mits een eed, in 
vrijheid stellen. Een afgevaardigde wordt naar den magistraat van de 

15 stad gestuurd om toch de uitbetaling te verkrijgen (26 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 23. 

43. Men besluit een hoeveelheid oorlogsmateriaal te laten vervaar
digen C2

) (30 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 23 v 0
• 

20 44. Maatregelen voor het onderhoud der soldaten (3 en 4 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 23 vo en 24. 

45. Om in de onkosten van den krijgstocht te voorzien, zullen de 
commiezen onmiddellijk 100.000 gulden lichten, gehypotekeerd op de 

(9) Ingevolge het bericht van spioenen. Het is inderdaad pas den volgenden dag, 
25 ;!6 Mei, dat Frederik-Hendrik met zijn leger naar Vlaanderen oprukt. Op 30 Mei is hij 

te IJsendijke. (Mémoires de Frédéri c-H enri, blz. 124 ; AITZEMA, I , blz. 1129, maar vooral 
het zeer uitvoerige verslag over dezen inval in een handschrift van de Koninlüijke Biblio
theek te Brussel, JF 6009 : « Della guerra di Fiandra di don Francesco Orsino », vanaf 
fol. 125 V0 .) 

30 (lO) Bernard Wutterwulghen was commies van de impositiën in het l\\vartier van het 
Vrije in 1629-1631. (Reg. 3859; St. van Vlaanderen van het Rijl'sarchief te Gent.) 

(11) Jan van Marcke is commies van de maalderij in llet Vrije in 1615-1641. (Reg. 
4041-4054, Ibid.) 

(12) Op 30 Mei is het Hollandsch leger te Usendijke aangekomen. 
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algemeene belastingen van het land, en tegen een rente van hoogstens 
8 % (5 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 24 en V 0
• 

46•. << Brief van de Infante Isabelle versouckende secours mits den 
inval van vijant in Vlaenderen ende gheresolveert op te lichten 5 

100.000 guldens. » (1 3
) (5 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 24 V 0
• 

47•. << Propositie de gonne draeghende sijncle silver ofte gauclt te 
belasten, met taux; mitsgaeclers tot belastinghe van de huijsen binnen 
de steden met schauwghelt, etc. )) e·) (11 en 12 Juni 1631) 10 

Reg. 555, fol. 25 en 25 V 0
• 

48• . << Interdictie aen de ontfanghers generael van belastinghe te 
doen van de leveringhe van hoij besteeelt vuijt den naeme van de 
majesteit. » (12 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 25 V 0 -26. 

49. De commiezen laten weten dat ze worden bedreigd met executie 
en aanslaan van hun eigen goederen. Ze moeten dit melden aan 
Jonkh. Pauwels en Wutterwulghen die dit zullen in orde brengen 
(13 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 26. 

50. Men zal bekend maken dat de belasting van 10 stuiver per pond 
tabak slechts op het verbruik weegt (14 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 26 vo. 

15 

20 

51•. << Decreet van haere Hoogheijt de infante Isabelle dat de ciaos
ters moeten laeten ghebeuren den vonclt. » 't Is te zeggen : laten onder- 25 

zoeken hoeveel bier of wijn ze in kelder hebben (28 Mei 1631) 

Reg. 555, fol. 26 V 0 -27. 

(13) Over Watervliet is Frederik-Hendrik naar Malclegem getrokken, en heeft een 
brug laten werpen over de Zuidleie, zonder eenigen wederstand te ontmoeten (zelfde 
bronnen als onder nr 39 en nota). 30 

(14) Het schouwgeld is, zooals de naam het zegt, een recht geheven «per schoorsteen»; 
dikwijls wordt het geheven samen met het " ploeggeld "· Het werd onder meer toegepast 
in 1584 (Bibliogr. Gant., I , no 719), in 1600 (Ibid., no 436), hetzelfde jaar trouwens ook 
in Holland (Bibl. Thysius), in 1604 (Reg. 540, fol. 92) en, in Brabant, in 1620. 
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52. De duurte van het graan (1 5
) en vooral de inval van den vijand (1 6

) 

hebben het inmm van de gewone bede zeer moeilijk gemaakt. Het is 
echter niet mogelijk het uitbetalen van de buitengewone bede uit te 
stellen. Er wordt voorgesteld 15.000 gulden renten te verkoopen, d.i. 

5 een kapitaal van 300.000 gulden (17 Juni 1631) 

10 

Reg. 555, fol. 27 v 0 -28 vo. 

53. Het college van Brugge stelt voor een algeroeene belasting (tan
tième) te heffen op alle inkomsten van de ingezetenen van het land 
(18 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 29. 

54. Voorstel om aan graaf Fonteyne (1 7
) een geschenk aan te bieden 

omwille van diensten aan het land bewezen gedurende den laatsten 
veldtocht (18 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 29. 

15 55. Men besluit door den bakker van de stad Gent brood te doen 
leveren aan de afdeeling soldaten van kap . Praet, die binnen Gent 
ligt (18 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 29 vo. 

56. Het heffen van het bestiaalgeld op den voet van het nieuw 
20 tarief brengt veel moeilijkheden mee; aan de magistraten of hoofd

mannen van elke parochie wordt bevolen, zelf een lij st op te maken 
,·an de vaarzen van twee jaar, die niet in de weide grazen (18

) 

(19 Juni 1631) 
H.eg. 555, fol. 29 V 0 -30. 

25 (15) Van 1630 tot 1631 bereikt de prijs van het graan plots een hoogtepunt, om dan 
weer in 1632 iets te zal<ken , maar het blijft toch zeer duur in al de volgende jaren. Zie 
VAl'\ HOUTTE, Documents pour servir à !'histoire des prix, tabel voor het jaar 1631. 

(16) Het Hollandsch leger heeft een oogenblik Brugge bedreigd : bij de aankomst van 
het Spaansch leger l1 eeft het echter zonder meer den aftocht geblazen (4 Juni of kort 

30 daarop). 
(11) Graaf van Fonteyne was langen tijd bevelh ebber van de troepen in Vlaanderen; 

hij zal sneuvelen te Rocroy. 
(1B) Het lange conflict dat zal uitbreken nopens de toepassing van deze verhooging 

van het bestiaalgeld, zal juist gaan over het punt or men de dieren die min dan de twee 
35 jaar oud zijn al clan niet moet belasten. 
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57. De forten langs de Zuidleie zullen worden geïnspecteerd, en de 
noodige herstellingen daaraan uitgevoerd (21 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 30. 

58. Bevel tot het uitbetalen van het salaris van Charles Le Gay C9
) 

te Mechelen (21 Juni 1631) 5 

Reg. 555, fol. 30. 

59. Men besluit een nieuwe rponton te doen maken te Aardenburg
hoek (21 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 30. 

60. De vertegenwoordigers van Ieper melden dat geen geld voorhan- iO 

den is om hun achterstallige aandeelen in de lasten van het land te 
betalen. Er wordt voorgesteld voor dit bedrag renten te verkoopen aan 
den penning zestien, gehypotekeerd op het maalgeld van de provincie 
(21 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 30 V 0 -31. 

61. Voorstel om aan graaf Fonteyne zijn tractement, dat 300 gulden 
maandelijks bedraagt, plus 40 gulden voor geheime diensten, voor 
te schieten, en dit van de bede af te trekken (25 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 3i en v o. 

15 

62. Lichting van 30.543 pond, ten gunste van F. de la Torre eo), 2o 
gewezen ontvanger-generaal (26 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 3i V 0
• 

63. Het voorstel onder nr 60 vermeld wordt aanvaard (27 Juni 1 631) 

Reg. 555, fol. 32. 

64. Men besluit over te gaan tot de executie van den magistraat van 25 

Sint-Winnoxbergen, die zijn aandeel in de bede niet heeft betanld 
(28 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 32 V 0
• 

(lD) Procureur ten pensioene van de Staten bij den Grooten Raad van Mechelen . 
(20) Frans de la Torre, commissaris bij de monsteringen en schepen van het Vrij e, 30 

ridder sedert 1629, was een tijdlang ontvanger-generaal van cle bedu (zie VAN HOUTIE. 
Tafe~s. I, nro 569, 570) . 
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65•. « Afgeslaeghen de selve propositie bij resultat. » Dit slaat op 
de voorstellen vermeld in n• 47. Deze belasting zou vooral drukken op 
de stadsbevolking. De vertegenwoordigers van Gent stellen als voor
waarde van hun instemming, dat ook het recht op het vee zal worden 

5 vermeerderd. Het geheele voorstel wordt dan verworpen (30 Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 32 V 0 -34. 

66. Brief aan den Raad van Financiën betreffende achterstallige 
betalingen van de Staten, in 't bijzonder wat aangaat de rekening van 
ontvanger de la Torre. De Staten zullen betalen met voorbehoud van 

10 hun rechten (Brugge, 28 .Juni 1631) 

Reg. 555, fol. 34-35 V 0
• 

67. Op verzoek van Louis Manaulx en consorten, pachters van 
verschillende belastingen in de kasseirij van den Oudburg, wordt hun 
een deel van hun verplichtingen kwijtgescholden, omwille van den 

15 vijandelijken inval (3 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 36. 

68. Men besluit de achterstalli~e soldijen aan de compagnie van 
kap. Camargo e1

) te betalen (7 .Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 36 V 0
• 

20 69. Louis Meerschaert e2
), geëxecuteerd pachter, wordt m vrijheid 

gesteld mits afstand van al zijn goederen (8 .Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 36 V 0 -37. 

70. Verlenging van een leening van 70.000 gulden (9 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 37 V 0
• 

25 71. Aan den Raad van Financiën wordt gemeld dat bepaalde - niet 
opgegeven - werken niet ten laste van de provincie kunnen komen 
te staan (9 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 38. 

(21) Camargo, la ter gouverneur van Damme, hij was schepen van de keure van Gent 
30 in 1660-1661. 

(22) Over L. Meerschaert, zie nog de n•• 157, 169, 177, 208, 244, 547. De pacht waarvoor 
hij werd geëxecuteerd, is misschien deze van 1626 (Reg. 550, fol. 173 vo, 1626). Hij trachtte 
later weer pachten van 's lands middelen te krijgen. 
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72. De commiezen zullen de goederen van Ladewijk Schokaert aan
slaan (10 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 38 V 0
• 

73. Men besluit een gratificatie toe te staan aan Frans van Caloen, 
g·ewezen commies van den ouden impost, mits hij kan bewijzen dat 5 

de andere commiezen dit ook krijgen (11 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 38 V 0
• 

74. De magistraat van Ieper dringt aan opdat de Staten geld zouden 
vinden; men mag de leeningen op het maalgeld van Ieper kwartier 
hypothekeeren (12 Juli 1631) iO 

Reg. 555, fol. 39. 

75. Vaststellen van den dag voor de ve11pachtingen 
(16 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 39 V 0
• 

8 Oogst 

76. Bevel tot uitbetalen van een deel van de achterstallige lijfrenten, i5 

gevestigd op den « ouden impoost », aan Jonkvr. Joanna de Malanca . 
De modaliteiten van deze betaling moeten worden nageleefd voor het 
uitbetalen van de overige lijfrenten die op deze belasting gevestigd zijn . 
waaronder wordt vermeld deze van Jonker Jacques Pardo, ridder, heer 
van Frémicourt. Zie nr 23 (16 Juli 1631) 20 

Reg. 555, fol. 39 V 0
• 

77. Dit zelfde reglement wordt opnieuw en vollediger uiteengezet 
(17 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 40 . 

78. Men zal de soldaten betalen op den voet van de laatste monste- 25 

ring. De kapiteins verbinden zich echter h etgeen ze te veel mochten 
ontvangen terug te geven (20 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 40. 

79 ". « Resultat vuijt de advijsen van de heeren Principaelen t' excu
seeren de ghevraegde somme tot het fortificeren van de stadt Brugghe 30 

als ijnde last van de majesteit. >> (29 Juli 1631) 

Reg. 555, fol. 40 vo. 
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80*. {( Repartitie ghemaekt bij die van de finantien hoeveel elcke 
stadt ende landt moet betaelen in het hondert bedraeghende over het 
Vrije tot neghen in hondert. )) Dit is het Transport van 1631 (zonder 
datum) 

Reg. 555, fol. 41-43 V 0
• 

81. De Staten besluiten aan de garnizoenen m Vlaanderen nog een 
maand soldij te betalen (5 Augustus 1631) 

Reg. 555, fol. 43 V 0
• 

82. Brief van markies d 'Aytona, die ZIJn verwondering uitdrukt 
to over het niet betalen van de twee regimenten van markies Salada. Er 

wordt besloten die twee regimenten te betalen (6 Augustus 1631) 

15 

Reg. 555, fol. 44. 

83*. {( Conditien van verpachtinghe van de impositie van den dob
belen impost. )) (23

) (8 Augustus 1631) 

Reg. 555, fol. 44-49. 

84"' . « Conelitien van verpachtinghe van de impositie van den gul
den op elcke tonne goet bier ende ses stuijvers op elcke tonne clee11 
bier. )) C4

) (8 Augustus 1631) 

Reg. 555, fol. 50-51. 

20 85~>. << Conelitien van verpachtinghe van het slaghghelt ende den 
stuiver ten tappe. )) C5

) (8 Augustu s 1631) 

Reg. 555, fol. 50-51. 

(23) Zie " Ordonnantien en cle conelitien op 't faict van de verpachtijnghe en de innijn· 
ghe van den ouden impoost van Vlaenderen "• plakkaat van 28 September 1632, gedrul<t 

25 te Gent bij Anna van den Steene; herdrukt in 1644, 1653 en 1666 bij J. van den 1\:erckhove. 
(2') Zie " Ordonnantien en de conelitien waarop men ... verpachten zal de impositie 

van den gulden op ell<e tonne bier » plaldmat van 28 September 1632, gedrul<t te Gent, bij 
Anna van den Steene, en herdrukt in 1639 bij clezelfde, die ook den herdrul< van 1642 geeft , 
herdruk van 1653 en 1660 bij Jan van den Kercl<l1ove. 

30 (25) Zie " Conelitien op de welke men verpachten zal ... l1et Slachgeld, den stuijver op 
elke stoop gebranden wijn » , geclmkt i.Jij van clen Steene; herdruk van 1665 bij .Jan van 
den Kerckhove. 
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86. Bartholomeus de Bucq wordt gelast met het herstellen van de 
buizen en bruggen van de Zuidleie (9 Augustus 1631) 

Reg . 555, fol. 52. 

87. Aankoop van beschuit aan een koopman van Bergen (12 Augus-
tus 1631) 5 

Reg. 555, fol. 52. 

88. De schepenen van Nieuwpoort werden geëxecuteerd omdat ze 
hun aandeel in de bede niet betalen. Ze toonen aan dat dit hen onmo
gelijk is en krijgen uitstel voor de drie vierden van hun schuld . 
Zie nr 42 (19 Augustus 1631) 10 

Reg. 555, fol. 52. 

9. Resultaat Corneli van der Mandere voor drie maanden, onder 
eed, in vrijheid te stellen (26

) (20 Augustus 1631) 

Reg. 555, fol. 52 V 0
• 

90. Resultaat 350.000 gulden nit te zenden over het geheele land 15 

(22 Augustus 1631) 

Reg. 555, fol. 53 en vo. 

91 . << Reparatie (sic) van 350 .000 guldens vuijtghesonden 29 Ougste 
1631 , die t' saemen g-hevoeght vuijtbringhl 349.994 19 10. » (zonder 
datum) 20 

Reg. 555, fol. 54 en vo. 

92. Leveren van materiaal aan ammunitionaris Villegas (29 Augus
tus 1631) 

Reg. 555, fol. 55. 

93. Opdracht aan de commiezen , om 60.000 gulden aan maximum 25 

8 % te leenen voor zes maand, om de troepen te betalen (30 Augus
tus 1681) 

Reg. 555, fol. 55. 

(•&) Waarschijnlijk gaat het bier over een gevolg van het proces door Cornelis 
van der Mandere, pachter in 1623, ingespannen tegen de Staten, omdat deze de rechten 30 
welke hij in pacht had genomen hadden verhoogd. Hij won het geding voor den Raad 
van Vlaanderen, en de taten werden tot een vergelijlt gedwongen . (Reg . 553, fol . 18. 
28 Mei 1628. ) 
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94" . « Calculatie hoeveel het gheaccordeerde subsidie bedraeght 
ende hoeveel beloopen de verpachte middelen mitsgaeders wat somme 
elcken commi vuijt de selve verpachte middelen zal proffiteren. >> 

(zonder datum) 
Reg. 555, fol. 55 V 0 -63. 

95. Men besluit aan graaf Fonteyne zijn wedde uit te betalen. Zie 
nr 61 (1 September 1631) 

Reg. 555, fol. 63 V 0
• 

96. Men besluit aan den gouverneur van hel kasteel van Genl zijn 
10 wedde (765 gu1den) uit te betalen (1 September 1631) 

Reg. 555, fol. 64 . 

97. De heer van chothoucke wordt gestuurd naar markies d'Aylona 
om hem aan zijn belofte te herinneren om drie regimenten uit het land 
te trekken (27

) : clat van markies Salada, dat van markies Sfondrato en 
15 de Ieren. Er wordt ook gevraagd dat de soldaten die zich naar hun gar

nizoen begeven, per ·chip zouden worden vervoerd, om de plunderin
gen te vermijden (Gen t, 25 September 1631) 

Reg. 555, fol. 64 V 0
• 

98. 24.000 g·u lden, door commies van Durme geleend, zullen worden 
20 terugbetaald, omdat het land ze voor het oogenblik niet noodig heeft 

(30 September 1631) 

Reg. 555, fol. 65. 

99. Verzoek aan kolonel Triest C8
) om eenige barakken op te richten 

voor de zieke soldaten (2 October 1631) 

Reg. 555, fol. 65. 

(27) Immers de winter nadert; het is de grootste belwmmernis van de Staten van elke 
provincie, om te verhinderen dat soldaten in het land overwinteren; dit. brengt altijd 
plunderingen en afpersingen mee. Weldra - dit zal genoeg blijken uit de ta fels - , lwml 
llet gebruik op, zich daarvan \Tij te lwopen; ool' dit stel sel zal aanleiding geven tot groote 

30 misbruiken . 
. (28 ) Filips Triest, l'idtle1·, heer 1·an 13ou Ieu cy. lid van den Oorlogsraad , hoogba ljuw 

van de stad en kasseirij Kortrijk. 

j 
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100. Het gasthuis van Hulst wordt, zooals dat van Gent en Brugge, 
vrijgesteld van belastingen (3 October 1631) 

Reg. 555, fol. 65. 

101. Opdracht aan commies Villegas om het brouwersgeld te innen 
m het Contributieland C9

) (3 October 1631) 5 

Reg. 555, fol. 65 v o. 

102. De abt van Ter Duinen moet de vertegenwoordigers van Hulst 
en Nieuwpoort ten Hove vergezellen, en ze bij staan in hun verzoek om 
ontlasting van rechten (4 October 1631) 

Reg. 555, fol. 65 V 0
• 

103. Men besluit over te gaan tot de verpachting van het maalderij
geld (4 October 1631) 

Reg. 555, fol. 66. 

10 

104'*'. « Den Bisschop van Ghendt compareert ter vergaederinghe, 
versoeekt een recompense voor Lieven van de Riviere, ondeckt heb- 15 

bende het verraedt van Joachim Pijn op de stadt Ghendt. » (3°) (6 Octo
ber 1631) 

Reg. 555, fol. 66 en vo. 

105. Op verzoek van kolonel Triest, bevelhebber langs de vaart (de 
Zuidleie) ·worden vertegenwoordigers gestuurd, samen met ingenieur 20 

de Bucq, om te zien waar reparaties noodig zijn (8 October 1631) 

Reg. 555, fol. 66 V 0 -67. 

106. De bescheiden betreffende het geding met Antoon van 
Havere worden aan de Vergadering voorgelegd. Zie n" 117 (11 Octo-
ber 1631) 25 

Reg. 555, fol. 67. 

(29) Het contributieland is een gebied dat cle vijand niet stelselmatig bezet, maar 
waarin hij, door bedreiging van plundering en brandstichting, de inwoners toch lmn 
bewegen tot het betalen van scl1attingen. Het gebied moet dus altijd bereil<baar zijn voor 
den brandschatter. De wettelijl<e overheid blijft nochtans de vroegere heer, hetgeen uit- 30 
legt hoe de commies van de Staten van Vlaanderen belastingen heft in een contributie
land. Over dit alles zie VAN HourrE, Occ·upat'ions étrangères, I hoofdstuk, IV. Le Pays de 
contribution. 

(30) Zie, over dezen Lieven van tie Ri viere , V. VAN DER HAEGEN, La conspiration pour 
délivrer Gand et la Flandre de la donrination es1,agnole en 1631 (ANNALES DE L'ACADÉMIE 35 
D'ARCHÉOLOGIE DE BELGIQUE, LV, 1904) . 
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107. Besluit over te gaan tot de executie van den magistraat van Cas
sel, omdat hij zijn aandeel in de beden niet betaalt (11 October 1631) 

Reg. 555, fol. 67 V 0
• 

lOB*. << Resolutie an de schipper van Ghendt te consenteren het 
5 marckschip voor andere 1\Yee jaeren , ten 10 pont p:r . tsjners. )) (11 Octo

ber 1631) 
Reg. 555, fol. 67 vo. 

109. Voorschotten aan de twee Duitsche compagnies van den graaf 
van Emden, die te Damme liggen . Maalregelen voor de terugbetaling 

10 (13 October 1631) 
Reg. 555, fol. 68. 

110·. « Petitie van 150 duijsenl gulden· ter maent met de brief en 
van instructie ende credentie . )) (29 September 1631) 

Heg. 555, fol. 68 V 0 -72 vo. 

15 111. Eenige officialen van de Financiën ei chen de betaling op van 
renten, welke weo-en op den ouden impost, en toebehaoren aan perso
nen gevestigd in de afgescheurde gebieden. Daar deze renten gedu
rende de bestanden regelmatig werden uitbetaald, en daar veel van de 
renteheffer edert hun rechten hebben overgemaakt aan inwoner 

20 van de herwonnen gebieden, werden deze renten vrij\vel regelmatig 
uitbetaald zoodat de ambtenaren van den Raad van Financiën heele
rnaai niet gerechtigd zijn, ze op te eischen (13 [? l October 1631) 

Reg. 555, fol. 73-74. 

112. J. Schokaerl heeft een rek\"c L ing:edieml, waarvan de inhoud 
25 niet overeenkomt met hetgeen de commiezen beweren. De gee telijk

beid en de magistraat van het Brugsch kwartier worden verzocht de 
zaak te onderzoeken. Zie nr 72 (16 October 1631) 

Reg. 555, fol. 74 V 0
• 

113. Men hesluit aan Ferdinand Miebiel s nog 50 gulden te geven, 
30 benevens de 10 pond gr. die hem vroeger werden toegestaan; daarmee 

wordt hij voor zijn diensten beloond en al zijn verdere aan praken 
worden verworpen (22 October 1631) 

Reg. 555, fol. 74 V 0
• 
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114. Men besluit nlle borgtochten welke hel land aanbelang-en legen 
onvangstbewij s in handen van de respectieve commiezen te leveren 
(23 October 1631) 

Reg. 555, fol. 74 V 0
• 

115. Raadspen ionaris Michiels stelt de Verg·adering- in bezit van 5 

lt cl origineele ver.pachtingskohier van de verpachting van 17 Oogst 
1630, met de borgtochten; tevens stelt hij de Vergadering in bezit van 
lte l kohier van de verpachting van 8 Augustus 1631 (23 October 1631) 

Reg. 555, fol. 75. 

116. l\Ien besluit Jacob va n Assche en Jan de Smet in vrijheid te 10 

stellen , mits ze een lij st van hun bezittingen, alsmede van deze van 
hun vennooten (part.ionar i' sen) en borgen, indienen (23 October 1631) 

Reg. 555, fol. 75 V 0
• 

117. Slot van rekening van Fr. van Haverc C1
), ontvang-er van de 

cijnzen der oevers van de Zuidleie. Het overschot wordt overgemaakt i5 

aan .J. van Durme C2
), commies van het maalg-eld in het kwartier van 

Gent (24 October 1631) 

Reg. 555, fol. 75 V 0
• 

118. Men meldt aan de kapiteins Gidts en an Praet dat de toelage 
aan hun soldaten ophoudt (24 October 1631) 20 

Reg. 555, fol. 76. 

119"'. « Resolutie aen den selven Lieven van de Riviere te gheven 
1.600 guldens. » Zie n .. 104 (24 October 1631) 

Reg. 555, fol. 76. 

120" . << Resolutie bij resultat te accorderen 90.000 guldens t~ 25 

maent ende op sc l ere conditien ende anderssinl.s niet, tot nogh andere 
360.000 guldens ter maendt. )) (Zie n•· 110.) De voorwaarden behelzen 
dat geen soldaten zullen worden ingekwartierd op het platteland, dat 
in Vlaand eren ook de per onen die te voren vrij waren van belasting·, 

(31) Zie VAN HOUTTE, 1'a[els, I, nr 584. 30 

(32) Jacques van Dm·me, commies van het maalderijgeld in !Jet kwartier van Gent 
In 1624-1659. (Reg. 4387-4401.) 
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deze zullen moelen betalen, dal de provinciale rechten op wijn, bier, 
e.a. ook zullen geheven worden op hetgeen de soldaten verbruiken, 
dat aan de Staten een lij st zal worden gegeven van de soldaten die zij 
moeten betalen (16 November 1631) 

Reg. 555, fol. 76-81. 

121 ~ . « Reglement Lusschen de vergaecleringhc ende den outran
gher generael op de formc van het stellen van sijne rekeninghr-. >> 
(17 November 1631) 

Reg. 555, fol. 81-82 vo. 

10 122. Opening van de werken aangenomen door Louis van Doorme 
(17 November 1631) 

Reg. 555, fol. 83 . 

123. Opdracht aan de vertegenwoordigers die de bede ten Hove gaan 
aanbieden, om de heeren van den Raad van State, te ((sonderen>> over 

15 de neutraliteit van het land, die door cenigen 'yordt voorgestaan 
(17 November 1631) 

Reg. 555, fol. 83. 

124. Aan Louis van Doorme wordt voor een jaar, het onderhouden 
toegestaan van alle forten en barakken langs de Zuidleie (19 Novem-

20 her 1631) 

25 

Reg. 555, fol. 83 V 0
• 

125. Een deel van hun verplichtingen wordt kwijtgescholden aan 
de pachters van den dubbelen impost in het kwartier van Brugge 
(19 November 1631) 

Reg. 555, fol. 83 V 0 -84. 

126. Graaf Fonleyne vraagt een wedde van 4.000 gulden als SUjper
intendant van het krijgsvolk in Vlaancleren. Dit wordt afgewezen 
(19 November 1631) 

Reg. 555, fol. 84 v". 

:30 127. Opdracht aan commies Nieulant om 23.713 gulden te leenen aan 
8 % (19 November 1631) 

Reg. 555, fol. 84 V 0
• 
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128. Opdracht aan Frans Dominicke C3
), commies van den dubbelen 

impost in het kwartier van Brug-ge, om het boni van zijn rekening in 
te breng-en (19 November 1631) 

Reg. 555, fol. 85. 

129. Een reeks bijzondere afrekeningen : betaling van een huur aan 5 

Geeraert de Nockere, van Gent; kwijtschelden van 200 pond gr. aan Jan 
Fonteyne, pachter van de maalderij; afwijzen van een dergelijk ver
zoek van P. de Crooq. Betaling aan Walraud du Prez, provoost van 
de rivier tusschen Gent en Brugge; bepaling van de verplichtingen van 
Beernaert Wutlerwulghen, commies in het Vrije (21 November 1631) 10 

Reg. 555, fol. 86. 

130. Bevel om de onkosten voor het verplegen van zieke soldaten, 
in de hospitalen van Gent en Brugge, te '>etalen (21 November 1631) 

Reg. 555, fol. 86 v o. 

131. Raadspensionaris Michiels betoogt, dat Christoffel Jansens 15 

zich te Brussel verbergt. Hij wordt naar het Hof gestuurd om de kuipe
rijen van dezen .Tanseus tegen te werken (21 November 1631) 

Heg. 555, fol. 86 v o . 

132. Overeenkomst met den Raad van Financiën, nopens het betalen 
van werken aan het vaartj e van Hulst , uitgevoerd door Corn. Pieters 20 

en Thom. Roelandts (21 et 22 November 1631) 

Reg. 555, fol. 87 en 88. 

133. De Vergadering besluit niet af te wijken van het bedrag van 
11.000 gulden per maand voor de gewone bede. Zie nr 1 (22 Novem-
ber 1631) 25 

Reg. 555, fol. 87. 

134 ' . « Hesolutie te excuseren de ghevraeghde 25 duijsent guldens 
tot reparatie van de schaede aen de duijnen als last van den Prince. » 

(22 November 1631) 

Reg. 555, fol. 87 en vq. 

(33 ) Fr. Dominicke was commies van den nieuwen impost in h et kwartier van Brugge 
in 1611-161'2 (Reg. 3359) en van den dubbelen impost in hetzelfde kwartier. 

30 
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135. Afwijzen van het verzoek van het Vrije om vergoed te worden, 
voor het onderhouden van soldaten (22 November 1631) 

Reg. 555, fol. 87 V 0
• 

136. Drie jaar verlenging van een octrooi (dat niet nader bepaald 
5 wordt) aan Marnhem C4

) (22 Tovember 1631) 
Reg. 555, fol. 87 vo. 

137. Toelating aan den magistraat van Gent om lan gs de Zuidleie 
barakken met schoorst.cenen op te richten (22 November 1631) 

Reg. 555, fol. 88. 

10 138. Betaling· van steungeld voor de zieken in de Bijloke te Gent 
en in het Sint-.Jans Gasthuis te Brugge (22 1overnber 1631) 

Reg. 555, fol. 88. 

139 '" . u Acte presentatie subsidie . n Zie n,.• 110, 120 (zonder datum) 
Reg. 555, fol. 88 V 0 -96 V 0

• 

15 140 '" . (( Brief aen haere Hoogheijt sulcx adviserende. >> Zie nr 134 
(zonder datum) 

Reg. 555, fol. 97. 

141 ~ . (( Acte acceptatie. >> Zie nr• 110, 120, 139 (zonder datum) 
Reg. 555, fol. 97-98 V 0

• 

20 142;,;. . (( Replicque. >> Zie n,. 120 (zonder datum) 
Reg. 555, fol. 99. 

143"' . (( Vaerdere act·e acceptatie. >> (16 October 1631) 

Reg. 555, fol. 99 V 0
• 

144. Betaling· van zijn achterstallige wedde aan Goddaert, sergeant .. 
25 majoor van de troepen die langs de vaart van Gent naar Brugge liggen 

(16 December 1631) 

30 

Reg. 555, fol. iOO V 0
• 

145. Betaling van hun soldij en wordt toegezegd aan de troepen die in 
Vlaanderen liggen (16 December 1631) 

Reg. 555, fol. 101. 

(3" ) Sic, voor Barnhem? 

5 
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146. In zake Claas Claes en consorten, pachters van het recht op 
de tabak, wordt besloten dat de verschillende colleges samen zullen 
beraadslagen (17 December 1631) 

Reg. 555, fol. 101 vo. 

147 ~ . « D'heeren van de vergaederinghe, userende van hun recht, 5 

ghereserveert bij conditien van verpachtinghe vande Provintierechten 
ende deselve interpreterende, verciaeren dat de wijnen ten ingaen van 
den pacht bevonden in de kelders van grossiers, tappers, herbergiers 
ende cantijnen het verpachte recht schuldigh sijn. » (18 December 1631) 

Reg. 555, fol. 101 V 0 -102 vo. 

148. Men besluit een maandelijksche som te betalen aan den magis
traat van Nieuwpoort (18 December 1631) 

Reg. 555, fol. 102 vo . 

149. Bevel tot betaling van een som aan Th. Roelandts (18 Decem-

10 

ber 1631) 15 

Reg. 555, fol. 103. 

150". (( Resolutie vertoogh te doen jeghens een placcaet gheëmaneert 
in faveur van de lieutenante van de jagherije » Cs). Het gaat om zekere 
(( exactien ,, door den lieutenant geëischt (18 December 1631) 

Reg. 555, fol. 103-104. 

151. Men besluit het steungeld aan de hospitalen van Gent, Brugge 
en Hulst voort te betalen zooals vroeger, voor zoover de globale beta
ling 8.000 gulden niet te boven gaat (17 Decemher 1631) 

Reg. 555, fol. i04 . 

20 

152. Corn. De Vos, pachter van den ouden dubbelen impost in hel 25 

district en de stad Veurne voor het jaar 1630-1 Augustus 1631, verzoekt 
om kwijtschelding van zijn verplichting . Hij ma g- zich lot de rechtbank 
wenden (18 December 1631) 

Reg. 555, fol. "104. 

(35) Staat dit misschien in betrel,king met een plakkaat " op '! stuck van de jacllte " 30 
van 22 Maart 1631 , gedrukt te llrussel, biJ Velpius ? 
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153. Zelfde antwoord op een dergelijk verzoek van Frans Rielandts, 
pachter voor 1620-1621 van het brouwersgeld in de districten Sint
Winnoxbergen , Watten en Hontschoote (19 December 1631) 

Reg. 555, fol. 104 v•. 

5 154. De bepaling (cfr. n" 88) ten gunste van den magistraat van 
Nieuwpoort werd niet nageleefd; na protest van de belanghebbenden 
wordt besloten het resolutieboek te raadplegen (19 December 1631) 

Reg. 555, fol. 105. 

155. Vergoeding aan Jan Stalins, « messagier », die verminkt werd 
10 terwijl hij met brieven van de Vergadering tusschen Gent en Brugge 

reisde (19 December 1631) 

Reg. 555, fol. 104 en v•. 

156. Op verzoek van den cipier Stoop, in zake Jan van Contzijde, 
wordt bevolen dat de borgen door executie tot betaling zullen wor-

15 den gedwongen (20 December 1631) 

Reg. 555, fol. 105 v•. 

157. Voorloopig· wordt uitstel van dwangmaatregelen toegestaan aan 
Louis Meerschaert, pachter van den ouden dubbelen impost, den stui
ver per stoop wijn, en het slachtgeld , binnen de stad Harelbeke. Zie 

20 nr 69 (20 December 1631) 

Reg. 555, fol. 105 v•-106. 

158. Het Vrije 1protesteert bij monde van Jonker Pauwels du Chastel, 
tegen aanmatigingen van den Raad (van State) in het Contributieland 
van Vlaanderen. Afgevaardigden worden aangeduid om te onderzoeken 

25 hoe in het Contrib11l ieland van Brabant 'vordt gehandeld (20 Decem
ber 1631) 

30 

Reg. 555, fol. 106. 

159• . (( Openinghe van de vergaederinghe binnen Ghendt. >> 

(15 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 106-107. 
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160. Verlenging met 6 maanden van een leening van 20.000 gulden, 
aangegaan te Antwerpen (15 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 107. 

161. Dankbetuiging en geschenk aan den bisschop van Gent (Triest), 
voor zijn bemoeiingen aan het Hof ten gunste van de Staten 5 

(17 Januari 1632) 
Reg. 555, fol. 107 v• . 

162. De Staten hebben vernomen dat de vijand het land dreigt aan 
te vallen en stellen voor 30.000 gulden yoor krijgsvoorraad uit te geven 
(16 Januari 1632) 10 

Reg. 555, fol. 107 v •-108. 

163. Hierin wordt toegestemd en commie de Villegas wordt met de 
uitvoering van het besluit gelast (20 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 108 v•-109. 

164. Kwijtschelding van een deel van de achterstallige bede van den 15 

magistraat van Blankenberge (20 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 109. 

165. De Staten bepalen de bronnen waaruit ze de gelden zullen halen 
voor het uitvoeren van de beslissing onder nr 163 (22 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 109 v•-110. 20 

166. Betaling van de soldij Yan een tamboer-majoor (30 gulde11 
maandelijks) (24 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 110. 

167. Jan van de Causije wordt in vrijheid gesteld, zonder dat hem 
zijn schulden echter worden kwijtgescholden (24 Januari 1632) 25 

Reg. 555, fol. HO v•. 

168. Een som van 200 gulden \\'Ordt toegestaan aan Christiaen de 
Dobbelaere (24 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 110 v • . 
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169. O,p verzoek van Piet.er de Smet, borg van L. Meerschaert (zie 
n" 157) wordt aan dezen een uitstel verleend voor het betalen van zijn 
overblijvende schuld (26 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 110 V 0 -1H. 

5 170. Verzoekschrift ingediend door Pieter Spronckholf tegen Joos 
Patheet. Het wordt aan dezen voorgelegd om erop lP antwoorden 
(6 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. H1 en V 0
• 

171. Voorstel tot overeenkom -t met Claas Clae . Zie nr 146 
10 (6 Febn1ari 1632) 

Reg. 555, fol. 111 v". 

172. Vergoedingen worden uitbetaald aan Maximiliaau Beemaert. 
alferis van kap. de Hennin (6 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 112. 

15 173. Gunstige voonvaarden voor zijn betalingen worden toegeslaan 
aan Jan Tos eau, hotelier, (( In het Gulden Hooft » te Gent, borg van 
Wïllem van den Stock, pachter van het brouwersgeld (6 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 112 V 0
• 

174. H.e.partitie van de gev.rone bede ' 'an 90.000 gulden maandelijks 
20 van 1 November 1631 tot 30 April 1632 (zonder datum) 

25 

Reg. 555, fol. 113 V 0 -118 V 0
. 

Inkomsten : 1 gulden per vat bier . . 
Recht op den brandewijn . . 
ft p. gr. per vat wijn . . . 
Recht op zout, visch, haring 
Op het uitgevoerde vee 
Som . .. ... . . . 

212.386 g. 
33.327 
37.337 
11.748 
iü.759 

323.384 

3sch. 2 st . 
17 31;2 
12 1;2 
15 0 
10 0 

7 10 

175. Resultaat over de vraag of men den dag van de collatie zal vast
leggen. De uitslag '"ordt niet gegeven (24 Februari 1632) 

30 Reg. 555, fol. 118 V 0 -120. 

_176. Op voorstel van den Raad van Financiën, en ondanks verzet 
van de Geestelijkheid en Ieper, wordt besloten het tekort voor het 
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betalen van de bede (zie n·· 174) door de commiezen te laten leenen. 
Vcrdeeling van die leening onder de commiezen (27 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 120 V 0 -121 vo. 

177. De Vergadering besluit de schulden van Meerschaert (zie nr• 69, 
157, 169) te liquideeren : zijn goederen en deze van zijn borg Pieler 5 

de Smet zullen worden aangeslagen; de gelden, voortgekomen van 
zijn pacht, die nog in handen zijn van zijn J edienden, zullen worden 
opgeëischt; de rechten welke nog aan den pachter moesten worden 
uitbetaald zullen door de commiezen van de Staten zelf worden geïnd 
(27 Februari 1632) 10 

Reg. 555, fol. 121 V 0 -123 vo. 

178. Vergoeding aan pensionaris van der Speet voor eenige geschen
ken, welke hij heeft uitgedeeld (27 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 123 V 0
• 

179•. « Resolutie aen die van Brugghe t' hunnen cos te te laeten wee- 15 

ren eene santbaene streekende westwaerts naer schipslaele de langhele 
van 220 roeden mil de proprieteijt van de plaatse daer die light blijft 
in proprieteijt aen de provintie. >> (27 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 124. 

180. Geschenk aan de raadsheeren Bosleer en Wijnsberghe 20 

(27 Februari 1632) 
Reg. 555, fol. 124 V 0

• 

181. Vaststellen van den dag waarop het verpachten van de belas
tingen zal doorgaan, 22 Maart 1632 (27 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 124 V 0
• 25 

182. Betaling van een vergoeding aan de erfgenamen van J acoh 
Hcbbreeht, voor het gebruik van een land dat hen toebehoort 
(27 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 125. 

183. Kap. Hennin woont te Mariakerke aan de vaart, in de herberg 30 

en bakkerij u Het Iseren Handeken )), die toebehoort aan weduwe 
en erfgenamen van Augustijn Hutsebaut. Gezien « Het gToot huishou 
den u van den kapitein, is het noodig aan dit huis een aantal verande-
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ringen aan te brengeiL Hiertoe wordt overgegaan na inspeclie en chat
Ling van de onkosten door ingenieur de Bucq (27 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 125-126 V 0
• 

184. Het innen van de belasting van 10 stuiver per pond tabak 
5 wordt toevertrouwd aan Frans van de Voorde, voor een jaar vanaf 

1 .Mei 1631 (1 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 126 V 0 -127 

185. Men besluit te beraadslagen in elk college afzonderlijk, over 
ûe vraag of men collatie zal houden , ondanks het vroeger besluit 

10 (n• 175) (29 Februari 1632) 

Reg. 555, fol. 127 en v". 

186. Hierover valt resultaat de collatie te houden op 11 Maart (zonder 
datum) 

Reg. 555, fol. 127 V 0 -128 V 0
• 

16 187. Men besluit vooraleer uiteen te gaan, schriftelijke voorstellen 
op te stellen betreffende de manier waarop het tekort van de bede zal 
worden gevonden , om dit aan de hoofdcollegiën voor te leggen (zonder 
datum) 

Reg. 555, fol. 128 v 0 -129. 

zo 188. Procuratie aan Miehiel Maurissien, om de Staten te vertegen-
woordigen in een geschil met Artois, Sint-Omaars en Aire nopens een 
'' gedelf » (Gent, 3 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 129 en vo. 

189. Bevel tot uitbetalen van de krijgsuitgaven gedoogd door Fr. de 
25 V illegas (8 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 129 vo . 

190. Het verzoek om kwijtschelding van zijn schuld van Pieter 
Tacq, pachter van den cc brouwersgulden » voor Oudenaarde, Tielt, 
Harelbeke en Deinze wordt aan den bevoegden commies overgemaakt 

30 (8 Maart 1632) 
Reg. 555, fol. 129 V 0

• 

J 
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191 *. « Petitie van 150 duij senl guldens ter maendt met briefven 
van instructic ende credenti c. » (29 Januari 1632) 

Reg. 555, fol. 130-135. 

192. Het bedien en van het rabot aan de brug te Stekene wordt toe
vertro uwd aan Willem de Tusschere, zoon van Filips; voor elk zeilschip 5 

krij gt hij 5 g rooten; voor eiken << groote gedekte hertvelder » 4 g r.: 
voo r een kleinen herlvelder 3 gr . (8 Ma art 1632) 

Reg. 555, fol. 135 V 0
• 

193. Men besluit het schaapsgeld te verpachten op den ouden voet , 
1 groote per schaap en per maand ; dit zal gebeuren op 24 Maart 10 

(15 Maart 1632) 
Reg. 555, fol. 136. 

194. De inwoners van Zwijndrecht koopen het bestiaalgeld in hun 
gebied af voor een som van 1.800 guld en 's jaars. Zie n,. 8 
(20 Maart 1632) 15 

Reg. 555, fol. 136-137. 

195. Aanspraken van Graaf Jan van Na au C6
) ; zijn verzoekschrift 

wordt overgemaakt aan den Raad van Finan ciën (16 Maart 1631) 

Reg . 555, fol. 137 en v o. 

196. Over bovenstaande aan spraken valt resultaat de beslissing over 20 

te laten aan de Aartshertogin (16 Maart 1631) 

Reg. 555, 'fol. 137 V 0 -138 v o. 

197. Over bepaalde, niet gespecifieerde aanspraken van kap. Rou
geley , valt resultaat. ze voorloopig af te wijzen (16 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 138 V 0 -139 V 0
• 

198. Minnelijke schikking met Fr . van de Voorde, vennoot van Claas 
Claes in het pachten van de belasting op de tabak. Hij doet afstand van 
zijn aandeel in de pacht. (23 Maart 1631) 

Reg . 555, fol. 139 V 0 -140 V 0
• 

(3&) Jan , graaf 1•an 1\assau- iege11 , gouverneur van Gelderen. 

25 

30 

I 
"I 
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199. Dergelijke schikking met Claas Claes zelf (23 Maart 1631) 

Reg. 555, fol. 140 V 0 -i4i vo. 

200". « Resultat te accorderen voor subsidie ordinaire (sic) lllc duij
sent guldens eens. » In feite wordt de voortzetting toegestaan van de 

5 gewone bede van 90.000 gulden per maand voor zes maand vanaf 
1 Mei 1632, en een buitengewone toelage van 400.000 g-11 lden. Zie nr 191 
(15 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 141 V 0 -146. 

201 *. << Verscheijde propositien bij d' een ende d'ander Lidt ghedaen 
10 waevuijl men sal vinden de corthede van de loopende middelen tol 

betaelen van het subsidie ende \vat lasten men daerloe saude opstel
len. >> Onder meer : verbaogen van de belasting op het vee; belasting 
op de huiden en vellen; belasting op goud, zilver en kostbare stoffeu: 
nieuwe in- en uitvoerrechten; nieuwe belasting op de maalderij; uit-

15 breiding en verpachting van den « dnbbelt>n impoost )) (15 Maart 1632) 

20 

Reg. 555, fol. 146-149. 

202. Een brief van de Infante wordt gelezen betreffende een verzoek 
van het Vrije nopens het bestiaalgeld. \fen z<ll ltet onderzoek hiervau 
uitstellen (22 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 149. 

203*. « Advijsen van de heercn principaelcn op het selve subject. )) 
Dit wil zeggen op de voorstellen onder nr 201 gegeven (22 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 149-151. 

204. Betaling Yan krijgsuitga Yen gedaa11 door commies V illegas; 
25 voor een deel van de som moet een leening worden aangegaan aan 

8 % ten hoogste (25 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 151 vo. 

205. Pieter Volbrecht heeft den « ünpuosl van Vlaenderen » te Kor
trijk, in pacht genomen. Tengevolge van een misverstand heeft hij 

;;o hooger g·eboden dan noodig was. Dit wordt hem vergoed (25 Maart 1632) 

Reg. 555 , fol. 151 v 0 -152. 

ö 
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206. ::\-len besluit het recht van den g-ulden per ton bier en den ouden 
impost te laten verpachten door eiken commies in elke stad en paro
chie afzonderlijk, zooals vroeger (26 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 151 V 0 -i52. 

207 . Louis de Somere ·en .loos Stouthals dreigen een proces in te 5 

spannen tegeu de Vier Leden. Ze hebben het innen van den brouwers
gulden en den ouden impost te Kortrijk in pacht genomen . De inge
zetenen , stelmeno op een proclamatie va u den Lurgemees ter aldaar . 
" eigercn deze rechten te betalen , althans gedeeltelijk. Een minnelijke 
schikking wordt getroffen tu sschen de Stalen en de 1pachters, die ver- 10 

goeding ontv angen en aan wie hun verplichtingen kwijtgescholden 
worden (26 fllanrt 1632) 

Reg. 555, fo l. 152 V 0 -l 55 v o. 

208. Pieter Meerschaert vraag t en verkrijg t dat Pieter de Smet wordt 
aanges teld om zijn goederen te gelde te maken , om zoodoende 15 

zelf (Meerschaert) uit de gevangenis te komen. Zie nr• 169, 177 
(26 :\1aart 1632) 

Reg. 555, fol. 155 V 0 -157 v o. 

20\::l. Ver1pachting van het recht van 4 pond per vat wijn, voor het 
.iaar dat begint op 1 Mei 1632. Louis de Somere wint het zonder strijd 20 

met een aanbod va n 73.110 gulden (22 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 157-158 V 0
• 

210 . Verpachting van hel recht op zoul , visch , haring voor denzelf
den termijn. Benedielus Spillebaut wint het met een aanbod van 
25.400 g ulden op Joos Lauwers en Louis de Somere (22 Maart 1632) 25 

Reg. 555 , fol. i58 V 0 -i59 . 

211. Verpachting van het uitvoerrecht op het vee. Slechts Spillebaul 
uiedt en wint het dus met een aanbod van 17.900 gulden (22 Maart 1632) 

Reg . 555, fol. i59 en v ". 

212. Verpachting van het schaapsgeld . Met de '' conelitien )) . Onder 30 

de pachters komt Claas Claes dikwijls voor (24 Maart 1632) 

Reg. 555, fol. 159 v• -16i V 0
• 
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213. Oplossing vau moeilijkheden opgerezen bij het heffeil van bel 
bestiaalgeld in het kwarlier van Ieper (1 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 162 V 0 -163. 

214. Don Charle · de Colanna \\'crd door den Koning gestuurd om 
5 de vcrsterkingen vun Grevelingen te inspccteeren; hij werd begeleid 

door Fr. de Blende, pensionaris van de stad Brugge en door Jm1 
Gonzales de Saldaignc, ridder, burgerneester van het Vrije. Daarna 
worden de Staten verzocht zelf vertegenwoordigers naar Grevelingen LC' 

::~ turen om te inspecteeren, en sternmen hierin toe (2 MPi 1632) 

·10 Reg. 555, fol. 163-!64. 

215. Om de werken te Greveiingen uit te oerrn, wordt geld geleend 
(3 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 164 en vo. 

216. ResultaaL de acte van acceptatie vall de bede te aan vaarden. 
15 Zie nr 200 (30 '\pril 1632) 

20 

Reg. 555, fol. 164 V 0 -166. 

217 . Maatregelen voor het uitbetalen van de vergoeding· 'an Claa 
Claes, voor het af taan van de pacht van hel labaksrecht Zie n .. 19 
(7 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 166-167. 

218 ~ . << Acte acceptactie subsidie. >> Zie n'·• 200 en 216 (28 April 1632) 

Reg. 555, fol. 167-169 V 0
• 

219. De voorhanden gelden zijn onloereikeud voor het betalen van 
de vestingswerken. Maatregelen om hierin t.e verhelpen (leper . 

25 27 'fei 1632) 
Reg. 555, fol. 170. 

220. Don Jua11 Vasques Coronado verzoekt in naam van dott 
Colonna om het leveren van keurlingen , het versterken van Duinker
ken en Grevelingen, en het verschaffen van krijgsvoorraad. De twee 

:~o laatste punten worden toegestaan, het. eerst wordt aan de principalen 
overg-emaakt (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 170-171. 
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221. Aau Claas Claes en Pietcr Fanghe word staking van executie 
toegestaan en uitstel voor een deel van bun schuld, mits het stellen 
van goede borgen (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 171 en V 0
• 

222. Bevel tot staking van executie op Jacques Imeloot, borg van 5 

Fr. Roeland ts (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. i 71 v o. 

223. Een reeks overeenkomsten worden gesloten met Con1elis Ver
meerle, Jan de Smet , ingenieur de Bucq, voor het uitvoeren van 
vestingwerken te Grevelingen (29 Mei 1632) 10 

Reg. 555, fol. 171 V 0 ·172. 

224. De b\ee commiezen van Gent , Nieulant en van Dunne krijgen 
opdracht om hun rekeningen te komen voorleggen (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 172 v o. 

225. Bevel aan commies NockeLaert ("'), ' 'an leper, om sommige ves- 15 

ting,verken te Grevelingen te betalen aan Claas Moreels (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 172 vo. 

226. Dito ten gunste van Corn. Pieters, voor werken aan de vesting 
van Duinkerken (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 172 V 0
• 

227. Een reeks dergelijke betalingen voor Antoine Grou , Jan Cau
lier, Jan ~noeck (29 1\fei 1632) 

Reg. 555, fol. 172 V 0 -173. 

228. Bericht aan dou Colanna nopens sonumge oorlogsteveringen 

20 

(29 Mei 1632) 25 

Reg. 555, fol. 173-177. 

~:;-.-,:;.._- --- - ·- . . 
,...._ ... 

(37) Olivier 1\ockebaert wa s commie~ l'au tle imposteu in het l'wartier van Ieper 
in 1631-1633. 
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229. Fr. de la Torre, gewezen ontvanger-generaal, wordt verzochl 
zich voor de Staten aan te bieden om zijn overblijvende rekeningen te 
vereffenen (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 173 V 0
• 

5 230. Aan ontvanger-generaal de Vicq wordt gemeld dat de betaling 
van de bede zal aanvangen naar gewoonte, en hij zich dus tot Isabella 
moet wenden indien de troepen vroeger moeten betaald worden 
(29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 173 V 0
• 

10 231 ' . << Resolutie tot abbreviatie van t'hooren rekeninghen te vachie-
ren ses uren daeghs in plaetse van vier uren ende mits dien voor ghede
puteerde toegheleit sal worden een terce avant elck drij guldens 
daeghs. >> (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 174. 

15 232. Men besluit de commissie in te trekken, welke was gegeven aan 
Frans van de Voorde, om ten bate van het land het recht op de tabak 
te innen; het zal door andere ambtenaren 'vorden geïnd, ofwel heele
rnaai afgeschaft (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 174 en V 0
• 

20 233. D<' 'erg-oeding van van de \· oorde eu Claas Claes, voor het 
afstaan van hun pacht (zie nr• 198, 199) , wordt bepaald op 7.217 pond 
16 schel. voor van de Voorde en 311 pond 9 schel. voor Claes. 
Daarmee zullen ze mogen hun schuldeischers, de commiezen van de 
belastingen, betalen (29 Mei 1632) 

25 Reg. 555, fol. 175. 

30 

234. Op verzoek van P. Monuet, Corn. de Vos en Anth. Persijn , 
pachters van het recht van 1 pond per vat wijn en van dat op den 
brandewijn , wordt slaat van executie toeg·estaan aan de commiezen 
die de ophr<"ngst van deze pacht moeten ontvangen (29 'fei 1632) 

Reg. 555, fol. 175. 

235. De Vergadering besluit de fiscalen van het Hof op de hoogte te 
brengen Yan de « excessen >> door Claa~ Claes hegaan als pachter van 
' t schaapsgeld (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 175. 
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236. Afwijzen van nieuwe versterkingsuilgaven voorgesteld door 
don Colonna (29 Mei 1632) 

Reg. 555, fol. 175. 

237. Dankbetuigingen aan de magistraten van Brugg·e en het Vrij e, 
voor hun bericht van een aanstaanden aanval van den vijand C6

) 5 

(29 Mei 1632) 
Reg. 555, fol. 175 vo. 

238. De vertegenwoordigers van de Geestelijkheid van Brugge en 
van het Vrije melden aan de magistraten van Brugge en het Vrije, dat 
de Staten voor eig·en rekening overnemen, hetgeen ze hebben gedaan w 
ten gunste van graaf Fonteyne en zijn troepen; ze verzoeken hen echter, 
verder niet meer eig·enmachtig maatregelen Le treffen (5 Juni 1632) 

Reg. 555, fol. 175 V 0
• 

239 . .Men besluit de troepen die door het land trekken ten koste van 
de generaliteit te onderhouden, om de plunderingen te vermijden 15 

(15 Juni 1632) 
Reg. 555, fol. 177 vo. 

240. Maatregelen worden getroffen om lastpaarden gereed te hou 
den voor het leger van graaf Fonteyne (18 Juni 1632) 

Heg. 555, fol. 177 vo. 

241 " . « Petitie van een secours van 600 duij sent guldens met d 
brieven van eredentie ende instructie. » (2 .T uni 1632) 

Heg. 555, fol. 178-179. 

20 

242"' . « Advijsen van de heeren Principaelen op de vern ieuvvinghe 
''an den eedt van getrauwigheijl , ende valt resultat dien te doen an ocht 2:; 

sijnde . » De Geestelijken en Gent zijn zonder meer bereid. Brugge en 
hel Vrije stellen voor te letten op de houcling van Brabant. leper wil 

(3S) Misschien wordt hier gezinspeeld op den korten aanval van de Hollandsche 
afcleeling, die het nieuwe Sinte-Anna fort bij Hulst innam (Mémoires de Frédéric-Henri, 
bladz. 142), maar in feite heeft Vlaanderen in dat jaat weinig van den oorlog afgeweten; 30 
het is in Gelderland en Limburg, waar de Hollanders Maastricht , benevens vele andere 
vestingen , winnen , dat zich de strijd vooral afspeelt. 
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den eed afleggen, maar er teven s op wijzen , dat daartoe geen reden 
bestaat. Zie n r 248 (3 Juni 1632) 

Reg. 555, fol. 179 V 0 -180. 

243. Opdracht aan ingenieur de Bucq om een contrescarpe aan het 
5 fort Philippine te herstellen C9

) (5 Juli 1632) 

10 

Reg. 555, fol. 180 en vo. 

244. De Vergadering besluit pachter Louis Meerschaert in vrijheid 
te stellen. Indien hij echter ooit tot een beteren fortuintoestand geraak I , 

zal hij het overige van zijn schulden betalen. Zie nr 68 (5 .Ttdi 1632) 

Reg. 555, fol. 180 V 0 -181. 

245. Men besluit in Je rekening van commies Christoffel van Ber
chem eo) goed te keuren, al de betalingen door zijn voorganger wijlen 
Wutterwulghen gedaan aan Jonkh. Marius van den Bergheen Jonkh. 
Maximiliaau nm Praat, voor hen zelf en voor htm compag·nieën 

'15 (5 .T uli 1632) 
Reg. 555, fol. 180 V 0 -181. 

246 "' . (( Admissie van den advocant Stalins (•') als advocaat ten pen
sioene. ,, (l 0 .Tul i 1632) 

Reg. 555, fol. 181 V 0
• 

20 247 " . (( Acte presentatie subsidie. 11 Zie n' 218 (3 .T uli 1632) 

Reg·. 555, fol. 181 V 0 -187. 

248•. {( Brief sulcx adviserende aen hare Hoogheijt. 11 Alludeer! op 
nr 242 . Zie nr 249 (4 Juli 1632) 

REg. 555, fol. 182. 

25 (3 9) Men weet dat Philippine tegenove1" Axel ligt, iets benoorden Sas-van-Gent. Deze 
vesting zal later in handen vallen van de Vereenigde Provinciën, en dit zal werkelijl< 
het aanvangspunt zijn van de verovering van zeeuwsch Vlaanderen; inderdaad het zal 
vrijwel altijd te Philippine zijn , dat de Hollandsche legers zullen ontschepen, om in 
Vlaanderen binnen te vallen. 

30 (•o) Christoffel van Berchem was g·edurende een paar maanden commies van de 
impositiën in h ei Vrije, na commies Wutterwulghen. 

(41) Advocaat Stalins. Het geslacht der rechtsgeleerden Stalins telt talrijke namen ; 
het is ons niet mogelijk te bepalen wie hier bedoeld wordt. 
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249 '. (( Brief den selven eedt accepterende hi.i hare Hoogheijt . » 

(5 .Juli 1632) 
Reg. 555, fol. 182 v o. 

250. Voorstel om versterkingen op te richten in het Land van ·waas 
(12 .Jnli 1632) 5 

Reg. 555, fol. 182 V 0 -183 v o. 

251. Opdracht aan de commiezen, om 100.000 gulden - het derde 
van de buitengewone subsidie, die onmiddellijk moet worden betaa lel , 
- te leenen aan Len hoogste 8 % (12 Juli 1632) 

Reg. 555, fol. 187 en vo. 

252. Verzoek om betaling van een werk aan het fort de Sterre, te 
Wes tkapelle C") (13 Juli 1632) 

Reg. 555, fol. 187 V 0
• 

10 

253 . Hepartiti e van de gewone bede van 90.000 g ulden maandelijks 
Yoor zes maand vanaf 1 Mei 1632·, en van het voorschot Yan 100.000 gul- 15 

den op de buiteno·ewone toelage (zonder datum) 

Reg. 555 , fol. 188-196. 

254. Repartitie van de sommen die moeten worden gevonden om het 
Lekort van de bede en de buitengewone hulpgelden te dekken . Dit 
geschiedt op den voet van het tran sport n n 1631 (zonder datum) 20 

Reg. 555, fol. 196 V 0 -199. 

255. Men za l onmiddellijk al den noodigen krijgsvoorraad n aar 
Hulst sturen. Een nieuwe gouverneur zal dal'l r worden aangesteld 
(19 Juli 1632) 

Reg. 555, fol. 199 V 0
• 25 

256 ·. (( Ac te presentatie subsidie van 300 cl u ij sent g uldens daer bij 
in ·eer energicque termen gheseijt wordt dat h et. ghemeente den ijver 
niet m eer en heeft als voor desen omme dat op al hunne claehten etc. 
gheen !'a lisfactie ghegheven wordt. » Zie nr 241 (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 199 V 0 -202 . 30 

(42) Het fort de Sterre maakte deel uit van de reel(S for ten gebouwd rond Sluis , dat 
aan de Hollanders toebehoorde. 
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257 '" . u Acte acceptatie. >> (17 Juli 1632) 

Heg. 555, fol. 202 en vo. 

258. Korte beschrijving van het afleggen van den getrouwheids
eed, te Brussel op 21 Juli 1632 (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 203. 

259. Antwoord op een brief van Geestelijkheid, Vrije en Brugge : 
het was niet noodig, de Staten te raadplegen aangaande de onontbeer
lijke maatregelen die ze hebben getroffen om het land tegen den 
vijand te beschermen; men twijfelt er niet aan, dat ze dit alles met de 

10 grootste spaarzaamheid hebben gedaan, zoodat ze in de toekomst op 
dezelfde wijze zullen mogen te werk gaan (Gent, 28 Juli 1632) 

15 

20 

Reg. 555, fol. 203 en vo. 

260. Antwoord in denzelfden geest op een dergelijken brief van 
graaf van Fonteyne (Gent, 28 Juli 1632) 

Reg. 555, fol. 203 vo. 

261. Overeenkomst met den magistraat van Baasrode, nopens het 
verlengen voor drie jaar vanaf Mei 1632, van den afkoop van alle 
lasten mits 800 gulden jaarlijks in stede van 600 zooals voorheen 
(28 .T uli 1632) 

Reg. 555, fol. 203 V 0 -204. 

262". (( Hepartilie eude vuijtsent van de selve 300 duijsent guldens. » 
Zie nr• 256, 257 (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 204 V 0 -205 . 

263. Ter gelegenheid van een 1proces, verklaren de Staten dat de 
25 term (( Vrije polders >> in het 14" artikel van het reglement van 1631 op 

het innen van den ouden koningsimpost, beteekent (( bevrijde pol
ders » (9 Augustus 1632) 

Heg . 555, fol. 205 V 0
• 

264. Brief in 't Spaansch van den Koning, die de Staten voor hun 
ao trouw bedankt (?vladrid, 16 Juni 1632) 

Reg . 555, fol. 205 V 0 -206 vo. 

7 
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265. De commies van Gent zal de gelden centraliseeren, voor het 
betalen van de versterkingen te Hulst , Sas en in 't Land van Waas 
(18 Augustus 1632) 

Reg. 555, fol. 207. 

266. Hetzelfde voor commies de Villegas, betreffende de vestigings- 5 

werken te Grevelingen, Duinkerken, Nieuwpoort., Sluis (18 Augus
tus 1632) 

Reg. 555, fol. 207. 

267. Heeks betalingen van de huur van huizen bestemd lot het logee
ren van soldaten : aan d'erfgenamen van Augustijn Goethals te Maria- 10 

kerke, aan Jooris de Lange en aan Joachim de Manghele, te Winkel 
(19 Augustus 1632) 

Reg. 555, fo l. 207 vo. 

268 ~ . '' Brief van haere hoogheij t ordonnerende de ghedeputeerde 
te commen naer Brussel. n De staten worden verzocht << si peu que faire 15 

se peut )) vertegenwoordigers naar Brussel te sturen, om daar over 
de belangen van het land te beraadslagen met de Yertegenwoordigers 
van de andere provinciën (43

) (30 Juli 1632) 
Reg. 555, fol. 208. 

269. 1\veede brief van dezelfde. Ze heefL vernomen dat de subalter- 20 

nen ook hun vertegenwoordigers willen sturen. Daarvan is er geen 
sprake. \Nel mogen ze schriftelijk hun voorstellen overmaken (4.4 ) 

(18 A u~ru stu s 1632) 
Reg. 555, fol. 208 V 0

• 

270. Lij st van de heeren aanwezig op de Verg-adering, in het 25 

Landhuis van het Vrije , op 11 Maart 1633 

Reg. 555, fol. 209. 

271. Men besluit de acte acceptatie van de gewone bede van 
90.000 gulden per maand voor zes maand vanaf 1 November 1632, niet 
te lichten, zoolang· de g-es telrle voorwaaroen niet worden aanvaard 30 

(11 Maart 1633) 
Reg. 555, fol. 2W V 0

• 

("5) Dit is de uitnoodiging op de Staten-Gen eraa 1; deze brief staa t in GAr.HARD, A cl.es 
des Etats-Gén éraux de 1632, bladz. '•· 

(&4) Afgedrukt in GACHARD, op. ctt. , bladz . 10. 35 
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272. Men besluit ook de r€jpartitie voorloopig uit te stellen 
(11 Maart 1633) 

Reg. 555, fol. 209 V 0
• 

273. De commiezen krijgen bericht, dat ze hun rekeningen moeten 
5 komen voorleggen (11 Maart 1633) 

Reg. 555, fol. 209 y 0
• 

274. Men besluit gunstig advies uit te brengen over het verzoek van 
:vtiddelburg en Moerkerke om verlenging van een octrooi tol heffing 
van 30 stuivers per ton bier en 2 stuivers per stoop wijn, voor het 

10 herstellen van de kerk (12 Maart 1633) 

Reg. 555, fol. 210. 

275. Lieven van Houcke en J. de Voghele, pachters van de veer
schuit die dagelijks lusschen Gent en Brugge vaart, hebben eerst, 
omwille van den vijandelijken inval, om de kwijtschelding van de 

111 pacht verzocht. Daarna vragen ze het toezeggen van de pacht voor drie 
nieuwe jaren. Dit gebeurt dan ook (12 Maart 1633) 

20 

Reg. 555, fol. 210-211. 

276. Besluit de stukken van het proces van Lod. Schokaert tegen 
de Staten over te maken aan pensionaris Baers van Gent (15 Maart 1633) 

Reg. 555, fol. 211 yo. 

277. Het Land van '1\iaas eischt een vergoeding voor de talrijke door
tochten van troC~pen; de magistraten van dit gebied spannen een proces 
voor den Geheimen Raad in tegen de Vier Leden om dil te verkrijgen. 
Deze geven aan hun vertegenwoordigers, die op dat oogenblik te Brus-

25 sel zijn, opdracht, een maand uitstel Le verkrijgen, om de hoofd
collegiën over het twistpunt te kunnen raadplegen (15 Maart 1633) 

Reg. 555, fol. 211 V 0 -2i2. 

278. Beraadslaging over de verpachtingen . De commiezen wijzen 
er op dat de « cours ende extraordinaire loop van de munte n voor 

30 gevolg zal hebben dat voor het a.s . zomerseizoen de pachten ten minste 
met een vierde zullen verminderen. Trouwens de pachters klagen 
voortdurend over het stijgen van de << courante munt n tegenover de 
<< g·epermitteerde )) ; er wordt besloten dit nan de vertegenwoordigers, 
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die te Brussel zijn , te melden opdat ze zouden maatregelen doen tref
fen (15 Maart 1633) 

Reg. 555, fol. 2i0 V 0
• 

279 . Overeenkomst m e1 Middelburg waarhij deze stad vrij komt van 
maalderij en bestiaalgeld mits een vas1 e betaling· (19 Maart 1633) 5 

Reg . 555 , fol. 2i3 . 

280•. << Sententie vcrleent in den priveen raede jeghens Marcus van 
den Berghe versouckendc e ·ecutoriaelen tot laste van die van Ipre 
becommen hebbende een ordonnantie van 37.613 guldens eenen stuij
ver vier deniers ghede.pescheert door die van de finantien op hel 10 

subsidie extraordinaire van 500 duij sent guldens op de maelderije inl 
quartier van lp re; daerbij verclaert i f.: niet ontfanghelijck. )) (op 
10 Maart 1633 tdtgcsproken) 

Reg. 555, fol. :!i3 en V 0
• 

281. lugevolge het verzoek van hnron van Lede ('") om lot Vlaming i 5 

te worden genaturaliseerd en zoodoende hoogbaljuw van Gent te kun
nen worden, zullen de Staten afstand doen van hun oppositie, indien 
de impetrant kan bewijzen dat hij te Grevelingen werd g·ehoren 
(22 Maart 1633) 

Reg. 555 , fol. 2!4 . 20 

282. Men besluit een minn elijke schikking te treffen in het geschil 
met het Land van Waas. Zie n .. 277 (22 Maart 1633) 

Reg. 555, fo l. 2.14. 

283. Men besluit de Karmelieten Discalsen van Brugge , zooals de 
bedelorden, vrij te stellen van de verpachte helastingen (22 Maart 1633) 25 

Reg. 555, fol. 2i4 V 0
• 

284• . « Petitie van een subsidie van 100 duijsent gulden ter maenl 
met briefven van instructie. )) (29 Maart 1633) 

Reg. 555, fol. 2!4 V 0 -2i6. 

('") Will em Bette, baron , en la ter mar kies van Lede, lid van den l{oninklijken krijgs- 30 
raad, t:o lonel va n een regiment infanterie, later admiraal ter zee, gouverneur van Duin
kerken dat hij aan de Fransehen heeft moeten overgeven, gouverneur van Limburg, van 
Gelderen, later gezant te Londen ; gestorven in 1658. Hij werd inderdaad hoogbaljuw 
van Gent. 
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285. Maatregelen voor het onderhoud -van de compagnie van baron 
van Avegem (Landhuis van het Vrije, 6 April 1633) 

Reg. 555, fol. 216 vo. 

286. Op verzoek van Jacq. Wijnkelmann, commies van den ouden 
5 impost in het kwartier van Ieper, wordt besloten de bezittingen van 

Jacob Rijsselinck, gefailleerde pachter van deze belasting in de kwar
tieren van Brugge en Ieper, aan te slaan (8 April 1633) 

Reg. 555, fol. 216 vo. 

287•. « Verpachtinghe van de provintierechten sonder conditien. >> 

10 Vier pond grootepervat wijn; Willem Snouck verliest het tegen David 
van den Bossche. De borgen zijn Louis de Somere, Benedictus Spille
baut, Joos Stouthals, << certifianten » zijn Pieter de Smet, Jan de 
Brouck, Christiaen en Pieter Sanders. 

Verpachting van het recht op visch, zout en haring. Alleen David 
1~ van den Bossche doet een aanbod van 24.107 gulden. Zelfde borgen. 

Hetzelfde voor he t uitvoerrecht op het vee, dat dus aan van den 
Bossche komt voor 16.900 gulden. Borgen Stouthals en Spillebaut; 
certifianten Pieter Coornaert en Filips Dreghe, notaris te Gent. 

Schaapsgeld; de pachters zijn Corn. de Vos, Willem Snouck, Jooris 
20 vfln Ackere (8 April 1633) 

25 

Reg. 555, fol. 217-220. 

288 . Men zal vertegenwoordigers van Gent en Brugge naar Brussel 
sturen, om mei een gezant, die teruggekeerd is uit Den Haag, te han
delen over den koophandel (9 April 1633) 

Reg . 555 , fol. 221. 

289 . Uitstel van betaling ·wordt toege taan aan Lieven en vViHem 
Bruggeman pachters van den bromversgulden te Gent (9 April 1633) 

Reg. 555, fol. 221. 

290 . De gevangene van baron van Avegerr1 hebben groote chade 
30 aangebracht te Torhout; daar het auditeur Penaranda onmogelijk is, 

hen recht te laten wedervaren , wordt naar het Hof geschreven om 
« prompte justitie » te verkrijgen (13 April 1633) 

Reg. 555, fol. 222 V 0 -223 . 
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291. Honderd g-ulden worden beloofd aan wie Claas Clae · in het 
gevang zal brengen , omdat hij zijn pachten niet betaald heeft 
(22 April 1633) 

Reg. 555, fol. 222 V 0
• 

292. Liquidatie van de financieele ' erplichtino·en van ' int- Veuanl 5 

aan de Staten (23 April 1633) 

Reg. 555, fol. 222 v" 

293•. (( Hesolutie den dagh van collatie vuijt te stellen tot de accep
tatie van de Yoorgaende bede op de conelitien bi.i d'acte van accorde. » 

(9 en 23 April 1633) JO 

Heg. 555, fol. ~21 en 222 v o. 

294. Verlengen voor vier jaar van het octrooi Yan een derde van hel 
maalderijgeld eu hel bestiaalgeld aan de ingezetenen van Bornem en 
van de bedijkingen van Hingenc, Mariakerke en WcCI·clt (26 April 1633) 

Reg. 555, fol. 223. 

295-. (( Sententie van den Priveen l\.aedt jeghens die vau Oosleude 
pretenderende vrij te we en vau sub idien. ,, (24 September 1633) 

Reg. 555, fol. 223 V 0 -224. 

15 

296. Dergelijke overeenkomst (zooals in n r 294) , voor zes jaar, aange
gaan met de inwoners van Brooster, mit s belalen van een vaste som 20 

(26 April 1633) 
Reg . 555, fol. 223. 

297. Auditeur Petitpas Yerkrijgt vrijdom van rechten op een stuk 
wijn, omdat hij in zijn hoedanigheid van auditeur van de Rekenkamer 
van Rijssel, wordt gerekend tot lid ,·an het Huis van Isabella 25 

(28 April 1633) 
Reg. 555, fol. 224 V 0

• 

298. Opnemen door Pauwels Sproucklwlf en Frans Corteboom , 
landmeter, van de landen van de generaliteit langs de Zuidlci~ 

(30 A pril 1633) ao 

Reg. 555, fol. 224 v ". 
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299. De Vergadering verklaart sa lisfactie Le hebben met de voldoe
ning gedaan door baron van Led e. Zie nr 281 (30 April 1633) 

Reg. 555, fol. 225. 

300. Voorschieten van ecuige levcrin gen in nulura aan de compagnie 
:> van kap. Louis de Prade~ (2 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 225. 

301. Besluit he t fort Sint-Donaas ('") te in ~ pec tee ren. samen m e t 
QTaaf Fonteync en de ingenieurs (5 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 225 v 0 -226. 

111 302. Op verzoek van de kanunniken van de gegradueerde en geaffec-
teerde prebenden van de Kathedraal van leper , besluiten de Staten hen 
le steunen in het proces door hen voor den Geheimen Raad ingespan 
nen Legen hun bisschop, die de m et lnm prebenden verbonden waar
digheden vnn het kapittel , g-em eensclmppelijk wil rnaken (7 Mei 1633) 

13 Reg. 555, fol. 226 en v". 

303. Opdracht aan de vier pen lS ionari ssen om alle aandacht le 
,;chenken aan de processen waarin he l land betrokk en is (7 Mei 1633) 

Reg . 555, fol. 226 v ". 

304. Vaststellen van den dag waarop de l>ela Liugen voor Oostende 
:!O zullen worden verpacht (8 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 226 V 0 -227 . 

305"' . <<Resolutie te schrij ven ae11 haere hoogheijt dat sij de ac le 
van acceptatie ten voorgaenden artiekele bereeelt sijn te lichten behau
dens dae~·vuijt laetende t' gonne ghepretendeert tot de fortifi catien ende 

25 dat men t 'eijnden dies al procederen tot het hauden van collatien. n 

Zie n ,. 293 (lO i\fei 1633) 

:·lO 

Reg. 555 , fol. 227 en vo. 

306. Men besluit de repartitie van de bede voor le bereiden 
(10 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 227 V 0
• 

(H ) Het Sint-Donaasfort was het sterkste van de fol'ten die Sluis omringden . Het wati 
gelegen op de vaart van Peerboom, ten oosten van Hoeke. 
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307. Ingevolge resolutie vermeld onder nr 304, hebben de magistra
ten van Oostende laten weten dat ze staande hielden van die belastingen 
vrij te zijn. Er wordt besloten die rechten niet te verpachten, maar ze 
zelf te innen (13 l\fei 1633) 

Reg. 555, fol. 227 v o . 

308. Gedeeltelijke kwijtschelding en uitstel van betaling worden 
toegestaan aan Jacques Rouck, Jan vander Vinct, Willem de Waghe
neere en Gillis de Crocq, pachters van den brouwersgulden te Gent, 
voor het jaar dat begint op 1 October 1630 (13 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 228 . 

309. Men verneemt dat de prins van Oranje van plan is Hulst of 
Sas-van-Gent te belegeren e7

); onmiddellijk worden deze vestingen 
van krijgsvoorraad voorzien. Hetzelfde met de omliggende forten 
(13 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 228 V 0 -229. 

310. Maatregelen betreffende eenige uitgaven voor vestings·werken 
(14 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 229 vo. 

5 

10 

15 

311. De ontvangers van de belastingen in het Contributieland van 
Vlaanderen, te Sluis, besluiten bij cantre-retorsie aldaar een dubbelen 20 

impost te heffen, omdat de Raad van Financiën hetzelfde doet te 
Heusden en in de meyerij 's Hertogenbosch. De Staten vragen den 
Raad hiervan af te zien en het geïnde terug te betalen (19 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 229 V 0 -230. 

312. Brief van den Raad van Financiën die de Staten verzoekt in 25 

allerijl alle noodige vestingwerken te laten uitvoeren en voor de appro
viandeering van het leger van graaf Fonteyne te zorgen (16 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 230 V 0
• 

313. De pest woedt te Oostende; men besluit voor de zieken eenige 
barakken ~p te richten (20 Mei 1633) 30 

Reg. 555, fol. 231 en v o. 

(47) Het Spaansch leger was dit jaar zeer vroeg te velde getrokken tegen Frankrijk ; 
In de allerlaatste dagen van April trok Frederilt·Hendril• op naar Vlaanderen; het is 
echter eerst twee maanden later dat het Land werkelijk zal ziJ n bedreigd (AITZEMA , 

IJ, bladz. 62). 35 
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314. Daar de krijgs uitga ven dringend zijn. wordt besloten , zonder 
op de acte van acceptatie te wachten , over te gaan lot het lichten van df' 
~elden voor de bedf' (20 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 231 v •-232. 

5 315. De vijf door graaf Fonteync gevraagde pontons worden hem 
geleverd; de overige gevraagde leveringen geweigerd (23 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 232 v •-233. 

316. Men besluit toch deze pontons te leveren , daar de g raaf zich 
persoonlijk verbindt. ze te doen terug· schenken of vergoeden 

10 (23 en 25 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 233 en 233 v•. 

317. Een gevolmachtigde van de Universiteit te Le uven ei ebt van 
de Leden de gelden op welke zij s hu ldig zijn aan de Fugger naar 
akkoord van de Universiteit m et. Erne::; l. l\lolser , agent van de Fuggen :. 

15 Dit wordt. overgemaakt ::tan de prin cipalen (27 Mei 1633) 

Reg. 555, fo l. 233 v • . 

318 . Men be luit de ac te acceptatie van de bede niet te aanvaarden 
en den dag van collatie niet te bepalen (27 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 234. 

20 319. Uil tel va n Lelailng wordt luege:s laau aan pachters van de11 
brouwersgulden Ie Sint-Winnoxbergen çn in de omli ggende kassei
rijen , omdat h et graven van « de Coline >> m eebracht dal geen bier 
kon binnengevoerd ' orde11 Îll de I '' arli erc11 van ' Vatten en . int
Om aars (27 Mei 1633) 

25 Reg. 555, fol. 234 en V 0
• 

320. Bepali ng van de uitgaven ' oor de gepest.ifereerde oldateu i<.' 
Oostende. Zie n .. 313 (30 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. 235. 

321. Bevel aan de commiezeH om het bedrag van het lekort der 
30 gewone bede voor d drie eerste m aanden . vanaf 1 November 1632. 

tf' leenen (31 Mei 1633) 

Reg. 555, fol. .235 ,·•-236. 
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322. De wijn verbruikt door conunies van der Beke gedurende de 
auditie van de rekeningen is vrij van belastingen , doordat hij, als 
commies van Financiën , wordt gerekend tol het Huis van de Aartsher
togin (31 Mei 1633) 

Reg. 555 , fol. 236. 

323. Liquidatie van de rekeningen van "ij Jen commies W utterwul
g hen. Zie nr 40 (1 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 236. 

5 

324. Bevel tot uitbetaling vau lieu maand achterstallige wedde aan 
den ammunitionaris van de forten te Blankenberge, Slui s en Damme LO 

(3 hmi 1633) 
Reg. 555, fol. 236 vo . 

325. H. e.partitie van de bede van 90.000 g ulden per maand voor 
zes maand vanaf 1 November 1632 (4 Juni 1633) 

Reg . 555 , fol. 237-239 v o. 15 

326" . « Die van den lande \ Uil \ elst begrepen sijnde van wegheli 
haere hoogheijt tot betaelinghe van 18 duij sent guldens ter rnaent voor 
haudt , keerssen , houille ende fourage, gh eresoh cert ghedeputeerdc 
naer Brussel te senden ende te verthoonen dat s11lcx strijdt jeghen de 
previlegien van het Landt etc. » (7 Jnni 1633) 20 

Reg. 555, fol. 240 en vo. 

327. Men besluit << sermo colleg-iis )) te houden over de acte van accep
tatie van de bede (7 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 241. 

328. Besluit dat het recht van een gulden per ton bier op Holland- 25 

sche bieren die in het Contributieland worden ingevoerd , zal worden 
loegepast zooals op andere vreemde bieren (7 .hmi 1633) 

Reg. 555, fol. 24f. 

329 ' . << Ac te acceptatie . )) Zie n r 325 (14 Mei 1633) 
Reg. 555, fol. 241 V 0 -243. 

330. Conflict betreffende de belastbaarheid van sommige door dr 
soldaten verbruikte bieren (10 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 243 V 0 -244. 

30 
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331. Regeling voor de rekening van commie~ Caloen (10 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 244 en v•. 

332 . .Ylaître de can~p Phil. de Crequ~. die deel uitmaakt van hel 
Huis van de Aart shertogin, wordt vrijgesteld va n de belastin gen 

5 (10 Juni 1633) 
l{eg. 555, fol. 24<! v ". 

333. Dito 'oor zijn luitenant. Louis d'Haverne (10 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 244 V 0
• 

334. Brief van de lnfanle, die vraagt oumiddellijk 50.000 of 
10 60.000 gulden op te brengen ,·oor het hetalen Yan het kl'ijg·svolk 

(10 .T uni 1633) 

J:) 

H.eg . 555, fol. 2'•5 en v • . 

335. Voorloopig zullen de leveringcu aan de troepen ran graa f Fon 
leyne worden voortgezet (13 Juni 1633) 

Heg . 555 , fol. 245 v•. 

336. Besluit dal de ' laten de kos ten zullen dragen van het proee~ 

cloor pachter de Smeckerc, van Casscl, voor den Raad van Vlaanderen 
inge pann en « ornme te consenteren d'autoritcijt van hooftcollegien )) 
(14 Juni 1633) 

Reg·. 555, fol. 246. 

337 . Uitbetaling van eeu jaar van zijn wedde (200 g·ulden) , aan Broe
ci er Bernarclus Petri , ,pastoor van het hospitaal te Hulst (15 J11ni 1633) 

H.eg. 555, fol. 246. 

338. Aan Gerardijne van Doorne, weduwe van Paschier Lichtvoel , 
25 die met geheel zijn familie aan de pest is bezweken , wordt een derde 

van haar schulden kwijtgescholden (17 Juni 1633) 

:30 

Reg. 555 , fol. 247. 

339. Dergelijke :;ehikking Len gunsle va n Jacques lex. pachter in 
het kwartier van I ortrijk (17 Juni 1633) 

l{eg. 555, fol. 247. 
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340. Dito ten g unste van Jan Melanda, pachter van den brouwers
g ulden te Zedelgem , voor het j aar dat aanvangt op 1 November 1632; 
« ter eausen van de lanckduerighc contag-ie » (17 .Tnni 1633) 

Reg . 555, fol. 247 v • . 

341. Graaf van Fonteyne meldt aan de Vergadering dat hij te velde 5 

trekt ; hij vraagt dat de Staten hem « in alle accurentien » zouden 
helpen ; dit wordt afgewezen omdat. ze deze verbintenis niet mogen 
aangaan (17 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 248. 

342. Het Vrije en het Land van Waas beteogen dat ze niet langer de 1.0 

talrijke troepen kunnen onderhouden , en vragen dat de generaliteit 
dezen last op zich zou nemen; hierover zal binn en kort. worden beslist 
(18 Juni 1633) 

Reg . 555, fo l. i 48 v•. 

343. De g reffier van Brugge, Sprouckholf, krij gt opdracht, de aan- 1.5 

spraak Yan de Bergen van Barmhartigheid op vrij stelling· van belas
ting·en , te onderzoeken (18 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 248 v •. 

344. fwijzen van het verzoek van Oaslende om meer barakken voor 
de gepest.ifereerde oldaten , om betaling van de wedde ,·nn oen :W 

kapelaan en om geld '< OOr de soldij en (18 .hmi 1633) 

Reg. 555, fol . 249. 

345. De lnfanle beveelt aan cl c Staten h Ull zittijd van Brugge niet 
Ie sluiten , voordat de plannen vnn den vijand bekend zijn. Ingevolge 
daarvan wordt besloten een vertegenwoordig·er van elk lu artier van :?5 

Gent - waar de zitting rloorg·aat - naar· Bntg-g·e te :;; tnren 
(17 .Tnni 1633) 

Reg . 555, fo l. i49 en 240 V 0
• 

346 . .Prote t tegm1 dell go u~ erneur van Sa::Han -Gent. die recht
streeks Yöl1 :\laldegem en VYaarschoot ge ld Cll leveringen in natw·a 30 

h eeft geëischt (23 .Tnni 1633) 

H.eg. 555, fol. 250. 
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347. Men besluit geld te leenen voor het betalen van de troepen 
gelegen in het Land van Waas en in het Vrije. Zie n r 342 (27 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 250 v 0 -251. 

348. Men besluit geld te leenen om de tro~pen van Colonna, offi-
5 eieren uitgesloten , te betalen en te onderhonden (27 Juni 1633) 

10 

'15 

Reg. 555, fol. 251. 

349. Voorstel om de laatste maand van de gewone bede te heffen , 
met het oog· op de betaling van het g·arnizoen van een reeks vesti n
gen (27 Juni 1633) 

Reg . 555, fol. 251 vo. 

350. Afwijzen van het verzoek van P. Beernaert, pachter van den 
brouwersgulden le Belle, om schadeloosstelling voor eenige tonnen 
bier waarop geen rechten betaald werden, omdat de invoerder~ 

particulieren 'varen en geen brouwers (29 Juni 1633) 

Heg. 555, fol. 252. 

351. Men hesluit de achterstal vau betaling van ontvanger-generaal 
de Vicq (48

) op te vorderen, en aan te wenden om de in nr 349 bedoelde 
soldaten te hetalen (30 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 252 v o . 

20 352. Uitstel van betaling wordt toegeslaan aan Jacob Rijsselinck, 

25 

pachter van den ouden impost te Brugge, voor 1631-1632, mits het 
Rtellen van voldoende borgen (28 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 252 V 0 -253. 

353. Lijst van de aanwezigen (Gent. 20 .hmi 1633) 

Reg. 555, fol. 254. 

354 '· . « Adv ij sen van de heeren princi1paelen op het voorseijde 
gevraeghde ·ubsidie t'accorderen 300 duijsent guldens ter maent. » 

(H) Charles-Philippe de Vicq, was minderjarig wanneer zijn vader het ambt van 
ontvanger-generaal neerlei; als waarnemend ontvanger werd Abraham Piersene aan-

30 gesteld (zie VAN HourrE, Tafels, I, nr• 469, 569) vanaf 1629 ten minste is Charles-Philippe 
de Vicq ontvanger-generaal (VAN HOUTTE, op. ci t., nr 782). Hij werd meermalen burge
meester van het Vrije, hoogbaljuw van Vlaanderen, en stierf waarschijnlijk in 1644. Het 
was later weer een de Vicq : Filips-Aibrecht. zijn zo0n . welke de waardigheid van ontvan
ger-generaal bekleedde vanaf 1652. 

1 
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Zie n• 284. ln feite wordt de bede van 90.000 g·ulden per maand voor 
zes maand voortgezet en 100.000 gulden eens toegestaan (20 Juni 1633) 

Reg. 555, fol. 254-255 vo. 

355. )len besluit acht compag·nieën van het regiment van .\iansvelt, 
gecommandecrcl door don Colanna (49

) te onderhouden (5 .Tnli 1633) :; 

Reg. 555, fol. 256. 

356. Besluit hetzelfde te doen voor de troepen van graaf .Fonteyne , 
gelegen in het Vrije (5 Jnli 1633) 

Reg. 555, fol. 256. 

357. Twee betalingen aan de troepen, recht treeks door de Infant ·10 

gedaan ten laste van de Staten, worden goedgekeurd (7 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. :256 vo. 

35 . Gct••ig-schrift inhoudende dat Jonkh . vlarc Bcernaert, die veer
tien jaar lang· ab alferis van kap. Boerman en daarna van kap . Fcrmin 
ged iend heeft , bevordering· verdient (7 Juli 1633) 1:, 

Reg. 555, fol. 257. 

359 . .Een deel van zijn schuld \Wrdt aan Jan an otegem, pachter 
van koe- en maalderijgeld in de roede van Tielt. Deinze en Ourlen
burg·, k\vijt gescholden (7 J ui i 1633) 

Reg. 555, fol. 257 V 0
• 

360. Verslag der inspecteur ::; van de verslerking·en an Grevelingen. 
Betaling·en aan :Nik]aa. \Torccl s mor aldaar uitgevoerde werken 
(7 Juli 1633) 

Heg. 55.15 , fol. 257 V 0 -25R v n. 

20 

361. Bcve tiging an het aamlaan van de goederen , ·ru1 hl) va n der 2:1 

Bek() borg- yoor pachter Jan Crreso (7 Juli 1633) 

Reg. 555, f o I . 2:1R v o . 

362. Talrijke beri chten ovet' den aan laanden in va l van den vijand: 
P-en bode wordt naar Brussel ge luurd om het Hof te onderrichten ov 'l' 
cl en Zf'er zwakken locstand van clr k11 stvcstingen ; ,·r rcl er w nlt een 30 

(U ) Op dat oogenblik bevelhebber van het leger in \'laander en . 
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reeks m aalregelen getroffen om krij g voorraad bij de hand te hebben 
(9 en 12 Juli 1633) 

Reg. 555, fo l. 259 V 0 -260 en 363 vo . 

363. Op zijn ' erzoek worden alle beschikbare schepen gereed g·ehou-
5 den ten dienste van don Colonna. Drie bri even van Colanna die om 

materieele hul1p verzoekt (10 Juli 1633) 

10 

Rog. 555, fo l. 260 . 

364. Opdracht aan de Vicq om het bedrag van de drie laatste maan
den van de gewone bed te leenen (11 Jnli 1633) 

Reg. 555 , fol. 262 en V 0
• 

365. Men be luit de in he L Land van \Vaas gelegen troepen voort te 
Pnderhonden (11 Juli 1633) 

Heg. 5!'>5 , fol. ~62 v o. 

366. Graaf Fontcyne eischt dat de ka elrij l\.orlrijk keurlingen zal 
16 opleveren om de deserteurs te vervangen. D m ag·istraat. vraagt tever

geefs ::wn de ViPr Leden hem hiervan Ie onll a~ l en (12 Juli 1633) 

Reg. 55!1 , fol . 263. 

367. Een parlij buskruil van het land bederft , doordat ze in tonne
kens waar vroeger har ing in was, g-ep akt. is ; bevel om nieuwe tonneken s 

20 te vervaard igen (12 Juli 1633) 

Reg . 555 , fol . 263. 

36 . Reek · Yoor tellen van het Vrij e \ oor krij gf'werken en hevom·
l'adin~·en: alle wordt afgew·ezen (12 J nli 1633) 

Reg. 55!1 , fol. 263 V 0 -264 v". 

:?:i 369. \rrest door een deurwaard er gelegd op de sommen welke d<' 
St.aten zouden kunnen schuldig zijn aan Picler van de Voorde, al ven 
noot in de pacht van h f' l rf'cht op de tahak . Zie n"" 198, 199. 217. 232 . 
233 (12 Juli 1633) 

Reg. 555 , fol. 264 y 0
• 
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370~. (( Resolutien bij cenighe heere11 van de vergaederinghe 
getrocken ten landthuijse Yan den Vrijen, de vergaederinghe wesende 
tot Ghendt. » De magi traa1 nn Gent heeft op 10 Juni een brief 
ge tuurd aan de verteo-enwoordigers van het Vrije en Brugge, en de 
Geestelijkheid van die gebieden, samen met een brief van de Infante. 5 

waarin gezegd werd <iat de rekening Yan ontvanger-generaal de Vicq 
flluit met een tekort van 48.000 gulden. Besluit te schrijven naar Ieper, 
en voorloopig niets 1r vcranderen aan de g·etroffen maatregelen 
(12 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 264 v ". 

371. Het landen van den vijand op den Braekman, omtrent Philip
pine, is nakend; voorloopig treft men geen nieuwe maatregelen (30

) 

(Bn•g·ge, 8 September 1633) 

11eg. 555, fol. 266. 

10 

372. Graaf van .Fonteyne vraagt hel leveren van mondvoorraad en 15 

krijgsmateriaal; dit verzoek wordt afgewezen door de heeren in het 
Landhuis van het Vrij e (11 Augustus), en toegestaan door de leden 
aanwezig te Brugge (8 September); op dat oogenhlik zetelt de ·werke
lijke Vergadering te G>nl (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 266 en vo. 

373. BeYel aan ontvanger de Vieq, om het uog beschikbare geld 
g reed te houden voor de betaling van hel garnizoen van Oostende 
(Brugge, 8 September 1633) 

Reg. 555, fol. 266 vo. 

20 

374. Afgevaardigden ''orden gestuurd naar graaf Fonteyne, om 25 

hem te verzoeken h t fort de Sterre te heroveren , terwijl de vijand mel 
het beleg van Philippine onledig is ("H) (Brugge, 9 September 1633) 

Reg. 555, fol. 267. 

375. Met. hel oog daarop vraagt de graaf allerlei materiaal , dat hem 
gestuurd " ·orclt (Brugge, 10 September 1633) 30 

Reg·. 555, fol. 267 V 0
• 

(" O) Het Hollandsch leger dat zich op 27 Juli naar Vlaamleren heeft gericht, is op 
:l September voor Sluis verschenen, waar het onmiddellijk het fort de Sterre inneemt; op 
den 8• begeeft zich dat leger naar Philippine. 

(31) Zie de vorige nota : nadat de Sterre veroverd was, werd Philippine onmiddellijk 35 
door de Hollanders belegerd; dit beleg vl ng aan op 8 September. 
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376. De Staten besluiten de lasten van het beleg van fort Sinle-Anna, 
alias de Sterre, te valideeren op de 200.000 gulden voorschot; de acte 
van acceptatie van dit voorschot stemt echter niet overeen met de acte 
van accoorde; men zal voetstappen aanwenden opdat een acte conforme 

5 zoo vlug mogelijk worde gegeven (10 September 1633) 

10 

Reg·. 555, fol. 267 V 0
• 

377. Men besluit de schepen van Gent, ten gelalle van 44, die in het 
Minnewater waren geconcentreerd voor oorlogsdoeleinden, terug te 
sturen (11 Se,ptember 1633) 

Reg·. 555, fol. 268. 

378. Daar het fort de Sterre heroverd is e2
) krijgt commies Villegas 

last het daartoe geleende materiaal terug te vorderen (11 Septem
ber 1633) 

Reg. f>55 , fol. 268. 

15 379. Op verzoek van den Raad van Financiën wordt soldij uitbetaald 
aan het garnizoen van Oostende (12 September 1633) 

20 

Reg. [>55, fol. 268 V 0
• 

380. Men besluit de leveringeu van levensmiddelen voort le zetten 
aan de soldaten die te Wes tkapelle li ggen (12 S~ptember 1633) 

Reg. 555, fol. 268 vo. 

381. Inspectie van het fort de Sterre om te onderzoeken wat daaraan 
moet worden hersteld (12 September 1633) 

Reg. 555, fol. 269 . 

382. Men besluit verschillende corps rle garde op te richten voor 
25 de soldaten (12 September 1633) 

Reg. 555, fol. 269 en v o. 

383. Bericht dat de vijand voornemens is bij Vlissingen te landen; 
er wordt bepaald dat de magistraten van Brugge en het Vrije in geval 

(Dll) Inderdaad, dit fort was heroverd, maar reeds denzelfden dag (11 September) viel 
30 Philipplne in handen van de Hollanders . Over deze gebeurtenissen, zie AITZEMA , II , 

bladzij de 63. 

9 



-------- ------~ -------- ----------~-- -

- 66 -

van nood eigenmachtig de onontbeerlijke maatregelen mogen treffen 
(30 Augustus 1633) 

Reg. 555, fol. 270. 

384. Brief van de Infante, die aan de Staten beveelt alle noodige 
hulp te verleenen aan graaf Fonteyne (31 Augustus 1633) 5 

Reg. 555, fol. 270 v• . 

385. Men besluit soldij te betalen aan de compagnie van kap. Rou
geleu (26 Augustus 1633) 

Reg. 555, fol. 271. 

386. Brief van den koning van Spanje, die de Staten bedankt omdat iO 

ze de voorstellen van graaf Hendrik van Berg hebben afgewezen es) 
(15 Juli 1632) 

Reg. 555, fol. 271. 

387. Proces tusschen commies Nieulant (H) en Molser, agent van de 
barons Fugger. Er wordt bevolen alle documenten voor te brengen 15 

(zonder datum) 
Reg. 555, fol. 272 en v• . 

388 • . << Resolutie te oppo eren jeghens de promotie van den baron 
van Lede als Hooghbailliu van Ghendt; als gheboren in Brabant. » C6

) 

(Brussel, 3 November 1633) 20 

Reg. 555, fol. 273. 

389. Besluit met tresorier-generaal Kinschot te onderhandelen nopens 
voorraad en wapens die gekocht werden ten laste van de Staten , alhoe
wel dit ten laste van den Koning moet staan (Brussel, 3 November 1633) 

Reg. 555, fol. 273. 25 

("3) Henri de Berghes was een vooraanstaand veldheer; gedurende het complot van 
Belgische edellieden in 1632 (zie JUSTE, Consptrat.ion de la noblesse belge cont-re l'Espagne 
en 1632) liet hij zich overreden om met hen verraad te plegen. I-li j werd door den Grooten 
n aad van Mechelen ter dood veroordeeld (Correspondance, lil , nr 24). Zie daarover ook 
een aantal vlugschriften : (MEULEMAN, nr 9078; LEIDEN, Biblt. Thysius; MEULEMAN, nr 2210, 3U 
Universiteitsbibliotheek te Gent , Acc. Meuleman, ao 1632). En eindelijk nog Correspo11 -
rtance, VII , n• 821. 

(••) Nieulant, commies van Gent en clnat·door commies van Vlaanderen, vertegen
woordigt hier de Provincie. 

(5") Nieuw voorbeeld van verzet van de Staten van Vlaanderen tegen het aanstellen 35 
van een Brabander als ambtenaar in Vlaanderen . Ze hebben hier nochtans nlet veel aan
gedrongen en hun verzet had geen uitwerking. 
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390. Bevel lot lichting van sommige gelden, bestemd om de kosten 
te dekken van het gezantschap dat naar Maastricht werd gestuurd, 
om daar deel te nemen aan de vredesonderhandelingen met de Zeven 
Provinciën (Brussel, 3 November 1633) 

Reg. 555, fol. 273. 

391 '*' . « Resolutie ghenomen binnen Brussel te interdiceeren aen den 
ontfangher generael de Vicq, de ordonnantien gedepescheert bij die 
van de finantien buijten wete van vergaederinghe. )) (3 December 1633) 

Reg. 555, fol. 273 v". 

w 392. Verzoek van Louis Manaulx, Joos Stouthals, Louis de Somere, 
pachters van de 4 pond groote per vat wijn voor het rekenjaar 
1 Mei 1632-1633, om nm de pacht ontslagen te worden (Brussel, 
6 December 1632) (sic) 

Reg. 555, fol. ;!,74 en V 0
• 

Hi 393. Corn. de Vos, gewezen pachter van het 5• pond gr. per vat wijn , 
wera geëxecuteerd; hij verklaart dat de som waarvoor hij geëxecuteerd 
werd het bedrag van zijn schuld verre overtreft, en vraagt nog gedu
rende zes weken de opbrengst van de pacht te mogen innen (11 Decem
ber 1632) (sic) (56

) 

20 Reg. 555, fol. 274 v ". 

394. Anth. van der Luijtgen wordt aangesteld tot opzichter en ont
vanger van de cijnzen van de oevers (zonder nader bepaltng) (Brussel, 
3 Februari 1633) 

Reg. 555, fol. 275. 

z;; 395. De koning· van Spanje bedankt de Staten voor hun trouw 
(20 October 1633) 

30 

Beg. 5f)5 , fol. 275-276 v ". 

396. Acte presentatie van het subsidie van 90 .000 gulden per maand 
gedurende zes maand (10 November 1632) 

Reg. 555, fol. 277-279 vo. 

(OOJ Dit register is maar een kopij; misschien ligt hierin de reden van de groote 
chronologische verwarring waarin de resolutiën van ar dit nummer mekaar opvolgen. 
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397. Alle stukken aangaande de aanspraken van Anth. van Havere 
worden aan de Vergadering voorgelegd (13 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 283. 

398. Kwijtschelding of uitstel van betaling toegestaan aan de pach
ters Jan Sanderwijn, Pauwels Maes, Sebastiaen vander Eynde, Louis 5 

de Somere en consorten. Daarentegen wordt alle tegemoetkoming 
geweigerd aan Jan en Louis de Smet (14 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 283 V 0 -284 y 0
• 

399. Een stuk grond dat toebehoorde aan den magistraat van Hulst, 
ging verloren bij het graven van de vaart op Stekene. Vergoeding daar- 10 

voor wordt hem geweigerd (16 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 284 vo. 

400. Het belang van sommige voorgenomen versterkingswerken te 
Oostende wordt onderzocht (17 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 284 V0
• 

401. Op verzoek van Colanna wordt besloten aan het regiment Brion, 
dat te Zeizate is gelegen, onderhoud te verschaffen (17 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 285. 

402. Men besluit dezelfde regeling toe te passen op de compagnieën 

15 

van kap. Gruutere en Varnewijck (19 Juli 1633) 20 

Reg. 555, fol. 285 vo. 

403. Men besluit eenige kleine werken te Oostende uit te voeren 
(19 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 285 V 0 -286. 

404. Verzoek aan den magistraat van Brugge om zoo vlug mogelijk 25 

advies te zenden nopens het heffen van de drie laatste maanden bede 
(19 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 286. 

405. Regeling voor de leveringen aan de troepen gelegen in het Land 
van Waas (19 Juli 1633) 30 

Reg. 555, fol. 285 en V 0
• 
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406. Men besluit het grazen op de oevers van de Zuidleic bij opbod te 
verpachten (20 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 286 v o. 

407. fwijzen van het voorstel van Brugge, trekkende tot aankoop 
5 van een partij buskruit (20 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 286 V 0
• 

408. De soldaten die op het platteland liggen o. m. te Westkapelle, 
vragen om, zooals de overige troepen, te worden onderhouden; dit 
wordt geweigerd en men raadt hen . aan in de steden te logeeren 

10 (20 Juli 1633) 
Reg. 555, fol. 286 V 0

• 

409. Men besluit voorraad te leveren aan de Duitsche infanterie die 
Ie Sint-Audries is gelegen (20 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 287. 

15 410. De pensionari sen krijgen opdracht het proces nopens het 
chaapsgeld, door Louis Manaulx, Louis de Somere en Joos Stouthals 

gepacht, dat betreffende de borgen van Pr. de Stobbelaere, pachter van 
het visschen in de vaart van Stekene, en dat van Frans van de Voorde, 
te instrueeren (20 Juli 1633) 

20 Reg. 555, fol. 287 V 0
• 

411. Kwijtschelding en uitstel van betaling worden toegestaan aan 
Adriaen van der Hoeven, pachter in 't kwartier van Aalst, en aan Jan 
Monuet, pachter in 't kwartier van Veurne (21 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 287 V 0 en 288. 

25 412 '"". cc Project van authorisatie op den commis Nieuwlant te lichten 

30 

87 duijsent guldens a acht per cent ende bovendien makelerije 
ghelt etc. )) Lange discussie over de voorwaarden van leening van de 
som die het tekort van de bede voor drie wintermaanden moet dekken 
(21 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 288-289 yo. 

413. Voortaan zullen bij elke compagnie infanterie slechts drie 
paarden worden onderhouden in plaats van zes (22 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 289 V 0 -290. 
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414. De heer van Marquette, cammie · van de Financiën, deelt de 
Vergadering mede dat. de vijand, zoodra hij versterking uit Duitschland 
zal hebben ontvangen, een nieuwen inval zal doen (57

); dat hij zelf met 
het inspecteeren van Oostende, Damme en Nieuwpoort gelast is; hij 
vraagt of de Staten een paar afgevaardigden willen aanstellen om hem 5 

te vergezellen en dus de noodige maatregelen te kunnen voorstellen 
aan de Vier Leden. Men besluit de principalen hierover te raadplegen 
(22 Juli 1633) 

Reg. 555, ful. 200-2\H. 

415. Er wordt aan de hoofdcollegiën toegestaan, de forten gelegen iO 

langs de nieuwe Zuidleie, verder van Brugge naar Plasschendale en 
Sluis, en van Gent naar Hulst en het Sas, te herst.ellen (22 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 291 v o. 

416. Men besluit 48.000 gulden te besteden aan de betaling van sol -
daten (22 Juli 1633) i5 

Reg. 555 , fol. 2ûi v". 

417. Op verzoek van den magistraat van het Land van Waas , worden 
vertegenwoordigers naar Brussel gestuurd om te verkrijgen dat de troe
pen die in hun gebied zijn gelegen, worden onderhouden door het 
exercito, zooals deze in Brabant (22 Juli 1633) 20 

Reg. 555 , fol. 292 . 

418. Vrijstelling van helastingen van de Karmelieten discal. en 
(22 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 292 v o . 

419. Overeenkomst met Jan Snouck nopens hel uilvoeren van ves- 25 

tingswerken (23 Juli 1633) 
Reg . 555, fol. 293-294 v o. 

420. Regeling nopens uilgaven voor troe,pen en vestingen, als ant
woord op het voorstel van commies Marquelte. Zie nr 414 (26 Juli 1633) 

Reg. 555, fol. 294 V 0 -295 v o. 

421. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan ·\.ntlt. Persijn , l)_)ach-

(5 1) Het bericht is gegrond : op 27 1ul1 trekt het Hollandsch leg·er naar Vlaanderen. 
(!\IIZEMA, 11, bladz. 65) het is de tocht op Philippine die aanvangt. 

:Jo 
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ter van den ouden impost , en aan Fr. de Meuninck (2 en 3 Augus
tus 1633) 

Reg. 555, fol. 295 V 0 -296 en va. 

422. Commies Villegas krijgt opdracht zijn quota in de bede van 
5 100.000 gulden aan te brengen, om krijgsuitgaven te bestrijden 

(5 Augustus 1633) 

15 

Reg. 555, fol. 296 V 0 -297. 

423. Dito aan commies Naugheere ,.oor het Land van Ieper (6 Augus
tus 1633) 

Reg. 555, fol. 297 en vo. 

424. Antwoord op den brief van de Infante (nr 384 P) : de Staten 
wijzen erop dat de lasten veel te zwaar zijn ; ze vragen het geld dat . 
ontvanger-generaal de Vicq nog in handen heeft voor die uitgaven 
aan te wenden (Gent, 6 Augustus 1633) 

Reg·. 555, fol. 298-299. 

425 . Model van brief die gericht wordt aan de colleges, om het 
lichten van de buitengewone bede van 300.000 gulden op te vorderen 
(5 Augustus 1633) 

Reg . 555, fol. 299-300. 

20 426 "' . « Acte presentatie van 90 duijsent guldens ter maendt ende 
100 duijsent guldens eens. n Antwoord op een niet vermelde petitie 
van 200.000 gulden maandelijks en 150.000 gulden buitengewone 
bede gedaan op 3 April 1633. De Staten verklaren dat het land 
uitgeput is door de onophoudende beden, het doortrekken en 

25 logeeren van troepen, en doordat vele magistraten gevangen zijn als 
executie voor niet betaalde schattingen. De voorgestelde beden zullen 
op de volgende voorwaarden toegestaan worden : ze zullen uitsluitend 
voor het onderhoud der in Vlaanderen gelegen troepen dienen; de 
buitengewone subsidie moet in de eerste plaats gebruikt worden om in 

so Vlaanderen vestingen op te richten. Wanneer de Staten het zullen 
eischen zal een schouwing van de troepen plaats grijpen (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 300-304. 

427 "" . « Acte acceptatie. >> (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 304 V 0 -306. 

I 

I 
! 
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428•. (( Declaratie van schulden en laste11 van den Lande ter oor
saecke van laatste geaccordeerde bede. >> Is eigenlijk een repartiti<~ 

(zonder datum) 
Reg. 555, fol. 306 v•-3H. 

429 *. (( Petitie van een subsidie extraordinaire van 500 duijsent gul- 5 

dens eens, ende bede van 100 duijsent guldens ter maendt voor ses 
maenden. » Een rijke vloot is uit Indië toegekomen; maar er is haast 
bij de lichting van het geld dat moet dienen om de troepen in bedwang 
le houden (bede gedaan op 30 Augustus 1633) 

Reg. 555, fol. 312-316 v•. 

430•. (( Staetken van 't employ van 100.000 (gulden) bede extraor
dinaire. >> (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 316 v•-320. 

10 

431 ". (( Tenselven daeghe van de bovenstaende petitie wordt des 
nacrmiddaghs an de vcrgaderinghe ende ghedeputeerde van de steden 15 

ende casselrijen bij anticipatie om den praemenden noodt versacht 
een deel van het voorseijde subsidie met briefven van instructie ende 
eredentie tot het doen van de selve vraeghe waerop de voorseijde ghede
puteerde van de steden ende casselrijen op het goetduncken van hunne 
principaelen verciaeren an de vergaederinghe van advijse te wesen 20 

bij provisie te lichten 150 duijsent guldens. >> (30 Augustus 1633) 

Reg. 555, fol. 321-322. 

432. Ingevolge het bericht van den gouverneur van het Sas en van 
graaf Fonteyne dat de vijand in de nabijheid ligt, worden eenige sche
pen met voorraad naar het Sas gestuurd Cs) (30 Augustus 1633, 2 Sep- 25 

temher 1633, 8 en 9 September 1633) 

Reg. 555, fol. 322, 322 v• en 328 v •. 

433. Liquidatie van de schulden van Jacques Rijsselinck en voor
waarde tot zijn invrijheidstelling. Zie nra 286, 352 (30 Augustus 1633) 

Reg. 555, fol. 322 v•. ao 

(") Op 3 September lwmt het Hollandseli leger te Sluis aan; op den datum van dit 
nummer, 8 September, wordt het fort de Sterre ingenomen. Deze tocht schijnt nochtans 
slechts als afleiding te moeten worden beschouwd : het echte doel is Philippine ! 
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434. Op verzoek van graaf van Fonteyne worden schepen gereed 
gehouden voor het vervoeren van zijn artillerie en cavalerie van het. 
Land van Waa naar het kwartier van Brugge C9

) (3 September 1633) 

Reg. 555, fol. 323 en 28. 

5 435. Besluit de acte van acceptatie van de gewone bede ingaande 
met 1 Mei 1633, en de buitenge"·one bede van 100.000 gulden te aan
vaarden, fol'ma qua, maar met het uitdrukkelijkste voorbehoud voor 
de toekomst (5 September 1633) 

Reg. 555, fol. 323 V 0
• 

to 436•. « Resultat vuijt de advisen van de heeren ,principaelen op de 
·elve propositie te anticiperen 200 duijt:ent guldens. )) Zie n• 431 
(5 September 1633) 

Reg. 555, fol. 323 v 0 -327 v". 

437. Er wordt bericht dat de vijand rond Brugge ligt. Eenige gedc
H> puteerden zullen naar Brugge trel\k n om den toestand te onderzoe

l en (60
) (6 ep lember 1633) 

Reg. 555, fol. 328. 

438. Verlegen woordigers worden gestuurd näar den nieu wen bevel
hebber rond as-vau-Genl, don Gonzale , om hem bij te staan in 

20 het regelen vun den malerieelen toestand van de troepen (10 Septem
ber 1633) 

[{eg. 555, fol. 328 vo. 

439. De vertegenwoordig-ers die naar Brugge ware11 gestuurd (zie 
n• 437) worden teruggeroe.pen om over den toestand te beraadslagen, 

25 des te meer daar het fort Sinte-Anna (61
) opnieuw veroverd werd door 

den vijand (12 September 1633) 

Reg. 555, fol. 329. 

(59) UH dit nummer blijkt, dat de Hollandsche manceuvre is geslaagd; het Spaansch 
leger verlaat het bedreigde Philippine en gaat de Sterre en de streek van Sluis verde-

30 dlgen l 
(80) We zijn zeer slecht ingelicht over de oorlogsYenicht!ngen in Vlaanderen in 1633 : 

het verhaal van Francesco Orsino eindigt met 1632; de oudste bewaarde relatie van Vlncnrt 
is deze van 1634 : eindelijk zijn de Mémotres van Frederlk-HendrUc voor dit .innr zeer 
onvolledig 

35 (Bl) Het fort de terre is hetzelfde ab inte-Ann<J . 

10 
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440*. « Resolutie die van Borm alleene te beschrijven voor hun 
inghene (sic, voor Hing-hene) ende Mariakercke. » Gevolg· van een uit
~praak van den Raad van Mechelen van 15 Juli 1633 (13 September 1633) 

Reg. 555, fol. 329 en v•-330 v • . 

441 ". cc Coo,p van d'hoirs Lieven de .Ryck van 75 roeden landt ghele- 5 

g-hen binnen Aeltert in een stuck Landt al sdan ghcnaemt den drijbeek 
alsdan gheemploijeert ende bestaan met baracl en . >> (13 Septem
ber 1633) 

Reg. 555, fol. 330. 

44.2. Op verzoek an graai de Feria, bevelhebber van de troepen LO 

le Zelzate, Sa -van-Gent en in het Land van Waas, worden leverin gen 
en voorschotten van soldij toegestaan aan zijn soldaten. Men be luit 
dat deze lasten zullen worden gevalideerd op de hnitengewone beek 
(Gent. 1.5 September 1633) 

Reg. 555, fol. 330 v•-33:1.. 

443. Opdracht aan de pensionarissen van Brugg-e en leper , om de 
hierbon•n vermelde troepen te monsteren (15 eptember 1633) 

Reg . 555, fol. 33i v•-332. 

15 

444" . cc Brief sulcx adviserende aen ltaere Hoogheijt , met acte accep
laetie. >> Dit betreft de beslissing- onder n,. 436 vermeld (6 Septem- 20 

ber 1633 , en acce,ptatie vnn 17 September 1633) 

Reg. 555, fol. 333-335 v•. 

445 . Brief vau de Infante, die m eldt dal graaf de Feria met zijn 
troepen Philippiue komt on tzetten, en dat de Staten hem zooveel moge-
lijk Zllllen moeten bij staan (6

:) (8 September 1633) :!5 

Reg. 555, fol. 335 v•-336 . 

±46. Bepaling van den dag· van eollatie O\'er de aangevraagde suL
sidie (17 September 1633) 

Reg. 555, fol. 336. 

(U) Philippine werd op 8 September aangevallen. Op den 11• reeds valt het in handen 30 
van de Hollander ! 
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447. Men besluit schepen ter beschikking· te stellen van graaf van 
Fonteyne voor het vervoer van troepen; toestemming in zijn verzoek 
om levering van voorraad aan sommige troepen (17 September 1633) 

neg. 555 , fol. 336 V 0
• 

:; 448. De Raad van li'inanciën vraagt daL de Staten het fort Sinte-
.-\nna zouden in orde doen brengen. Dil wordt afgewezen omdat de 
bede nog niet is toegestaan (17 September 1633) 

Reg. 555 , Jol. 336 V 0
• 

449. De vertegenwoordigers van den Oudburg vragen dat hun 
10 district ontslagen wordt van een ]evering van rijshout .. Hiervoor wor

den hij het Hof voetstappen aange·wend (17 September 1633) 

Reg . 555, fol. 337. 

450. De oude dubbele impost op heL Lier zal voortaan ook Luiten de 
besloten sleden worden geïnd. Regeling van de.z<· verpachting (19 Sep-

15 temher 1633) 
Reg. 555, fol. 337 en V 0

• 

451. De pensional'ist;en die de monst.eriug hebben gedaan (zie 
n•· 443) brengen verslag uit; ze worden naar het Hof te Brussel gestuurd 
met opdracht om te verkrijgen dat de keurlingen die geen dienst doen. 

tO worden afgedankt; dat de forten in het Land van Waas worden ver
sterkt; dal heL verpachten van deu ouden JuLbeien impost voortaan 
zal mogen gebemen zooals in 11 r 450 vermeld (19 f::eptembcr 1633) 

Reg. 555, fol. 338 V 0 -339 vo. 

452. Ten gevolge van die zelfde momtering wordt besloten de steden 
25 en kasseirij en te berichten, de lichting· van keurlingen niet voort tf' 

zetten (21 September 1633) 

Reg. 555, fol. 339 v o<,40. 

453. Brief aan deu magistraal va11 Brugge : don Gonzales van Gor
doha (63

) heeft veel zinkrijs noodig·, hij vraagt hem een groole partij 
:Ju daarvan. die bij de Genaersbrugge ligt, te willen koopen en opsturen. 

De Infante heeft in het afdanken van de keurling-en toegestemd; dat 

(C3) Liol!zalo-Femamlez vau cordoba , uanvoe!'uer vtw het ~paansch leger itl •lell 
Palz. daarna vM !l et leg·e1· in dtl 1\'ederlanden , eindelijk gezant te Parij s. 
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de magistraat dus bij graaf Fonteyne aandringe opdat deze bieraan 
gevolg· geve (22 September 1633) 

Reg. 555, fol. 340-34i. 

454. Opsturen van levensmiddelen aan de troepen in het Land van 
Waas (22 September 1633) 5 

Reg. 555, fol. 342. 

455. Nieuw uitstel wordt verleend aan Jan du Mot1Uet. Zie nr 411 
(22 September 1633) 

Reg. 555, fol. 34fJ vo. 

456•. << Omtrent desen tijdt ~eptembre 1633 schijnt dat de gene- to 

raele staeten tot Brussel vergaedert sijn gheweest, omme datter clickwils 
vermaen ghedaen wort van part te gheven aen de heeren van de 
vergaedering he tot Brussel )) ( 6~). In hieronder vermeld stuk klaagt de 
abdis van de Bijloke, omdat ze de vergoeding voor het onderhoud van 
de soldaten vanwege Jan Le Rouffon , controleur (65

) , niet uitbetaald '15 

krijgt; ze vraagt hiervan te Brussel kennis te geven (24 September 1633) 

Reg. 555, fol. 342 en V 0
• 

457. De Staten besluiten de troepen van graaf de Feria geldelijk te 
steunen (24 September 1633) 

Reg. 555, fol. 344. 

458. Deze maatreg·el wordt uitgebreid over de troepen van graaf Fon
teyne (26 September 1633) 

Reg. 555, fol. 344 . 

20 

459. Er wordt aan de Infante medegedeeld dat dit slechts zeer voor
loopig zijn kan; dat ze dus zoo vlug mogelijk de troepen betale 25 

(26 September 1633) 

Reg. 555, fol. 344 vo. 

c••) Hier worden natuurlijk de Staten-Generaal van 1632-1633 bedoeld. We moeten 
nochtan!l bekennen dat we daarvan in het voorhanden resolutieboek, geen sporen ont-
<1t~kken. 30 

(U) Le Rouffon was • chirurgijn » te Gent (Reg. 547, !ol. 510 en volgende en fol. 728) . 
H1j schijnt beheerder van de Bijloke te zijn . 



·--------··--... - ------ -----~- ---- -

-77-

460. N. Minnaert, schepen van de keure, wordt gelast met het uil
deelen van ammunitie aan de troepen binnen Sas-van-Gent (26 Sep
tember 1633) 

Reg. 555, fol. 344 vo. 

:; 4tH. Jan Fr. de Melgar, schepen (66
), en F. de Blende, pensionaris 

van Brugge, prolesteeren tegen de verpachtingen door hun vertegen
woordigers in de Staten van Vlaanderen gedaan, namelijk tegen de 
nieuwe regeling op den ouden dubbelen impost (27 September 1633) 

Reg. 555, fol. 345 en y 0
• 

10 462. Levering van levensmiddelen en krijgsvoorraad aan de troepen 
van Gonzales de Cordoba en graaf de Feria (27 S~ptember 1633) 

Reg. 555, fol. 346. 

463. ertoog door den pensionaris van de kasseirij Ieper, over het 
feit dat de door deze stad geleverde keurlingen thans nog te Damme 

15 liggen. Men besluit te schrijven aan de Vergadering te Brussel opdat 
ze zouden worden afgedankt (30 September 1633) 

Reg. 555, fol. 346 en v". 

464. Vertoog van de vertegenwoordiger van den Oudburg : hun 
keurlingen doen dienst langs de vaart Gent-Brugge, waar er geen 

20 troepen liggen; ze vragen dat deze keurlingen door de generaliteit 
zouden worden betaald. Afgewezen (30 September 1633) 

Reg. 555, fol. 346 v "-347. 

465. Beraadslaging over het feit, of men den ouden dobbelen impost 
zal verpachten, in elke tad en parochie afzonderlijk of in verschillende 

25 kwartieren. Hel eerste wordt goedgevend n (30 September 1633) 

Reg. 555, fol. 347 en v 0
. 

466. Op een niet medegedeeld voorstel van don Gonzale , wordt 
geantwoord dat de Staten geen kennis hebben van krijgskunst en dus 
geen raad kunnen verstrekken; ze vragen dat de soldaten zouden 

::10 betaald worden en het platteland niet langer ge,plunderd (1 Octo
ber 1633) 

Heg. 555, fol. 347 V0 -34.8 . 

(&&) De latere ammunltionarls van het kwartter Yan Brugge, hij vetschijnt als sche
pen tot in 1640. 
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467. Men best uit de impositiën te verpach te11 zooals te voren 
(3 October 1633) 

Reg. 555, fol. 348 en v o. 

468 . 11 Resultat vuijt de advisen van de heeren principaelen. » Op 
de bede, zie n• 429 . .Men staat een maandelijksche bede van 90.000 g·ul- ;:; 
den toe en een huitengewone toelage van 200.000 gulden (zonrler 
datum) 

[leg. 555, fol. 349-35t:i. 

469. De magistraat van Hulst maakt bekend dat het ,·aartje op som
mige plaatsen niet bevaarbaar is. Ingenienr ct~ Bncq krijgt opdracht '10 

dit te onderzoeken (1 October 1633) 

I teg· . !'l55, fol. 356 v o. 

470. Er wordt aan de vier commiezen van de impositiën o01·g·e
·chrm•cn , de leeningen die ze hebben aangegaan , met drie maand te 
verlengen. Volg·t het geacteerde protest van Rm g·g<\ (10 October 1633) t :) 

!l eg . 55f'> , fol. :!56 V 0 en 357 . 

471. Afwijzen van een verzoek van het rije om eenig·e forten te 
herstellen; immers deze forten vallen ten laste van den Raad van Finan
ciën (12 October 1633) 

Heg. ~1)5 , fol. ~~58 en V n. 

472. Aan de brouwer nering van Meenen wordt oor zes maaud de 
pacht van oe rechten op het bier te Meenen vernieuwd (12 October 1633) 

Reg-. 555. fol. 358 V 0 -359 V 0
• 

l!O 

473. Het marksch~p van Gent op Hul t tang- de nieuwe vaart wordt 
voor twee jaar in pacht. gegeven nan de Vrijf' ~chippers van Gent 25 

(14 October 1633) 

474. Ernest [olser eisebt de betaling· op van 45.000 gulden; zijn 
betoog· wordt aan de hoofdcollegiën overg<->maakt (15 Octohe1' 1633) 

R~.~~ ~·~· ~ 
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475"' . « Disput of het sclvc resultat wel ghemaekt is. n Hel g·aat om 
het stemmen van het subsidie. Zie n• 468 (16 October 1633) 

Reg. 555, rol. 360 V 0 -361 vo. 

476. De heer van Marquette verzoekt de Vergadering het noodige te 
5 doen om Sas-van-Gent, het fort van Sint-Antoinc en de omliggende 

forten in orde te brengen. De hoofdcollegiën zullen worden geraad
pleegd. Zie nr 483 (17 October 1633) 

Reg. 555, fol. 361 en 362. 

477. Nota van hetgeen aan die forten moet worden g·edaan (17 Octo
to her 1633) 

Reg. 555, fol. 362 V 0 -363 V''. 

478. Besluit gunstig advies uit te brengen over het verzoek van de 
Hooge en Lage Kasseirij Oudenaarde, om vernieuwing van het ootrooi 
om bepaalde rechten te heffen (17 Octnher 1633) 

Reg. 555 , fol. :~63 v " . 

479. De Infante verlangl dat de Vergadering haar een staat van de 
krijgsuitgaven, die moeten worden gevalideerd op het buitengewoon 
subsidie, zou ''oorleggen. Elk van de hoofdcollegiën en subalteroen 
zal een dergelijke lijst opmaken, maar men zal eerst beraadslagen over 

20 het punt of men dergelijke stukken aan het Hof zal voorleggen vóór het 
aanbieden en accepteeren van deze bede (17 October 1633) 

25 

Reg. 555 , fol. 364. 

480. Besluit dat de Vergadering niet uiteen zal gaan zoolang· de toe
stand het vereischt (20 October 1633) 

Heg. 555, fol. 364 v '' . 

481. Bevel van de Infante aan den Oudburg en Aalst om hun verte· 
genwoordigers naar Brussel te sturen. om daar te handelen over het 
leveren van fourrage aan het Land van VVnas (19 en 20 October 1633) 

Heg. 555, fol. 365-366. 

:30 482. De Oudburg klaagt dal « vagabonden en landloopers >> hel land 
onveilig maken; men besluit deze klacht in 't Fransch te vertalen en 
ze over te maken aan den gouverneur van hel Sas. onder wiens bevel 
deze landloopers dienen (19 October 1633) 

Reg. 555, fol. 365. 
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483. Men besluit de door den heer van Marquelle (zie nr 477) aange
\Taagde werken , niet uit te voeren (21 October 1633) 

Reg. 555, fol. 365 vo. 

484. Repartitie onder de vier kwartieren van een om van 100.000 g-ul
den, deel van de bede van 300.000 gulden die in Juni 1632 werd toege- 5 

staan (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 366. 

485. Men besluit aan de verschillende commiezen een staat te doen 
opmaken van de hun verschuldigde pachten (21 October 1633) 

Reg. 555, fol. 366 en vo. 

486. Men besluit voorraad die naar het Sas werd gestuurd , terug· 
te brengen naar Gent (21 October 1633) 

Reg. 555, fol. 366 \' 0 en 372. 

487 ~. « Acte presentatie subsidie. ,, (30 Augustus 1633) 

Reg. 555, fol. 367-371. 

488. De vertegenwoordigers van de Vier Leden te Brussel moeten 
verkrijgen dat de betalingen aan de troepen en het leveren van fourrage 
aan de troepen die in het Land van Waas liggen niet. langer op de pro
vincie wegen (24 October 1633) 

Reg. 555, fol. 371 vo. 

489. Bevel tol betaling van de wedde \'all Fr. de Pape, ammunitio
naris van de forten de Peerle, Kalloo , Verrebrouck, Meerdonck, Sec
land, Sinte-Marie, Blockcrsdij ck , Isabelle, Vlaam. eh-Hoofd , Burgt CS

1
) 

(25 October 1633) 

Reg. 55.5 , fol. 372 v ". 

490. Op verzoek van de douairiere van \\t ak keu, wordt aan de gede
puteerde te Brussel gemeld, dat ze moelen trachten Ie verkrijgen dat 
het plakkaat op de jacht van 1631. dat hier te Lande niet werd uitge-

(61) Dit wil zeggen al de forten op den Vlaamsehen oever van de Schelde, tegen-

iO 

15 

20 

over Antwerpen . 30 
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vaardigd, tegen haar niet zou worden ingeroepen (68
) (27 October 1633) 

Reg. 555, fol. 372. 

491. Iteratieve brieven aan de hoofdcollegiën, opdat ze er voor zou
den zorgen dat de subalternen een behoorlijken staat van onkosten voor 

6 keurlingen, overmaken. Zie nr 479 (27 October 1633) 

Reg. 555, fol. 373 vo. 

492. De Infante vraagt dat de soldaten van graaf van Fonteyne 
dezelfde betalingen zouden ontvangen als de troepen die in het Land 
van Waas liggen; dit verzoek wordt overgemaakt aan de hoofdcollegiën 

10 (29 October 1633) 
Reg. 555, fol. 373 vo. 

493. Hepartitie van de sommen die men aan Molser moet betalen 
(29 October 1633) 

Reg. 555, fol. 373 V 0 -374 vo. 

15 494"' . << Resolutie voor den lijdt van thien jacren ten proffijte van 
de drij gheunieerde polders deel van de waeteringhe van serwoutemans 
ambacht te verpachten d'helft van den impost ende impositien tot 
secours van d'oncosten van hunne bedijckinghe. » (4 November 1633) 

Reg. 555, fol. 37'* V 0 -375. 

20 495. Bevel de borgen van Jan Fonteyne dadelijk te eÀeruLeC'ren 
(4 November 1633) 

Reg. 555, fol. 375 vo. 

496. Uitstel van betaling toegestaan aan Jan Monuet, als pachter 
van den impost in het kwartier van Brugge (4 November 1633) 

25 Reg. 555, fol. 375 vo. 

497. Dito aan Daniel Walewijn, pachter in het kwartier van Ieper 
(4 November 1633) 

Reg. 555, fol. 376. 

(&B ) Zie nummer 150 en nota . 

H 
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498. De officieren klagen dal d~ forten aan de Zuidleie grootendeels 
houwvallig zijn en dat de soldaten daarin niet in het droge liggen; men 
zal een in speetic voorschrijven aan ingenieur de Bucq (5 Tovem
her 1633) 

Reg. 555, fol. 376 v • . 

499. Na deze inspectie worden eenige werken aanbesteed (9 
ber 1633) 

Reg. 555, fol. 377. 

Iovem-

500. Men besluit aan den magistraal van het rije te schrijven, geen 
gehoor te geven aan brieven van de Infante en van graaf Fonteyne 10 

nopens uit te voeren werken, alvorens aan de Staten een staat van 
die werken en een schatting van de onkosten te hebben overgemaakt 
(9 November 1633) 

Reg. 555, fol. 377. 

501. Kap. de Brie, bevelhebber op de cc rivier >> tusschen Gent en i5 

Brugge, betoogt dat zijn vrouw en kinderen gebrek lijden tenge
volge van het hem niet uitbetalen van zijn wedde; ze zal hem worden 
voorg-eschoten (9 November 1633) 

Reg. 555, fol. 377 v•. 

502. Op aanklacht van pachter Jan de Monuet, verklaren de Staten 20 

dat heer Jan-Baptist Bulteel, ridder, heer van Renninghelst, niet tot 
het Huis van de Infante behoort en dus niet gerechtigd is om vrijdom 
van belasting te verkrijgen (15 November 1633) 

Reg. 555, fol. 377 v•. 

503. Een inspectie van de forten rond Sluis door Octaviaan van 25 

Maurissien bewijst hoe vervallen deze versterkingen zijn. De Vergade
ring besluit een aantal werken daaraan te laten uitvoeren (16 Novem
ber 1633) 

Reg. 555, fol. 378 v•-379. 

504. Onderzoek over de manier waarop men aan de graven Fugger 30 

hun schuld zal afbetalen; de beslissing wordt aan de principalen over
gelaten (16 November 1633) 

Reg. 555, fol. 379 v•-380 v•_ 
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505. Men besluit de acte van acceptatie van de bede die op 3 October 
werd toegestaan niet te aanvaarden; men blijft weerstand bieden aan 
het feit dat de gelden van de bede zullen mogen gebruikt worden om 
soldaten te betalen, die niet in Vlaanderen of in de grenssteden liggen, 

s en men weigert ook de « rations >> van de soldaten in geld uit te betalen 
(17 November 1633) 

Reg. 555, fol. 380 V 0 -381 v o. 

506. Op verzoek van den magistraat van I~per, wordt besloten alles 
in het werk te stellen om te verhinderen dat de waren, in de << cantijne >> 

10 van de soldaten te Ieper verbruikt, van de belasting zouden vrij zijn 
(18 November 1633) 

Reg. 555, fol. 381 V 0 -382. 

507. Liquidatie van het subsidie van 300.000 gulden; bevel een staat 
op te maken van alle betalingen die daarop werden geassigneerd 

f5 (18 November 1633) 

Reg. 555, fol. 382 en vo. 

508. Men zal een <<corps de garden oprichten bij de kerk van Kalloo 
(18 I 1ovember 1633) 

Reg. 555, fol. 382 V 0
• 

20 509. Uitstel van betaling wordt verleend aan Fr. Elle, partionnair 

25 

van den dubbelen impost te Gent en in den Oudburg (.19 ~ovem

ber 1633) 
Reg. 555, fol. 383 en V 0 • 

510. Vergoeding aan den heer van Gidts (22 November 1633) 

Reg. 555, fol. 382bta en V 0
• 

511". « Commissie verleent aen Gillis van Goethem tot het bedienen 
van het rabot in de brugghe tot Steken. » (24 November 1633) 

Reg. 555, fol. 383 vo. 

512. Molser, agent van de Fuggers, heeft aan den magistraat van 
30 Ieper een sommatie tot betaling doen richten. De magistraat vraagt 

raad aan de Vergadering. Men besluit te wachten op den uitslag van 
de bemoeiingen van de vertegenwoordigers te Brussel (4 Decem
ber 1633) 

Reg . 555, fol. 384 vo. 
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513. Uitstel van betaling wordt verleend aan Jacques van Casteele 
(5 December 1633) 

Reg. 555, fol. 384 vo. 

514. Men besluit het akkoord met de erfgenamen van Cesar Veran
neman, die gronden, rond en gedeeltelijk in het fort Isabelle gelegen, 5 

aan de Staten verhuurd hadden, te hernieuwen (5 December 1633) 

Reg. 555, fol. 384 vo. 

515. Vrijgeleide voor zes weken wordt toegestaan aan Pieter Huughe, 
geëxecuteerd pachter (5 December 1633) 

Reg. 555, fol. 385. 10 

516. Ontvanger-generaal Piersene krijgt opdracht ko;pijen te maken 
van eenige zijner rekeningen (17 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 385 V 0
• 

517. Men schrijft aan de vertegenwoordigers te Brussel opdat ze de 
acte acc~ptatie van de bede zouden opsturen (17 Januari 1634) 15 

Reg. 555, fol. 385 V 0
• 

518. Om reden van het geding tusschen den wijnkoopman Finelli 
en de pachters van 's lands middelen , wordt besloten aan den Koning 
een verzoekschrift te sturen (18 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 386. 20 

519. De commiezen krijgen opdracht een aan den graaf van Wakken 
geleende som terug te eischen en over te gaan tot de verpachtingen 
(19 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 386 V 0 en 387. 

520. Betalen van een voorschot aan Jacques Muushoore en Martin 25 

Michiels (waarschijnlijk aannemers van de werken aan de forten rond 
Sluis) (21 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 386 V 0 -387 . 

521. Opdracht aan Naugheere, commies van het kwartier van Ieper , 
om een som uit te keeren aan Caloen. commies van het Vrije 30 

(23 Januari 1634) 
Reg. 555, fol. 387 V 0

• 
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522. Bevel tot uitbetaling van de gevangeniskosten van Jan en 
Loys de Somere aan Gijscbrecht van Maele, cipier van Kortrijk 
(24 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 388. 

5 523. De magistraten van Brug·ge en het Vrije maken bekend dat ze 
met executie worden bedreigd voor het niet betalen van de aan Molser 
verschuldigde gelden. Men laat hen toe hun aandeel in die schuld te 
betalen (25 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 388 en v 0
• 

1o 524. De documenten betreffende de chuld van pachter Jacob 
Rijsselinck, worden overgemaakt aan den pensionaris van Ieper. Zie 
o' 433 (28 Januari 1634) 

Reg·. 555, fol. 388 v o. 

525• . << Brief van den coninck van Spaignien dat hij, mits den over-
15 lijden van de infante Isabelle, als gouverneur per interim hadde 

aughestelt den marquis d' Aytona. » (6
") (Madrid, 30 December 1633) 

Reg. 555, fol. 389-390 en 401 V 0 -402 V 0
• 

526. Men zal prolesteeren tegen het feit dat de actc acceptatie van 
het laatste subsidie nog altijd niet werd overgemaakt; ook protest tegen 

20 het feit dat de colanel van de te Hontschoote gelegen troepen een 
u cantijoe ,, heeft geopend, en dat voor den daar verbruikten wijn en 
bier, geen rechten worden betaald (29 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 390 v o. 

527. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Catelijoe Vermaire, 
25 weduwe van Will. Vernacht, van Kortrijk (29 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 391. 

528. Het markschip op Plasschendale wordt voor drie jaar aan het 
schippersambacht van Brugge verpacht mits 800 gulden jaarlijks. De 
pacht zal slechts geldig zijn na het sluiten van vrede of bestand; breekt 

30 de oorlog uit terwijl de pacht wordt uitgeoefend dan houdt deze 

('9) Francisco de Mercada, graaf van Ossona, markies van Aytona, gezant van 
Filips IV bij aartshertogin Isabella, lid van den Spaansehen Raad van State, gezant 
van Spanje te Weenen , daarna te Brussel; • majordome " van de Infante en den Cardi
naal-Infant. 
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op voor den duur van den oorlogstijd en zal daarna weer van kracht 
zijn (29 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 391. 

529. Afgevaardigden worden aangesteld om de schade te onderzoe
ken door een grooten storm veroorzaakt aan de dijken tusschen Plas- 5 

schendale en Oostende. Zie nr 545 (30 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 391 v•-392. 

530*. « Acte acceptatie. >> Zie nr 468. ~. « Daerbij non exempt ver
claert sijn die van Steenhuijse , Sint-Amants, Basserode, Ronse (' 0

), 

Sint-Jan Steene ende alle andere. )) (3 October 1633) iO 

Reg. 555, fol. 392-394-395. 

Deze gemeenten genoten bijzondere privilegies in zake belasting. 
Dit verwekt voortdurend klachten vanwege de Vier Leden en in de 
meeste volgende acceptatie acten zal worden bepaald dat ook zij moe-
ten mee betalen. 15 

531. Regeling van de betaling van de schulden van Jacques Rijsse
linclc Zie nr 524 (28 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 395 en v•. 

532. Advocaat Helias (11
) en pensionaris Devree brengen grondig 

verslag uit over het voorwerp van de processen tusschen Schokaert en 20 

de Staten , en over den toestand van Claas Claes, die gevangen is te 
Ieper en de wettelijkheid van zijn executie betwist. Deze zaak wordt 
nu in orde gebracht, zoodat Claes geen verzet meer zal kunnen aantee
kenen tegen zijn executie (6 Februari 1634) 

Reg. 555, f0l. 395 V 0 -398. Zie ook fol. 398 v•. 

533. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Caerle Andries 
Landsman, borg van Joos Martens, pachter van het bestiaalgeld 
(6 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 398. 

25 

(10) Reeds in 1595 wordt Ronse door uitspraak van den Geheimen Raad vrij verklaard 30 
(Stadsarchief, Gent, Inventaris Van Duyse-De Busschere, 1525). 

(71) Pieter Helias. heer Van Waarschoot, geboren te Gent, was zoon van Gillis Helias 
d'Huddeghem; hij zelf was een zeer beroemd advocaat, werd raadsheer in den naad van 
Vlaanderen in 1637 en stierf reeds in 1638, 
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534. Fr. de la Torre C2
), raadsheer van den Kouing, commissari bij 

de monsteringen , wordt verzocht zijn ambt ten gunste van de Staten 
uiL te oefeneu Lij het opmaken van de niem e lijst van troepen en zal 
hiervoor regelmatig zijn wedde ontvangen (6 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 398 V 0 ·399. 

535. Raadsheeren van de Rekenkamer te Rij sel en van den Raad 
voor Financiën worden gevraagd om op 6 Maart over te gaan tot de 
auditie van de rekeningen (9 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 399. 

lû 536. UitLetalen aan Jacques Bornac~' van de huur van een huis te 
Hansbeke (9 Februari 1634) 

Reg . 555, fol. 399. 

537. Besluit op 23 Februari collatie te houden over de gewone 
bede van 100.000 gulden maandelijks , aangevraagd op 28 Januari 

15 (11 Februari 1634) 
Reg. 555, fol. 399 v o. 

538. Bevel aan ontvanger-generaal de Vicq, om zijn rekeningen te 
komen voorleggen (11 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 400. 

20 539. Het is gebleken dat in de kwartieren van het Vrije en Ieper, 
het bestiaalgeld niet even hoog werd gesteld als in de twee andere 
kwartieren , doordat bepaalde kategorieën van jonge dieren vrij werden 
gehouden. Gent weigert eenige repartitie van belastingen te aanvaar
den , zoolang de gelijkheid niet werd hersteld. Men zal hierover de 

25 principalen raadplegen (12 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 4.00-401. 

540• . (( Brief van den selven marqui · sijne promotie advi erende. >> 

Zie nr 525 (24 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 403 en v ". 

!JO 541 " . (( Petitie va11 een bede ordinaire van 100 duij sent guldens ter 
maendt voor den tijdt van een jacr, ende 600 duijsent gulden eens , 

(72) Blijkbaar de vroegere ontYanger-generua I. 
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met briefven van instructie etc. » Voor den datum van de petitie, zie 
nr 537 (24 Januari 1634) 

Reg. 555, fol. 403 v•-408 vo. 

542. Uitstel van betaling wordt verleend aan pachter Jan Dedier 
(11 Februari 1634) 5 

Reg. 555, fol. 400. 

543. Als schadeloosstelling, wordt aan Willem van Gotengijs de 
pacht van het bestiaalgeld te Damme, Hoeke en Munikrede voor drie 
jaar hernieuwd (13 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 409 vo. 

544. Bevel tot lichten van het tekort van de bede gedurende de 
3 wintermaanden, met repartitie (13 Februari 1634) 

Reg. 555 en fol. 409 V 0 -410 vo. 

iO 

545. Na verslag van een inspectie (zie nr 529) wordt besloten de 
noodige werken uit te voeren aan de dijken tusschen Oostende en 15 

Plasschendale. Zie nr 529 (16 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 410 V 0 -41i vo. 

546. Een voorstel vanwege Molser en M. Vermuleus, << president » 

van het Mylius college te Leuven, nopens het regelen van de hangende 
schulden aan Molser, wordt aanvaard (17 Februari 1634) 20 

Reg. 555, fol. 411 V 0 -413 vo . 

547. Men zal van de borgen van Louis Meerschaert eischen dat ze de 
sommen die hij schuldig blijft, betalen. Zie nr 69 (17 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 414 V 0
• 

548. Dergelijk bevel ten laste van Steven Verhonne, borg voor 25 

Sebastiaan de Prince, ondernemer van vestingwerken aan het 
Vlaamseh-Hoofd (17 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 414 V 0
• 

549. Bepaling van het gebruik voor versterkingen der overblijvende 
sommen uit de bede van 250.000 gulden (17 Februari 1634) 30 

Reg. 555, fol. 415 vo. 
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550. Bevel om te Brugge eenige pontons in orde te brengen 
(17 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 415 vo ? 

551. Bevel tot in vrijheidstellen van Andries van der Beken , partion
;o; nair in een pacht (17 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 416. 

552. l\1en besluit fe schrijYen aan de vertegenwoordigers te Brussel, 
opdat ze zouden aandringen bij den Raad van Financiën om geen 
Yerandering aan te brengen aan de plakkaten betreffende den invoer 

w van traanolie, en den uitvoer van rauw laken en wijn (17 Februari 1634) 

Reg. 555, fol. 416. 

553. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering te Gent op 
7 Maart. 1634 

Reg. 555, fol. 417. 

15 554. De vertegenwoordigers van den Oudburg maken bekend dat z.c 
nieuwe brieven van re,presaille hebben ontvangen vanwege den ont
vanger van het Contributieland van Vlaanderen te Sluis, als antwoord 
op een dergelijken maatregel vanwege de Staten van Brabant te Ber
gen-op-Zoom. Men zal dit meegeven aan burgemeester van het Vrij e, 

20 de la Torre, die naar Brussel trekt (zonder datum) 

Reg . 555, fol. 417 vo . 

555. Dezelfde klagen er over dat troepen soldaten zich zonder bevel 
te vcrtoonen op het land gaan vestigen en in de dorpen logeeren. Ze 
krijgen opdracht een schriftelijke en gedocumenteerde klacht op te 

25 stellen (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 418. 

556. Bevel tot betaling van eenige werken omtrent Plasschendalc, 
uitgevoerd door Jacques Nuisoire en Marten Miebiels (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 418. 

30 557. Regeling nopens de aanstaande verpachtingen van sommige 
hn,positiën (8 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 419. 
·12 
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558. Ingenieur de Bucq meldt dat de betaling van de schuld van 
Sebastiaan de Prince (zie n'' 548) afgedaan is (8 :yfaart 1634) 

Reg. 555, fol. 419 v ". 

559•. « Resultaet vuijt de advisen van de heeren principaelen le 
consenteren 90 duijsent guldens ter maendt voor een half jaer ingaende 5 

ra meije 1634 ende 400 duijsent guldens voor subsidie extraordinaire. )) 
Zie nr 541 (9 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 420-430. 

560. Bevel lot uitbetaling· aan de weduwe van Niklaas Baké van de 
huur van een huis te Lovendegem, dat door de soldaten wordt bewoond 10 

(9 Maart 1634) 

Reg·. 555, fol. 430 vo. 

561. De pacht wordt aan de brouwer van Meenen voor een halfjaar 
hernieuwd op de vroegere voorwaarden (11 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 430 V 0 -43i. 15 

562. De magistraat van Bourbourg vraagt invrijheidstelling en 
kwijtschelding van de schuld van .Jacob Damman, zijn suppoost, 
pachter van impositiën op bieren, wijnen , slachtgeld, etc. (sic). Een 
gedeeltelijke kwijtschelding wordt hem toegestaan , maar hij blijft 
geëxecuteerd (9 Maart 1634) 20 

Reg. 555, fol. !131 vo. 

563. Bevel tot uitbetaling- van een schuld aan den heer van Gidts, 
Marius van den Berghe, lid van den « Haeclt van oorloghe n van den 
Koning (9 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 432 en v o. 

564. Tegemoetkoming aan den magistraat van het Land van \Vaas , 
dat uitgeput is door het onderhouden van troepen (11 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 432 V 0 -433 . 

565. Verzoek aan den Koning, om het schaapsgeld op nieuwe voor-

25 

waarden te mogen heffen (14 Maart 1634) 30 

Reg. 555 , rol. 433 vo. 
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566. Besluit dat voortaan geen enkel college werken zal mogen 
ondernemen ten koste van de generaliteit, zonder hiervoor de uit
drukkelijke toestemming van de Vergadering te hebben verkregen 
(14 Maart 1634) 

H.cg. 555, fol. 433 v o. 

567. Men besluit alle leveringen aan de compagnieën van kap. Hen
nin en Roug·eleu, die van geen dienst zijn voor het land, stop te zetten 
(Gent, 15 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 434. 

to 568. Een niet gespecifieerd verzoek van den magi~traat van \iVncht.e-
beke en vVinkel wordt afgewezen (18 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 434 V 0
• 

569. De magistraat van het Vrije laat weten dat hij zich niet verder 
zal ' 'erzetten tegen de nieuwe regeling op het schaapsgcld. Zie nr 565 

15 (18 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 435. 

570. Voorloopige beslissingen inzake executie gedaan door Louis de 
Somere, deurwaarder, op Pieler Huyghe. De zaak wordt voor de 
Gentsche schepenbank gebracht (23 Maart 1634) 

20 Reg. 555, fol. 435 V 0
• 

571. Eenige colleges hebben aan den Raad van Vlaanderen een 
interpretatie gevraagd van een ordonnancie op de soldaten die uit den 
koninklijken dienst gaan en er weer in komen. De Raad vraagt aan 
de Staten of zij reeds een int rpretatie hebben gegeven; ueze laten 

25 hun voetstappen desbetreffende kennen. Tevens wordl aan den Raad 
gevraagd te verkrijgen dat de nieuwe in- en uitvoerrechten niet wor
den toegepast; de Raad weigert en meldt dat die rechten reeds onder 
vorm van tarief staan. Onmiddellijk worden expressen naar de vcrte
genwoordigers te Brussel gestuurd, opdat ze de acte presentatie van 

30 het subsidie slechts zouden voorleggen, indien die rechten niet worden 
uitgevaardigd C3

) (24 Maart 1634) 

Heg . 555, fol. 436-<137. 

(13) Zie de • nieuwe ordonnantie ende liste s'coninck gheduchts heeren van den )aere 
1634 op het lichten .. . van de licenten ... (B·iblio_qr. Cant.. II . nr• 845 en 1098.) 
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572. Ontvangst van de interpretatie uoor den gouverneur van hel 
bewuste plakkaat; de vertegenwoordigers te Brussel krijgen last om 
te bekomen dat de soldaten die in dienst geweest zijn van sommige 
subalternen ook daarin begr~pen worden . Ook indien ze geen voldoe
ning kunnen krijgen, zullen ze toch de acte presentatie aanbieden 5 

(27 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 437 v •. 

573 ~ . (( Acte presentatie subsidie. » De voorwaarden voor de betaling 
van de bede zijn : het intrekkeu van de nieuwe in- en uitvoerrechten 
op den visch , rauw lijnwaad, rauw garen , vlas; ook eenige maatregelen 1.0 

voor het logeeren van troepen (27 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 438-442bi•. 

574. Ontslaan van Fr. Dominicke en J. Michieis, commiezen van den 
impost voor Brugge en het Vrije, van hun opdracht om Cl. Claes te 
executeeren (30 Maart 1634) 15 

Reg. 555, fol. 442 v •-443. 

575. Bespreking over de manier waarop het Vrije het tekort zal 
vergoeden teweeggebracht door het te laag stellen van het bestiaal
geld. Zie n' 539 (Gent, 31 Maart 1634) 

Reg. 555, fol. 4.43-4.44 v•. 20 

576. Voortzetten \·an die bespreking en bevestiging van de nieuwe 
regeling op het bestiaalgeld (3 April 1634) 

Reg. 555, fol. 4.44 v•-44.5 v• . 

577• . (( Resolutie het wijnghelt voor de heeren van de vergaede
ringhe ter verpachtinghe van de provintierechten te reguleren op 25 

2 st. te ponde. » (3 April 1634) 

Reg. 555, fol. 4.45 v•-446. 

578. De gedeputeerde zullen ook de auditie van de reiskosten van 
de « messagiers » doen (3 April 1634) 

Reg. 555, fol. 446. 

579. Aan den magistraat van I~per wordt voorgeschreven te onder
zoeken of de borgen gesteld door P. Huijghe en Claas Claes voldoende 

30 
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zijn, om hen een tijdelijke invrijheidstelling toe te staan (4 April 1634) 

Reg. 555, fol. 446 V 0
• 

580. Er wordt toegestemd in het verzoek van de commiezen, om zich 
voor het aanslaan van de goederen van Claas Claes, zijn borgen en 

5 vennooten, van al den noodigen raad van advocaten te voorzien, ten 
laste van de generaliteit (4 April 1634) 

Reg. 555, fol. 447. 

581. Ontvanger-generaal de Vicq vraagt om voor krijgsuitgaven een 
som te kunnen krijgen als voorschot Ü!P de laatste toegestane bede. 

10 Daar deze bede nog niet is u geaccepteerd >> door den gouverneur
generaal, wordt dit geweigerd (6 April 1634) 

Reg. 555, fol. 447 V 0 -448. 

582. Bevestiging van resolutie onder nr 577 (10 April 1634) 

Reg. 555, fol. 448 en V 0
• 

15 583. Protest van den magistraat van Ieper over dezen maatregel met 
talrijke voorbeelden van uitzonderingen (8 April 1634) 

Reg. 555, fol. 448 V 0 ·450. 

584. De Vergadering verklaart zich akkoord met hel heffen van de 
executie op de pachters, vennooten en borgen van de pacht van het 

20 maalderijrecht in het kwartier van Gent (8 April 1634) 

Reg-. 555, fol. 450. 

585. Executie van Jacques van de Casteele en van Benedielus Spille
baut, pachters van den grooten uitdrijf vanaf 1 Mei 1634 (sic) 
(8 !\pril 1634) 

Reg. 555, fol. 45i. 

586. Voortzetten aan Beernaert van der Straeten, schepen van 
Brugge, van de opdracht om de rekeningen van de commiezen van 
het land te onderzoeken (10 April 1634) 

Reg. 555, fol. 452 . 

30 587. Men besluit dat vertegenwoordigers van de Leden werken aan 
· Sas-van-Gent zullen onderzoeken (10 April 1634) 

Reg. 555, fol. 452. 
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588. Men besluit een betalingsordonnancie van den Raad van Finan
ciën . ten gunste van Pieter Haemelijnck, uit te voeren (10 April 1634) 

Heg. 555, fol. 452 vo. 

589. Bepaling van de voorwaarden waarop Jan van de Fonteyne, 
gewezen pachter van de maalderij in het kwartier van Gent, in vrijheid 5 

wordt gesteld. Zie nr 584 (10 April 1634) 

Reg. 555, fol. 453. 

590 . << Opstellinghe en de repartitie van de quartieren in het ver
pachten van de ,provintierechten. » Het kwartier van Gent wordt inge
deeld in 19 kwartieren, dat van Brugge in 14, dat van Ieper in 10, 10 

hel Vrije in 16 (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 456-468. 

591 · . « Yerpachtinghe van de vier ponden per vat wijn etc. met 
conditien. » De pacht geldt vanaf 1 Mei 1634. Onder de pachters treft 
men aan Corn. de Vos, Louis de Somere, Anth. Persijn, Joos Stouthals, i5 

~Iichiel i.\Iinne, Louis Manaulx, David Bo. che (24 Maart 1634) 

Heg. 555, fol. 469-492. 

592. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 22 April 1634, 
te Gent 

Reg. 555, fol. 492. 

593. De acte acceptatie van de laatste subsidie werd ontvangen, en 
aan de principalen overgemaakt (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 492 vo. 

594. Besluit Benedielus Spillebaut te executeeren voor ZIJn achter-

20 

stallige pachten van 1628 en 1629 (26 April 1634) 25 

Reg . 555 , fol. 492 V 0 -493. 

595. Herhaald besluit de leveringen aan de compagnieën Hennin en 
Rougelen te schorsen (26 April 1634) 

Reg. 555, fol. 493 . 

596. Vercijnzing van een grond gelegen bij het fort de Meulewal, 30 

langs de Zuidleie (27 April 1634) 
Reg. 555, fol. 493 v • . 
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597. Ingevolg·e zijn bericht dal de vijand een aanval op de vesting 
voorbereidt, wordt een hoeveelheid krijgsvoorraad gestuurd nan den 
gonvernf'lll' van Sas-van-Gent (28 April 1634) 

Reg. 555, fol. 493 v • . 

5 598. Er wordt aan Abraham Piersene, ontvanger-generaal van Oost-
Vlaanderen , opgedragen, een verschuldigde som aan Se bas tiaan de 
Prince niet uit te keeren, zoolang deze de Prince een hooger bedrag·, 
dat hijzelf aan de Staten schuldig is, niet heeft betaald (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 49'L 

w 599. Inventaris van den naar het Sas gestuurden voorraad. Zie n" 597 

15 

(3 Mei 1634) 
Heg. 555, fol. 494 v •-495. 

600. De koning· van Spanje bedankt de Staten voor hun trouw C4
) 

(Madrid, 6 April 1634) 

Reg. 555, fol. 495 v•-496. 

601. 1 iettegenstaande het verzet van de vertegenwoordigers van het 
Vrije, valt resultaat, de acte acceptatie van het subsidie, mits enkele 
detailwijzigingen, te aanvaarden (16 en 13 Mei 1634) 

Reg. 555, ll96-497 en 498 en v•. 

20 602. Bevel tot betaling aan Pauwels Baudens, ontvanger van de 
wateringe van Reigersvliet, van de onkosten voor heL herstellen van 
twee bruggen te Zwanebrugge en Eijenbroeck. De onderhoudskosten 
van deze bruggen zullen voortaan ten laste vallen van de wateringe 
(10 Mei 1634) 

25 Heg. 555, fol. 497-498. 

603. Plechtig overmaken aan den magistraat van het Vrije van den 
brief van den Raad van State van 9 Mei aangaande de verpachtingen 
van het bestiaalgeld (13 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 4B8 v•-499. 

30 604. Bevel tot verkoop van een bezitting van Pieter van de Kerchove, 
zoon van Frans (pachter van het maalderijgeld voor het rekenjaar 
1 November 1634-1635) (15 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 499 en v". 

(1') Correspondance, VI , n•· 912. 
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605. Onderzoek ten koste van het land, nopens de erfenisaanspraken 
van den heer Antoon Behaghel (15 :Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 499 vo-500. 

606. Bevel aan .Tonkh. Frederik Nieulant, commies van de impo
sitiën in het kwartier van Gent, om een som van 14.000 gulden te 5 

lichten (15 Mei 1634) 
Reg. 555, fol. 500. 

607. Dergelijk bevel voor een bedrag van 6.000 gulden aan 
P. Naugheer, commies van 's lands impositiën in het kwartier van 
Ieper (15 Mei 1634) 10 

Reg. 555, fol. 500 vo. 

608" . << Different op den transport van den jaere 1631, of die moet 
achtervolght \VOrden ofte niet. >> Men moet een som van 400.000 gulden 
uitzenden; de vertegenwoordigers van Gent verzetten zich tegen het 
feit, dat de smaldeeling zou gebeuren op den voet van het transport 15 

van 1631. Ze laten dit eindelijk, voorloopig en onder voorbehoud, 
gebeuren (12 en 15 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 500 v 0 -501 en 502. 

609. De magistraat van het Vrije heeft kennis gehad van den wil 
van den Koning in zake het verpachten van het bestiaalgeld voor het 20 

jonge vee (zie nr 603) en legt zich daarbij neer << bij provisie ende op 
proteslatie n; de Vergadering besluit dan onmiddellijk over te gaan tot 
het. verpachten van het recht van 2 stuiver per maand op de vaarzen, 
stieren en ossen van twee jaar oud (17 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 502 vo-503 vo. 25 

610. De magistraten van de kasseirijen van Duinkerken, Nieuwpoort 
en Veurne, hebben een verzoek gericht tot den gouverneur-generaal; 
deze vraagt advies aan de Staten die zelf afgevaardigden en ingenieurs 
sturen om den toestand te onderzoeken (17 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 504. 30 

611. Voorstel vanwege het Vrije : dat de commiezen van den ouden 
impost, drie maanden na deze middelen te hebben verpacht, aan de 
Vergadering de opbrengst van de pachten bekend maken, samen met 
het bedrag van de uitgaven , welke ze gedurende dit seizoen (dit wil 
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zeggen tijd waarvoor de pacht gesloten is) moeten bestrijden , om 
zoodoende uit te maken welke bedragen men zal moeten vinden buiten 
deze pachtgelden. Ze stellen ook voor dat, wanneer de last van de renten 
die op een kwartier weegt, te zwaar wordt, deze renten voor een deel 

5 zouden gaan wegen op een ander kwartier (22 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 508 V 0
• 

612. Men verneemt dat de vijand troepen en schepen bij Philippine 
concentreert. De graaf van Fonteyne heeft de Engelsche en Iersche 
regimenten van uit het Westkwartier naar de bedreigde streek 

1.0 gebracht; hij vraagt dat de Staten aan deze troepen eenige betaling 
zonnen toestaan (24 Mei 1634) 

Reg·. 555, fol. 509 en V 0
• 

613. Opdracht aan commies Nieulant om 81.000 gulden te leenen, om 
het tekort van de drie laatste wintermaanden van de gewone bede te 

15 vergoeden. Dergelijke opdrachten, met andere bedragen, aan commies 
François de Villegas in het kwartier van Brugge, Pieter Naugheer in 
het kwartier van Ieper, en François van Caloen in het Vrije 
(24 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 510 en V 0
• 

20 614. Bevel van den Raad van Sta te om zonder verwijl over te gaan 
tot het verpachten van het bestiaalgeld op het jonge vee in het Vrije 
(9 Mei 1634) 

Reg. 555, fol. 511. 

615. Intenpretatie van dit bevel , regeling van deze verpachting 
25 (26 Mei 1634) 

Reg. 555 , fol. 512-513. 

616. Lijst van de troepen die moeten betaald worden met het geld 
van de bede (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 514-5H3. 

3o 617. Verdeeling onder de vier commiezen van een te lichten som 
nm 50.000 p-nlden (zonder datum) 

Reg. 555 , fol. 516 en V 0
• 

13 
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618. De betaling aan de troepen zal vanaf 1 Juni 1634 (op den voet 
van de lijst onder nr 616) gerekend worden (Gent, 13 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 516 vo ; idem in reg. 556, fol. 1. 

619. De magistraten van Assenede vragen een gelelelijke tegemoet
koming. De Staten raden hen aan zich tot den Raad van Financiën te 5 

wenden (14 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 517; idem in reg. 556, fol. 1'. 

620. De Vcrgadering besluit voor 20.000 gulden werken te laten uit
voeren (aan forten il) in het kwartier van Brugge (19 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 517 v o. 

621. Ze besluit een reeks werken langs de Zuidleie te doen uitvoe
ren (19 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 518. 

622. Ze besluit aan Pieter Harnerlinck voor zijn diensten 20 pond 

10 

groote te schenken (20 Juni 1634) 15 

Reg. 555, fol. 518. 

623. Betaling aan Schapelinek en Coen, ondernemers van werk.en 
aan de forten van Sluis (20 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 518 . 

624 •. (( Compareren ter vergaedering he clrij commissarissen van de 20 

majesteit vert.hoonende noodigh te wesen van cenighe nieuwe midde
len op te stellen tot het vinden van de courtresse van de beden boven 
het incornmen van de loopende middelen in plaetsc van de selve 
courtresse Yuijt te senden. » (21 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 519 en v o. 

625. Aan de colleges van Brugge en hei Vrije wordt toelating gege
ven aan graaf Fonteyne den noceligen oorlogsvoorraad te schenken , 
geput uit de magazijnen van de generaliteit (22 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 520. 

25 
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626. Op bevel van den Koning, zal een som van 8.000 gulden worden 
uitbetaald aan de parochies van \Vinkel en \Vachtehekc (22 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 520. 

627. Opdracht aan de commiezen om een deel van de gelden van de 
5 hede uit te betalen aan ontvanger-generaal de Vicq (22 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 521 en V 0
• 

628. Men zal den voorzitter van den Raad van Vlaanderen verzoeken 
recht te laten wedervaren in het geding tusschen Hosten van Bergen, 
kassier van commies Caloen, en den procureur-generaal van Vlaanderen 

10 (26 Juni 1634) 

15 

Reg. 555, fol. 522. 

629. Besluit het terugvorderen van den krijgsvoorraad die aan den 
gouverneur van het Sas geleend werd, voor een maand uit te stellen 
(26 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 522. 

630. Graaf van Fonteyne, die door het land trekt, werd tot super
intendant over al het krijgsvolk van Vlaancleren aangesteld; men zal 
hem gelukwenschenen hem met een geschenk vereeren (26 Juni 1634) 

1:->.eg·. 555, fol. 522 V 0 -523 V 0
. 

20 631. Daar de graaf niet door de stad (Gent P) trekt, zal men hem 
gaan geluk wenschen (26 Juni 1634) (6 uur 's morgens) 

Reg. 555, fol. 523 V 0
• 

632. Op verzoek van graaf van Fonleyne, en alhoewel de Vergade
ring daartoe geen opdracht heeft van haar principalen, wordt besloten, 

25 voorloopig, en voor drie dagen, eenigen voorraad toe te staan aan de 
troepen. Het Vrije dringt aan opdat dit ook zou toegestaan worden 
aan de Ierschc troepen (22 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 524-525 v ". 

633" . « Specificatie 'vaerin bestaen de middelen opghestelt tot het 
30 vinden van de ayden ende subsidien. )) In betrekking met nr 624, 

interessante opsomming van de verschillende belastingen. Voor hel 
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halfjaar dat aanvangt met 1 \1ei 1634. ware11 dr inkomsten als volg! : 

1. Een gulden pel' ton goed bier, 6 stuiver per ton 
kleinbier, 10 stuiver per ton gebrouwen azijn. 

:!. Het slachtgeld : op eiken os of stier van 3 jaren , 
20 stuiver; op elke koe of os van 2 jaren, 
10 stuivm·; op elk kalf, 5 stuiver ; op ell{ 
schaap, 3 stuiver; op elk lam 1 st. lf.a . . . 

:1. Vier pond groote per vat wijn; 25 gulden pet 
kwarteel brandewijn ; 3 gulden per kwarteel 
wijnazijn, wordt verpacht in één pacht . 

4. Zout, visch, haring, invoerrechten 
5. Recht op het uitgevoerde vee : 30 stuiver per 

os, 15 per koe, 7,5 per kalf, 15 per vaal's , 

l75.655 g. 

:11.744 

32 .755 

11.752 

7 per zwijn, 4 per schaap, 2 per lam . . . . .2 1. 

(i. Recht op het vee : 8 stuiver per maand op 
een paard; 2 stuiver per maand op een os, 
stier of vaars van 2 jaar; op een melkkoe 
6 stuiver. Alle overige koeien, ossen, stieren, 
vaarzen van 3 jaar en meel' : 6 stuiver per 
maand . . . '*98.525 

7. Het schaapsgeld lf.a stuivm· per schaap pm· 
maand (75

) 30.498 

(29 Juni 1634) 
Heg. 555, fol. 525 V 0 -527 v ". 

JO sch. 9 t. 

7 7 

5 0 

0 9 

0 () 

1.2 g 

14 6 

5 

10 

20 

634. De commiezen hadden opdracht (zie n•· 613) geld te lichten om e!'i 
het tekort van de bede te bestrijden; dit geld werd sedert gebruikt voor 
betalingen aan soldaten (nr 618); thans bezitten de Staten geen geld, 
u te meer dat de middelen van Somermaenden van verpachtingen wat 
traegh incommen », en wordt aan de commiezen bevolen, nieuwe 
gelden te lichten (30 Juni 1634) :30 

Reg. 555, fol. 527 V 0 -529. 

635. Ontvanger-generaal de Vicq vraagt geld om de soldaten te 
betalen. De vier commiezen krijgen la t hem de gevraagde 50.000 gul
den uit te betalen (30 Juni 1634) 

Reg. 555, fol. 529 en vo. 

636. De burgg-raaf van eurne heeft aan den Koning toelating
gevraagd om straten te doen aanleggen in de heerlijkheden van tavele 

( ' ~ ) Er waren dus ruim 2.500.000 schapen 1n Vlaanderen I 

35 
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en Beveren; dit verzoek werd aan het advies van de Staten onderwor
pen, die op hun beurt het advies van den magistraat van Veurne inroe
pen (1 Juli 1634) 

Heg. 555, fol. 530. 

" 637. Resolutie de troepen van graaf Fonteyne te onderhouden van 
haver, hooi en steenkool. Opdracht aan de commiezen om het daartoe 
noodige geld te lichten (1 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 530. 

638. Vaststellen van de opdrachten van een afvaardig·ing die naar 
JO graaf van Fonteyne wordt gestuurd, om gunstige voorwaarden voor hel 

leveren van deze steenkool, hooi en haver, te verkrijgen (1 Juli 1634) 

lli 

Reg. 555, fol. 531 en V 0
• 

639. Betaling· van een voorschot aan den luitenant van kap. Hennin 
(1 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 532. 

640. Bepaling van de hoeveelheid hooi en haver die aan eiken soldaat 
zal geleverd worden en voor hoelang (twee maanden) (3 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 532 V 0
• 

641. Besluit dat de troepen van de Financiën van dezelfde leveringen 
zo zullen genieten; deze uitgaven zullen worden gevalideerd op de achter

stallige betalingen aan de kapiteins (3 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 532 V 0
• 

642. Onderhandelingen werden aangeknoopt om de personen die 
door den vijand in Brabant, ten titel van represailles, werden gevau-

25 gen gemaakt, in vrijheid te doen stellen. De Staten schrijven aan hun 
vertegenwoordigers te Brussel dat ze er voor moeten zorgen, dat ook 
de gevangenen uit Vlaanderen in dit akkoord worden begrepen 
(4 .T uli 1634) 

Reg. 555, fol. 533-534 v " . 

:;o 643. De Vicq, burgemeester « van commune van den lande van 
Vrijen >> wordt naar graaf van Fonteyne gestuurd om hem de getroffen 
maatregelen (zie n'· 641) mede te deelen (4 .Tnli 1634) 

Heg. 555, fol. 533-53!1 y o. 
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644. Lucas de Meulenaere, schout van Assenede Ambacht, in naam 
van vVachtebeke, en Jan van Hecke, schepen van vVinkel, worden 
gelast met het uitvoeren van bovenbedoelde leveringen aan de soldaten 
(4 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 535 vo. 

645. De magistraat van Cassel klaagt dat, in strijd met de acte van 
acceptatie van de bede, Iersche troepen in die stad gelogeerd werden . 
De vertegenwoordigers te Brussel krijgen last dit misbruik te doen 
ophouden (5 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 535 V 0 -536. 

646. Aan Pieter de Smet, pachter van belastingen. wordt uitstel van 
betaling geweigerd; een deel van zijn schuld wordt lnvijtgescholden 
aan Pieter van Kerckhove, pachter van den impost van Oostkerke 
(5 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 536 en vo. 

647. Regeling met de Vicq, ontvanger-generaal van de bede van 
Vlaanderen, van eenige punten betreffende het uitbetalen van wedden 
(z"bnder datum) 

Reg. 555, fol. 537 en V 0
• 

5 

iO 

15 

648. Kritiek op de rekeningen door de Vicq voorgelegd : een aantal 20 

posten daarin vallen niet ten laste van de provincie; uitvoerige opsom
ming daarvan. Een ordonnantie getroffen door den Raad van Financië11 
op 6 Mei 1632 (ze staat niet in het resolutieboek) wordt door de prin
cipalen verworpen (5 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 537 V 0 -541 V 0
• t5 

649. Bondig overzicht van de onregelmatig door de Vicq gedane 
uitgaven, meestal krijgsuitgaven; strenge opdracht wordt hem gege
ven verder stipt naar de voorschriften van de Staten te handelen tenzij 
voor eenige kleine of geheime uitgaven , die worden opgesomd en 
waarover hij vrijer beschikt (5 Juli 1634) 30 

Reg. 555, fol. 541-543. 

650. Lijst van de te betalen en te onderhouden troepen (5 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 542 V 0 -544 vo. 
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651. Men weigert werken aan de forten van Sluis te bekostigen , 
omdat ze niet werden aanbesteed in de gebruikelijke vormen 
(10 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 544 V 0
• 

5 652. Besluit aan de troepen van colanel de Crequy, te Sint-Jan 
Stcene gelegen, dezelfde leveringen te doen als aan de troepen te 
Zeizate en \Vinkel (13 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 545. 

653. Bepaling van het loon van Fr. Goetgebuer, die met een bootje 
10 ten dienste staat van graaf van Fonteyne (13 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 545 vo. 

654. Men be luit de gebruikeli.jke rantsoenen te leveren aan de nieuw 
aangekomen compagnie van baron van Hekclsbeke (13 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 545 v o. 

t5 655. De Staten weigeren eenige werken uit te voeren aan het Sinte
Theresafort bij Sluis (13 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 546. 

656. De commiezen krijgen updrachl de gelden te lichten voor het 
bekostigen van de leveringen aan de soldaten gedurende twee maan

zo den (13 Juli 1634) 
Reg. 555, fol. M6 en V 0

• 

657. Brief aan graaf van Fonteyne en aan mestre de camp don Euge
nio O'Neil waarbij gevraagd wordt naar de hospilalen van Gent en 
Brugge geen alelaten te sturen die aangetast zijn van een be mettelijkc 

25 ziekte, maar voor hen een barak op te richten (13 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 547. 

658. Lij~t van de troepen, te Sint-Jan Steene gelegen , die worden 
onderhouden (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 547 V 0 -548. 

80 659. Bevel aan Lieven Eeckman om bepaalde leveringen van steen
kool en kaarsen aan de troepen te doen (15 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 548. 

I 
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660. Bevel aan den magistraat van Brugge en het Vrije om stroo aan 
de Ierscl1e troepen te leveren (16 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 548 vo. 

661"' . '' Resolutien van de llCeren principaelen op het selve vertoogh, 
mitsgaeders gheexhiheerde propositien van de voorseijde heeren com- 5 

missarissen die niet overghestelt en sijn. » Zie nr• 624 en 665. Die voor
stellen worden verworpen. Gent, Ieper en de Geestelijkheid vragen 
vóór alles het schaapsgeld in het Vrije en het kwartier van Brugge te 
verhoogen, zooals door een resolutie besloten werd. Brugge verzet zich 
hiertegen (17 Juli 1634) 10 

Reg. 555, fol. 548 V 0 -553. 

Nota : de paginatie is hier verkeerd in het Resolutieboek, er stMt 560 tot 
564 in plaats van 550 tot 554. 

662. De commiezen krijgen opdracht geld te lichten om het tekort 
van de bede te dekken (18 Juli 1634) 15 

Reg. 555, fol. 563 yo. 

663. De commiezen krijgen opdracht aan ontvanger-generaal de Vicq 
de noodige sommen uit te betalen om placquillas te geven aan de 
soldatPon (18 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 564. 

664. De magistraat van Gent schrijft aan het Hof te Brussel opdat 
geld zou worden gestuurd om het Iersche regiment te betalen 
(18 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 554 yo. 

20 

665•. '' Rescriptie jeghens de voorseijde overghegeven propositie 25 

ciaerbij ijder point van belastinghe verhandelt ende gherejecteert wordt 
om dat die gheen egaliteijt en importeren ende dat clickwils den 
rijeken niet en saude moeten betaelen ende den ghemeenen man al. )) 
Op iteratief verzoek, geven de Staten de reden op, waarom ze alle 
voorgestelde maatregelen om geld te vinden verwerpen. Hierdoor ver- 30 

nemen we dus meteen welke die voorstellen waren. Een recht op de 
tabak P Dil brengt niets op en zou vooral wegen op den kleinen man. 
Een recht op de boter ·p In strijd met 't geen de commissarissen bewe
ren , wordt er veel boter ingevoerd, namelijk uit de streek van Boonen 
naar deze van Sint-Omaars. Er wegen dus reeds zware inkomrechten ;3[) 
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op dit product. Een nieu\\ recht o,p het vee : Het is reeds zeer zwaar 
belast. Een belasting op de kostbare kleederen , ju" eelen e.a. ~ Men zal 
er dan geen meer dragen. << Tantièmes '' op hel inkomen van huize11, 
landerijen en renten ~ Dit i niet eerlijk, omdat de rijke kooplieden , 

5 die veel geld << in koffer )) hebben. maar o-ecn hui zen, landen of renten. 
niet zouden meebetalen. Het schaa,psgelcl verhoogen ~ Het is reeds te 
zwaar. De opbrengst van het maalderijrecht gebruiken voor de bede :1 

Tc veel renten zijn erop gehypothekeerd. Zien" 624 (19 Juli 1.634) 

[{ g. 555 , fol. 554 V 0 -561 V 0
• 

·10 666. ingevolge d' aanspraken van Mariu · >an Berghe, heer van 
Gidts, wordt deze verzocht zijn bewijzeu voor te leggen aan den 
magistraat van Gt>nt (20 Juli 1634) 

Heg. 555, fol. 561 V 0
• 

667. De Vergadering gaat uiteen (2() J ui i 1634) 
15 Reg-. 555, fol. 561 V 0

• 

668. Volmacht wordt gegeven aan den magistraat van Gent om ver
goedingen te doen uitbetalen aan de drie commissarissen van den 
Koning de Vulderc, van der Beken , Berti . Zie n•· 624 ( ?) (21 Juli 1634) 

Reg. 555, fol. 562. 

20 669" . u De heeren van de vergaederinghe. tol Ghendt sijnde, ver-
soeken schepenen van de Keure dat sij , alle affah·en postponerende, hier 
5 a 6 daeghen sauden blijven tot het rnaeken van de repartitie. ' l weleke 
toeghestaen wordt. )) (Gent, 22 Augustus 1.634) 

Reg. 555, fol. 563. 

25 670. De Staten vragen aan den magi traal van Ieper alle mogelijkE' 
inlichtingen te nemen, zoowel te leper als te Duinkerken. over de zaak 
waarvoor ze met Joos Stouthals, pachter voor het seizoen 1632-1633 
van het recht van 4 pond groote per vat wijn, een proces voeren in 
rlen Raad van Vlaanderen (23 Augustus 1634) 

:10 Reg. 555 , fol. 563 V 0
• 

671. De Lesme iLelijke ziekten !..>reiden zich uit in de kwartiereu vau 
Gent en hel Vrije; be ·luit eenige Larakkcn op te richten om de zi~ke 
'iuldaten daarin te ve1~plegen (23 :\u~ru!:!lu s 1634) 

Reg . 555 , fol. 5 5 en ,." . 

14 

j 
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672. Graaf Fonteyne heeft voorgesteld dat de boeren van het Contri
butieland, hun oogst aan den vijand zouden onttrekken. De Staten 
besluiten zich met de zaak niet in te laten (23 Augustus 1634) 

Reg. 555, fol. 565 V 0
• 

673. Onderhandelingen strekkende tot het liquideeren van de schuld 5 

van Henderijck Danckaert, vroeger pachter van de algemeene pacht 
van de maalderij (23 Augustus 1634) 

Reg. 555, fol. 566 en vo. 

674. De pensionarissen van der Speeten en Baers, de advocaten van 
Varent en Gabriel Rousseel worden gelast te sterfhuize van Jan van iO 

der Mandere, eersten raadsheer en pensionaris van de Stad Gent, 
inventaris op te maken van alle registers en cartuiaria die de provincie 
aanbelangen (25 Augustus 1634) 

Reg. 555 , fol. 567. 

675. De bootslieden van de vloot le Duinkerken vragen om beta- 15 

Jing van hun soldij . Een afvaardiging ·wordt naar Brussel gestuurd om 
hierop aan te dringen (28 Augustus 1634) 

Reg. 555, fol. 567 V 0 -568. 

676. De commiezen moeten 35.333 pond groote leenen aan niel 
meer dan 8 % (28 Augu lus 1634) 20 

Reg. 555, fol. 568. 

677 · . «Resolutie op de briehen "an sijne excellentie te consenteren 
dat 100 duijsent g·uldens deel van de 400 m. guldens ghedestineert tot 
hel rnaeken van baracken . audcn gheconverteert worden Lot beta~-

linghe van de placquillas. )) Zie n ·· 682 (30 Augustus 1634) ;15 

Reg. 555, fol. 568 V 0 -569 vo. 

678. De Vergadering besluit aan de compagnie va11 kap. Hennin 
soldij te betalen (30 Aug·ustus 1634) 

Reg. 555, fol. 570 en vo. 

679 . BeYel aan commies NieLllunt om te Brussel gelden te gaan in ao 
ontvangst nemen, bestemd lot he t betalen van het Iersche regiment 
O'Neil (30 Augustus 1634) 

Reg. 555, fol. 570 en vo. 
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680. Men zal, Lot 10 S~plember, voortgaan met het leveren van 
rantsoenen en hooi aan de troepen Yan graaf van Fonteyne (30 Augus
tus 1634) 

Reg. 555, fol. 571. 

5 681. Het voor tel van de kasseirijen Duinkerken, Veurne en Nieuw-
poort om een kanaal te delven van Duinkerken over Veurne en Nieuw
poort naar Brug·ge, wordt door de collegiën van Gent, Ieper en het 
Vrije verworpen (30 Augustus 1634) 

Reg. 555, fol. 571. 

10 682-. « Brief ulcx adviserende acn sijue excellentie met acte van 
acceptatie van sijne excellentie. )) Zie nr 677 (zonder datum) 

Reg. 555, fol. 572-573 vo. 
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'REGISTER 556. 

Taefel van den resolutieboeck beghinnende met den 13on Junij 1634 
ende eijndighende 2en Octobre 1635. 

Van folio 1 Lol folio 45 r u stemt de inhoud van dil register overeeu 
met dezen van het voorgaande register , van folio 516 V0 tol hel .einde. G 

683. Bevel aan Cornelis van Doorselaer C) un1 voorl te gaan met de 
leveringen van hooi en haver aan de soldaten (12 September 1634) 

Reg . 556, fol. 45. 

684. Klacht van het Vrije , omdat graaf van Fonteyne hen had bevo
len , keurlingen te lichten; besluit vertegenwoordigers te sturen naar 10 

hel Hof om daartegen te prolesteeren e) (12 September 1634) 

Reg. 556, fol. 45. 

685 '. << Resolutie vuijt de adv isen van de heereu principaelen deu 
untfanck van de vier ponden per vat nogh te laeten voor drij jaeren 
an den commis van Brugghe; daer jeghens die van Ipre prote teeren 1.:; 

dat sij alleene door hunnen commis gherecht sijn te doen ontfanghen 
den ontfanck in huu di lricl. » (12 September 1634) 

Reg. 556, fol. 4.5 V 0
• 

686. Men besluit omtrent Brugge een half dozijn Larakken te late11 
oprichten voor de besmette soldaten C) (16 eptember 1634) to 

Reg. 556, fol. 4.5 vo. 

(') cornelis van Ooorselaer; ee 11 Jer belangTijk te leveraur:; 1·a11 l'ourrage I'OOr het 
leger. 

( ~) Inderdaad, de Staten blijven zich altijd met hand en tand verzetten tegen hel 
lichten van keurlingen, die « van cicenen dienst zijn " (n•· 20) , en waardoor het komt t5 
dat te weinig werkkrachten 1·oor den landbouw beschikbaar blijve11. Men zal nochtanj:; 
verder zien, dat het in sommige omstandig-heden onontbeerlijk was, dergelijke hulptroepen 
te lichten, gezien de numerieke zwakl1eid van htt Spaansch leger. Over de keurlingen, ziP 
vooral VAN HOUTTE, Occupatiorrs, 1, bladz. 19 sqq . 

(~) De pest was inderdaad uitgebroken: tlit IJlijkt ouL1e1· mee t' niL " Instructie ende :JO 
~tlvertissement.. . van het magistraat van Brugge aan Ll e inwoners van deze stad " 
hoe zij hun In ·t cureren mn de Jeghcnwoordelh:k regncrcncle peste, sullen hebben te 
reguleren » (2 October 1634. gedrukt te Brugg·e. bij ~i e. Brcyghel ), dit b nr 2293 van cata 
loog Meuleman. 
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687. Vernieuwing voor zes maanden van het akkoord mei. de brou 
wersnering van "\leenen mits betaling van 730 pond groote (16 Sep
tember 1634) 

Reg·. 556, fol. 46 V 0
• 

i) 688. Slechte toestand van cle vaart naar Plasschendale; besluit dat 
de magistraten van Brugge en het V1·ije het noodige mogen doen 
(22 September 1634) 

Reg. 556, fol. 46 vo. 

689. Het leveren van ha ver en hooi aan de troepen gelegen in 
10 Assenede Ambacht zal gedurende de maand September worden voort

gezet (25 epterriber 1634) 

Reg. 556 , fol. 46 v o . 

690. Be luit de compagnie van Albertus Onuta te onderhouden op 
denzelfden voet als de andere die te Winkel liggen (25 September 1634) 

Reg . 556, fol. 46 v o. 

691. De vertegenwoordigers van leper stellen voor, de ver1pachtingen 
van 's lands middelen te doen voor den tijd van een jaar en de regeling· 
(zie nr 577) op de wijngelden te herzien; ze vragen ook dat de Verga
dering eindelijk advies zou uitbrengen over hun verzoek van 14 Juni 

20 ] 634 nopens het delven van een vaart (26 Se,ptember 1634) 

2/i 

Reg. 556, fol. 46 V 0 -47. 

692. De verpachting zal doorgaan o,p den ouden voet; wat de regeling· 
van de wijngelden aangaat, zal men de princ~palen raadplegen (26 ep
temher 1634) 

Reg. 556, fol. /17 V 0
• 

693. Uitstel en regeling van de betaling van de schulden van pachter 
Mathijs Duivort, van Veurne (26 September 1634) 

Reg. 556, .fol. 47 V 0
• 

694. De leverin g n van rantsoenen aan de soldaten van kolonel de 
30 Crequy zullen geheel Se.ptember door voortgezet worden (27 eptem

ber 1634) 
Reg. 556 , fol. 47 vo . 
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695. Bevel aan de commiezen Caloen (') en Nienlant. (5) om elk 
40.000 gulden tP lichten (27 September 1634) 

Reg. 556, fol. 48 vo. 

696 . .Men zal een som van 150.000 gulden uilzenden over de geheelc 
provincie; ze is bestemd tot het opbrengen van de buitengewone sub- 5 

::;idie van 400,000 gulden. Men is hiertoe gedwongen doordat de pach
ters van 's lands middelen slechts in geringe mate hebben kunnen hnn 
pacht uitoefenen in het Contributieland (6

) (30 September 1634) 

Heg. 556, fol. 48 V 0
• 

697 -. « Accordt lusschen de vergaederinghe ende die van Steen- 10 

huijse over hun deel in de subsidien voor 900 Carolus guldens 't sjaers 
voor drij jaeren inghegaen 1 Meije 1629 met ven;cheijde conditien. » 

(30 September 1634) 

Heg. 556, fol. 48 yo . 

698 *. « Prolong·atie van het selve accordt. >> (3 October 1634) 15 

Heg. 556 , fol. 49 V 0
• 

699. Besluit werken uit te voeren aan het fort. Sinte-Marie C) (4 Octo
ber 1634) 

Reg. 556, fol. 48 vo. 

(4) Een commies van cle imposten van het VJ·ij e, Frans van Caloen, verschijnt 1n 20 
1607-1610 (R. A., Gent., St., van VI, Reg. 3833) en in 1631-1641 (Reg. 3864-3870) . Deze commies 
wordt opgevolgd door een Jan-Baptist Caloen, schoonzoon van commies van Marcke. 
\'anaf 1649 is het weer een Frans van Caloen, ridder, die het ambt waarneemt, en dit tot 
1670 (Reg. 3874-3877). (Zie DE VEGIAtiO, Suppl., III, bladz. 102.) 

(S ) Frederil\ Nieuland(t) is commies van de nieuwe imposten van het lnvartier van 25 
Gent vanaf 1 Mei 1621 tot 1637 (Reg. 4205 tot 4217). De Nieulants zijn een geslacht van 
kleinen dienstadel, uit de Gentsche poorterij gesproten. Guilain Nieulant werd in 1634 
ridder (DE VEGIAi'iO, op. cit., bladz. 18). We denken dat deze commies dezelfde is als 
Frederil' Nieulant, geboren in 1581, hee1· van Walle en Venacker , hoogschepen van het 
Land Yan Waas in 1638, en ridder geworden in 1647; hij was gehuwd met de dochter van 30 
een Spaansehen ambtenaar, Antoon Castillo. Deze Frederik Nieulant sterft in 1663. Hij zal 
wel dezelfde zijn als de Frederik Nieulant, heer van Hooghercamere, die in 1639 schepen 
van de gedeele is en in 1641-1643 van de keure. 

(&) Contributieland, waarschijnlijk het noordelijk Contributieland benoorden Gent; 
over dit begrip van Contributieland en contributie, cf. VAN HOUTIE , Oc cupations , hoofd- 35 
stuk IV : " Le pays de contributton "· 

(1) Eigenlljk " fort de la Marée " tegenover Antwerpen. 
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700. De levering- van brandstof aan de soldaten zal worden voort
gezet (6 October 1634) 

Reg. 556, fol. '•9 v". 

701 * . '' Opneminghe van den boni ende mali van de provintie tot 
5 het vinden subsidie. n Men is verschuldigd : 332.000 gulden als voor

schot betaald en geleend; zes maanden gewone bede aan 90.000 gulden 
per maand; twee buitengewone subsidies, een van 250.000 gulden en 
een van 400.000 gulden. Te zamen 1.522.000 gulden (zonder datum) 

Reg. 556, fol. 49b'". 

10 702. De door den heer van Gidts geëischte sommen zullen aan dezen 
worden uitbetaald. De aanleiding tot den eisch ontbreekt. Zie nr 727 
(zonder datum) 

Reg. 556, fol. 52. 

703 "' . (( Petitie van 110 m. guldens ter rnaent met brieven van 
15 instructie. )) (29 September 1634) 

20 

R.eg. 556, fol. 52 v o. 

704. Bevel over te gaan tot de repartitie (zie n ' 701) (model van den 
brief met het oog daarop gericht aan de verschillende collegiën) 
(2 October. 1634) 

Reg. 556, fol. 53 V 0
• 

705". (( Repartitie van 150 duijsen1 g-ulden:;. )) Om bovenvermeld 
lekort te dekken (2 October 1634) 

Reg. 55G, fol. 53 v " -54 v '' . 

706. Opdracht aan den magistraat van leper om een overeenkomst 
25 te sluiten met Claas Claes, die zal op vrije voeten worden gesteld, mit s 

belofte zoo veel mogelijk van zijn achterstallige pachten te belalen en 
l1 et stellen van voldoende borgen (17 Oct oh er 1634) 

Reg . 556, fol. 54 vo. 

707 ~. '' Resultat vuijt de advijsen van de heeren principaelen 
so 't aceordeeren 90 duijsent guldens voor ses maanden. )) (zonder datum) 

Reg. 556, iol. 54 V 0 -57 V 0
• 
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708. Men zal te Brussel aandringen om spoedige betaling van het 
regiment 0'\'eil (' ) (4 November 1634) 

Reg. ?J5G, fol. 5Î \' 0
• 

709. Omwille van het groot tekort, zal men de leveringen van 
hooi e.a. ;um de troepen niet voortzetten (7 November 1634) 5 

Reg. 556, fol. 57 v". 

710. Men zal hel !-iChaapsgeld innen moa)!' in 1631 n (7 Novem-
11€r 1634) 

Reg. 556, fol. 57 v o. 

711. Bevel aan de vier commiezen, om de placquillas voor de maand 1fl 

October aan ontvanger-generaal de Vicq uit te hetalen (7 'ovem
IJer 1634) 

Reg. 556 , fol. 57 v 0
• 

712. Op verzoek van graaf van Fonteyne overgemaakt door Charles 
de Groote, schepen en ontvanger van het Vrije, wordt besloten de i5 

leveringen van hooi, fonrrage en haver aan de troepen tot 20 November 
voort te zetten en voor de toekomst maatregelen te treffen (9 Novem
ber 1634) 

Reg. 556 , fol. 58. 

713. Overeenkomst met Frans de Mucnijnck en zijn vennooten , 20 

pachters van het recht op het bier voor 1628-1629 C0
) (10 Novem

ber 1634) 
Heg. 5!16, fol. 58. 

714. De magistraat van Gent wordt verzocht te onderhandelen met 
Willem Pijcke en zijn vennooten, pachters van de rechten op den 25 

wijn en het bier in het kwartier van Gent., voor het. jaar 1629-1630 (1 1
) 

(10 November 1634) 

Reg. 556, fol. 5R r ". 

(&) Iersch l'egiment. 
(U) BtbUogr. Gant., t. 11, nr 1097, reglement gedrukt bij Anna van den Steene, te Gent, 30 

op het innen en verpachten van het schaapsgeld. 
(10) Zie nr 715. 
(11) Reg. 553 , fol. ~7 vo , Pijcke had de pacht aangeslagen voor 18.175 gulden. 
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715. Zelfde last aan den rnagistraat van Brugge inzake de pachters 
!Jhilain Verbiest (' ~ ) , Lo~' s de Srncdt , van der Beken e.a. (10 \"oY1'11l 
her 1634) 

Reg. 55ü, fol. 58 V 0
• 

::, 716. Eenige h eeren krij gen opdracht de g·egrondheid te onderzoekeu 
van de aansprnak op n~rg-ocding van Lieven van Basselaere, voor de 
diensten door hem aan h et land IH'\\' rzr n m hPt gNling met 
L. :-;rhor.knerl C ~) (10 No \'C~mhPr 1634) 

Reg. 556, fol. 58 v o . 

10 717 . .\bal regelen ten g unste van Lo u i:; :\lanaulx en J oo ~ Slo ulha ls, 
pacht er s ':au de rechten op den wijn voor he t JoopendP jaar , die nwl 

executie \\ Orclcn bedreigel (10 ~ovember 1634) 

Reg. 556, fol. 59. 

718 . Liquiclat.i e van de ac ht ers tallige pacht en van de 1\'Iuenijnck en 
1:. eonsorten, pachters \oan {IC r echlrn op hrt hier mor het sriz,w n 162R-

1629. Zie n' 713 (zonder da tum) 

L{eg. 556, fol. 59-61 " " . 

71U. Op ' erzoek vnn den mag istraal van hel Vrije, wordl be loten 
dal de virr commiezen van den ou den impo. L zullen r eken schap afl eg-

20 g-en oor httn dricjanrlijk;;r.h h r lH'C' I' . Ze· znllrn voortaan elk jnar reh
nrlt (10 \m·rm hN 1634) 

RE'g. 556, fol. 6t v ". 

720'. u .\ r lr ,pre en tac ti e ~nb~ idi e. ' ' Zie 11 )' 707. He l land is zeer 
verarmd door h e t on derh ouden en log<'crrn van troepen , en de twee 

2:; voorgaand e beden van 400.000 en 250.000 g·ulclcn . i\Icn zal n ochtan s een 
gewone Jpde toes laan ' an 90.000 g-ulden per maand voor ze. mannel. 
waarvan 13.000 gu lJ en " ·o rd en afgeh()uclen \'Oor reeds gedn n e ttil
g-nven. ]\Ten naagt cl al !t r i plakkant op elP j acht nm 1631 ZOll worcl r n 

( '2) Pachter van den brouweJ·sguld l' ll r 11 d l' 1; s Luh·e1· in 11et twePCie l;warli er 
:w • Heg. 553 , fol. 26, voo1· 1628-1629) . 

( ' 3 ) La dewijk Schocka r t verschijnt in 16·'5 al s een zeer vermogenel kapitalist, vermil~ 

llij clan ll et innen van een gToot aantal belas tingen in pa cht n eemt (Reg. 553, fol. 2'i ) ; 
zir nrs n , 11 2, 276. 532. 0. m. i s llij algem een pachter Yfln rtrn impost in 1625. H et. pro ·e~ 
lletreft cle bei alin::r 1·an cl eze r neht rn eg. 55!1. fol. :1!161. 

I S 
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ingetrokken (14
), en dat men bij den Raad van Vlaanderen zal mogen 

in beroep gaan tegen de vonnissen krachtens dit plakkaat reeds uitge
sproken; eindelijk wordt ook verlangd dat de Vlamingen evengoed als 
de Antwerpenaren zich vrijelijk naar het Contributieland wllen mogen 
begeven (5 November 1634) 5 

Reg . 556, fol. 62-65. 

721 ". (( Notie van he t pre1:1enteren van deselve al:le an SIJne hoog
heijl den Cardinael Ferdinandus infant, den pensionnaris van Ghendt 
het wordt voerende. » Lij st van de vcrtegenwoordigers (Brussel, 
17 October 1634) 10 

Reg. 556, fol. 65 v". 

722. Men besluit een deel van den aan Sas-van-Gent geleverden \'oor
raad terug· te sturen aan de verkoopers, en h~ l overig·e zelf Ie verkoopen 
(Gent, 2 December 1634) 

Reg. 556, fol. 65 v" en 66. 

723. Kap . Hetmin vraagt dat zijn soldaten zouden worden betaald. 
Men besluit eers t een lij st te krijgen van hen die reeds voorschotten 
hebben ontvangen (2 December 1634) 

Reg. 556, fol. 66. 

1!i 

724". (( Acte acceptactie van het voornoemde subsidie. » Zie n" 720. 20 

De verlangens in de acte presentatie uilgedrukt >vm·den grootendeels 
ingewilligd, met uitzondering van wat het plakkaat op de jacht 
betreft dat door den Geheimen Raad zal vvorden onderzocht . Zie ook 
nr• 726, 733, 746 (zonder datum) 

Reg. 556, fol. 66 v 0 -67. 

725. Verslag door Anthonis van Hede C5
) over verschil1 ende proces-

(H) Zie nr 490. Er zijn een aantal plakkaten over de jacht: een van 1558 (TIELE, nr 45}, 
een van 23 Juli 1571 ; (gedrul't te Gent, bij Manilius, en hier is het gedagteekend 30 April 
1571}; een \'O.n 1611 (gedrukt te Gent bij Jan van den Steene); een van 1612 (Cat. Meuleman, 

25 

nr 1260); een van 1613 (gedrukt bij Jan Yan den Steene, te Gent); een Yan 160!), dat eigenlijl( 30 
een herdruk is van dat van 3 April 1571 (Gent, Rijksarchief, register der Placcaerten, nr 2, 
fol. 167); een van 1613 (id., nr 3, fol. 59); een van 1619, gedrukt te Brugge, bij Guilliame 
de Neve (Bibliotheek Gent, Meuleman Acc., ao 1619), een interpretatie van dit laatste in 
1620; (Bibliotheek Gent , G. 553); een van 1625 (CaL Meul cman, nr 1950). Eindelijk dat van 
1631, zie nr 149. 35 

(15) Heer van Grammene, commies, ontvanger van Gent in 1631, schepen van de 
Keure in 1638 « gl1 ecommitteerde totte administratie van 't subsidie extraordinaire van 
700.000 gulden in 't J(\vartier van Ghendt "· 
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sen voor den Raad van Vlaanderen nog hangende in zake werken aan de 
Znidleie, o.m. door Sprouckholf en Anna ~hchiels aangenomen; besluit 
met de zaken voort te gaan; maatregelen worden getroffen voor het 
verzamelen van desbetreffende bescheiden (7 December 1634) 

Reg. 556, fol. 67 v o • 

726. Besluit de acte acceptatie te aanvaarden, mits twee wijzigingen. 
Zie nr 724 (Gent, 11 December 1634) 

Reg . 556, fol. 68 . 

727. Het boni van de rekening van commies van Marcke C6
) wordt 

w uitbetaald aan den heer van Gidts, als afkorting op het hem verschul
digde . Zie nr 702 (12 December 1634) 

Reg. 556, fol. 69. 

728 . j}Jarkies cl ' Aytona vraagt dat 25.000 gulden van de bede, 
bestemd tot het oprichten van logementen voor de soldaten , aange

Hi wend worden tot het betalen Yan placquillas aan het krij g~volk . Dit 
wordt ingewilligd (13 October 1634) 

Reg. 556, fol. 68 v o. 

729. Ingevolge het verzoek van de vertegenwoordigers van Ieper, 
opda t beslissend zou 'vorden geantwoord op hun voorstel om een 

zo kanaal te graven (zie n,. 691) wordt besloten de collegiën te raadplegen 
(17 December 1634) 

Reg. 556, fol. 69. 

730. Pensionaris vander Speeren C7
) wordt naar Brussel gestuurd, 

met de acte acceptatie van de bene gewijzigd als hi t'rboven (n' 726) 
25 (14 December 1634) 

Reg. 556, fol. 69. 

731. Acte acceptatie van de resolutie onder n' 728 mei interpretatie 
dnarvan door rl Pn Hand van Financiën (Brussel, 23 Dccr~mhcr 1634) 

Reg. 556, fol. 69 V 0 -70 V 0 -71. 

:JO (1G) Een .Jan van Marcke is commies van de nieuwe impositiën in het Vrije tusschen 
1608 en 1625 (Reg . 3868-3888); een Jan van l\Tarcke is commies van cle maalderij a ldaar lus
sch en 1615 en 1641 (Reg. 4041-4054). 

( 11 ) Heer van Eekloo, eerste raadspensionaris van Gent. 
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732· . (( Resolutie :-; ijne hoog lt eijl den infant Cardinael lc g :t 11 

con gratuleren in h el princenhof. >> Lij ·t van de woord voerderi' 
(15 Januari 1635) 

Heg. 6G6, rol. 71 Y". 

733 . 1\ a r aadplegen y;m de p r incipa leu wordt opnieuw be loten de G 

acte acceptatie van h el ub idie slechts te a::mvaarden mits de voorge
Il Omen wijzig ingen . Zi nr 726 (Gent. 16 .Tn n nari 1635) 

Heg. 5 ö, fol . 71 V 0
• 

734. vertoog gedaan aau de \ ' crg·adering door 'vV iUem de Lag una , 
cipier van het Grnv nka teel t e Gent , opdat P. Huijghe, opge loten in 10 

dez gevangenis, n aa r he l (( Cipicragc » va u Br ugge zou \Vorden 
gebracht u om ccni ,o·he insalentien ende quaede m anieren va n doenc 
di e (in h et Gravcnkastecl) nie t en beh aoren te ge chicden 1>. Besluit 
lluijghe naar h e t gevang van Ieper te voeren , waar hij m et Ch1es zijn 
zaken zal m og-en afhandelen (Gent , 16 Janu ari 1635) 

H.en. 55ü, fol. 72 V 0 -73. 

735 ' . (( Brief van Sijne hoogheijt aen de heet·en van de vergaed ·
rin ah e ordonnerende te vergaederen binnen Gh endt lot het rnaeken 
de repartitie Yan ' t ·elve sub. idie . >> (Rru . cl, 12 \Taart 1635) 

H.eg. 556, fol. 77 . 

ï36. Men besluit over te g·aan tot de vcrpachting van de r echten op 
d n vdjn , br:mde,vijn en wijnazijn , op zou! , visch en harin g· en op 
hel ttil g-evoerd e vee (Gent, 10 Maart 1635) 

Reg. 556, fol. 

20 

737. He ollttie de voort zetting aan le \fao·c n va n het oc troo i \ an 2 ~ 
1634 op het verpachten van het ch aapsg-eltl (Gent. 16 1\faa rt 1635) 

Reg. 556, fol. 74. 

738. De Yerpachtin gcn z11llcn d oo rga a n I <' < ~e nl , ,·a naf 1+ -\pril 
(23 ''f anrt l 635) 

Rep;. 556, fol. 711 V 0
• 

739. \ oor tzetlin g ,·an h e l nkkoord met d <' bro u \\ ers va n Meen en . 
waarbij hen mil betalin g Yan 740 pond g rootc het heffen van 
J en brouwersguld en r n clen duhhclen impos l wordt toege taan 
(23 vfanrt 1635) 

Reg. 556 fo l. 74 \' 0 -75. 

30 

35 
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74..0 '~. (( A.ccordt met die van Opdorp. » Afkoopen vau het bijdragen 
van de heerlijkheid en vrijheid van Opdorp in 's lands middelen voor 
een tijdspanne van drie j aar , vanaf 1 \:lei 1633, mils be taling- van 
4- pond groolc (22 Maart 1635) 

n eg. f)56, fol. 70 V 0 -7(i v '' . 

741 "" . « Petitie vau 100 m. g- ultlen:; t( •r maendt ,·oor 6 nwenden , end e 
een s ub~idie extraordinaire ''an 600 m. g-ulden- eens, met brincn van 
imtruclie ende credentie . » (Brieven van 19 1\'Jaart 1635) 

Heg. 556 , fol. 77-82 v". 

·10 ï42. Op verzoek om advies van" egc den gouverne ur-generaal , geeft 
de Verg·adering raad om uan de ingezetenen van de polders van Ben
renhroecl\. en Ven ·ebroeck oe irooi van vrijdom van belasLing toe 1c 

, taan voor een nienwen lcrmiju van zes jaar (22 ~'laarl 1635) 
Reg. 556, rol. 8~ v o. 

1'i ï43. Voorstel om ee11 Li ergelijken uijdom ' um· tieu jaar loe le :; lau u 
aan de toekomstige inwoners van de schorren die gaan worden inge
dijkt hij de kerk te Kalloo (22 Maart 1635) 

Heg . 550 , fol. 82 V 0
• 

744 . .Eeu krediet \\ ordt loege:; taall aau <.;onuuie~ Villegas C8
)' om den 

20 oorlogs voorraad van de forten va11 het kwarlier van Brugge te ver
nieuwen . Hetgec11 unbl'uikbaa r g-eworde11 i f' , zal hij verk oopen 
(24 \-Taart 1635) 

Heg. 556, fol. 83. 

745. Brief va n den g-o uverneur-generaal die vraagt <.l e Yesting Yan 
23 Sas-van-Gent en de forten lusschim het Sa:; en Hoodenhuize in orde te 

brengen . Daar hij beslo lcu h eeft deze forten door soldalen van het. 
narnizoen Yan h et Sas te ]aten bczcllen, moelen ook een reeks barakke11 
û 

worden opgerich I (Brussel, 2 Maart 1635) 
Reg. 556, fo l. 83 V 0 -84. 

;Jo 746. Be:;luit de acte acceplatie van de bede te aa nntarden. Deze acte 
' olt!·t. Zie n " 724, 726, 733 (zonder datmn) 

Reg. 556, fol. 84-85 v ". 

(IS) Fr. de Villegus , commies van de nieuwe impositiën in ll et lnvartier van Brugge, 
LUo:Süh en 1631 en 1637 (fl eg. 33n-33i7), ammunitionuris van hetzelfde lnvartiel' vann r 

:.;5 F !Jrual"i 1630 (Reg. 53~; ) . zij n zoo11 Ja n-rl ::tpti s t is scltcpen van Brugge in 165'o-. 
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747. Alle documenten betreffende de zaak van Sehastiaan de Princc. 
gefailleerde aannemer van een reeks werken aan de forten lusschen 
het Vlaamseh-Hoofd en Sinte-Mm·ie te Antwerpen, worden aan de V er
g-adering voorgelegd; ze worden daarna gestuurd aan commies Villegas 
(27 Maart 1635) 5 

Heg. 556, fol. 85 V 0 -86. 

748. Opdracht aa11 de commiezen om een staat voor te leggen vaq t1c 
interesten van de geleende gelden (27 Maart 1635) 

Reg. 556, fol. 86. 

749. Ingevolge het verloog van commissaris Desclez betreffende hel Hl 

betalen van bepaalLle troepen , wordt geantwoord dat. dit laatste door de 
princ~palen werd verworpen (30 :Maart. 1635) 

Heg. 556, fol. 86 v o. 

750. Kanunnik Adriaensens verzoekt om kopij van het protocol van 
het consult door de Vier Leden gehouden in zake de aan~praken van J:ï 

Jacques vande Casteele en de erfgenamen van Benedielus Adriaensenf: 
(pachters van den brouwersgulden en den koningsimpost op de bieren 
van het Contriuulieland onder het ressort van Brugge, voor 't j aar 
1631-1632). Besluit hem een deel daarvan te geven, namelijk hetgeen 
met den afstand van hun aansprnkPn door deze pachters belrekking 20 

houdt (30 Maart 1635) 
Heg. 556, fol. 86 v o. 

751. Men zal hel geld voor het dekken van het tekort vau de hedr 
gedurende de drie eerste wintermaanden leenen (30 Maart 1635) 

Reg. 556, fol. 87. :?5 

752. l\Iiddeleu ,.oor het opbrengen van de gewone bede lu~::;c heu 

1 November 1634 en 30 April 1635 (30 Maart 1635) 
Reg . 556, fol. 87 vo. 

753. Men zal de principalen raadplegen over den hrief van den g-ou
verneur-generaal (zie nr 745) en ondertusschen dr. forten laten inspec- :Jo 

teeren (30 Maart 1635) 
Reg. 556, fo l. 89 V 0

• 

754. Afkorting aau Liev-en van Bi1ssclaere op een belooning YOOr 

diensten bewezen in de zaak Schokaert. Zie n '" 716 (30 1\trnart 1635) 
Reg. 556, fol. 89 vo. 35 
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755 *' . « Eenen van de auditeurs van 's lants rekeninghe versouckendc 
dat men hem saudc adviseren den dagh om te procederen tot auditie. 
Antwoorde van de vergaederinghe dat. ~ij voor alsnogh ghecnen pre
cicsen daegh en connen arresteren. ,, (12 1\pril 1635) 

Reg. 556, fol. 90. 

756. Op verzoek van den gouverneur-generaal zal het garnizoen van 
Dendermonde eenio·e soldij krijgen (12 '\pril 1635) 

Heg. 556, fol. 9ü. 

757. Vrijdom van rechten toegestaan aan de Zwarte Zusters van Gen l 
10 voor een bepaald·e hocveelheid graan en wijn (12 April 1635) 

Reg. 556, fol. 90 yo. 

758. Opdracht aan commies Villegas om over te gaan tol hel 

verkoopen van de bezittingen van Claas Clac (14 April 1635) 

Reg. 556, fol. 90 v o. 

1. 5 759. Drie maand uitstel van betaling '' ordt toegestaan aan Corn. de 
Vos, pachler van het schaapsgeld voor 1633 (14 April 1635) 

Reg. 556, fol. 9L 

760. Dito aan Jan van Caus (14 A1pril 1635) 

Reg. 556, fol. 91. 

20 761. Afwijzen van het verzoek van van de Wouwere, conunies van 
de financiën, om vergoeding voor zijn reis naar Spanje, die hij heefl 
ondernomen met het oog op de belangen van den koophandel 
(14 April 1635) 

Heg. 556, fol. 91 v o. 

25 762. Betaling van de leveringen van brnnd tof aan de troepen te 
Sint-Jan ~teene (14 April 1635) 

Reg . 556, fol. 92. 

763. Verleng·ing van zijn pacht van de rechten op het bier in het 
Contributieland wordt voor een jaar loegesta;:m aan P. de Smet 

:;o (16 Apri l 1635) 
11 eg. 556. fol . 9~. 
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ï64. Mctt zal de betalingen ,·oortzetten <Hili de soldal en gelegen ut 
he l kwarti e r ,·an Sas- van-Gent (zonder datum) 

n eg. 5511 , fol. 92. 

ï65. Heglewent OI.J hel be lal e n \Uil ck renten , gcyc ligd OfJ de11 
i~tqw -· 1 (16 \pril 1635) o) 

){cg. 55G, fol. ü3. 

766 . He, d a;1n cornmi e~ Villegas, om door execul iG en geYan g n ('
ming Sten·n \ ('J'Itonv(' , borg· van aa nn emrr ~eba stia an rlc Princ<'. l n l 

het hctal e11 ' 'lll zijn sc huld le ci\\Ül gf~ ll . Zie 11 '. 756 (17 \p rj) ]635) 

ltrg. 55ö, rot. 93. l U 

767'. << I1C\\ ül'p UlHlHC bij provÜSÏ e. \ OO I' UÎl j eg hCII\\ OOJ'dig h jacr HU il 

d e renticren g hcyp o lccqueert op den impo:=: l do uhk canon Ie doen 
helnlen . H Het k \\art i e r van Gent Ü; beiast mei 7;3. 723,13 gulde n j aa r
lijksehe renten. Dal vatl Brugge me t 52.707 ,5 g·ulden. Dal van lepe r 
mei ~3.085 ,12 g·uJdcn. He l V1·i.iC' einde lijk 111el 53.046.18.3 g·ulden C9

) . 1;; 

Zi r n '· 765 (zonder datum) 

Reg. 556, fol. !).1-95 Y". 

76 . .B c::'!uil h el mtln crv lc Jocn 11ilvocrcn. nllccn uitgezoudenl dl' 
r!·nl ehoude rs die bij de « reuellen » " on en (Ge n!. 16 \pril 1635) 

11cg. 556, fnl. 05 V 0 -0G \' 0
• 20 

769'. << \ erpachtinghe \ a11 dP rcspecti-v c provinticrcdlten mei d<· 
conelitien. )) Recht op wijn , brandewijn en wijnazijn : alleen Pi e ter 
Robijn biedt en wint h et du " met r f' n aanhocl va n 73.6!10 g·nlch•n 
(14 \pril 1635) 

.l{eg. 556, fol. 9H-107. 

,\ ct e waa rbij \'i e r voorlcr::; ':1 n Brugge : Li c,·cn .\ o!J I. Hendrik '\ v o u
·hie r , Iugelherl de "\'fan en .\dri aan ' iV illn crt . zi c;h borg stell en voo r 

den pn chtcr 
Heg. àoo, fol. J07-Hl8. 

(19) Dit. moet word en betaald mcL de opbrengst van den impost , die clit jaar l.lellroeg- :lO 
. ,;.;n jaar) : Gent., 161.4-~8 g·uld en; Brugge, 73.117 gulden; Iepe r , 5 .709 guld en . 11 1'1 \"ri j, • 
:ïG.()()() guld en. Ie zamm1 3>!1.25fo· ~ruld en l ~om cler J·en1eJI , '?1:?.363 g·u lclcn 1. 
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Verpachten 1an lte l r echt up zo ut , vi:ic b e n ltaring . De pacht ko mt 
ttaJI .l oos Slo ttlltals voor 25.600 g-ulden 

1-t g:. 556, fol. l(m-11() v " . 

\ c le 1\ aarbij Lo ui · 1\lanauh. , zoon "au -\ndries, poortn ,·a n (; enl. 
:; zich ,-oo r zijn ·chep cnen lot borg Yoor deze pacht stelt 

Heg·. 556, fol . 11 5-1 t ~ vo. 

\ erpe~ehwu ." a n h e t. rec ht o p het. uit gevoPrd e ' ee 

!{cg. 55(i , fol. 1'1 5'·i·- tHJ v" . 

_\ lleen Cameli cl c \ o:; biedt e n 11 int h l met 14.850 g uld en. 'h, cc 
10 llli\"OJ1 er s l"<l.n Ieper , \Villem van \\ "c n ·ij cken ro) e n J an du \l onli CI 

"tP.ll en zi c h bo rg- voor deze pacht 

l\eg. 55G, fo l. lt9 v "- liO , . ... 

\ np"c ltl e11 'u11 ltel ~chaap:ige ld 

Rog. 556, îol. l21-L31tc. 

15 Onder de opbieders en de vac.hlen; treft men aau : Jan _\.lonue l (bur-
gen Pauwels van der Hacg hen . :\nthu11i :,; Pe r ij u ) . .Joo:; S lo ltlhal · (bor ;2 
J oo" Pa theet), \rent Blomrnac ri (burg J au de Po ll ere). Lo ttis de Zo nH' I't ' 
(borg \rent Deynoot). 

770 · . <t He:; ulla l l ' aceordereu 90 cluij,;e11l g uid eus ter macndt ' uu r 
~o 6 maemlcn eud ' voor :s ubsidiP cxtrnordinnirc• 400 dnij scnt t:r ulcl en ,; 

<·en~. >> Zie n' 741 (24 April 1635) 

25 

Heg. :S56, fo l. 1 3H- L4~ ,.,. . 

771. De \ erg-adering besluit de :;o ldntcn 1a11 k.np. Hcnnin te hr ta
lt·ll (" ') . Zi e n·· 779 (Ge nt , 24 April 1635) 

1\ "· 55ö , fol. L4i!. 

772. De pac.ht ' an dell ou den clubuclc 11 impost in het i\""oorcl Conlri 
IHitielancl Iu sch en ~lui f' en Oostende wordt voor twee hn)q• .inrr' " 
'nortgezf'l <tan Pie t r Yan Bric how (26 <\pril 1635) 

Reg . 55E:i, f ol. L4 2 v " . 

::o ( ~" ) Ammunitionaris ran l eper; hij wo tuL reed:> r en11 elu in Hi~~ (Reg. ::>49, fol. 149) . 
, ~' ) De Hennin, kapitein , heet van Séclin , J1ij is een tijdlang be,·eJhcbbel" ,·nn t' tll 

,·umpagn i e . .-l ie lang!; de Zuidl eie Jig·t , l;lf ,. \\"Cll'flt lli.i g·ou1·eT·n cm ran lf lll~t. 

liö 
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773. Brief van den Geheimen Haad no,pens de onvoldoende taxatie 
van het jonge vee in het Vrije, met provi ioneele uitspraak om dit recht 
in he t Vrije op denzelfden voet te doen hdfen als in het overige van 
Vlaanderen (Bru el , 24 pril 1635) 

Reg. 556, fol. 142 V 0 ·144. :J 

774 ·. << Sententie interlocutoire verleent in den priveen raedt op de 
questie dat die van Ghendt ustineerden te hooghe belast te sijn bij 
den tarif van den jaere 1631. )) Vóór één maand moet de zaak voor den 
comrmes van Financiën gebracht worden (26 April 1635) 

Reg. 556, fol. '144 . to 

775. Op verloog van den sergeant-majoor van Damme, heer van 
}laldegern, wordt aan ammunitionaris Villegas opdracht gegeven, een 
ponton Ler he chikking van de troepen te Lellen (Gent. 30 April 1635) 

Reg. 556, fol. 144 v". 

776. Opdracht aan Bartholomeus de Kistemaeckere , procureur teu ·15 

pensioene van het land , om te onderhandelen met Loys Desmeelt en 
van der Beke en hun vennooten, pachters van den dubbelen irnpo t in 
het 2" kwartier van Vlaanderen. over den verkoop nn hun gocdf'ren 
(Gent, 30 April 1635) 

Reg. 556, fol. 1'44 V 0
• 

777. Men besluit voort te gaan met hel proce voor den Raad van 
Vlaanderen inge pannen aan eenige pachter van het kwartier van 
V cm·nc (5 Mei 1635) 

Reg. 550, fol. lli5 v". 

20 

77 . Overeenkom t met Thomas RocJandls, nopen s ccmgc werken 25 

aan de oever van de Zuidlcie (2 Mei 1635) 
Reg. 556, fol. 145. 

779. Hegeling nopen :'~ de betaling van kap. Hennin en zijn soldalen . 
Zie nr 771 (5 Mei 1635) 

Reg. 550. fo l. l45 Y". 

780. << Different tussc hen de hccrcn van de vergaedering-he op hel 
voorschreven r sultat (zie n" 770) of het wel ghemaeckt is ofte niet, 
ende hoe een resultat moet ghemaekt worden. n (7 l\1ei 1635) 

Reg. 55G, fol. l46-H9 ,.o. 
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781. Een nieuw resultaat wordt gemaakt -"·narbij de bede wordt 
toegestaan. Zie n" 777 (7 Mei 1635) 

rteg. 556, fol. L46-149. 

ï82 ·. << Brief van den infant don Ferdinand onlonneremle d 'acte 
3 presentatie subsidie over te senden. n (Brussel, 1 1\1ei 1635) 

rteg . 55G, fol. 150 v". 

783 •. << Acle vre-se ni<tlie :illbiuic dact·bij onder andere \ ersoehl 
wordt dat de penniug-hen van de provintierechten saudcn hebben de 
nature vau roijale penning-hen. >> De loopende middelen laten een 

'LO LekorL van 30.000 gulden voor hel vinden van de gewone bede. Men 
vraagl. dal hel uit\'Oeren van vlas. lijnwaad en fabrikaten met vla,.; 
vervaardigd , zou verhinderd worden. Immers het toelaten van dezen 
uitvoer - die op het oogenblik wrbodcn i,.; - naar de << rebelle ,, 
g-ebieden, zou den ondergang vcroorzaken van handel en nijverheid . 

15 Men vcrlangt dat de desbetreffende verbaelsplakkaten opnieuw zouden 
,-.,-orden afgekondigd te Brugge, Anhverpen en elderi', waar ze ni t> l 
worden nag·eleefd C2

) . Zif' n ' 795 (26 April 1635) 

Heg. n56, fol. '1.5·1-157 v". 

7i:S4. Da<H men helmel Fr. Elle uicl eens is kunnen wordeu. wordl 
:!IJ besl-o ten zijn goederen le verkoopen. Zi e n •· 509 (8 1\-lei 1635) 

R.eg. 556 , h l . 158 . 

785. OudcrhaudcJ i ugeu met deu graaf van .Funley ue ("") nopens hel 
Item verschaffen van schepen. wagen s en ander malcriaal (8 Mei 1635) 

Reg. 556, fol. :L58 en v 0
, L59. 

2:; 786. Op vertoog· van Pater Benedi elu s ~clw l s trale. '' ordl besloleu 
te voorzien in den grooten nood van de soldaten, ,·o01·al vreemdelingen. 
di e in de Bijloke word en verpleegd (9 Mei 1635) 

Reg-. 556, fol. '1.58-1.60 v". 

( "~J L--i et was Lie onoplloudende angst ,-an de tijdgenooien hier te lande, dat de gronu-
~0 ~ tot voor de artificieel in het leven gehouden weefnijverheid zou ontbreken; dus werd 

en wordt in de volgende nummers voor tdurend aangedrongen. op het Yerbod tot uitvoeren 
,·an de wol, vlas of rauw (onafgewerkt) lij nwauu; zoo bij Yoorbeeltl in 1593 (21 Jun i. 
gedrul\t te Gent bij Man iliu;;, BibUogr. Ganloise , I, 2.J~ ) . In 1600 (gedl'Ukt te Gent, bij Man i· 
lius: in 1611 (gedrukt te Gent, bij Jan van den Steeno, en te Brussel , i.Jij Velpius); op ell' 

J;j van deze data werd een verbod tot uitvoer gegeven. 
(23) In 1634 tot lmpitcin-gcneran l in VI:J<lnrlcren aangestc lr!. 
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787. }[en besl11ii materiaal en levensmiddelen te s turen aan de troe
pen die aan den tocht op fo rt Philippin c deeln em e 11 Co~) (9, 10 n 
J l 'fei 1635) 

Reg. 556, fol. 159 v "- LGO en 160 v• . 

7 ') . \leu be ·luit eh epen le huren om zieke :;o ldat en naa r het gmü- 5 

huis H Ul Wee helen te ' oe ren (10 i\fei 1635) 

Reg. 556 , fol. 160. 

789 · . « Den bissclwp Hn Ghendl ("") ende de u m arq ui :; de Li !'
hourgh e6

) compareren ter \'ergaedcrin gh e ende vuij t crachte va n 
briefven nn sijne hoogheijt, verso ueken anticipa tie op h et sub -idie va n 10 

de somme van 100.000 g· uld en ~ end<' also l ocg·h c~ l acn . ,, Zi r n' 812 
(12 \ 'fe i 1635) 

Heg. 556 , fol. 160bi• Y "- 162 v". 

790 . \len besluil cl cn mag i lrn;Jt n111 \~scnedc. d ie m e t hel OLH.kr

ll ü llcl ' flll 3 rompa g·nieën ruiter~ bcln st i s. bij t.c s t.aa11 (12 i\Tci 1635) 15 

Re". 556, fol. 160bi•. 

ï DJ. Dilo \ Uur dcumagi ·Lrau t \ Ull Boech u ule AUi baclll , di e II H:' I hel 

nnrl c rh oud ' an 1 compagnieën voe tv olk belas t is (12 '\Tei 1635) 

Reg. 556 fol. 1.60bi• v " . 

7U2. Men b esluit h e l 11 uudige lc luc u Uilt s lukiug Lc H~rl'-rij gcn \ Un ~u 

dt· l'.'\ Ccutie van den mag istraat van het Lml(l van ' Vnas (22 Me i J 633) 

H.eg. 556, fo l . l 63. 

793. Men hesh.lil aan L drin geu bi.i den 1\aad ,·a n Stat e opdal 
hel reg iment O'i\'eil dezelfd e he ta lin p· ZOit ontnn R<' n ni s 'roep-er 
f22 i\Jei 1635) ~5 

Reg. 556, fol. l63. 

794. BeYel aan den mag i lraa l ,·an Gent en het Vrij e om n og gedu 
rende acht dag-en de leveringen Yan hoo i . ~ l eem k ool en h aYf." r ann <1<
lroC'p en voort t e ze tten (22 Mei 1635) 

Reg. 556, fol. :1 63 . :;o 

' ~ 't ) Ovet' dien mislui\Ü:Ht tocht. zie Cu rr es fJ,. ll f. tl" !Li L 
~~ ) rb T. TTIIEST, 1622-1657. 

(e6) .l ncq ues de ~oycl l e~ . cli cf· H 'or zittt.'r n ul d en Haart 1·oor L·ï ntwcië u i11 16<17. 
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795 ·. << Resolutie d 'acle ucceptaliP subsidie wo die g-hecouehl·<·rt 
'vas niet te connen aenveerden . n Zie n ' 797 (24 iVfPi 1635) 

Reg. 556 , fol. i63 V 0
• 

796. Lij st van de nitaaven voor brand slof en l'o urrA ge Ran dt> troepen 

:; (Brugge, 31 Mei) 
Reg. 556 , fol. 164-166. 

797 ·. << He ullat Le persi leren aJ hij de acte pre c~ntntie. >> HeL 
geschil gaa l oYer den e i. eh vari de Staten , dal Pcm deel va 11 de builen
gewone toelage voor hel bouwen va n << barakken >> v or hel inkwartie

IO ren rl Pr solu a len wordt aangewend. Zi e n '" 795 cm 06 (1 Juni 1635) 
Reg. 556, fol. i66-i67. 

79 ·. u (Jtt es tie sijnde of men J e keurliu geJt ligghcnde op den vaer l 
' an Bruggh e te coslc van d proYintic saude leveren strooi, consen
Icren die van den Vrijen daerin niet anders als dal sulcx oock saude 

15 
gebeuren cl' cca ie voon ·allende ran kPurling-h en g·eem.ploijf'ert in 

Landt va n den rij en. n (4 Juni 1635) 
Heg. 556, fol. 167 <'11 v " . 

79~.:l. u~ ,· erell van schan skorven au11 de furl 11 rund ~lui s , dit "il 
zeggen Sinle-Eli aheth , inL-Donaas, Sint -P a ttl. :-:.ini-Fredf'rik , Sint -Joh . 

2o de Sterrc , Sintc-There e (5 Juni 1635) 

2G 

Reg . 556 , fol. 167 v o. 

00. Opdracht aan de rommiezen om 50.000 g uld <' n te li chten ' oo r 
h et hetalen van de soldaten : m en zn l cl e ;:nrn ,· :-~lidrf'r P n op hPI ~ tth s icli c 

' :m 400 .000 gnlcl cn (6 .l uni 1635) 
Heg. 556, fol. 167 v". 

' 01 . BrieYen ' an graaf Fotüe) n • " e rdcll on l\-an o·en : ze ver lellen 
dal de vijand mei. 36 compagnieën voelrolk bij Fort. Philippine lig l en 
dat de graaf nooit over zoo weinig krij g-s ,·olk heeft beschikt ; dal de 
. laten du.· schrijn~n nnn den gou ern eur-g<> neraal , opd nt clf'zP spoedig 

:JO versterking lurc. Een afn1nrdig·ing· ''"nrclt onmidd ellijk naar RrnssPl 
g·pzon den (7 Jnni 1635) 

3G 

Reg. 556, fol. 168. 

802. Men beslui I nnmidclellij l voorraad te sturen naar ~a::-van -(;en I 

.Tuni 1635) 
Reg. 556, f ol . i68 v ". 
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803. Men besluit materiaal te sturen naar het fort Sint-Donaas en d~ 
troepen te betalen, die in het kwartier van Gent liggen (9 Jnni 1635) 

Reg. 556, fol. 168 v ". 

804. }[en besluit , op verzoek van den magistraat van Gent, eenigc 
herl't ellingen a<m de Sasschevaart. te ]aten nil.voeren (9 Juni 1635) :. 

Reg . 556, fol. 168 v ". 

805. Voorstel van de magistraten van de kasseirij Casset om eenig1' 
vcst.ing,verken uit te voeren ~ den << Nieuwen elijek >> C7

); ze krijgen 
opdracht na inspectie en o1pmaken van de begrooting, deze werken aan 
te hest.eden (11 Juni 1635) 10 

Reg. 556, fol. t69. 

1:-SOö. De Stalen blijven hij het hesluit ond er n ' 797 vermeld 
(12 lnni 1635) 

Reg. 556, fol. -L69. 

807. O;p verzoek van graaf van Fonlcyne, zal fourrage gedurende 15 

I wee maanden worden geleverd aan de compagnie kurassiers van 
kap. Goudenburg (15 Juni 1635) 

Reg. 556, fol. 169 .v". 

808. Uitbetaling van zijn weelde aan :-;ergeanl-rnajoor van de Zuid
lcie Georg·es Goddart ; tevens \Wrclt zijn ambt afgeschaft (16 Juni 1635) 20 

Reg. 556, fol. 170. 

1:509. Ingenieur Mauriss ien eR) bcriclll dal de ~ieri\\-C Dijk Lll SSCheu 

Vlaanderen en Artais heelemaal onverdedigd is en voor den vijand 
open ligt. Een reeks verdedigingsmaalregelen worden getroffen en de 
omliggende ka sclrijen krijgen opdracht , ze uit te vorren (24 Juni 1635) 2:1 

Reg. 556, fol. 170. 

(27) De Nieuwe Dijk schijnt een so01·t wal met een gracht ervoor te zijn , tussch en 
:\i re en Clairmarais. In het Fransch heet hij altijd " nceuf fossé "· 

(28) De Maurissien zijn een geslacht, waarvan we een groot aantal leden in den 
di enst van de Staten van Vlaanderen aantreffen. De oudste die we kennen zijn een Flo- 30 
rent van Mamissien (Reg. 542, fol. 88 vo, 1615) en een Michel Maurissien, agent in 't Hof 
tReg. 544, fol. 32). In het tijdperk da t in dezen band wordt behandeld is het vooral Octa · 
viaan van Ma ur issien (s) " solliciteur ,. , of procureur, te Brussel , die we in ontelbare 
aangelegenheden zien optreden, hij schijnt tevens zaakgelastigde te zijn van de Staten 
bij h et. Hof, en vertrouwensman voor allerlei opzichterswerken in de Provincie zelf. 35 
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10. Bevel aan ammunilionaris illegas om krijgsmateriaal te leve
ren aan kap. Prébonieres, op hel fort de Sterre C9

) (26 Juni 1635) 

Reg. 556, fol. 171. 

811. Het g·ebruik van den dijk lang de twee ocvers an de Zuidleie 
5 wordt voor drie jaar aan 1 ap. Fr . Rong·elé verpacht (27 Jnni 1635) 

Reg. 566, fol. 171. 

12. Ac1c ncceptat.ie \'an h et voorschol 'nn 100.000 gulden op hel 
s ~th sidi e. Zie nr 789 (15 Mei 1635) 

R.eo·. 556, fol. 171 en vo. 

10 813. Be taling an een verg·oecling aan Piet.er Hausoy, van Knokke , 
omd::~t zijn ~rlnmr dient. al logeerplaa ts voor d~ soldaten (27 Jnni 16S5) 

Reg. 556, fol. ·171 vo. 

14 · . « Ar te accep lal ie ub idie. >> Zie n,.. 783 f'n 822· (23 Juni 1635) 

Reg. 556, fol. 172-173 V 0
• 

15 15. Be taling aan Pieler d 'Hamere van de leveringen van havN en 

20 

h ooi door hem gedaan aan de troepen te A senede (7 Juli 1635) 

Reg. 556, fol. 173 vo. 

816. Men heslui t het leveren van steenkool en kaarsen aan de troe
pen in h et Land van Waas aan te besteden (7 Juli 1635) 

Reg. 556, fol. 173 v 0
• 

817 '· . « De slaclt Grevclinghe ten jaere 1554 ghefortificeerl door de 
provintie ende op de meuren gh cslelt de wapenen van de leden. >> 

Overzicht van de werken te Grcvelingen uitgevoerd en besluit eenigf' 
nic·uwe werken te bekostigen (11 Juli 1635) 

Reg-. 556, fol. 173 V 0 ·i74 . 

818. Men besluit ceni g<' '"erken inn g~ de Sassc hevaa rl ni el uil ·te 
voeren (13 J1.1li 1635) 

Reg. :156, fol. 1.7't. 

(29) Bij Sluis. Men moeL niet vergeten dat op dat oogenblil, , terwijl Sluis aan de 
30 Vel'eenigde Provinciën toebehoort, deze vesting omringd wordt door een aantal forten , 

die in Spaanscl1 e J1anden zijn (zie nr 799). 
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819. Meu bei:i1uil , op verzoek va n den m agistraa l van Casse1, eeu 
;;;om vn n 15.000 g ulden Ie gebruiken voor h el ver sterke n van den 
'\ieuwen Dijk . Die mag istraten zullen zic h Lol den gou verneur
gener aal m oeten wenden om te vernem en uiL welke beur:;; die g-elde11 
m oetf'n g·C'nom f' n " orden . Zi~ n ·· 829 (13 .Tnli 163f>) 5 

lleg . 556, fo l. 1'74-175. 

820 . Men za l afgevaardig den sturen aan den Jnfanl en verzoekc11 
de ke urlingen « die van cleen C'n cliC' OSIC' :-< i.i n » af lP da nken (' 0

) 

(13 .hili 1635) 
Heg. 556, fo l. l75. 

821. Na onderzoek door de ingenie urs \lcJUr issieu , Ll<' l:htch .. C') e11 
Corneli s P ieten:;, word t beslo ten de brug op de Zuidleie hij Gent te 
hers tell en l ~n k o~ t e va n de ge.n eralilei1 (14 J 11li 1633) 

Reg. 556 , fol. 175 v 0
• 

·JO 

22. lje:;luiL de ac te acn:plali (' 1:1r1 hel s t1bsidi l' Ie aatHaa rd e n . Zi P 15 

~~ ·· 814 (14 J uli 1635) 

Reg. 556, fol. 175 v". 

ts23. Be' PI aan commie:- Vill cgas yon rrnad I<' IC\-c rcn aa u \J arijn 
\\ ill acr l . nm mnni1ionar is va n het Sint-Pamw iFfnrl C2

) (16 Juli 1635) 

Heg . 556, fo l. 175 yo . 20 

24 · . « Den rommis LoL },pre rekening-he doende m et suspec te 
besch eeden ler vergaederin g hc binnen Bru o·g l1c. wordt gh eresolveerl 
-; ulcx toe te senden aen die van Ipre alwaer hij ju ticiabel was en d{' 
den burgh em eestre van Bruggh e n acr h et sch eeden van de vergaede
ring-h e daerop aen slondls doende vergaederen sij11 collegie ende aen 23 

de sel ve overl everend e ~enighe van de Yoorseij dr hc~ch ecden, comt ter 
,·ergaede ring h e des n acr midcl ngh ~ end e xecnt cC'r l den pen sion ari>: 
1 an Tprc 1ot oYcrleveren van de rekeningh en van den g-hem elden com 
mi s. wacrj P.g·lH'.n " rt (' YOOl'rt <' l'(' h Pl' ren prni<>KINPll Y:1 1l rf p .~TOO~ I f' 

(30) Zie nr 683. :lO 

(31) Bartholomeu · Lle Bucl<, ingen ieur va11 de P t'OI' it ll:iu, ,·c rmeld 1·anaf 1615 (neg. 54:!. 
rol. 151 v 0 ) tol 1G50 (n•· 5052). Hij was of werd toen gezworen landmeter der stad Gent en 
we zijn h em vcrschill encl e kaarten verschuldigd. ( VA~DF.H H AEGHEN, Jnvenlaire clcs arclliN'-' 
rlc la vi lle de Ga/Hl , bladz. 56.1 Zijn zoon 1an volgde llem op 11/Jirl .. b la d z. 53). 

( 3~) Bij Sluis. 35 
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mJurien de provintie aenghedaen met anhvoorde van het magistraet 
van Brugghc ende replicque van de vergaederinghe, al seer succint. >> 

(4 Juli 1635) 
Reg. 556, fol. 175-179. 

5 825. Men zal een laatste maal de twee ruiterijkapiteins don Sanzo de 
Faro en don Louis de Baldez betalen. In de toekomst zal de Raad van 
Financiën daarvoor moeten zorgen (23 Juli 1635) 

Reg. 556 , fol. 179 vo. 

826. Repartitie van de gewone bede, de buitengewone bede van 
'10 400.000 gulden en nog 300.000 gulden zijnde het tekort van de gewone 

bede 'oor de wintermaanden (23 .Juli 1635) 

Reg. 556, fol. 180-181 V 0
. 

827 ~ . « Vuijlsent subsidie waerin be~rrepen sijn l\1oortsele, Sint
\mand, Opdor,p, etc. >> Repartitie over het land van 450.000 gulden 

15 tekort van de middelen voor het betalen van bovenstaande sommen, 
naar het transport van 1631 (zonder datum) 

Heg. 556, fol. 182-183 V 0
• 

828'. « Protest van die van Ghendt jeghens den vuijtsendt op den 
voet van transport van den jaere 1631 als maer toeghestaen voor eenen 

20 keer. )) c~) (zonder datum) 

Reg. 556, fol. 184. 

829. Daar de magistraat van Cassel nog geen bericht had ontvangen 
vanwege den gouverneur-generaal, nopens de vraag wie de kosten 
van de vestingwerken aan den Nieuwen Dijk zou moeten dragen 

25 (zie nr 819) hebben de Staten voorgesteld zonder verder toelating te 
vragen, deze werken ten laste van het buitengewoon subsidie te laten 
nitvoeren. Zie nr 837. De magistraat van Ieper vraagt op welke gronden 
ze dit doen, om zich met deze beslissing te vereenigen of ze te bestrijden 
(22 Juli 1635) 

30 Reg. 556, fol. 184 vo. 

830. De magistraat van leper meldt dat de Fransehen het kasteel 
van Ondewijk hebben genomen en over Watten '\Villen trekken om het 

("") Zie n•· 774·. 

17 
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land binnen te vallen. Ze vragen onmiddellijk bij den gouverneur
generaal en bij graaf van Fonteyne aan te dririgen op het sturen van 
troepen en in allerijl krijgsvoorraad te zenden naar Duinkerken, Gre
velingen, Bourbourg en de Jaarbij gelegen plaatsen (30 Juli 1635) 

Reg. 556, fol. 185. :-; 

831 "' . (( Petitie van een extraordinaire subsidie van 300 duijsent gul
dens. >> De Prins-Cardinaal legt nadruk op het feit dat een groot deel 
van het land door den vijand verwoest is, en dat Vlaanderen dns nog 
lot de minst getroffen g·ebieden behoort (hrieven van 11 Juli 1635) 

Reg. 556, fol. 185 V 0 -186. 10 

832. Protest tegen hetgeen te Brugge gebeuro is. Zie nr 824 (Brugge, 
3 Augustus 1635) 

Reg. 556, fol. 187-188 vo. 

833. Toestemmen in het verzoek om krijgsvoorraad van den magi -
lraat van Ieper. Zie nr 830 (3 Augustus 1635) 15 

Reg. 556, fol. 188 vo. 

834. De magistraat van Ieper krijgt opdracht de auditie van de 
rekeningen van Robert Cochet (( sequestre van de partijen in debatte 
tusschen Vlaenderen en Artois » bij te wonen e') (3 Augustus 1635) 

Reg. 556, fol. 189. 

835. Opdracht aan twee commiezen om geld te leenen, ten hoogste 
aan 8 % C5

) voor het betalen van soldij aan de rcg·imcnten van O'Neil 
en Tressan (4 Augustus 1635) 

Reg. G56, fol. 189 en v o. 

20 

836. Opdracht aan de Villegas om een groo tc hoeveelheid buskruit 2i'i 

le koopen die verdeeld zal worden onder (( de drie hoofsteden » 

(6 Aug·ustus 1635) 

Reg. 556, fol. 189 v". 

(34.) Dit " Lancl van Debat " bevat de parochies Hauwiere, Saint-Momelin , Hanzel in 
Watten , Wulverdinghe, Wijdebrouck en Garlinghem . 30 

(36) Dit is de gewone percentage van de leeningen van de Staten, en bewijst dat ·hu11 
crediet niet zoo fel geslonken is als zij dat voortdurend beweren in hun brieven aan de 
vertegenwoordigers van het centr::tal ge:wg: 8 t. 11 . is inderdaad in die tijd een normale 
rentevoet. 
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837. Voor de betaling van zijn aandeel in de uitgezonden 400.000 g ul
den wordt staal van executie verleend aan den magistraat van Cassel 
tot wanneer hij de gelden voor de vestingwerken aan den Nieuweu 
Dijk zal hebhen oniYangen . Zie nr 829 (7 Augustu 1635) 

Reg. 556, fo l. 189 v • . 

38. Op vertoog van Jan-Biliplist Maes, ridder van Sint-Jacob , raad -
heer en commies van de domeinen van Zijne Majes teit , wordt besloten 
dat m en de kosten voor het aanschaffen van 320 wagens voor den dienst 
van het leger zal betalen. Dit bedrag zal m en valideeren op de be~e 

iO (14 ugust.us 1635) 
Reg. 556, fol. 190. 

839. Bevel aan ontvanger-generaal de Vicq om in de plaats van 
\lexander de Gruyler, kapitein , thans gereformeerd, Pieter Hamelijnck, 

gezegd Bras, en zijn ambtgenoot Sirnon Provoost Ie betalen (16 1\ug·u, -
15 tu s 1635) 

Reg. 556, fol. 190 v•. 

840. Verzoek aan Jan vVillaert en zijn broeder .lacque \ iVillaerl Cr;) 
om de rekeningen Ie kom en aanhooren van Pieler Waltijn, die hel 
beheer had over het overblijvende van hun pacht van de rechff'n op den 

:!0 wijn (17 Augu tu 1635) 

Reg. 556, fol. 190 vo. 

841. Aanvaarden door den Raad van Financiën van de reg·eling 
betreffende de wagens (zie nr 838) . Beslui1 deze regeling uit. te Yoercn 
(8 Augustus 1635) (sic) 

Reg. 556, fol. 191. 

42. Commie Nockebaert C') krij g t 6 weken uitstel voor hel aa n
brengen van zijn rekeningen (8 Augustus 1635) 

Reg. 556, fol. 191 v• 

(36) De Willael'ls zijn vrij vetmogende pachters van de imposten geweest omstreeks 
30 1629, we kennen er drie, waarvan ten minste twee broeders, Pieter, Jacques en Jan Wil· 

Jaert, die in Mei 1629 11 et innen van het recht van 4 p. gr. per vat wijn en dat van het 
recht op haring, visch en zout in pacht nemen (n eg. &5il , fol. 88); maar zeer vlug komt de 
val ; reeds eenige wel< en la ter worden deze pachters geëxecuteerd (fol. 110-113, 121 en 122 vo , 
138 v• en 142 v•) . 

35 (S>) Olivier ll:ockebaPr1 wa~ i'OmmieP. Yan elP nipnwp impositiën in het kwartier van 
leper Yan 1631 tot 163:!. 
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843. Op zijn verzoek wordt besloten een deel van de schuld tegen
over den heer van Gidts af te korten C8

) (8 Augustus 1635) 

Reg. 556, fol. 191 vo. 

844"'. << Resultat ende acte presentatie ten deele vuijtgescheurt. » Zie 
nr 831. In deze benarde omstandigheden aarzelen de leden niet om 5 

geheel de gevraagde som toe te staan (zonder datum) 

Reg. 556, fol. 192-194b1• vo. 

845. De pachters van de dagelijksche veerschuit tusschen Gent en 
Brugge, Jan de Voghele en Jan van Houcke, vragen het kwijtschelden 
van hun pachtsom; in plaats daarvoor wordt hun de pacht voor 10 

drie jaar toegezegd, mits jaarlijksche betaling van 5.676 gulden 
(3 September 1635) 

Reg. 556, fol. 194b1• V 0 -1941
. ,.. 

846. Besluit, gezien de omstandigheden, het leveren van fourrage aan 
de compagnie van kap. Camargo C9

) voort te zetten (5 September 1635) 15 

Reg. 556, fol. 194ter V 0
• 

847. Bevel aan de commiezen van Brugge en het Vrije om 25.000 gul
den te leenen voor den duur van zes maanden, voor de betaling vall 
de tweede maand van het buitengewoon subsidie (6 September 1635) 

Reg. 556, fol. 194ter v 0 • 

848. Acte presentatie van het buitengewoon Sllbsidie (zonder rlatum) 

Reg. 556, fol. 194-195. 

849' . « Brief van bedankinghe door den chef-president Roose over 
sijne excellentie over het prompt toestaen van het selve subsidie. >> 

20 

't Is te zeggen bedanking aan de Staten, gedaan door Roose in naam 25 

van den gouverneur-generaal (7 September 1635) 

Reg. 556, fol. 195 V 0
• 

850•. « Brief van sijne hoogheijt de vergaederinghe bedanckende 
ende dat het niet noodigh en is de acte presentatie in persoone te 

(38) Zie nr 702. 

(39) Later gouverneur van Damme. 
30 
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commen presenteren omme de danghereusheijt van de weghen. >> 

(6 September 1635) 

Reg. 556, fol. 196 v o . 

851. Regeling van de manier waarop de commiezen van den impost 
5 rekenschatp zullen doen; ze zullen op straf van executie gedwongen 

\\'Orden jaarlijks le rekenen (13 eptember 1635) 

Reg. 556, fol. 196bl•. 

52. Op verzoek van de weduwe en de erfgenamen van Cesar Veran
neman, eersten pensionaris van het Vrije, wordt hun de pacht van 

10 zekere landerijen voortgezet (3 September 1635) 

Reg. 556, fol. 19Gbi• en V 0
• 

53. Men zal Seba liaan de Prince (40
), die sedert drie jaar gevangen 

is , in vrijheid stellen (zonder betaling) (25 September 1635) 

Reg. 556, fol. 196bts V 0 -197 en reg. 557, fol. 1-3 V 0
• 

Hi 854 ". u Provisioneele acte van acceptatie van het ghemelde subsidie, 
verleent door den raedt van Staeten. Zie nr 844 (22 September 1635) 

Reg. 556, fol. 197 en V 0
• 

855. Brie' en van deu Raad van State en van den Cardinaal-Infant 
waarbij het voortzetten van de betaling van de wagen wordt aange-

20 vraagd. Zie nr 838 (Brussel, 18 en 5 September 1635) 

Reg. 556, fol. 197 V 0 -198. 

856. Brief van den Raad van State die aandringt op het mtvoeren van 
werken te Grevelingen (25 September 1635) 

Reg. 556, fol. 198 y o . 

25 857 "' . « Hepartitie van het selve ubsidie daeronder begr~pen Moort
zele, Op dorp , Sint- A mand , etc. )) 1 aar het transport van 1631 (zonder 
datum) 

Reg. 55ö, fol. 198 V 0
• 

(• O) Zie n ,.. 548, 558, 598, 747, 766. 
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858. Pieler de Smet, !Pachter van de rechten op bier en wijn in 
het Contributieland van Brugge, wijst er op dat om smokkelarij te 
vermijden , het onontbeerlijk is da t hij ook de pacht krij g t. voor den 
Oudburg, Boechoute en A· enede Ambacht. Na onderhandelingen m et 
.T . Stouthals en L. Manaulx, pachters in deze di ~1ri c t c• n , \Yordt dit hem 5 

toegestaan (41
) (2 October 1635) 

Reg. 556, fol. 200-201. 

859. Hernieuwing van de pacht van he t innen ' an de rechte11 op 
het bier , aan de brouwersnering van Meenen voor zes m aand vanaf 
1 November 1635. miL betalinp· van 740 pond gToolc (2 Octohcr 1635) to 

Reg . 556, fol. 20i en vo. 

(41) Pieter de Smet, Louis i\Ianaulx eu Joos Stouthals , drie n1n de belangrijkste pach
ters van 's lands middelen \·all den tijcl. 
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REGISTER 557. 

T aefel van den resolutieboec:k 
beginnende met den 16 Septembre 1635 ende eijndende 

13 Octobre 1636. 

3 860. Opdracht aan conunies Nieulant ow 6.600 gulden le leenen aat1 
ten hoogsLe 8 'fo ; w zijn bestemd om aan Cornelis ,·an Doorselaere de 
aan de troepen in het kwartier van Zeizate g·eleverde fourrag-e te betale11 
(Brussel , 16 e]Jtember 1635) 

Reg. 557, fol. i. 

w tl61. li.emonstrantie aan den Haad van Financiën : de uitheemsche 
soldaten beschikken over geen ander hospitaal dan dat van 1leche
len C) , vele echter kunnen het vervoer niet doorslaan; ware het niet 
mogelijk een ige vergoeding te geven aan de hospitalen in Vlaanderen 
zelf. die dan deze soldaten zouden kunnen opnemen ~ (in margine : 

15 Zijn Hoogheid zal dit doen uitvoeren); ten tweede, dat men believe 
het bevel tot betalen ' a11 de soldij aan de lroepen niet uiL te vaardigen 
'óór het oog-enblik waarop de betaling moet geschieden, wat soms veel 
wanorde te\\ eegbrengt ; ten derde, dat de soldijen iedermaal worden 
betaald voor een tijd van ongeveer zes weken, omelat indien de tijd-

:tO ruimte langer is, de soldaten dure leeningen moeten aangaan bij hun 
kapitein ·en dat ze de geheele soldij vuu verschillende maanden toch 
in een 1paar dagen verleren . (In margine : dit za l worden uitgevoerd) 
(16 ~eptemb r 1635) 

Reg. 557, fol. 2 V 0 -3. 

~5 862. De gouverneur-generaal vraagt het advies der Staten in zake 
,·ersterkingen die te Cassel moeten worden opgericht; hem wordt aan-

(1) De hospitalen te Gent, Brugge en andere waren stedelijk of provmciaal; de vreemde 
soldaten hadden daar in beginsel geen toegang en lwnden slechts worden opgenomen in 
het eenige « koninklijke " I1ospitaal van de Zuidelijke Nederlanden, te Mechelen. Men zal 

:10 verder zien hoe een poging om een dergelijk hospitaal te Gent op te richten, schipbreul< 
leed, doordat zoowel het centraal gezag als de Staten van Vlaanderen trachten de onlws
ten op de andere partij te schuiven. Zie Corres11. , UI. nr 1577. 

l 
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geraden daarvoor een som toe lc slaan aan den magistraat aldaar, Ie 

nemen van de subsidie van 400.000 gulclcn (25 ~eptember 1635) 

Reg. 551, fol. 3. 

863. Joos Stouthals, Louis 1\Ianaulx ·en consorten vragen de pacht 
van de midd elen in het kwartier van Gent uit de hand te krij gen: clit :i 

·wordt hen geweigerd (2
) (25 Sept emher 1635) 

Reg. 557, fol. 3. 

864. Invrijheidstell ing van Sebastiaan de Prince. Zie n .. 853 (25 Sep
tember 1635) 

Heg. 557, fo l. 3. 

865. Men zal geel urende een maand voortgaan met fomrage te leveren 
aan de compagnieën van kap. Camargo en Couclenburg-. Zi e n .. 879 e) 
(26 September 1635) 

Heg. 557, fol. 3 v o. 

10 

866. Het regiment O'Neil te Westkapelle \Verd geteld in de Letaling:s- 15 

orders voor m eer dan 2.000 man; sedert bleek het dat het geen 
1.000 man telt (26 , epternher 1635) 

n eg. 557, fol. 3 V 0
• 

867. Men zal de gelden noodig voor het betalen van de wagens 
gedurende de tweede maand (zie n .. 855, 856), leenen en dit bedrag ~u 
valideeren op de subsidie. De rentevoet mag niet hoogcr zijn dan 
6,25 % voor den termijn van één jaar en den penning acht voor 
zes maand (26 September 1635) 

Reg. 557, fol. 4. 

868. Men heeft de acte acceptatie van de 300.000 gulden ontvant:ren. 25 

Ze wordt overgemaakt aan rlc principalen (26 September 1635) 

Heg . 557, fol. 4 vo. 

(2) In beginsel moest de inning van de provincierechten bij openbaar opbod wordon 
in pacht gegeven. De machtigste kapitalisten , waaronder juist Manaulx en Stouthals, 
hebben altijd getracht, deze regeling te ontwijken om zich zoodoende onmisbaar te maken 30 
en dus een echt monopolie te verwerven. Verzet van do subalternen, en meer bepaald van 
den Oudburg, zal de oude regeling doen eerbiedigen. 

(B) Bevelhebber van een compagnie kurassiers. 
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869. Zelfde schikking met het verzoek van den Raad va n State om 
tr Grevelingen rcnigc ' estingwerken Ie doen uil voeren (26 Septem
ber 1635) 

Heg. 557, fol. 4 v•. 

5 70 . Nieuwe leenin g- van 30.720 g ulden voor dezelfde betaling al 
in n r 867 ; men zal ze valideeren op de subsidie va n 300.000 g ulden 
(26 September 1635) 

Reg . 557, fol. 4 v •-5. 

871. De Verg·adering· besluit de leveringen van haver en hooi aan de 
10 oldaten van het kwartier van Brugge aan te besteden; antwoord aan 

den Raad van ._la te (op nr 869) dat de onkosten zullen moeten gevali
deerel worden op de ubsidic van 400.000 g ulden (27 eptember 1635) 

Heg. 557, fo l. 5 v•. 

872. Opdracht aan den gouverneur van het Sas om de werktui o·en 
15 hem geleend me t het oog op dell tocht op fort Philippine. teru:.t lt • 

st m en (27 September 1635) 

Reg. 557, fol. 5 v ". 

873 . Opdracht aa n Jea n Le Rouffon , beheerd er van het ho pitaal n tn 

de Bijloke, om de u ·eemde soldaten die de rei · kunnen door taan . naa r 
to het ho, 1pitaal va n Mechelen te sturen (27 eplernber 1635) 

25 

;;o 

Reg. 557 fol. 5 v". 

~74. Meu besluit le onderzoeken wanneer de uclruuieu van de 1\lber -
1 us en de I abellapolder vervallen . en er Yuor te zor~en da l ze worde11 
hernieuwd (28 September 1635) 

Reg. 557, fol. 6. 

875 . Op verzoek 'an den Raad va n Slale (n '" 856) wordt aan den 
magistraal van GrHclingen en aan m estre de camp Triest la t gegeven 
cenige rorps-d e-ga rd (> op te rich ten voor de , olda1en (28 ~eptem 

ber 1635) 
Reg . 557, fol. G. 

76 . Opdracht aan commies ~ i eulan t om naar Genl te komen , om 
daar te onderhandelen over de door hem aang·egane lcening-en (zomier 
datum) 

Reg. 557, fol. li. 
l il 

1 
1 

I 
I 

~ 
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877. Vaststellen van den huurprijs van een schuur en andere gebou
wen te Westkapelle, die toebehaoren aan Elisabetl1 Overmarck, ''"eduwe 
Yan Jo01·is de Cuijper, en door de soldaten worden bewoond (3 Octo
ber 1635) 

Reg. 557, fol. 6 vo. 

878. Lij st van betalingen die moelen gedaan worden aan de ol
daten van de regimenten O'Neil , don Guill. Tressan , Triest, de Crequy, 
de Fontaines e) . Het gezamenlijk bedrag· i ~ 50.463 g·uld en (zond er 

datum) 
Reg. 557, fol. 7. 

879. Voortzetten va11 de leveringen zooahJ 111 n' 865 (5 October 1635) 

Reg. 557, fol. 7 vo. 

880. Overeenkomst m et Jean Le Rouffon , gezworen « chirurgijn » 

te Gent, nopens de verpleg·ingskosten van de ·oldaten in de Bijloke 

5 

10 

(5 October 1635) 15 

Reg. 557, fol. 7 v 0 -8. 

881'. « Alvooreu Cessie aen de Provintie van de herberg-he de audc 
Swaene met 400 roeden Landt ende meersch acn de langher Brug·gh e 
op den sasschen vaert voor 1.300 gulden · (5 October 1635) 

Reg. 557, fol. 8 yo. 

882. Men zal paalsicenen doen plaatsen langs de Zuidleie lot Brugge, 
om de grens van de jurisdictie der Staten te bepalen. Ook zal men een 
kaart daarvan laten opmaken (5 October 1635) 

Reg. 557, fol. 9 en V 0
• 

20 

883. lngevolge brieven Yan graaf van Fonteync en don Luis de 25 

Baldez worden afgevaardigden naar dezen graaf gestuurd , om h et leed
wezen van de Staten uit te drukken bij het afsterven Yan de Gravin , te 
protesteeren tegen leveringen opgeëischt door de Engelsche oldaten te 
Zeizate en ' iVinkel , en eindelijk ook te onderhandelen over het ::~fdnn-

ken van de keurlingen (6 Octoher 1635) 30 

Reg . 557, fol. 9 V 0 -10. 

("') Het regiment o ·i\eil is een Iersch regiment ; het bevat 21 compagnieën, die echter 
te zamen nog geen 1.000 man bevatten (Reg. 557. fol. 7) ; het regiment Tressan bestaat uit 
EngtJlscllen, het bevat 16 compagnieën ; graaf van Fontaine is bevelhebber V~J,n de troepen 
in Vlaanderen : l1 et regiment Triest l)evat !J compagnieen: clRt va11 cle Crequy 14. 35 
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884. Ontvangstbewijs van een aantal oorlog·:;leveringen vanwege 
den gouverneur 'an het Sas (6 October 1635) 

Reg. 557, fol. 10 en v". 

885. Miehiel Maurissie11 werd door het overlijden van zijn zoon 
;; Jan een lijdlang verhinderd met de Staten te correspondeeren; hij 

wordt verzocht. hen voort te dienen in de dringende zaken van hel 
Jnnd. Na hem " ·ordt voor het bezorg·en va n diezelfde zaken , Jan Sptt
rinrlo. nangest elcl (6 October 1635) 

Reg. 557, fol. :lO V 0
• 

JO 886. Pensionari~; Baer (") krijgt opdracht de proceiSsen , die voor den 
Hnad van Vlaanderen hangende zijn . lc ,·olg·en (6 October 163: ) 

Reg. 557, fol. 11. 

887. Commies i\ieulant moet ;-32.000 gulden leenen , om placq uilla:" 
van 4 stuivers daags te betalen aan de troepen; dit om rede van het 

15 trage binnenkomen van de bijdragen van de subalterne stede1 1 en ka s
seirij en in de 11itgezondcn 450.000 gulden (8 October 1635) 

Reg. 557, fol. 11 vo. 

88. Huur eu bepaling van hel gebruik \au een huis van Hubrechl 
Heyndrix, opvolger van Niclays Bacqué, dal aan de brng te Lovend e

zo gcm staat (6
) (8 October 1635) 

Reg. 557, fol. 12 . 

889. Brief vau den .Raad vau .Financiën aau de Stalen. Ze beloven 
dat ze weldra de beslissing van den gouverneur-generaal rakende het 
afdanken der ke urlingen zullen ontvangen eu verzoeken h en twee 

25 maand lang· plncq uiJia f' <:1a n clc troepe1t te belalen (Brussel , 16 Octo
ber 1635) 

Reg. 557, fol. 13 en V 0
• 

890". « Pelitie van 120.000 ofte ten minste 110 cluijsent guldens ter 
maenl met briefv en Yan instructie verleent door den raedt van Staeten 

;;o in d'ab..:entie va11 :"ijne hoogheijt. » (Brnssel , 7 October 1635) 
Reg. 557, fol. 14.-18 V 0 • 

(5) Dit huis wa:; door de Staten gehuurd ingevolge een overeenkomst meL Nil<laa s 
13acqué, brouwer te Lovendegem. op 12 Juni 1630 ~:resl oten !fleg'. 353. fol. ~1 1 v 0 l : Bn cquè 
wowlt reeds vermeld in 16~7 (Reg. 517. fol. 158; . 

35 (&) Ridder , 1-aadspensionat'is 1·an Gent. 
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891. Ingevolge een vertoog gedaan door markies de Lisbourg, wordt 
besloten dat de ma gistraat van Gent Yoor den duur van den aanstaan
den winter, last krijgt naar goeddunken de vijandelijke raids over 
de Sasschevaart te verhinderen en dat daar volgend jaar eenige schan-
sen zullen worden opgericht (9 October 1635) 5 

Reg. 557, fol. 19 en V 0
• 

892. Men ;.;al een afgevaardigden sturen naar Sluis en Aardenburg·, 
om te vernemen hoeveel het zou kosten om de gevangene pachters van 
het Contributieland vrij te koopen (9 October 1635) 

Reg. 557, fol. 20. 

893. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Jan van Renterghem, 
.pachter van het recht van 6 stuiver per zak graan te Dendermonde, 
voor het seizoen dat begint met 1 Mei 1635 C) (10 October 1635) 

Reg. 557, fol. 20. 

10 

894. Besluit de hoeveelheden aan de troepen geleverde haver en 15 

hooi te verminderen (12 October 1635) 

Reg. 557, fol. 20 V 0
• 

895. Be taling· 'an tle leveringen van haver en hooi van 14 Augustus 
toL 30 September 1635 (12 October 1635) 

Reg. 557, fol. 20 vo. 

896. Betaling ' an leveringen vaJJ steenkool, kaarsen en brandhout 
(12 October 1635) 

Reg. 557, fol. 20 V 0
• 

20 

897. Ontvanger-generaal de Vicq klaagt dat de betalingsorders, 
tlie O.LJ de gewone bede "\"\orden geassig·neerd. haar bedrag overtref- 25 

fen . .\len besluit dan afgevaardigden te turen naar het Hof te Brussel 
om dit le doen \YÏjzigen. Ze zullen ook om toelating verzoeken voor 
de ,·ier hoofdcollegiën « omme te nemen secrele monsteringhe » en 
protest aanteekenen tegen de (< groote, excessieve >) onkosten van het 
vervoer van de gewonde soldaten naar Mechelen. Verder zullen ze 3n 

aandringen op het afdanken 'an de keurlingen. en eindelijk nog· 

(') DH bet-reft het gewone maalderijgeld dat niet in een algemeene pacht , maar 
parochie per parochie werd verpacht. 
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trachten te Yerkrijgen dat het Fran che lijnwaad niet mag- gestuurd 
worden naa r Spanje (12 October 1635) 

Heg. 557, fol. 21. 

898. Op verzoek van den Haad van State, wordt besloten de 
:; 320 wagen gedurende een derde m aand le betalen , indien men een 

behoorlijke acte verkrij g t inhoudende dat die onko ten worden gevali
deerd op de subsidie van 300.000 g ulden. Melding daarvan aan d n 
Raad die deze voorwaarde aanvaardt. (13 Octobr r 1635) 

Reg. 557, fol. 22-23. 

10 ~\:). Hern on trantie aan den Raad rau Financiën : al antwoord op 
een vorige remonstrantie (zie nr 861) hadden de raadsheeren beloofd 
dat de hospitaalonkosten voor de vreemde soldaten niet m eer ten laste 
van d e Stalen zouden vallen ; daarentegen zijn deze la ·ten sedert zeer 
verzwaard. De Raad . telt een cornmi sari aan om de zaak Ie regelf'n 

15 (zonder datum) 
Reg. Fi5'i. fol. 23 v 0 -2''-

900. an dezelfden : de Staten stelJen va l J at, alhoe' el de sommcu 
,·oor de betaling van de troe,pen altijd grooter worden , het getal sol
daten schijnt te verminderen ; ze vragen de troepen Ie mog-en monsle-

20 ren (zonder datum) 

25 

Reg. 557, fo l. 24 v o. 

901. De Raad van Financiën zal het bevel tot betaling van de soldij 
aun de troe.pen , voortaan om de zes weken geven. Zie nr 861 (20 Oeio

ber 1635) 
lleg. 557, fol. 24b1

'. 

902. Lij st. van de betalingsarders voor de ruiler ij , geassig-neerd op 
de g·e, one bede vanaf November 1629 (zonder datum) 

Heg. 557, fol. 25-27 v o . 

903. De Raad van Financiën heeft vernomen dat bevelhebbers van 
:JO troepen die uit de bede worden betaald, gebruik m aken van << placc 

,·olants »; hij geeft aan de Slaten de toelating om de troepen te mogen 
monsteren , iedermaal ze hun verlangen daartoe te kennen g-even 
(Brussel , 27 October 1635) 

Reg. 557, fol. 28 en vo. 

- - ----- ___ ._ 
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904 . Brief an den gouvemeur-geueraal; hij meldt dat hij besloten 
heeft de keurlingen af te danken (Brussel. 16 October 1635) 

Reg. 557, fol. 2R v"-29 . 

905. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering te Uenl op 13 Novem -
ber 1635 (13 ~ovember 1635) ~, 

neg. 557 , fol. 29 . 

906 ·. '' Collatie g·ehauden sijnde up dil sub idie ende de ghecste
lij cke van Brugghe gheen colialie ghehauden hebbende, ghcresolveerl 
gheen resultat te maeken om de niemvigheijt, ende ghedeputeerde te 
senden aen den his. chop om die collatie te doen handen. ,, Zie n'' 890 10 

(13 November 1635) 

n eg. 557 , rol. 29 en V 0
• 

907. Last wordt. aan de vier commiezen gegeven om hun slaten van 
betalingen op dl' subsidie van 400.000 g·ulden aan de Vergaderin o· op 
te sturen (13 J\'o-vcmber 1635) 1:> 

Reg. 557, fol. 29 v o. 

908. Opdracht aan onl vanger-generaal de Vicq om een nieuwe 
compag·nie van het regiment O'~cil. te brl<1len zooal de andere 
(13 ~ovember 1635) 

Reg. 557, fol. 30. zo 

909 · . '' Het ,·aerdekeu van Steken op Hulst is ler directie van de 
yergaederinghe >> (

8
). De magistraat van U uH vraagt herstelling, -

werken aan deze Yaart: dit wordt voorloopig afg-ewezen (13 Novem
ber 1635) 

[tcg. 557, fol. 30. 

910. De magistraat van Ieper wordt gelast een onderzoek in le stel
len naar de gegrondheid van het verzoek van Marlen Menebo, pachter. 
clie beweert dat onregelmatigheden werden gepleeg-d bij de verpach
Lingcn in Biech (sic) \mbacht (13 Novemher 1635) 

Heg. 557, fol. 30. 

(S) Het octrooi waarbij wordt toeg-elaten deze Ynart. te grA vf'n, i!' vAn '1628 (Stacl s
fll'dli ef Gent, Van Duy se-De Bussch cre. n'· 1728). 

::JO 
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911. De sluismeesters van de wateringe van Blankenberg-e vrag·cn 
dat ingevolge uitspraak van den Raad van Vlaanderen hun een voor
schot van 7. 000 guloen zou worden uitbetaald voor het onderhouden 
van de duinen. Men zal de stukken van dit proces doen onderzoeken 

5 door de advocaten ten 1pensioene Pn eenige vertegenwoordigers. Zie 
nr 921 (13 ~ovember 1635) 

Reg. 557, fo l. 30 vo. 

912. Opdracht aan commies 1\ieulant ow 13:360 gulden te leenen 
voor den tijd van zes maanden aan 6,25 %; ze zijn bestemd tot de derde 

JO m nnnd onderhoud van de 320 wagens C) (15 '\'ovember 1635) 

Reg. 557 , fol. 30 V 0 -31. 

913. Men besluit nog voor acht dagen J e levering 'an l'omrag-e , 
~teen! ool c.a. aan te besteden (17 November 1635) 

Reg. 557, fol. 31. 

15 914 . Bevel Lol uitLelaling van de ' ergoeding van Jacques Ramièrrs. 
commi ssari s-ord inaris van de monstering (17 .XovemlJer 1635) 

Reg. 557, fol. 31. 

915. Brief a:m graaf van Fonleyne met. ' c rzoek. out den weg tu sche11 
Gent en Brugge goed te doen bewaken , opdat men hem in geval van 

20 nood lang daar zou knnnen hulp sturen (17 November 1635) 

30 

Reg. 557 , fol. 31 V 0
• 

916 ' . cc Adv isen van de heeren principaelen hoe veel te consenteren. 
Souder resullal. » Zie n•· 890. De gewone bede van 90.000 g·nlfiPn per 
mnand worcit to<>g-estaan voor zes maand (zonder datum) 

Reg. 557 , fol. 31-34 vo. 

917.0pdrach1 aall commies N i~ ulanl om aan Cornelis van Doorse
laere de leveringen van fourrage, haver en hooi aan de troepen van 
graaf Fontaine in het Land van Waas g-eleg·en. Ie hetalen (21 Novem 
ber 1635) 

Reg . 557 , fol. 34 V 0
• 

(9) Voor cl en di enst van h el leger. 
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918. Op \'erzoek van den bevelhebber van het as, wordt hel garn i
zoen aldaar betaald (22· November 1635) 

Reg. 557, fol. 34 v•. 

919. De Vergadering brengt g·unstig advies uit over hel verzoek van 
den magistraat van het Land van vVaas, om verlenging van een octrooi :, 
(heffing op elke ame wijn van 10 stuivers groote, op elke ame bier 
van 25 stuivers, wanneer ze verbruikt worden door iiP- << host.eliers >> 

en op de hruiloften) (22 November 1635) 

Heg. 557, fol. 35. 

920. t\a vcrslag door ingenieur de Bucq over de werken aan de 10 

Brugsche Poorl hij Gent, word besloten de dijken door te breken en 
het water alleng kens binnen te laten stroomen, vermits de werken 
zoo ver g·evorderd zijn dal men ze nu lot den volg-enden zomer mag 
laten stnan . Zie n '' 934 (22 November 1635) 

lteg. 557 , fol. 35 en v•. ·15 

921. t\ a consult met de advocaten Helia ::; en Vandervarenl, nopen 
de provisioneele uitspraak van den Raad van Vlaanderen in het geding 
tusschen de sluismeesters en gelanden van Blankenberge en Ser vVou
temansambach l , \Yaarbij zich het Vrije voegt, legen de overige Leden, 
\Yaarin deze \'eroordeeld werden (zie nr 911), wordt besloten in beroep 20 

Ie gaan bij den Grooten Raad Yan Mechelen (22 November 1635) 

Reg. 557, fol. 36 en 38 v• . 

922. Opdracht aau ingenieur de Bucq om de aardewerken aan de 
11rugsche poort, aangenomen door Adriaan Aelman, te onderzoeken 
(23 November 1635) 211 

Heg . 557, fol. :3G. 

923. .Men besluit zich te verzetten legen het verzoeK van den magis
traat van het Land van Waas strekkende tot het valideeren van de 
onkosten veroorzaakt door het inkwartieren van de tro~pen , op zijn 
quota in de bede (23 November 1635) 30 

Heg. 557, fol. 36 v•. 

924. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Erasmus van Brussel, 
pachter van het bestiaal- en maalderijgeld (23 November 1635) 

Reg. 557, fol. 37. 
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9.25. Betaling van een vergoeding aan Jan Le Rouffon voor voor
schotten aan Engelsche soldaten die naar het hospitaal van Mechelen 
werden gestuurd (.23 November 1635) 

Reg. 557, fol. 37. 

5 9.26 . Betaling aan Laureyn Greymiers en Laureyn van der Haeghe, 
voor het gebruik van hun schepen om gewonde soldaten naar Mechelen 
Ie vervoeren (23 November 1635) 

Keg. 557, fol. 37. 

927 . Op ' erslag van den heer van Trio] is, voogd van Ieper, word I. 
10 tol. invrijheidstelling van Jan Pijl beslot en. Zie n'· .287 (24 1ovem

hcr 1635) 
Reg. 557, fol. 37 V 0

• 

928. _vleu besluit Pieler van der Stock te slaken uit de gevang·enis, 
mils hij hel vonnis voorlegt uitgesproken in den Grooten Raad van 

t5 Mechelen en inhoudende dat het huis op den Steendam (te Gent), hem 
toebehoort (.24 November 1635) 

Reg. 557, fol. 37 y 0
• 

929 . Brief van den Cardinaal-lnfant die de Staten verzoekt hel geld 
van de bede van 300.000 gulden gereed Le houden. Dit wordt aan de 

20 principalen voorgelegd (Brussel, 22 ovember 1635) 

Reg. 557, fol. 38 en V 0
• 

930. Sergeant-majoor Goddart meldt , dal 22 compagnieën in de 
forten van de Zuidleie gelegen zijn; men vreest dat dit te lastig weze 
' oor de landlieden en men besluit graaf Fonteyne te vragen, of het nie t 

25 beter zou zijn daar wa t min soldaten te h<'hben (26 November 1635) 

30 

Reg. 557, fol. 39. 

931. Betaling van de fourrage door Jan Inbona en Leva·ert van der 
Holst geleverd aan de compagnie Camarg-o, van 6 October tot 5 Novem
ber 1635 (27 November 1635) 

Reg. 557, fol. 39 vo. 

932. De magi lraat van Assenede verzoekt om b ijtscheldin g va11 
zijn achters1allige quota in de bede en het intrekken van de executie. 

19 
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De Vergadering raadt hem aan zich tot heb Hof le wenden (27 'ovem
ber 1635) 

Reg. 557, fol. 39 vo. 

933. Op verzoel tot laking van gevangen chll!p vanwege Loys d 
Sm el, Andries van der Bel e en Geldijn van der Ba t, wordt beslol n 5 

dat hun goederen zullen worden verkocht, hun . chulden daarme<: 
betaald en dat dan over hun invrijheidstelling zal worden gehand eld. 
Zie nr• 715, 776, 986, 987 (Gen!, 27 Novemhrr 1635) 

Reg. 557, fol. 39 V 0 -40. 

934 · . (( Den ghemaekten com in den vaerl aen de Brug·gsche poorlc 10 

,·oltrokken 28 November 1635 ende dr dijeken gheweert. Zir n '· 920 
(2 November 1635) 

I eg. 557, fol. 40. 

935. Opdracht aan ingenieur de Bucq om herstellingswerken te doe11 
uilvoeren aan f'e n ige forten in het Vrije (29 November en 1 Decem- 1:; 

her 1635) 
Reg . 557, fol. 110 Y 0 en 41 V 0

• 

936. Brief 'ao den Raad van Financiën (van 26 ~O\· ember) die de 
' taten Yerzoekt de h er telling werken te belal n aan de vestingen van 

Oo lende, in 't bijzonder langs den l ant van hel int- lbrecht fort , 20 

door de hooge zee slerk beschadigd. Hierop \YOrd 1 in temmend geant 
woord (29 November 1635) 

Reg. 557, fo l. 40. 

937. Men besluit de leveringen van fourra ge en brandstof aan de 
Iersche troepen voort Ie zcl1 en goedurenel nrh1 dagen rn niet ]ang·er 25 

(1 December 1635) 
Reg. 557, fol. 112. 

938. Men besluit het verzoek van sergeant-majoor de Brie om beta
ling van zijn wedde, aan de principalen Yoor te leggen (1 Decem -
ber 1635) ;~o 

R.eg. 557, fol. 42 . 

939. Men besluit de pre entatie van de 120 .000 of 110.000 gulden 
per maand (sic) te doen (1 December 1635) 

Reg. 557, fol. 42. 
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940. Betaling- aan de abdi Yan de Bijlokc voor hel ond erhoud van 
cen ige Engelsche oldaten (1 December 1635) 

Heg. 557, fol. 42 vo. 

941. Vcrzoek aan den magistraat van leper om inlichtingen le nemen 
5 betreffend e den inhoud van het rekwest van Jacque. van de Cas

leele (1°) , pach1er van het uitvoerrecht op hel vee (1 December 1635) 

Heg. 657, fol. 42 v o . 

942. Op advies van den mag-istraat van Ieper wordt besloten onmid
tlellij k over le gaan tot den verkoop van de goederen van Claas Claes 

10 en Pieler Huighe. Men vcrzoekt dezen magistraat niet verder te g·aan 
mel het proces door hem ingcsp:mnen nopens de geprivilegieerde 
. chulden welke hij beweert op Clnes te bezitt en (1 December 1635) 

Reg. 557, fo l. 42 v n. 

943 ·. « Acte presentatie van hel subsidie. >> Zie n,. 916. Het gaat over 
15 de bede van 90.000 g ulden per maand, die "\veer Yoor zes maand wordt 

toegestaan. i'VIen vcrlan gt dat geen nieuwe in- en uitvoerrechten zullen 
" orden toegepas t en men protesteert tegen het octrooi aan Oostend e 
die een recht mag heffen op a1lc waren per zee in- en uitgevoerd 
(20 ~ovem her 1635) 

:20 Reg. 557, fol. 43-lL7 v'' . 

944. Besluit de oorlogsYomTaad die naar l1e l as '' ercl gestuurd 
terug te nemen, uilgezonderel de << niet perij sabel », en een gcschenl 
te doen aan den beYelhebber aldaar (2 Deernher 1635) 

Reg. 557, fol. 48. 

25 945. Opdracht aan commies ~ iculan I. die zich te Ba cl (Land van 
\Vaa.) bevindt , om zijn staten van betaling op de subsidie van 
400.000 g- uld en Ie komen voorle~rgen (3 December 1635) 

Heg. 55'7, fol. !18. 

946. Betaling aan Pieter Bonne van de !tuur van zijn !ruis lc Loven-
30 rl egem (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 48. 

(' O) " ~aarpa cht e r " van Benedielu s Spill ebaut. 
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947. Dito aan Gheeraert de Nockere voor een huis te Gent buiten 
de Brugsche poort, langs de Zuidleie (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 48. 

948 :~<. « Op de requeste van de gildebroeders van Sint-Sebastiaen 
versouckende vrijdom van de rechten voor Pieter de Rijcke, keijser 5 

van Sint-Sebastiaen tot Peteghem, gheresolveert sulcx in deze conjonc
ture des tijdts daer niemant vrij en is te excuseren sonder prejuditie 
nochtans van haere previlegien in tijde van peijs te exerceren. >> 

(3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 49. 

949. Men besluit een vergoeding te betalen aan den heer van Sal
daigne C1

), op wiens grond, bij het fort van Steenbrugge, de soldaten 
barakken hebben opgericht (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 49 V 0
• 

10 

950. Toelating aan maistre de camp Triest, bevelhebber te Grevelin- 15 

gen, om daar stallen op te richten voor de ruiterij (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 49 vo. 

951. Gratificatie aan Planioe, die een reeks arduinen zerken heeft 
g·eleverd (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 49b1• . 

952. Bevel aan pensionaris vander Stichele C2
) om naar Mechelen 

te trekken zoodra hij kan, voor de zaak onder nr 921 vermeld (3 Decem
ber 1635) 

Reg. 557, fol. 49b~s. 

20 

953. Clement de Prince ·wordt ontboden voor het in orde brengen 25 

vnn zijn betaling (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 49bis V 0
• 

954 . . Men besluit op Zondag eerstkomende naar Bru sel te vertrekken 
om Maandag de presentatie van de Sllhsidie te doen (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 49b1
' V0 . 

(11) Jan Gonzales de Saldaigne was ontvanger van de gelden bestemd tot het maken 
van de vaart van Gent naar Brugge, in de jaren 1619-1627 (R. A. , Gent, St. van VI; 
Reg. 3555-3557) (VAN HOUTTE, Tafels, I, nr 661 ). 

(12) Raadspensionaris van Ieper. 

30 
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955. Betaling aan Jan vander Haegen die met zijn schip gewonde 
soldaten naar het hospitaal van Mechelen heeft gebracht (3 Decem
ber 1635) 

Reg. 557, fol. 49bi• vo . 

5 956. Brief van den Raad van Financiën, waarbij bevolen wordt de 
Brie te erkennen en te betalen als sergeant-majoor (5 ovember 1635) 

Reg. 557, fol. 50 en vo. 

957. Men besluit de metselwerken , buiten de Brugsche poort van 
Gent, door Thobias Oosterlinck uitgevoerd , te gaan inspecteeren 

10 (3 December 1635) 

Reg. 557, fol. 50 V 0
• 

958. Afslaan van het verzoek van Cornelis de Vos om kwijtschelding 
van zijn pacht van het recht op het uitgevoerde vee (4 December 1635) 

Reg. 557, fol. 51. 

15 959. Betaling aan vrij schipper Willem Simons, van Gent, van een 
vergoeding- voor het voeren van oorlog·svoorraad naar Zeizate (4 Decem
ber 1635) 

Reg. 557, fol. 51. 

960. Florent Castre, adjudant van graaf van Fonteyne, meldt dat er 
20 geld overblij ft van de betaling van de troepen, doordat eenige solda

ten vertrokken zijn; hij mag er de helft van voor zich houden 
(4 December 1635) 

Reg . 557, fol. 5t. 

961. Vergoeding aan Jan Le Rouffon, van door hem betaalde voor-
25 schotten aan de vreemde soldaten (4 December 1635) 

Reg. 557, fol. 51. 

962. Verloog door greffier Wostijne van Brugge, over het feit dat 
door het laatste plakkaat, de invoer van wijn en andere waren uit 
Frankrijk verboden werden (1 3

) en dat de pachters van de rechten op 

30 (ta) Zeer waarschijnlijl<: wordt hiermee eea plal<l<:aat bedoeld van 26 November 1635
1 

gedrukt te Gent, bij Anna van den Steene, filia Jans, waarbij in naam van den gouver
neur-generaal alle handel met Frankrijk wordt verboden. Immers de oorlog werd aan 
dit land verklaard op 24 Juni 1635, het is zeer waarschijnlijk ingevolge bovenvermeld 
vertoog dat door een plakkaat van 30 Maart 1636. bij dezelfde gedrukt., de invoer van den 

35 Fransehen wijn voor twee maanden, en over zee, wordt toegestaan. 
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den 'vijn daarom kwijt chelding vragen van lwn iPacht. 1\Ien besluit 
de zaak te Brussel te bespreken bij het overbrengen van de acte prr
·entat.ie ub idie (7 December 1635) 

Heg. 557, fol. 52. 

963. Op Yerzo k van den Cardinaal-Infant (n '' 929) " ·ordt be loten 5 

100 .000 g ulden cont ant gereed l€ houd en (7 D cernher 1635) 

Reg. 557, fol. 52. 

964 . Op Yerzoek 'an den RDad \ilO J•inan ciën , ,,·ordl JJe lolcu 
10.000 gulden , die zullen gevalid eerd worden op de ubsidie van 
300.000 g-ulden , te gebruiken voor hel in orde hreng-en nn de ve lin g 10 

,-an Oostende (7 Decemb r 1635) 

Heg . 557, fo l. 52 Y " . 

965. Commies .\ïeulant zal 11 .399 g ulden h talen <~an he t Engel cht· 
regiment (7 December 1635) 

Reg. 557, fo l. 52 V 0
• 15 

966. Betaling aan Corneli · ' an Doorsetare van hel hooi en derge
lijke dal hij heeft geleverd aan d troepen in het Land n:m \ iVaa · 
(7 December 1635) 

Reg. 557, fol. 52 v o. 

967'. << Prolest van cle g llees telij ckc dat sij 11ie l en moe len doogh 'II 20 

ind e oncos len van cl e keurlin ghen . >> (Gent, 5 December 1635) 

Reg. 5'57, fol. 53 v 0
• 

96 . Opdracht aan d' vier conuniezeu 0111 hun quota iu de ·uL ·ülie 
' an 300.000 guld en te ontlecnen , ten hoogs te aan 8 %. voor den t.ijd 
' an ze~ maand (7 December 1635) t5 

Reg . 557, fol. 53 V 0 -54. 

969. Betaling aun Arnout SchokaCI"t t'll Clem ent de Prince, timmer
lieden te Brugg·e, voor het onderhoud. gedurende drie jaar, van ll r 
forten langs de Iep erlee, en langs de nieuwr· ZtticHeir nnnf het fort 
Hoe k ·lrni P tol Bt·ug-g·e (8 December 1635) ~o 

!leg. 557 . fol. 5lL en ,.o. 
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970". « De reparatie van de schaede ghearriveert aen de duijnen 
ende fortificatien van Oostende compt tot laslc van het subsidie. » 

(8 December 1635) 
Reg. 557, fol. 5lt v". 

:> 971. Bericht aan de vier commiezen dat ze het gelichte geld (zie 
u .. 968) moeten gereed houden om het uit te betalen aan don Juan de 
Lira, pagador-generaal (8 December 1635) 

Reg. 557, fol. 55 . 

. 972. l\ien besluit aan de compagnieën van maistre de camp Bietauw, 
10 in de forten de Peerle, Sinte-Marie ,en Kalloo C4

), een maand soldij te 
betalen (Brussel , 4 Januari 1636) 

13 

~0 

Reg. 557, fol. 55 en V 0 

973. Men besluit afgevaardigden lc slm·en naar Grevelingen om de 
wed en aldaar te ins:pecteeren (4 Januari 1636) 

Reg. 557, fol. 55 v". 

974 "' . (( Project van de acte acceptatie. » Het octrooi aan Oostende is 
zeer voordeclig voor den handel en is niet, zooals de Staten het bewe
ren, strijdig met de beslissingen door wijlen de Aartshertogin getrof
fen (Brussel, 24 December 1635) 

Reg·. 557, fol. 56-57. 

975'. (( Replicque jeghens het selve project van d'acte acceptatie. » 

Dit octrooi is uiterst nadeelig voor handel en nijverheid in Vlaancleren. 
Antwoord van den Infant, in margine: het kleine recht dat te Oostende 
wordt geheven wordt ook geïnd in de andère havens Duinkerken, 

25 Nieuwpoort , Grevelingen. Het kon destijds te Oostende niet worden 
ingesteld, doordat deze stad toen in handen was van de vijanden (aan
g·cboden op 13 Januari 1636) 

Reg. 557, fol. 57 v"-58. 

976. Verloog aan den Cardinaal-ln fant over het gebruik van de gel
:w den van cfe drie lantstc beden, over de middelen om de overdreven 

(11) Het fol't de Peerle ligt iets bezuiden dat van Sinie-Marie. Allebei staan op den 
\ 'Jaamschen oever van de Schelde in den polder Yan Kalloo; het fort van Kalloo ligt iets 
te westen, dicht bi.i de kerk van Kalloo (mnn de !mart ge\·oegd bij rle Vlaamsetie ver
taling van cle MémoiTcs van de Nenny). 

• 

I 

J 
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lasten van de betalingen aan de troepen in overeenstemming te bren
gen met het bedrag van de bede; eindelijk over de verplegingsonkosten 
voor vreemde soldaten die ten onrechte op de Staten wegen (zonder 
datum) 

Reg. 557, fol. 58 V 0 -6i. 

977 • . << Ander project van acle presentalie subsidie. » Zie nr 975 
(24 December 1635) 

Reg. 557, fol. 6i V 0 -64. 

978. Opdracht aau de commiezen om aan den onl\·anger-generaa l 
een deel van de bede vau 300.000 gu lden uil te belalen (26 Januari 1636) 10 

Reg. 557, fol. 64. 

979. Daar me11 vernomen heeft dat Brabant een dergelijk privilege 
heeft verkregen , wordt besloten te vragen dat de koOiplieden en taver
niers een maand langer dan in het plakkaat werd bepaald hun Fran-
sehen wijn zullen mogen uitverkoopen (15

) (26 Januari 1636) 15 

Reg. 557, fol. 64 vo. 

980. De pacht van de rechten op het bier in het Contributieland wordt 
nog voor drie jaar toegestaan aan Pieter de Smet (26 Januari 1636) 

Reg. 557, fol. 64 V 0
• 

981. Gratificatie aan kap. Longeval (1 6
), omdat hij het materiaal 20 

dat buiten de Brugsche poort te Gent lag door zijn soldaten heeft cloeu 
bewaken (26 Januari 1936) 

Reg. 557, fol. 65. 

982. Men zal haar schulden kwijtschelden aan de wedmven van 
Lieven en Willem Bruggheman (26 Januari 1636) 25 

Reg. 557, fol. 65. 

983. Een vertegenwoordiger van elk college zal deel uitmaken van 
de afvaardiging die d·e werken te Greveling·en zal onderzoeken 
(26 Januari 1636) 

Reg. 557, fol. 65. 

(15) Zie n•· 961 en noot. 
(1&) Is dit een verwant Vttn den graa f va n Buçquuy, Charles Bonaventul'e de Lon

gueval ? 

30 
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984. De magistraat van Brugge zal de werken onderzoeken omtrent 
Sluis ondernomen door Jan Snoecq en Rentergem (26 Januari 1636) 

neg. 557, fol. 65 . 

985 · . << Ordonnantie verleent bij schepenen van der ke ure, in de 
5 absentie van de gheestelijcke ende leden , van 50 duijsent gulden k 

betaelen aen den pagador generael volghens d'authorisatie van de 
gh eestelij cke ende leden van den 8"" deccmhrc 1.635. )) (4 Fehn1al'i 1636) 

Reg. 557, fol. 65 V 0
• 

986. invrijheidstelling vau Andrie · van der Beken , na ' erkoop an 
10 zijn bezittingen . Zie n '· 933 (12 Februari 1636) 

H.eg. 557, fol. 65 v o. 

987. Dito voor Louis de ::;met um dezelfde reden . Zie n'" 933 
(19 Februari 1636) 

Reg. 55'7, fol. 65 v ''. 

15 988 . .Regeling door den Cardinaal-lnfanl van het gebruik 'an de 
400.000 g11lden (zonder datum) 

l{,eg . 557, fol . GG en\'" . 

989 . .:\leu besluit het verzoek van Stcveu de la Faillc. _\nthoni .Fcr
nandez Castillo en consorten, trekkende tot verlengen met vijf en 

:lO twintig jaar van het octrooi (van vrijdom) voor den polder van 
Francque ndijck , af te "ijzen: ze hebben lang genoeg << g rati e )) gehnd 
(zonder datum) 

Reg . 557, fol. 66 vo. 

990 . << In tructie van de heeren van de vcrgaederinghe crt.rcckende 
25 uaer Grevelinghe, om op te nemen de ' ereken bij de provintie aldaer 

ghedaen maeken. )) Lij st van de afgevaardigden; hun itinerarium , ze 
moeten nagaa n of de werken worden uitgevoerd in oYcrccn lemming 
met de contrac ten ; ze zuJlen in elke haven onderzoeken. welke tollen 
en licenleu aldaar geheven worden en hoeveel ze opbrengen (' 7

) (zon-
:Jo der datum) 

Heg. 557, fol. G7 en vo . 

(" ) Waarschijnlij l\ :;taat dez-3 opd1-acht in betrel kin g met het gesellil nopen - het 
octrooi l'an Oostende, zie nr• !H·3. 97" en 975. 

20 
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991. Mesti·e de camp Crequy betoogt dat zijn troepen sedert zeven 
maanden niet \Yerden betaald en dat de barakken langs de Zuidleie 
in zeer slechten ~taat zijn; er wordt aan ontvanger-generaal de Vicq 
opdracht gegeven deze troepen te betalen op de bede van 300.000 of van 
400.000 gulden of desnoods met de 8.000 g·nlden die hij nog in kas 5 

heeft (Gent, 28 Februari 1636) 

Heg. 557, fol. 67 v ". 

992. Besluit dat de renten te leper zullen worden betaald zooals te 
YOI'en (1 8

) (Gent , 28 Februari 1636) 

Reg. 557, fol. 67 v". 

993" . « Petitie van 110 duijsent guldens ter maendt voor ses rnaen
den ende een subsidie extraordinaire van 800 duijsent guldens met 
briefven van instructie. » De << rebellen » bezetten R.olduc , Maastricht, 
Venloo, Roermond (26 Februari 1636) 

10 

Reg. 557, fol. 68-70. 15 

994. voorschrift aan de afgevaardigden te Brussel opdat een verte
genwoordiger van elk college te Brussel zou blijven en de overige 
zouden terugkeeren (1 1'\t[aart 1636) 

Reg. 557, fol. 70 yo. 

995. Verleuging met ze~ maand van het oct rooi aan de hrotrwers- 20 

nering van Meenen (1 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 70 vo. 

996. Vomtzetting van het accoord met den magistraat van Sint
_\mands waardoor dit ,·oor drie jaar Yan alle ]asten \\'Ordt vrijgestelel 
(3 Maart 1636) :25 

Heg. 557, fol. 7i. 

(18) Het gaat biijlümur 01·e r de re11te u door leper verhoL:lll om het delven van ue 
Yaart naar zee te belmstigen. Deze renten waren gehypotekeercl op de opbrengst van 
t1et maalderijgelet te Ieper dat eigenlijt; een pro\·inciale belasting \Yas. Dit gaf dan 
ooi{ aanleiding tot een aantal geschillen, doordat de drie andere Leden altijd trachten te 30 
weigeren, langer de renten te betalen met de opbrengst van dat maalderijgeld. Zie 
Heg. 552 (niet gepagineerd), onder den datun1 15 Februari l6~8 en cle vol!{ende folio~. 

Zie vooral VAN HO UTTE, Tafels. 1, 11rs '-!84, 285, ~79. 381. 39G, 1,00, 121 . \(i3 , .)87 , 70G. 707 en 708. 
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997 . ~\leu besluit eenige huizen , die de wateren van het Bulscamp
,·eld nabij de kerk van Sint-Joris ten Distel in de Zuidlcie voeren, te 
herstellen (4 \·faart 1636) 

Reg. 557, fol. 71. 

:ï 998. Definitief besluit de goederen Hm Claas Claes te verkoupen ; 
ingevolge h et voorstel van den magistraat van lBJper , zal de vcrkoop 
van ·een huis van Claes aan Cm·nelis de Vos, op h et oogenblik dat 
Claes r eeds geëxecuteerd was, toch als geldig· worden aanzien , omdat 
men het zeker nie t aan denzelfden prij s zou kunnen opnie11\\ ,-erkoo-

10 pen (5 1\laart 1636) 

Reg . G57, fo l. 71 V 0
• 

999 . Besluit u open s herstellingen omtrent Brugge : aan de forten 
lu ssch en Hoekstrate en Lappersforl , aan den dijk aan de \foerhru g, 
c.a . (5 ::\hart 1636) 

Beg . 557, fo l. 72. 

1000 . Belaliug vau zijn " erk te J\aHoo aan limmennan Jou~ dP 
Zomerc (5 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 7'2. 

1001. B.egeling der inning van hel ree ft L gepacht door de brouwers
zo ll cring van \'lcenen (5 Maart 1636) 

23 

Reg. 557, fol. 72. 

1002 ·. << H.epartitie van het selvc suLH;idie mit~gacders Galculatie lwe 
' eel de Provintierechten bedra eg-hen , <lm 'tselvt> ~ ubsidie da erv11ijt L<' 
,·oldoCl t. >> (zond er datum) 

Reg. 557 , fol. 72 V 0 -74. 

1003. Ee11 halfjaar verlenging \an zij11 pacht wordt toegestaan aa.11 
.l an van Hentergh elll , t e Dendermonde (7 Maart 1636) 

Heg. 557, fol. 'R 

1004. Aan Pieter de Smet \\ordt de pacht Yan den ouden dubbelen 
:>o impost toegestaan h1 geheel het Vrije, onder becling clat hij de anrl r.rr' 

pach1ers zal ,-ergoeclen (10 Maart 1636) 

Heg. 557, fol. 74 V 0
• 

__j 
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1005. Verpachten voor acht jaar aan Joris Vandervaert van 30 roe
den oevers van de Zuidleiè, mit.~ betaling· van 16 sch. gr. jaarlijks 
(10 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 7'* v • . 

1006. Uitstel van betaling toeg·estaan aan Jan Roet, pachter van het s 
recht van een gulden per ton bier in de kasseirij van leper voor het 
seizoen dat aanvangt met 1 Mei 1635 (11 \{aart 1636) 

Reg. 557, fol. 75. 

1007. Verzoek aan ontvanger-generaal de Vicq om ûjn staten van 
betaling· op de subsidies van 300.000 en 400.000 g11lden aan de Verga- 10 

dering op te sturen (12 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 75. 

1008. Invrijheidstelling van Joori an Hecke, certifiant van Jan 
Vlaeminck, borg voor Loys Heylbroeck, pachter van het groot slacht
geld en maalderijgeld in de parochie-· van Kaster , Petegern en Tiegem 15 

(12 Manrt 1636) 
Reg. 557, fol. 75. 

1009. De llouariere van Wakken, mevrouw van Gramme (19
), vraagt 

Jal men het uitvoeren der ordonnantie van betaling tegen haar in 
Haad van Vlaanderen uitgesproken, voor het oogenblik niet zo11 opei- 20 

sche11. Eeu mondeling bevel wordt daartoe door de Vergadering 
:.regeven (12 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 75. 

1010: Verslag van de visitatie van de Zuidleie en begrooting van de 
aldaar noodige werken (zonder datum) <?5 

Reg. 557, fol. 75 v• -76. 

1011. De commiezen van het maalderijgeld en ontvanger-generaal 
de Vicq krijgen opdracht hun rekeningen gereed te honden (zonder 
datum) 

Heg. 557, fol. 76 v •. 

(lU) Weduwe van den eersten graaf van Wakken : Karel van Bourgogne, heer van 
Wakken, dat in l626 graafschap werd. Hij was grootbaljuw van Gent en lieutenant
generaal en stierf op 28 September 1631 (DE VEGIANO, Suppl. , boek 111, bladz. 213). 

30 
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1012. Gedeeltelijke kwijtschelding en uitstel van betaling· toege
staan aan Jaspar Limosijn, pachter van het brouwersgeld in de kassei
rij Bourbourg (13 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 76 vo. 

5 1013. Op verzoek van Pieter de Smet, pachter van het Contribu-
tieland, wordt mondeling aan de commiezen opgelegd, « bij oog
luyckinge » zijn executie in staat te houden (13 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 7ï. 

1014. Betaling aan Jacques Bourbay, van de huur van een huis bij 
10 het fort van Hansbeke gelegen (13 Maart. 1636) 

Reg. 557, fol. 77. 

1015. Dito voor een huis te Lovendegem aan Hubrecht Hendrix , 
gehuwrl met de weduwe van Niklaa. Bacqné (13 \1aart 1636) 

Heg. 557, fol. 77. 

15 1016. Dilo aan Willem Kweckaerl voor een huis bij Lovendeg·em 
Brug·ge (13 \ 'laar t 1636) 

11eg. 557, fol. 77. 

1017. Bevel om door bemiddeling van (;elaudc Lamberl, adjudanl 
van mestre de camp Crequy , aan dil regiment een voorschot te beta-

20 len dat men zal valideeren op de ·ubsidie van 400 .000 gulden 
(14 Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 77 V 0
• 

1018. Regeling van de betalingen van de quotas van de kwartieren 
van Ieper en het Vrije in het . ubsidie van 400 .000 gulden 

25 (14 Maart. 1636) 
Reg. 557, fol. 77 V 0

. 

1019. r a verslag over de betalingen gedaan aan de troepen te West
kapelle door commies Caloen , ·wordt besloten dat hij veel te veel 
betaald heeft en dat een deel zal geroyeerd worden in zijn rekening· 

30 (15 Maart 1636) 
Reg. 557, fol. 78. 
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1020. ?vlen zal de heeren van Gidts en van den Boogaerde voor den 
Haad van Vlaanderen betrekken voor de schade door hen aangebracht 
aan de oevers van de Zuidleie die zij doorstoken hebben en ·waar zij 
buizen hebhen \'ernield. Zie n" 1023 (15 l\laart. 1636) 

Reg. 557, fol. 78 vo. 

1021. Opdracht aan commies Villegas om een inventaris op te maken 
'an de hocveelheid buskruit llie zich in het magazijn van h et Land 
bevindt, en vast te stellen welke hoeveelheicl zal moeten 'yorden grra f
fin ecrd (15 ~'Iaart 1636) 

Heg. 557, JuJ. 78 Y 0
• 1.0 

1022 . .Vlen besluit de soldij \an de ompag-nieën del Rio en) Cll 

de Rodoan C') 1e betalen (15 :Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 78 vo. 

1023. }vl en besluit de heeren van Gidb en ,·,melen Boogaerde te vr<t 
gen of zij buizen en oevers in den vroeg·cren toestand wi]]en herstellen . 1?\ 

Zi r n " 1020 (17 't:aarl 1636) 

Heg. 5!17, fol. 'IR vo. 

1024. \ ·er schillende detailmaatregelen n opens hel 'inden van h r l. 
lckorl. van de bed e van het winterseizoen (17 !\laarl 1636) 

Reg. 557, Jol. 79 r n vo. 

1025. (~ e l uk" en schen aaJt den beer ::;ta(•lins (22
), raadsh eer in den 

(;rooten Raad te Mechelen , omdat. zijn zoon tot raad sheer \Ven! aang·e
~ teld in den Ha.ad \lm Vlaanderen (17 1\Trunt 1636) 

Reg. 557, fol. 7\.l en v" . 

20 

(20) Ik \reet 11iel lJepaald wie deze clel m o is, maar zeer waarschijnlijk behoort hij 23 
lot llet geslacht van de del Rio 's clat in Vlaa ncleren 1\0mt in de XVIceeuw, en opgaat in den 
n.del van h et V1·ij e, waar we verschillende leden \·nn clot. geslacht zien op tredeu. 
(DE VEGIAXO , Suppl. , boek II, bladz. 46 en volgende.) 

(21) \Vellicht dezelft.l e, of een verwante Yan Antoon de noctoan, zoon van Michiel, 
J)aron van Fontoine-l'Evêque (DE VEG IAi\0 , op. ei/., bladz. 167). 30 

(22) Stalins senior is Gillis Stalins, zoon van Jacques Stalins, procureur-generaal in 
JG34, sedert 1628 raadsheer van den n aad van l\Iecll elen; hij is cle uitgever van den eersten 
band van de Plakkaten van Vlaand eren. Stalins junior sch ijnt Jacques Stalins te moeten 
zijn, hij werd in 1652 lmnselier \'Un den Soevereinen Raad van Gelderen en stierf in 1654.. 
Hij is zelf \'ader van een Jacques Stnlins. di e \·oorzilter werd van den Grooten Raa d te 3:> 
;\lechelen. 
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1026. ·Men bcsluil Anthonis van Heedc C3
) lc ontbieden om ver 

slag- Le h ooren oyer h el proces Pauwels 'prou ckholf en con sorten 
(17 Maart 1636) 

Ren·. 557, fol. 79 V 0
• 

:1 1027. ;\ Jen he.' luit de leg-em oetkornin g ' an 90 g ulden per m aan I 
voor t te zetten aan den magistraat van Hulst omwille van de ~Toote 
las len die op h em ' egen ten gevolge van h et logeeren an o](hlten 
(18 ·Maart 1636) 

Re . 557, fol. 79 v o. 

JO 1028. Vergoeding voor zijn (< ex traordinaire >> di en sten in za ke h el 
geding m et. Claas Claes, nan Tar.lmnn , procnrcm hij den Grh Pim('n 
Raad (18 Maart. 1636) 

Heg. 557, fo l. 79 vo . 

1029. Toes tand van rl e voorrad·en hnslo' IIÏI , m r. l. hesluil et>n h oeveel-
15 heid aan Ie konpen (18 Maart 1636) 

H g. 557, fo l. 80 . 

1030. c;ratificaties aan La ureijn s Cror.s, g-o 11d smirl Ie Brn gg·e, C' n 
aan .roos Hotereh ele (18 Maar t 1636) 

Heg. 557, fo l. 80 v 0
• 

20 1031. Be talin g aan Jan de H.o11 Ck ' oor zijn levering-en ,·nn knarsC'n 
aan de troepen (18 Maart 1636) 

ReO'. 557 fol. 80 vo. 

1032. len 1r ft m aatregelen om h et aanbren gen van nieuwe schade 
aan de oevers va n de Zuidle ie 1e verhinderen . Zi r n "" 1020 en 1023 

:!5 (21 Maart 1636) 
R g. 557, fol. 80 V 0

• 

1033. Betaling aan Pieter Bonne van de hnur nn een hnis te Meren 
dree . Zie n ,. 946 (21 Maart 1636) 

Reg . 557 , fol. 81. 

:JO (23) Antoon yan den Heede, " commis ghecommiteerdc totte administratie Ynn 't suil-
sid ie extraordinaire ,·an 700.000 g. in hêt kwartier van Gent ». 
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1034. Jan de Smet, pachter, wordt na het verkoopen van zijn goe
deren in vrijheid gesteld (29 :Maart 1636) 

Reg. 557, fol. 81. 

1035 . « Brief van ijne excellentie ordonnerendc over te bringhen 
de acte presentatie subsidie . » Ook een brief van 24 Maart waarbij 5 

hij vraagt de geheele subsidie uit te betalen (Rrns. cl, 5 April 1636) 
Heg. 557, fol. 81 en 82. 

1036. Afwijzen van het verzoek van Jeronimo Naughe, sergeant
majoor van Vlaanderen , om betaling van een jaarlijksche wedde 
(Gent, 7 April 1636) 10 

Reg. 557, fol. 81 Y ". 

1037. Betaling van he t he telde buskruit. Zie n" 1029 (8 April 1636) 
n.eg. 557, fol. 82 V 0 • 

1038. Men besluit, na hel ' erkoopen vnn zij11 hu is, .Jan Termijn uit 
de g-evangenis Ie slaken (8 April 1636) 15 

Reg. 557, fo l. 82 v• . 

103!)". << Den bi -ch_op an Brugghe beleth heilbende om d collatie 
Yan de gheestelij ckc in ijn paleij s te laeten hau<lcn , gheeft mandaet 
de sch·e collatie te laet n hauden in de refugie van de abdije van den 
\ urlcnburgh met la t schriftelij ek op l.e nemen de voisen ende die hem 20 

toe te senden om bij hem dacrop le resolveren , waerop de clerg ie niet 
cm wilt. voisen ende mil sdien gheen resuHat op het subsidie connendc 
g hemaekt wordr n , bij de vergaedering-he ghcrcsolveert sulcx an de 
ministers te .kennen te ghev·en ter onllastinghc van de voordere m em
ber . » Latijn eh Y rslag van dit conflict dat. zich op 2 April voordeed 25 

(8 pril 1636) 
n.Pg. '"'57, fol. 83-84.. 

1040. Gedeeltelijke kwijt chelding van zijn achterstallige pachten 
aan den pachter van he t bestiaalgeld en het maalrlcrijgeld , Pietf'r van 
der Do01·en I (8 April 1636) :JO 

Heg. 5!'l7, fol. 84 v• . 

1041. Nieu" e brief van den Cardinaal-Infanl welke vraag t hem de 
acte pr{'sentatie uh idie o,p te sturen. Zie nr 1035 (Brussel , 8 April 1636) 

Reg. 557, fol. 84 v•. 
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1042". « Restlll.at vuijt de advisen van de hecr·en Prin cipaelen te 
g heven 90 duijsent geuldens ter rnaent voor ses rnaenden ende voor 
subsidie extraord inaire 600 m. guldens eem. '' (zonder datnm) 

Reg. 557, fol. 85-87 vo. 

5 1043. teungeld aan den magistraat. van Nieuwpoort met heL oog 
op het oprkhten van barakken voor de solclnten (zonder datum) 

Reg. 557, fol. 88. 

1044. Afwijzen Yan het verzoek van Thomas de Brie, sergeant
majoor van Vlaanderen , om hP-talinp· viln eenig-e maanden van zijn 

10 weelde (zonder datum) 

·15 

Reg. 557, fol. 88 v ". 

1045. Een vergoed ing ' oo r hel onderhoud van daar Yerpleegdc 
l ersche soldaten. wordt aan dr abclis vn n dP Bijlol< e uitbetaald 
(11 A pril 1636) 

Reg. 557, fol. 88 vo. 

1046. Uitstel van betaling van een deel van zijn schuld wordt toege
staan aan Maarten Minnebo, pachter (11 April 1636) 

Heg. 557, fol. 88 vo. 

1047. Men besltlit de impositie ' 'all 4 pond groole ;per va l wijn Ie 
20 verpachten voor den tijrl van een jaar (11 April 1636) 

Reg. 557, fol. 88 \' 0
• 

1048. Slen zal den magistraat van het Vrije raadplegen nopens den 
inh oud van een verzoek gedaan door graaf van Croï (11 April 1636) 

Heg. 557, fol. 89. 

2'> 1049. ~iklaas -van Melle Yerlang l. de pacht van << hel lachLgeld , de11 
st u ij ver op f' lcken stoop wijn ten laste van ta.pper, en vijf sluijvers op 
deken stoop ghebrandewijn >> uit de hand te krijgen ; men wordt h et 
eens hem dit voor twee halve jaren toe te staan, mits hij 25 pond groolc 
per seizoen meer betaalt dan wat die rechten voorgaand e jaar hebben 

::10 opgebrach t, ' t is te zeggen 783 p . 3 sch. 11 cl. voor het zomerse izoen, 
en 808 p. 19 !'C'It. 4 d. voor het wintcr!'eizof'n (12 April 1636) 

Reg. 557, fol. 89 en vo. 
21 
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1050. Men besluit de ves ting van het Sas te in ,pecleeren, mel h et oog 
op eenige werken aldaar (13 April 1636) 

Reg. 557, fol. 90. 

1051. Voorloopig besluit het uitvoerrech l. op he1 vee niet Ie verhoo
gen met een derde (13 April 1636) 

Reg. 557, fol. 90. 

1052. De acte van acceptatie subsid ie wordt gebracht; de gees telij 
ken weigeren hierover te slemmen zoolang de Caretinaal-Infant geen 
besluit genomen heeft in zake de la ten Yan Ie keurlingen \Yaa riu 
de gees telijken weigeren te declen e4

) (18 Atpril 1636) 

Reg. 557, fol. 90. 

1053. Aan Pieter de Smet wordt verlenging van de pacht van de 
rechten op het bier in het Contributieland en in den Oudbnrg, 
Boechout.e en As enede Ambacht, toegestaan (21 Aprll 1636) 

Reg. 557, fol. 90 V 0 -91. 

1054. 0 1p zijn verzoel " onlt aan ingeuieur de Bucq een gra tificatie 
toeg·estaan voor zijn diensten bij het uitvoeren van de \Yerken aan de 
Brugscl1e Poort te Gent (21 April 1636) 

Heg. 557 , fol. 91. 

5 

10 

15 

1055 ~ . cc Resolutie Ie doen afcappcn eenen bo eh li gghende aen den zo 
Brugghschen vaert om dat den vijandt hem daerin onthielt ende ile 
baergen attaqueero en. » (21 April 1636) 

eg . 557, fol. 01 y 0
• 

1056 ~ . cc Acte pre enlalie sub idie opgh ·lell bijnaer o,p den voe l. 
ende conditien al de pre enle. n Zie nr 1042. Men vraagt een som aau 2::i 

te wenden voor he l oprichten van barakken voor de lroepen te Nieuw
poort , het in1.rekken va n hel oc trooi ·· an OoslenJe , alsmede van h I 

(Z') De geestelijkhe id beween, àat zi.i niet aansprakelijk ](all zijn Yoor de l<Osten van 
het li chten van keurlingen, vermits ze geen territoriaal gebied vertegenwoordigt. Dit 
twistpunt zal in den tegC'novergestelrl en zin worden beslecht door den Geheimen Raad. 30 

I 
~ 

I 
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ink omrecht van 4 ,p onu groote p er vnl wijn « charge loul e nou 
velle » (25

) (12 :-\.pril 1636) 

Reg. 557, fol. 92-96 vo. 

1057 ~ . u \' erpac llinge van 's !anl s middelen m et de condlli e11 . >> Eerst 
:; de pacht van hel recht op wijn , brandewijn en ·wijnazijn an 1 Mei 

1636 tot 30 April 1637 ; zij komt aan Louis Manaulx voor 50.750 g ul
den na opbod van Joos Slouthals, zoon van Lieven. Zijn hor g is 
Joos Stoullt als, certifiant Joos Pathee t (12 April 1636) 

Reg . 557, fo l. 97-102. 

lil .De p acht va n hel inkomrecht op zout, visch en haring . Na een 
opbod van Filips van Bos is hel Geeracrl Ney l, zoon van Jan , van 
Ouden aarde, die het wint m et 24.750 g ulden. Zijn borgen zijn .T ~m 

vanden Pon e, Loys :J'Jathij s . . ·\nloon vanden StcPn e 

Reg. 557, fol. 105-iOS. 

15 .De pacht van h et uilvoerrecht op he t vee. Pachter Benedielus SpilJc-
baul haalt h r t m et. een aanbod v :m 10.050 p ond 

Reg. 557, fo l. 109-iii . 

Verpacllliug van h et ch aap geld . Pachters Hendrik va n der La t 
(borg Lieven de n oom erc, van Brugge), Benedict.u s 'pi llchaut , Cor

~o neli s ck Vos (borgen VViHem W eyts van Wc. t.vleteren , en \Vill r m 
van \Nervi! ), .l oos ~ tout.h a l s (bor g-en Louis M.anaul , zoon n n -\ndri f's , 
Pi r ter de Sm et) 1vo rdr n pnchtf' r s van dil rce ht 

Reo·. 5fi7, fo l. "11 5-120 V 0
• 

1058 · . (( Eer te commi ssie van dPn gcswornen hoec kh aude r op hel 
:t::i comploir van de wijnen hinnen Ghcndt ende ijn e chnrgc wnerin di e 

bes tac t angh e Lelt bij el P vcr o·aedcring h c. » Hij m or t <I de p articul iere 
rekeningh en ende s lae t.k en s vandc coopliecl cn maendelijks getrauwelic 
Ie m aecken en Yerifi cr en mitsgaders le\'eren dA quo hierken s end e 
lli Re ncl cli:jk :eh f' portee Yann t ' :;;rh ·e r echt in hnndcn vn nd r p ::trh -

:~o t ~ ") H.:t gaa t lii et nnwul'lijk ui et O\'C r h et pl'ovinciaal recht run 4 p. gr. per vat wijn , 
maar over een nieuw invoerrecl1t geheven ten gunste van het centraal gezag. Over dit 
recht gaal. een zeer hevig conflict uit breken , ('11 eindelijk znllen de Státen verkrijgen da t 
het tot op 10 g uld en WOl'dt ve rminrl el'd . 
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ter >> C6
) . De eerste is Hendrik Dailly , die een wedde krijgt van 

80 pond groote e7
) (Gent, 15 April 1636) 

Reg. 557, fol. 102-103. 

1059. Door 11it -praa,k van den Geheimen H.aad , krijgt Cornelis de 
Vos, gewezen pachter van den grooten uitdrijf , ttil stel vnn betaling van 5 

een derde van zijn pachtsom C8
) (7 l\[e i 1636) 

Reg . 557, fol. 121. 

1060. Ingevolge het bericht van de magistraten van het Vrij e, dat 
de besmettelijke ziekten zich uitbreiden onder de garnizoenen van de 
Zuidleie, wordt besloten al de zi ehn in een fort. Lc concentreeren 10 

(Brnssel , 7 Mei 1636) 

Reg . 557, fol. 121 y 0
. 

1061• . « Acte acceptatie van het subsidie. » · « Die van Steenhuijse, 
' int-Amand, Opdorp , etc. ciaerbij non exemt verclaert. » Zie n'" 1042 
en 1056. Het intrekken van het oc trooi aan Oostende ~,·ordt geweig-erel 1!'\ 

(3 Mei 1636) 
Reg. 557, fol. 122-124. 

1062. Zeer zorgvuldig opgemaakte lij st van de troepen die moeten 
betaald worden met de opbrengst van de heden (2 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 124 v 0 -126. 

1063". Replicquc jeghen deselve acte vcrsoekende dat die conforme 
saude ghemaeckt vvorelen an de conelitien van het gheofferecrde Sllb

sidie. » Zie nr• 1060 en 1056 (11 '[ei 1636) 

Reg . 557, fol. 126 en vo. 

20 

1064. Verzoek vamvege den Cardinaal-Infant en den Raad van 25 

Financiën om aan troepen die te Zeizate liggen, fourrage lc leYeren . 
Korte lij t van Jie troepen (Brussel, 13 ~'le i 1636) 

Reg. 557, fol. 126 V 0 -127 v 0
• 

(2&) In register 7460 werden een ige stukken, - de meesten uit de resolutieboeken 
getrokken - betreffende dezen ambtenaar, gegroepeerd. 30 

(27) Het is blijkbaar dezelfde Hendrik d'Ailly \\'elke, eenige Jaren later , in 1642, zelt 
deelgenoot wordt van de pacht van het recht op den wijn. 

(2&) Zie nr 752. 



- 165 ·-

1065-. << Ghelij cke commissien binnen Brugghe ende Jpre. )) Zie 
n" 1058 (24 April 1636) 

Reg. 557, fol. 127 V 0 -128. 

1066. Men besluit de rekeningen van ontvanger-generaal Saldaigne, 
5 voor de werken aan de Zuidleie voor de jaren 1619, 1620 en nog eenige 

latere, te onderzoeken (2 9
) (9 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 128 . 

1067. Ingevolge het verzoek van van Renterg hem , om betaling voor 
het onderhouden van de forten omtrent Sluis C0

), wordt besloten deze 
to werken door Octaviaan van Maurissien te doen visiteeren (9 Mei 1636) 

Heg. 557, fol. 128. 

1068. Ingevolge eeu verzoek van Jan de Corte, die gevangen zit te 
Brugge als borg voor Claas Claes, pachter van het slachtgeld in het 
kwartier van Duinkerken en Grevelingen en van het schaa:psgeld in het 

t 5 5" kwartier van Vlaanderen, wordt besloten dat de magistraten van 
Rrnggc met de cipiers van de gevangenis zullen rekenen (16 Mei 1636) 

Heg. 557, fol. 128 vo. 

1069. Ingevolge verzoek van Claas Claes, ' ordt opnieuw aan den 
magistraat van leper last gegeven , met hem te onderhandelen 

20 (16 Mei 1636) 
Reg. 557, fol. 129. 

1070" . « Den tour ,·an de rekeninghen umme sijncle versoeken die 
'an Ipre dat de ,·ergacderinghe saude commen resideren binnen Ipre 
lot hooren van de rekeninghen ende 't doen van de besteding-he van 

25 de wercken, bij faute dies protesteren m.et cl eseh e bestedinghe alleene 
voorts te gae11. )) (16 :Vfei 1636) 

Reg. 557, fol. 129. 

1071 1
. << Res ullal vuijt de adviseu \ Ull de heereu principaelen die 

Yan Ipre te i nduc;eren Lot he l hooreu vau de rekeninghen van den 
:30 Lande binnen Ghe11dt wacrin eijndclin ghc die van Jpre ten meesten 

(2") Uit Yerklaart misscllieH de ufweziglte id van deze rekeningen itt het Hij ksa r elli ef 
Ie L;ent, waar men slecl1ts de rel;en ingen V!ln fle ja1·en 1624-1627 v indt , zie nr \J3B. 

(30) Zie de lij st 1•an cleze rorten i11 11" 78(; 
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proffijte van den lande consenleren mil::; hebLende acte van non pre
j udilie. >> (16 l\lei 1636) 

Reg. 557, fol. l.;è9-130. 
···t

~~ ~-;-. 

1072w. « Resolutie van den 16" l\leije 1636 te adviseren de auditeur 
van 's lants rekeninghen dat den dagh daCI· t.oe ghestelt op den 27 dito. » 5 

(16 Mei 1636) 
Reg. 557, fol. 130. 

1073. Pensionaris Baei" wordt naar Brussel gestuurd om het ops tu
ren van de ac te acceptal ie te bespoedigen (16 Mei 1636) 

Reg. 557, fo l. 130 V 0
• 

1074. Men besluit de zieke soldaten m hel ho ·pilaal vau Brugge op 
te nemen zoonlf; dit reeels le Gent (" 1

) worcll gedaan (16 ~·lei 1636) 

Reg. 557, fol. 130 vo. 

1075. Men zal het leveren van leven ·middelen aan hel ga rnizoeTI 

J() 

v<m het Sas aanbesteden (16 Mei 1636) 13 

Reg. 557, fol. 130 v o. 

1076. Opdracht aan de :omnüezen ' au impo l 011 1 lwn deel in de 
pachten in te sturen en een rekening op te maken van de overschotten 
en van de renten die op h1m inkom sten wegen, rncl het oog op een alge-
meene r egeling (17 \!le i 1636) 20 

Reg. 557, fol. 131. 

1077. Op verzoek van de vert egenwoordige rs van Brugge ·wordt 
besloten voor de gepestiferecrde soldaten van de Zuidleie, die gecon
centreerd zijn in het fort Halt, barakken te doen oprichten en ook h el 
noodige gen eeskundip-e personeel aan tr wcnr11 (20 1\'fei 1636) 25 

Reg. 557, fol. ·131 vo. 

(3 1) zooals we het reeds zegden, is er slechts één llo;;pitaal dat in beginsel voor de 
soldaten bestemd is, dat van Mechelen (zie nr 861); de nood eischt echter soms, dat de 
zware gewonden of zieken in de Provincie worden verpleegd; normaal worden hiervoor 
clan slechts twee gasthui zen gebruikt : de Bijloke te Gent en Sint-Jans te Brugge. Deze 30 
schikking echter kan slecl1ts worden nageleefd , zoo lang onze gewesten niet voort
clurenel h et ·schouwspel kennen van gevechten en bel egeringen, hetgeen wel het geva l 
wordt, eenige jaren later. Men znl clan ook zien hoe cle Staten er schoorvoetend in moeten 
toestemmen dat ook te Hulst, Dendermonde, Ieper, e. n-., de soldaten in gasthuizen wor
den verpleegd; dit bmcllt dan mee - en hier ligt de verkln-ri ng nm den tegenzin der :J5 
, 'laten , - dat deze gasthuizen nijdom van rechten genoten, h etgeen onvermijd elijk veel 
bedrog, en dus verlies voor de provinciale lms, voor gevolg had. 
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1078. De Vergadering besluit g unotig advies uil te brengen over 
het verzoek van Jacques van Gijnes om, mits vrijdom van belastingen 
te genieten , 60 roeden schorre te verkrijg·en in den Sint-Bernaard
polder, lusschen Axel en Sas-van-Gent (23 Mei 1636) 

Reg . 557, fol. 131 V 0
• 

1079. Gratificatie aan den alferis ,·an kap. del Hio omdat hij een 
overlooper naar de cc rebellen » heeft. gedood (23 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 131 V 0
• 

1080 ' . cc Protes1 j t,ghens de voorschreven resolutie ghedaen door 
10 den arellidiaken van Brugghe om dat hij ciaerbij niet 1present en hadde 

gheweest ende om hem appaijsemcnt te gheven ervoij st ende ghere
solveert. >> Zie n" 1071 (23 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 132 en v o. 

1081''. cc Ordonnantie in proHïjle van den bailliu van Sinte Baefs 
15 kercke over vier jaeren (lienst int convoceren van de clergie van Ghendt 

ler ordinaire vergaederinghe a 1 pond gr. ts'jaers. » (zonder datum) 

Reg. 557, fol. 132 V 0
• 

1082. Opdracht aan commies Viltegas om schriftelijk le antwoonleu 
op het verzoek van Pieter Robijn en consorten, pachters van de rech

zo ten van 4 pond groote per vat wijn vanaf 1 November 1635 tot 31 April 
1636; deze '\Vorden levens aangezet om het overblijvende van hun pacht 
te betalen. Zie nr• 769 en 962 (24 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 133. 

1083. De magistraten van Steenhuise, Opdorp , Sint-Amands en 
25 Baasrode worden verzocht afgevaardigden te sturen om te onderhan

delen over hun redemptie van de belastingen (24 Mei 1636) 

Reg· . 557, fol. 133. 

1084. cc Conelitien » voor het aanbesteden van de leveringen van 
levensmiddelen aan het garnizoen van het Sas. De eemge candidaat 

:10 is Pieter de Smet (zonder datum) 

Reg. 557, fol. :133-135 v o. 
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1085' . (( vaerdere acte acceptatie. >> Zie n' 1061 (2 Mei 1636) 
Reg. 557, fol. L36-140 V 0

• 

1086. Ingevolge een klacht van de landlieden , wordt aan kap. Gou
denburg ("z) geschreven er voor te zorgen, dat zijn soldaten hun 
paard en ni et meer in de weiden jagen (27 Mei 1636) 5 

Reg. 557, fol. 140 V 0
• 

1087. Meu beslull ue brug buiten uc Brugsche Poort te Gent 1en 
koste van het land te doen verstevigen (28 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 141. 

1088 . Lij st van te betalen troepen. Het geschut (wnder datum) 10 

Reg. 557, fol. 141 en V 0
• 

1089. Na he t verstrijken >an de overeenkomsten van redemptie van 
IJelas ting met c;:,inl-Amands, Baasrode, Walervliet, Steenhuise, Opdorp 
zal men het heffen van de rechten aldaar in pacht geven (zonder 
datum) 15 

Reg. 557, fol. 141 v o. 

1090. Opdracht aan ingenieur de Bucq om eenige werken lan g::; de 
Zuiclle ie. na inspectie, te doen uitvoeren (28 Mei 1636) 

Reg . 557, fol. 142. 

1091. Het vroegere akkoord "'aardoor ~int-Amands werd vrijgesteld 20 

van alle belasting,en en repartities van bede, wordt voor drie jaar ver
nieuwd mils een jaarlijksche betaling van 800 g·ulden (30 Mei 1636) 

Reg . 557, fol. 142. 

1092. Iugevulge het bericht vau Le Gay, procureur ten pensioenc 
van de Staten in den Grooten Raad van Mechelen , dat het proces van 23 

de Stalen tegen Jan van Hove uopens Burcht en Zwijndrecht weldra 
zal worden behandeld, besluit men eenige verleg·enwoordigcrs naar 
J'fech elcn te sturen e•) (30 Mei 1636) 

Reg . 557 , fol. L42 . 

(3") Hevelhebber vau een compagnie kurass ie r~:'. die op dat oogenblil< langs de Zuidleie 30 
heeft post gevat. 

(33) Burcht en Zwijndrech t werden ill 1563 door cle Vier Ledeli afgei<Ocht va n den 
graaf van Hoorn. (Stadsarchief Gent, serie 89, i portefeuilles documenten. ) 

Tn 1585 echte1' hebben cle Staten een leentng te Antwerpen aangegaan, die ze niet 
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1093 . .i\Ien besluit bij den Groolen Raad an c\iechelen in beroep te 
gaan tegen de uitspraak van den Raad van Vlaanderen in zake het 
g-ecling met Jacques Pardo, heer van Frémicourt (30 Mei 1636) 

Reg . 557, fol. 142 v o. 

5 1094. Men besluit een huishuur ,-au 18 pond groole 's jaars- gelijk 
aan deze van de andere kapiteins - nit te betalen aan kap. baron van 
Crequ ~- . Zie n,. 1098 (31 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 143. 

1095. Men besluit de troepen van mestre de camp Crequy, die van 
10 de Zuidleie nanr hel Land van Waas trekken, Ie onderhouden 

(31 Mei 1636) 
Reg. 557, fol. 143. 

1096. Men besluit hooi en haver te ievCl·en aan eemgc Engel ·che 
compagnieën, clie te Zelzale liggen (31 Mei 1636) 

15 Reg. 557, fol. 143. 

1097 ~. « Cessie aen de vergaederinghe gheclaen van een huijseke rr 
ter donck op den grondt van de Stadt Ghendl. n (31 Mei 1636) 

Reg. 557, fol. 143 V 0 -144 V 0
• 

1098. Betaling van de huur van het huis van Cornelis Schuur-
20 mallS te Meulestede, door kap. baron Crequy bewoond. Zie n •· 1094 

(3 Juni 1636) 
Reg. 557, fol. 144 V 0

• 

1099. Nleu üesluit het huis van Pieler 13onne, brouwer te Lovende
gem, le onderzoeken, om le kunnen beslissen over zijn verzoek om 

25 dit huis te herslellen in den vroegeren toestand. voorel at het aan de 
soldaten verhuurd 'verd (3 Juni 1636) 

Reg. 557, fol. 145 en vo. 

llebbeu kunlleH terugbetalen; Olll het geld le vinden hebbeu ze besloten de twee heer
lijkheden te verkoopen (zie R. A. Brugge, St. v. VI, reg. 642, fo 74, en 645, fo 123 vo: 

;;o 5 Februari 1614-). Latet is daaromtrent eeu proces door hen iug·espannen, waarschijnlijk 
hebben de Staten getracht deze heerlijkheden ten1g· te i<l'ijgen. l1etgeen hen clan ook i;; 
gelukt. Zie daarover VAN BOUTTE, Tafel~ . l. n'" !1()(j en '•55. 

Later zal een tweede proces doorgaan in den naad van l\leclielen. wanneer tle heer 
,.<Ul Burcl1t en Zwijndrecllt, .Jan 1·an Hovc - leeoer 1·an de som waar~·oor de Stateli <.lt.! 

:::> l wee heerlijl\heclell hebben moeten 1·erkoopen, - zal trachten de vergoeding die de 
Staten hem voot den afstanel ,·nr 1 Burcht c11 Zll'ijnclrecht llcbbcrr moeten bet::tlco. te 
doen verhoog·en. 
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1100". (( Vuitghifte van L\\ ·ec cheijnseu aeu Pieter Bonne, d'eenc 
van drij roeden ende d'ander van acht roeden commendc ter straeten 
aen ijn huij s, an mariakercke l3rugg·hc. » (3 Juni 1636) 

Reg. 557, fol. 1115 v"-146. 

1101 ·. (< Aenbe-tedinghe levering he "an hae\ er voor de mililai- 5 

ren . >> Cornelis van Doorsel aere haall heL (zomler dalunt ) 

Reg. 557, fol. 146 V 0 -148 V 0
• 

1102. Er " ordt. aan camwies Villegas last gegeven om de executie 
' an Pieter Robijn. pachter van de 4 pond groote per vat wijn , veer-
tien dag·en uil le slellell. Zie o'' 769, 962 en 1082 (zonder d<ttum) tu 

Reg. 557, fol. 148 vo. 

1103. Hetaling Yan de huur van h1m huizen aan de erfgenamen vall 
;\ ug·ustijn Goethals, n::m Laureym van Heel e, allebei te 1ariakerke, 
aan Jan de Croocq ("'1) aan de Brugsche Poort te Gent, en aan Charle 
van Hoorehcl< e te Lo\'cncl egem (3 .T1111i 1636) 10 

Reg. 557, fol. 149. 

J 104 . .\Jeu besluit twee verlegem' uonligers le s turen naar het kwar
lier van Hulst om de logeergelegenheid voor de troepen van graaf 
.Fonteyne te onderzoeken (5 .TUit i 1636) 

Reg. 557, fol. 14.9. 20 

1105'. (( Aenbestcd.inghc levering.he van houille colen. » Na eeu 
hevigeu strijd wint Louis Manaulx het (5 Juni 1636) 

Reg. 557, fol. 149 V 0 -152. 

1106. Betaling aan Fernand Micbiels, criekhouder van het Vrije , 
van de onkosten van de gepestifereerde soldaten van de Zuidleie 25 

(7 Juni 1636) 
Reg. 557, fol. 152 v•. 

1107. l"len besluit de renten 'ervallen m 1631 en 1632, te betalen 
(7 .I uni 1636) 

Reg. 557, fol. 152 v•. 

("4) Deze Jnn de Croocq wordt vermeld in Reg. 550, fo 112, in 1625. In Februal'i 1631 
wordt be:;Joten J all de Croocq te vergoeden YOOr het ongebruik van zijn huis (Reg·. 55{. 
rol. 179). 

30 
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1108. Bepaling ''an he t tijdstip "aarop Cornelis van Do01·selare m et 
het leveren n n fourrag-e aan cle troepen te Zelzate zal heg·inn r n 
(7 Juni 1636) 

Reg. 557, fol . 152 v • . 

:i 1109. Bevel om ~tan Laureyns de ~toppelacre. ammunitionnari · van 
:;Lad en het I a -lecl van (;revelin g·en , zijn \\Peld e uit Ie hetalen 
(7 Juni 1636) 

HPg . 557, fol. 153. 

1110. Bepaling \·an he l aantal verlegemYoordigers Yan de ta len , die 
10 de aanbe tedingen van werken zullen moelen hij wonen : een g-e e ~' t P

Iijke en hvee leeken (7 Juni 1636) 

Rl'g . '57, fol. 153. 

1111 ' . « De vttijLterselt e Brugg h:::c he puurlc C5
) erstelt door de p ro

vintie. » (9 .Tuni 1636) 

Heg . 557, fol. 153 v• . 

1112. Pie le r \ a 11 ghee r, neef \ UH den commies Y an de impo, iliën 
\ an het bYa r tier \ an leper , Na ugheer e6

) . wil in zijn plaat ~ de rekr
nin gcn ,·oorl cggen ; diL wordt afgewezen (9 Juni 1636) 

Reg . 557 , fol. t 53 v • . 

:W 1113. Brief m et opdracht aan .Jonkl1. Anth uu11 vauden Heedl' , heer 
van Grammenc, om de rekeningen van .Jan Gonzales de Saldaign c. 
gewezen ontvanger -generaal van de geld en bes temd tot het m aken van 
de vaart vau Gent naar Brugge en Oos tende, te onderzoekeu e11 e r 
J.esnoods kopij van te nem en. Zie n ·· 1066 (9 en 16 Juni 1636) 

25 Reg. 557, fol. J5!1 en \' 0 en 159. 

1113. Bevel van den Raad 'an Financiën aan Maarte n de 1a Torrc C'), 
ontvanger va n de tollen te Oos tende. om geen tol te h effen op het. 

(J") T e Gent. 
(J G) Pieter Naug·h eet· (de oom ) was <.:OJHm ics nm cle n ieuw e illllJOs itiën in het kwal'LiPr 

:;() \ '1W Ieper ,·an 1633 to t 1636 (Reg. 4605·4606). Miehiel No.ugheer, zij n zoon wel li ch t, is in 
1636 ontvanger van een buitengewoon subsidie voor het lnvo.rtier Yan Ieper (Reg. 4607\. 
Hij zal later, vanaf 1646 tot 1G5G, commies z ijn van bet maalder ijgeld a lclaal' (Reg. 4659-4660). 

(3 7) Misschien een zoon van Fr:tns de la T01·r e, sch epen, ont vanger Ya n buitengewon e 
!>Ubsidies in 16~4-1626 (Reg. 2181) en ontvangel·-geneJa a l 111 , 'i fll f!1' im ~ecl ureml c de minti l'l' -

35 jarigll cicl va n Cha rl es·Phi lippc ct e \'icq (P.eg. 2187) . 
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buskruit dat door den Engelsehen koopman Floyd wordt aangebracht 
en voor de Staten bestemd is (7 Juni 1636) 

Reg. 557, fol. 154 V 0
, 

1115·. Vaerdere acte acceptatie. >> Zie n '" 1063 (2 l"lei 1636) 

Reg. 557, fol. 155-157. 5 

1116. Be,paling 'au heLgeen moet worden betaald aan hel Engelschc 
regiment de Tressan (zonder datum) 

Reg. 557, fol. 157 V 0 ·158. 

1117. De verlegenwaardigers van den Oudburg· betoogen, dat mestrc 
de camp de Crequy hen schepen en levensmiddelen voor de troepen -10 

heeft gevraagd; ze vrag·en dit ten laste van de g·eneraliteit te brengen; 
de Vergadering besluit de noodige voetstappen aan te wenden om hier
voor toelating- te verkrijgen (12 Juni 1636) 

Heg. 557, fol. 158 en vo. 

1118. De principalen zullen worden geraadpleegd over het verzoek 15 

van Pieter Robijn, pachter van de 4 pond per vat wijn. Ondertusschen 
w·ordt hem en zijn vennooten staat van executie verleend. Zie nr 1102 
(13 Juni 1636) 

Reg. 557, fol. 158 V 0
• 

1119 . . \auvangell van het proce:5 Legen Jan van Hove, betreffend e 20 

Burcht en Zwijndrecht. Zien'" 1092 (13 €11 17 hmi 1636) 

Reg. 557, fol. 159. 

1120. Ontvangslbewij · uiLgaande van Willem TressaiJ, Yan de leve
ringen van foUITage gedaan door Cornelis van Doorselaere. Opdracht 
aan commies Nieulant om die levering-en te hetalen (12 en 17 Juni 1636) 25 

Reg . 557, fol. 160. 

1121. Lij st van de founag·e en bramblaf die mueleu geleverd \\·01'

J en aan de troepen te \iVestkapelle (regimen ten 0' 'eil en cle Crequy) 
(zonder datum) 

Reg. 557, fol. Löl V 0 -162 V 0
• 

1122. Geloofsbrief ,-au den Cardinaal-lnJanl voor Jan Yancler Beke, 
comrnic>s nm den F.inancieraad (16 J11ni 1636) 

Reg. 557, fol. H33. 

:JO 
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1123. Opdracht aan van Doorselaere om ook fourragc te leveren 
aan het Spaansch regiment van markies van Zelada , te Desseldonck en 
:\'Iendonck (zonder datum) 

Reg. 557, fol. 163 vo. 

5 1124. 1\Jen besluit de schuiten aan de Klinge en Sinl-Jan 'teene tf' 

doen inspcclceren en ze te doen in orde brengen (16 Juni 1636) 
Reg. 557, fol. 163. 

1125. Men besluit het heffen 'an de .impos ten, het maalderijgeld en 
het "-Chaap. g-eld in den Albertuspoldf'l', Ie verpaehten C8

) (16 .T uni 1636) 

JO Reg . 557, fol. 163. 

1126. Men hesluit het verzoek va11 de verlegemvoordig·ers van de 
bedijkte gebieden, Bornem, Hingcnc, Mariakerke en 'iVeerdt om voori
zetting van hnn vrijdom van belasting·, af te slaan (17 .1 11ni 1636) 

Reg. 557, fol. 164. 

15 1126. Uitstel van betaling van h1m schuld "·ordt toegestaan aan de 
pachters van het recht van 1 gulden per ton bier in de kasseirij Veurnc 
voor het jaar 1 ovember 1630-1631 (18 .Tnni 1636) 

Reg. 557, fol. 164. vo. 

1128. Opdracht aan de vier commiezen om 200.000 gulden Yan de 
20 bede van 600.000 gulden te lichten (18 .Tnni 1636) 

Reg. 557, fol. 164 V 0 -165. 

1129. Op vcrslag van heer Jan de Gruiter, chepen van Gent, en 
Yan Geeraert van Ovenvaele, secretaris van de stad, wordt het cloor 
hen aangegane akkoord voor het herstellen van eenige schniten (zk 

25 nr 1124) goedgek~urd (21 .Tnni en 4 Juli 1636) 

30 

Reg. 557, fol. 165 en yo en 175. 

1130' . '' ;\ cquisitie van de prochien van Burg·ht ende Swijndrecht. '' 
Is het verslag van het proces ingespannen tegen den heer van de twee 
parochies , Jan van Hove (19 Jnni 1636) 

Reg. 557, fol. 166-167. 

(lS) Zie 11" 1131: De Albertuspolder was tevoren vrij van belastingen; thans worden 
deze verpacht; echter nog onder een milderen vorm. De parochie mag zich vrijkoopen , 
mits betaling van een vaste som. 
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1131 '. (( Eer :s le accoord1 m ei de11 polder van Sinte Albert I sedert 
üe bcdij ckinghe voor de provinlierechten aijden ende subsictien voor 
600 guldens s' jaer s voor clrij jacren ingheghaen kerstavant 1636. » 

Zie n•· 1125 (19 .Tnni 1636) 

Reg. 557, fol. 167 en V 0
• :; 

1132. Ophouden van de leveringen van fourrage aan de11 train der 
artill eri e en aan het regiment. Crequy (22 .T11ni 1636) 

R eg. 557, fol. 168. 

1133. Op bericht v-an den m agistraat van hel. Land van Waas dal 
11ieuwe tro~pen gaan komen liggen te Zwijndrecht , worden de pen- ·JO 

sionm·isscn Baers en vander Slichele ges tuurd aan hun bevelhebber , 
om Ie vcrkrijgen dat die troepen blij ven w:-~ ar ze zijn (23 .Tnni 1636) 

Reg. 557, fol. 168. 

1134. Betaling van een vergoeding aan den magistraat van N if'.tn\ -
poort voor het logeeren an talrijke troepen (27 .hmi 1636) 1:5 

Reg . 557, fol. 168. 

1135 · . (( Repar titi e subsidie. » r an de gmYonc bede voor 1 ov m
ber 1635 tot 30 April 1636 en de bede van 600.000 g· uld en naar hel 
Iransport nn 1631 (zonder datum) 

R eg. 557, fo l. H38 v 0 -169 v" . 

1136. Bevel aan den Cardinaal-lnfant om l'o llJ'rage te leveren aa11 d ' 
regimen ten Creq11~· . O'Neill (39

) , d P Tre. !'an en aa n hel gcselmL 

(23 Jnn i 1636) 
Reg. 557, fol. 169 v o. 

20 

1137 . Ingevolge het verzoek va n Françoi Ell e om kwijtschelding 2:5 

van zijn schuld wordt. be!' loten me t. hem te ond crh:-~nd el cn. Zie n'" 500 
en 784 (zonder datum) 

Rea-. 5r>7, f'ol. 169 ,." . 

(39) Eugenio 0 '.'\eill, gl'aor ,.,,1, Tiroue, l er, wonlt in 162:! vermeld als mestr Cl\' 
,·amp (Conespond. , II , nr 365) . Er is sp1·aa1' va11 h em , om als aanyoerder een 30 
Spaanchen imul iu Ierland te doen leiden, in 1621 (1/J'id., 11 1'" 975. 1003, 1057, 1147, 1662) . 
()msireel;!' 1632 WiJ hi j den l<Oni n kJi j kcn dienst YerJa(('ll (/ /JiCI., 111 • 161·, 1837. 1853. 1 73) : 
men tra cht hem door toegevingen Yan zijn \'Oornemen te doen afzien IJI,icl .. TJT , n ,.. 111 . 
413 , ~48) . rn 16~8 tre l;t h ij naar Spanje, om daar te dien en (n' 6'2~ ) . 
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1138. Lijst van de lroept>n ·waarv::~n cle hetaling ten l::~ s tf' Yi-111 van de 
bede (zonder datum) 

Reg. 557, fol. 170-171 V 0
• 

1139. Dringend verzoek van den Raad van Financiën opdat de gel-
5 den 'an ue bede van 600.000 gulden onmiddellijk zouden worden aan 

ontvanger-generaal de Vicq overgemaakt om de troepen die naar Artois 
o:ptrekken (1°) te kunnen betalen . Men besluit dil voor tel aan de prin
cipalen over te maken (28 Juni 1636) 

Reg. 557, fol. 171 V 0 -173 vo. 

JO 1140. Brief van den Cardinaal-Infant die meldt dal hij , na onder-
handelingen met de beheerders van het hospitaal te ?viechelen , beslote11 
heeft een hospitaal op te richten in Vlaanderen ('11

) (28 Juni 1636) 

Reg. 557, fol. 173 en vo. 

1141. Bevel aan commies Nangheer om zijn rekeningen le komen 
15 yoorlegg·en (1 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 174. 

1142. Rem onstrantie van de Staten en antwoord van den Cardinaal
Infant over het gelH'uiken van 100.000 gulden 'an de subsidie van 
600.000 gulden om placquillas te betalen aan de troepen, in strijd met 

20 de acte acceptatie van de bede. De Staten zu lJen hierovf'r de collegiën 
raadplegen. Zie n'' 1160 (1 en 3 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 174-175. 

1143. De magistraat nn Oostende legt aan de Vergaderin g een brleJ 
van den Cardinaal-Jnfant van 16 Juli 1636 voor, waarbij deze stad van 

25 het hetalen Yan h aar quota in de gewone en builengewone sub idit> 
ontslagen \Vordt ; het bedrag daarvan \YOrd t ook gNlf'cluceer<l van hr l 

tot.na l Vi-l n de te betnlen heden (4 .Tnli 1636) 

Reg. 557, fol. 175 v o. 

1144. De Raad van Financiën vraag t het op Inren Yan dr l 00 .000 gnl-
30 den . ZiC' n'· 1142 (4 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 176. 

("-0 ) Over deze mnnceuvre: VTNCART, Relacion ... d 'es ta campona de 16!16 (Doe. ln editos , 
t. !i9, bladz. 3, 4). Zi e ook Correspond .. 111. nr• 359, 360. 

(41) Zie nr 861. 
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1145. Men hesluit een maand soldij Le be taleu aan de troepen van 
mestre cle camp Tressan , ten l a~te van de bede van 600 .000 gulden 
(6 en 5 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 176-177 v " en 177 V 0
• 

1146. De ver tegenwoordigers te Bru sel znllen moeten vernemen of 5 

de Cardinaal-Infanl meent dat het verzoek van graaf van Fonteyne om 
fourrage voor het. regiment van ' iVesem ale (" 2

) moe l worden ingewilligd . 
Dezelve vertegenwoordigers zullen kopij krij gen van het bevel van den 
f-\aad van Fin anciën . om soldij te belalen aan de t roepen van don 
Fr . Spinoln (13

), nat. ann de principalen W{' rd voo rgeleg·d (6 .lnJi 1636) 10 

Heg. 557, fol. t78. 

1147 . Hel. verzoek van graa f .Fon leyn e. ·trekkend '=' to l. het uit oerell 
' an vestingwf'rk cn art ll lw l Forl va n \.fardijl C4

) wornl nfgew(')zen 
(6 .lnli 1636) 

Reg. 557, fol. 178. 15 

1148. Ingevolge !te L verzoek ' an den nwgislraa l van CisteJ, die op 
g-rond van de be::;m eltelijke ziekten die daar hebben geheerscht , vraagt 
van hel belalen van zijn aand eel in de bede te worden vrij g-e:- teld, 
wordt hesloten nit stel van betaling- toe t f' :- taan (6 .Tnli 1636) 

Reg. 557, fol. 178. 20 

1149. Jan de Corlr. ("·'), gevangrne. vraagt een derde va n zijn bezi t
I in gen - d ie men gaa t verkoopen - Ie mogen behouden en dat m en 
zijn gevnngeni :- lwstcn betna lt. Dit alle:- worcl1 ge'''eigerd (6 .Tnli 1636) 

Reg. 557, fol. 178 vo. 

1150. Lij st va n troepen , die fourrugc~ m oelen krij gen (tercio,; \'a n 25 

Wesemale en Fontaine) (zonder datum) 

R g. 557, fol. 179 V 0 -180. 

(t2) iVIesLre de camp baron van Wesemale; heeft zich onderscheiden door de \·erde
cliging van Sint-Omaars in 1639. Zie R. A. Brussel, Secret. Etat et Guerre, reg. 222, fo 186. 

(43) Wellicht Gaston de Spinola, graaf van Bruay , bevell1ebber van een WaaJscJ1 30 
tercio in 1645. 

(U) Dit fort beheerscht den ingang van <le haven van Duinkerken; het werd onmid· 
dellijk na het einde van het twa.alf.iarig- bestand , door SpinaJa opgericht. (Zie VAN HouTTI:, 
Tafels, I , nr 497.) 

(4.5) Borg van Claas Claes; zi e nr 1068. 35 
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1151. Hevel lot betaling- va n h et regiment O'Neill (Genl , 10 .lt~li 1636) 

Heg. 557, fol. UlO en v o. 

1152. 1\Jen besluit niet langer te wachten m et het uitbetalen aan 
ontvanger-generaa l de Vicq van h el voor J.e huiten gewone bede geli cht e 

5 geld (10 .lnli 1636) 
Heg. 557 , fol. 181. 

1153. 13 e lalin~r van de wedde van verschill end e kapitein s uit hel 
reg-iment Fon l <~) n e (10 .luli 1636) 

Reg. 557, fol. 181. 

10 1154. Bevel de bijg·evoeg·de rekening van van Doorselaere voor leve-

15 

ri11 g· 'an fo llrr<Jg-e aan de troepen . te beta len (11 .l11li 1636) 

Reg. 557, fol. 181 en vo. 

1155. Opdracht aan van Doorselae re om fourragc Ie le \'Cren aan het 
regiment de Crequy (11 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 181 V 0
• 

11 56. Betaling aan Pieter de Sm et voor zijn leveringen va n steen
I ool en I <1arsen (11 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 182. 

1157 . Betaling vnn 10 compagnieën van hel r.egiment. Eerton 
20 (12 .T uli 1636) 

z:; 

Reg. 557, fol. 182 en v o. 

1158. Op bericht van graaf Fonl eyne dal hij weldra m ei. bet gros 
van heL leger zal aankomen, krijgt van Doorselaere last zich gereed 
te h ouden om de noodige fourrage te leveren (11 .1 uli 1636) 

Reg. 557, fol. 182 vo. 

1159. Men besluit een minnelijke schikking te treffen in heL ged ing 
met Jacques Pardo, heer van Frémicourt , voogd over de kinderen va n 
.I an Pardo, h eer van Gaver (11 J nli 1636) 

Reg. 557, fol. 183. 
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1160 1
• (( Resolutie te excuseren de ghevraeghde 100 duij sendt gul· 

dens ter rekeninghe op het subsidie tot betaelinghe van de troupen in 
Brabant. » Zie nr 1146 (11 Juli 1636) 

Reg·. 557, fol. 183. 

1161"'. (( Re uitat dat de vergaedering-he nochte de chef-collegien 5 

niet en moghen veranderen de resolutien van hunne ghemeenten son
der thauden van nieuwe collatie. >> (11 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 183. 

1162. Regeling· van de proeeduur in hel proce Legen Jan van Hove. 
Zie nr 1092 (11 Juli 1636) 10 

Reg. 557, fol. 183 V 0
• 

1163. Men he luit , ondank!' alle vorig·e beslissingen , dal de rekenin
gen van de gebi eden in debat tusschen Vlaanderen en Artois 1·e Gcnl 
zullen worden onderzocht (11 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 183 V0
• 

1164. Betaling van de compagnie van Fil~ps Taye, baron van \tVem
mel (13 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 184. 

1165. Betaling aan Gillis Neirinck van sommige werken in de pol-

15 

der van Absdalc en de Klingc (13 Juli 1636) 20 

Reg . 557, fol. 184 . 

1166. Nieuw akkoord met denzelfden voor werken in de Klinge 
(13 en 28 .T uli 1636) 

Reg. 557, fol. 184 V 0 en 192. 

1167. Betaling van dr knp iteins van het regiment Crequy (14 Juli 25 

1636) 
Reg. 557, fol. 185 en \' 0 -J 6. 

1168. Bevel aan van Doorselaere om levering-en van haver en hooi 
te doen nan he tze1fde regiment (14 .Tu1i 1636) 

Reg. 557, fol. 1R6. 

1169. Betaling van het regiment Eerton (14 Juli 1636) 
Reg. 557, fol. 186. 

30 
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1170. De Staten wijzen erop dat de 15.000 gulden onkosten aan clc 
vesting van Cassel, niet voor hun rekening komen, maar voor deze v-an 
den magistraat van die stad; nochtans zijn ze van meening, voor zoover 
dit hen betreft., dat de som moet "\VOrden gevalineerd op ne h11iten-

5 gewnne snhf:idie (8 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 186 v". 

1171. Bevel aan commies Naugheer om deze som aan te brengen in 
vermindering v-an de quota van CassC'l (R Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 186 v o . 

w 1172. Antwoord van den Raad van Financiën o1p n '· 1160. Ze zijn 
« émerveillez >> van de weigering· van de Staten, en verklaren in de 
acte acceptatie van de bede geen enkele bepaling te vinden die deze 
weigering wettigt; ze wijzen op de groote gevaren meegebracht door 
het niet betalen van die troepen P-n Yerwnrhtcn wclclra dat geld te 

15 nnt.Ynngen (Brussel, 14 .T11li 1636) 

Reg. 557, fol. 187 en v". 

1173. De Staten vragen aan den Raad van Financiën dat ze zouden 
(met de buitengewone subsidie) het aan de troepen geleverde brand
hout en de steenkool betalen. De Raad van Financiën weigert (Brussel, 

zo 14 Juli 1636) 
Heg. 557, fol. 188. 

1174. Maatregelen om het zeer groote mali van de rekening· van 
commies Caloen te dekken (18 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 188 v ". 

2:> 1175. Voor het uitvoeren van het vonnis van d·en Raad van Mechelen 

::10 

in zake het proces tegen Jan van I-love, moet men ong·eveer 110.000 gul
den vinden ("") (18 .Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 188 V 0
• 

1176. Betalingen aan het reg·imenl van VVesemale (19 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 189. 

(46) Het vonnis erkent het recht van de Staten op deze I1eerlijkl1eden , maar bepaaH 
rle vergoeding welke aun Jan van Hove moet worden betaald . Zi e nr 1002. 
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1177. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van 
Nieuw1poort opdat het steungeld dat hem vanwege de provincie wordt 
betaald voor het logeeren Vl'ln ~olclaten, zou worden vermeerderd (47

) 

(19 Juli 1636) 
Heg. 557, fol. 189. 

1178. Men besluit de c.oJlegiën te raadplegen oYer den inhoud van 
n '" 1172 (19 .T11li 1636) 

Heg. 557, fol. 189 V 0
• 

5 

1179. Betreffende n'" 1172 wordt besloten, dat men zal \"\achten tot 
de terugkomst uit Brussel van den heer van Hullebus, voorschepen 10 

van Gent (19 Juli 1636) 

Heg . 557, fol. 189 V 0
• 

1180. Men besluit het vaartje van (Hulst~) Ie doen inspecteeren om 
te weten welke werken moeten -.vorden uitgevoerd (19 Juli 1636) 

Heg . 557, fol. 189 V 0
• i5 

1181. Op het bericht van de aankomst van graaf Fonteyne met het 
leger, wordt aan den magistraat. van den Oudburg voorgeschreven , 
schepen en voorraad gereed te houden. Tevens wordt geschreven naar 
Zeizate en Winkel, opdat men daar et=m voorraad hout en stroo zou 
bij de hand hebben (19 .h1li 1636) 20 

Reg. 557, fol. 190. 

1182. Bevel tol betaling van officieren van het regiment Berton 
(Gent, 23 Juli 1636) 

Reg . 557, fol. 190 V 0
• 

1183. Bevel van den Cardinaal-Infant : de Staten moeten Lieven de 25 

Clercq, die geëxecuteerd werd voor hel betalen van de quota van Oos
tende in de beden, alhoewel deze stad daarvan vrijdom heeft verkre
gen, onmiddellijk in vrijheid stellen . Zie n,. 1143 (8 Juli 1636) 

Reg . 557, fol. i!H. 

(41) Nieuwpoort is een der sleutelvestingen langs de Fransche grens, en het garni· 30 
zoen is daar vrij aanzienlijk. 
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1184. Aan lellen 'an commissarissen voor het schallen van de 
n·aarde der gronden ' an den heer de Frémicourt, gelegen in er vVou
tem ans m bachl , l i aar men de ,-aar t ,-an Pla schendale heeft gegra
ven. Zie n .- 1159 (28 Juli 1636) 

lteg . 557, fol. 191 vo. 

1185. Voot" lel om een reeks her tellingswerken langs de Zuidleie 
uit te ' oe ren (28 Juli 1636) 

Heg. 557, fol. 191 v". 

11 6. ~anduiclen van liquidators in hel conflict nopens Burcht en 
1o Zwijndrecht. Zie nr 1092 (28 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 192. 

J 187. Iteratief beslui t de rekeningen betreffende het debatland tus
~chen Vlaanderen en Arlois te Gent te hooren . Zie nr 1163 (28 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 192. 

15 1188 . lngcvolge verslag van den magistraat van Brugge, wordt 
besloten, in overeenstemming· m et een brief van den Cardinaal-Infant 
(zie nr 1183) dat Oos tende vrij zal geh ouden worden van h aar aand eel 
in de beden (28 Juli 1636) 

Reg . 55'1, fo l. 192 v ''. 

20 1189. Betalin g van een reeks leveringen an fourrage gedan n door 
v a11 Doorselaere aan verschillende troepen (31 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 193-194. 

1190. Lij st van de troepen van g-raa f van Fonteyne, die moeten 
word en ond erhouden (zonder datum) 

23 Heg. 557, fol. 194-196 . 

1191. Hegetin g van de achterstallige betalin n·en aan de compagnieën 
Co ud enbnrg, \faes en Hennin (30 Juli 1636) 

Reg. 557, fol. 196 n v"-197 0 11 v ". 

1192. len zal affuiten leveren aa n hel gïll'ni zoen van h et fort Blan
:lo ken herg·e (1 ·\ ug- u. tn ..; 1636) 

Reg. 557, fol. 196 v ". 
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1193. Levering van buskruit aan Sas-van-Gent (1 Augu~tus 1636) 

Reg. 557, fol. 197. 

1194. Aan Jan de Valcke, pachter van het brouwersgeld in het Land 
van Waas, wordt voorgeschreven de voorvvaarden van de pacht na 
te leven (1 Augustus 1636) 5 

Reg. 55'7, fol. 197 V 0
• 

1195. Een gratificatie wordt door soldaten van Hulst gevraagd, om 
twee overloopers te hebben ~pgehangen. De Vergadering weigert clil 
in te willigen (1 "" ngnstns 1636) 

Reg. 557, fol. 198. 10 

1196. 'iVeigeren van een verg·ocd.ing aan Jan de Brauwer, van :\loer
beke, voor een geheimen dienst (1 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 198. 

1197. De collegiën van Brugge en het Vrije zullen inforrneeren 
nopens het verzoek van den heer van Gortewijle om ontlast te worden 15 

van de zorg over materiaal dat te Reigersvliet ligt (1 Augustus 1636) 

Reg . 557, Jol. 198. 

1198. Maatregelen voor het vinden van de gelden. Zie n ' 1174 
(1 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 198. 

1199. Men besluit advocaat Helias te raadplegen over het executeeren 
van pachters Fr. Courlay en Corn. de Vos door ' Vijnkelman, commies 
van de impositiën in het kwarlier van leper (2 1\.ugustus 1636) 

Reg. 557, fol. 198 V 0
• 

20 

1200. Regeling van betalingen aan kap. Henrün (2 Augustus 1636) 25 

Reg. 557, fol. 198 V 0
• 

12()1. Bevel aau Pieter de Smet om leveringen vnn steenkoo l Le 
doen aan de troepen die in de nieuwe redouten van B.oodenh11ize, Aleu
lestede en verder langs de vaart naar 't Sas lig-gen (3 \ugu ~ tus 1636) 

Heg. 55'7, fol. 199 v". 30 
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1202. Lijst van de troepen van de Tressan , te Winkel gelegen, die 
men moet ond erhouden (26 Juli 16::36) 

Reg. 557, fol. 200 V 0 -20i. 

1203. De colleg·iën van Brugge en het Vrije weigeren de gelden van 
5 de maalderij te laten gebruiken voor het terugkoopen van Burcht en 

Zwijndrecht . Er wordt besloten daarmee loch voort te gaan ('1s) 
(3 A ngus tu ~ 1636) 

Heg . 557, fol. 200 vo. 

1204. Verdere besprekingen oYer het midd el om geld te vinden voor 
10 ltel terngl oopen van Burcht en Zwijndn~c ht (4

") (3 Augustus 1636) 
Reg. 557, fol. 20J. 

15 

1205. Een Cellebroeder wordt naar Zeizate ges tuurd, om verslag uit 
te brengen oYer de besmettelijke ziekten die daar heerschen , en om 
naar de eerste zorgen te geven (7 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 201 en vo. 

1206. Betalingen aan de troepen van 0' 'eill en baron van ·wemm el 
'~ orden ge,,veigerd (7 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 201 vo. 

1207. Brief van den Raad van Financiën met verzoek le compagnie 
20 Yan baron van Matere te betalen (Brns el , 7 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 201 V 0 -202. 

1208. Men besluit Le Antwerpen geld te leenen voor het betalen vau 
Burcht en Zwijndrecht (50

) (11 Augustu 1636) 
Reg. 557, fol. 202. 

25 1208bi•. Met het voorhanden geld an de maalderij zal men rent en 
in, sen (11 ug ustn 1636) 

Reg. 557, fol. 202 Y 0
• 

('i S) l':ie ur 109L 
(~ " ) Zie nr 1092. Wanneer Burcht, en Zwijndl'eclü aan Vlaanderen blijven , en het 

30 gelag moet worclen betaald, hrcekt een vurige oppositie uit, die vooral uitgaat van 
Drugge, tegen het bewaren van deze l1eerlij l\11Ccl en, die noclltaus een flinke som opbrach
ten : de opbrengst van " het Imlseidegcld " of tol op clcn steenweg tusschen Antwerpen en 
Gent. Men zal trouwens zien dat de Staten weer een proces hebben moeten winnen op 
.\ntwerpen om van de inkomst, van dezen tol te genieten. Dit alles heeft de oppositie van 

35 Bmgge niet gemilderd. Daarentegen schijnt Gent het behouden van de heerlij l,heden 
~·oor te st.aan en het " Eerste Lid van Vlaanderen " heeft ook hier zijn wil weten door 
te drijven . 

(30) Zie n•·• 109-2 en 1203. 
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1209. Men be luit arrest te leggen op de ommen door den gouver
neur van H11lsl van ontvanger de Vicq verkreg-en als vergoeding voor 
de schade die hij geleden heeft door het verpachten van het viscbrecht 
in de vaart nn Stekene naar Hulst (11 \u gu ~ lt1 :- 1636) 

Reg. 557, fol. 202 V 0
• 5 

1210. Men besluit soldaat Pierre Delvael , die iu de Bijloke zee r 
gevaarlijk lijdt aan een besmettelijke ziekte, uaar het s leelelijl ga , t 
huis te brengen (11 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 202 V 0
• 

1211. Samenstelling van de afdeeling va n artillerieg-eneraal Ver- 10 

reyc ken. Betaling daarvan (5 Aug·ustus 1636) 

Reg. 557, fol. 203 en v o. 

1212. De magistraat van Brugge verzet zich tegen h eL leeoen va11 
geld voor het aankoopen Yan Burcht en Zwijndrecht (zie n" 1208); 
loch wordt daartoe besloten (zonder datum en 13 Aug-t1stus 1636) 15 

Reg. 557, fol. 203 V 0 -204 en 204 en v• . 

1213. Betaling aan Gillis <\eirinck van cenige werken aan de Klinge 
(13 1\ugustus 1636) 

Heg. 557, fol. 204. 

1214. De Haad van Financiën vraagt de be taling, ten laste van de 20 

subsidie van Vlaanderen, van de in Brabant gelegen troepen van graaf 
feria C1

); dit verzoek wordt aan de principalen overgemaakt, en tevens 
wordt aan den Haad bericht gegeven dat de vijand in aantocht is (") 
(13 ,\ ug ustus 1636) (brief van 11 Augustus) 

Heg. 557, fol. 204. v 0 -205 . 

1215. Reglement op het belalen van de Yervalleu ren ten tot 1632 
(14 Augustus 1636) 

Reg. 557 , fol. 205 V 0 -206. 

(51) Gomez Suarez cle Figueroa, h ertog van Fm·ia, :<tierf in September 1639 (CorTP-<-

23 

1Jond., III , nr 980) . 30 

(52) Deze vijandelijke poging :;taat wellicht in verband met de door Fredel'ilc-Hemlrik 
ondernomen tocht, bedoeld om de Fransehen ter lnll]J te lwmen (flft' mn'iTe s ril' Fn! rtéTi c
Tiemi. bladz. 178. e11 VI;';CART, op. cil ., blarlz . r.:l) . 
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1216 . Betalin g van de compagnie an don Sancho de Faro (14 ngm
tus 1636) 

H.eg. 557, fol. 205 V 0 -i0G. 

1217 · . « ::Specie 'au de rekeniughe U \ er de cuup som me 'an Bmg ht 
5 etc. (s ic) . » Zie 11 1' 1092 (zonder datum) 

10 

H.cg. 557, fol. 206-.212. 

1218. ingevolge eeu brief ' au deu .Raad 'an .Financiën van 8 Augus
Lu · wordt beslo ten ee n maand :soldij <Ui l\ al de troepen te betalen 
(17 ·\ugu stus 1636) 

Reg. 557, fol. .2 1~-.2 13 vo. 

1219. De mag i traat van leper "ordt gelas t m e t h et ' erpaeht en der 
belastingen van cenige plaatsen in h et land Yan debat. lus, chen Vlaan
cleren en .\rtoi1' C3

) (17 Aug·ns t11 s 1636) 

Reo·. 557, fol. 213 . 

15 1220. lJil.stel van betaling 'v urdt Loegcs taa u aan :\ndries Pie lc r:::, 
pachter ,·an de maald erij in het land nn 1\alst (16 Augu!:' Lu ~ 1636) 

20 

Reg. 557, fol. 2111. 

1221. OnL\aug:;lbewijs ' an aan de troepen geleverde founage. He L 
bedrag " ordt tlitbetaalcl aan Corn. van Doorselaere (19 t\ugustllS 1636) 

H.eg. 557, fol. 214-215. 

1222 . .Be talin gen aan de regimente11 0 1 eill e n Fonle~llt! (20 .'\ugu .·
tll s 1636) 

H.eg . 557, fo l. ~ 15 en V 0
• 

1223. lle Lallugen aan de vrije compag·ni eën van baron ,·an \1\·emmcl 
25 en Paulo Bake, en aan de reg imenten de Crcq 11 y en Yan vV ~emacle 

(20 .\u g u tus 1636) 

H.eg . 557, fol. :2 16 en v". 

1224·. « 1:\esolul.ic bij res ullat. vuijL de advise11 van de principaelen 
te excuseren 't maekcn Yan de kaeij e lot Brugghc ten acncomm en ,-an 

:Jo de baerg ic van Ghendl. » Zie n" 1250 (19 1\ugu. l11 s 1636) 

R eg. 557, fol. ::? 17 y "-:? t7Li• y " . 

{53 ) Zi e nr 834. 
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12.25. De klacht van Pieler de Smet tegen den magistraat van 
Brugge die hem moeilijkheden berokkent bij het uitoefenen van de 
pacht van 's lands middelen , wordt aan dit college overgemaakt 
(18 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 217bi• V 0
• 5 

1226. Opdracht aan kap. de Hetmin om een staal op te sturen vau 
hetg·een men hem versc huldigd is (20 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 218. 

1227 . .Regeling op het gebruik van de boni van het maalde rijgeld 
voor bet aflossen van de renten (21 Aug·ustus 1636) 10 

Reg. 557, fol. 218 n V 0
• 

1228. Op iteratief verzoek vau den .Raad van Financiën , wordt 
gew-eigerd 100.000 gulden van het subsidie van 600.000 gulden le 
gebruiken om de tro~pen die in Brabant liggen te betalen C'') 
(21 Augustus 1636) 15 

Reg . 557, fol. 218 V 0
• 

1229. Kwijtschelding van de helft van haar schnlrl. aa11 de weduwe 
,·an pachter Pie ter de Ruytere (21 Augu tus 1636) 

Reg . 557, fol. 218 V 0
• 

1230. 'chatting, door ingenieur de Bucq , Octave Maurissieu en 20 

lnghel Sloet, van de waarde van de landerijen van den heer de Frémi
court, gebruikt in het gra,;en van de ,-aart van Plasschendale. Zie 
n'"" 1159 en 1174 (21 Augustus 1636) 

Reg. 557, foL 219-219bis y 0 • 

1231 . Bevel aan de commiezen om de som van 316 pond groole te 25 

belalen aan den heer van Frémicourt, als vergoeding. Zie n '· 1230 
(22 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 219 V 0
• 

1232. ' crslag· uilgebracht door de vertegenwoordigers gelasl met de 
onderhundelingen met den gefailleerden pachter Fr . Elle. Het akkoord 30 

waarbij deze 6.000 g ulden zal betalen , wordt aan de principalen voor
geleg d. Zie nr• 509. 1139 en 1159 (zonder datum) 

Reg. 557, fol. 22û. 

( H) Zie 11'' 1214. 
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1233. Ingevolge het verzoek van kap. Hougelé om van heL gebruik 
van de dijken langs de oevers van de Zuidleie van Brugge tot aan 
Steenbrugge voor 4 pond groote ' jaars voorl le mogen genieten, 
wordt besloten dit gebruiksrecht te verpachten CJ) (22 Augustu"' 1636) 

Reg. 557, fol. 220 vo. 

1234. ;\le tt besluit aan graaf Fonleyllc militairen sleuu te 'rag·eu 
voor Pieter de Smet bij het oefenen van zijn pacht. (22 Aun·ustus 1636) 

Reg. 557, fol. 220 vo. 

1235. lleLalingeu aan kapitein don Sancho de .Faro e11 .\ntlries Ver-
10 reycken voor het onderhoud van hun troepen (22 Augustus 1636) 

Reg. 557, fol. 220 ,V 0 -220bis V 0
• 

1236. Opdracht aan Pauwels ~.pruuckholf C6
) , commies van de maal

derij van Brugge, en zijn collega van het Vrije, van Marcke (';;) , om 
zoo vlug mogelijk met het geld van de maalderij , renlen le lossen 

13 (25 Augu Lus 1636) 

20 

Reg . 5~7 , fol. :.!20bis Y " . 

1237 . lleHd lol lteL maken van spaden (25 \ttguslus 1636) 

Reg. 557, fol. 220bi• v ". 

1238. Betaling aan baron d'Enghien (25 ugustus 1636) 

Reg . 557, fol. 220b•• v o. 

1239. Betaling "au de regimenten Fontcyne en Tres~an (28 e11 

30 Augustu 1636) 
Ll eg . 557, fol. 221. 

1240. Repartitie van de zes maanden gewone bede 'anaf 1 Mei 163ö, 
25 van de buitengewone toelage van 600.000 gulden, en ,·au 294,000 gul

den tekort van J e gewone bede gedurende de "intrrm aandcn (zonder 
dat.um) 

Reg. 557, fol. :2~1 v '' -224.. 

(H) Zie nu 107 en 81 I. 

30 (ö&) Pauwels Sprouckllolf , commies van de maalderij in het kwartier van Brugge 
tusschen 161? en 1636 (Reg. 3642-3656); opgevolgd door Filips Sprouckholf, 163 -1659 (Reg . 
3657-3664). 

(5' ) Jan van 1\larcke . commies val! de maalderi.i van 1615 tot 1M.l (Heg. 4041·4054). 
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1241. De Yerlegeu"oordigen; 'an Brugge stellen ,·oo r, Burchl en 
z,Yijndrecht te ' cri oopeu (58

) (30 :\ugus lu s 1636) 

Reg. 557, fol. 224 v". 

1242. De Gollegiën 'an Brugge en hel Vrije " orden gelast m el he t 
onderzoek en de heslissing in zake he t verzoek om belooning van 5 

Claes van Gendt , die het vcrraad da l tegen Oostend e werd voo rbereid , 
heeft aan het lic ht gebracht (30 Augït t w: 1636) 

Reg. 557, fol . 224 V 0
• 

1243. Betalin g van de leverin gr.11 \ë ln r- teenkool uil geYocrd door Pic-
le r de Sm et (1 September 1636) 10 

Reg. 557, fol. 225. 

1244. De pachters van het recht op deu wijn voor h el jaar Jat eindigt 
m et April 1636, vragen kwijt chelding van hun pacht , op g rond van 
h et invoerverbod op den Fran seh en wijn. Besluit dat elke stad zal 
mogen nagaan in de boeken van de commiezen van die pachters, hoe- 15 

veel ze h ebben geïnd. Op h el verzoel om een der iPachters, die r eeds 
werd geëxecuteerd, weer in vrijheid te stellen en de andere pachters 
niet te executee ren, wordt ingeg aan mits zij een e som van 6.000 gul
den , af le lrel ken van het geh eele versch ulcli o·de bed l'ag, onmiddellijk 
betaleu (5 ~) (Gent, 1 September 1636) zo 

Reg. 557, fol. 225 en V 0
• 

1245 . Opdracht aan heer Baltijn ou1 , ' ennit s de vereischlc betalin
gen gedaan \\·erde u , .lan Bl'un oogh c in vrijheid te doen stellen (2 Sep
tember 1636) 

Reg. 557, fol. 226 . 

1246. De " ecl J e van heer Lc Rouffo11 , r hirlll'gijtt Ie Gent, wordt 
,·erhoo o·d (2 September 1636) 

Reg. 557, fol. 226. 

25 

1247 . Opdracht aan den corn e tte 'an kap. Co uclenburg , om in de 
logem enten di e daartoe bestemd zijn , zijn intrek te nemen, en Pieter 30 

Bonn e va n ZIJn hni s te Lovcndcgcn1 te laten genieten (2 Scpteni
her 1636) 

Reg . 557, fol. 226 vo . 

(5 &) :!.i e nr Wl:1 en llOOL 

(59) Zie, over dit gescllil , 11 ''" 7G\J , \JG·! e11 JO~:?.. 
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1248. Men besluit cl e heerlijkheden Burcht en Zwijndrecht hij ophod 
te verkoopen (60

) (3 S~ptember 1636) 

Reg. 557, fol. 226 vo. 

1249. Betaling van zijn leveringen van haver en hooi nan Corn . van 
5 Doorse.laere (4 September 1636) 

Reg. 557, fol. 227. 

1250"' . (( Die van Brngghe 't macken van deselve kaeije bij plackin
ghe aenbestedencle ende dam·bij leenende den naem e van de vergaede
ringhe, resolutie daerover ' t hunn e lasle reques le te presenteren. >> Zie 

10 n" 1224 (4 Seplem her 1636) 

iG 

Reg. 557, fo1. 227. 

1251. Uitslei van betaling va n hm1 Cleel in de uitg·ezonden som, 
toegestaan aan den magi straat van Meeregem, om"\'ville van den last 
door de zieke soldaten berokkend (4 September 1636) 

Reg. 557, fol. 227 . 

12·52. Men besluit dat commies Nieulant voor het betalen van Burcht 
en Zwijndrecht 100.000 gulden zal moeten opleveren (4 Septem

ber 1636) 
Reg. 557, fol. 227 v o. 

20 1253. Men besluit d·e principalen te raad1plegen over h et verzoek van 
den magistraat van Assenede- stad en Ambacht- om de zeer zware 
leveringen in natura aan de soldaten ten laste van de subsidie van 
600 .000 gulden te brengen (61

) (5 September 1636) 

Reg. 557, fol. 227 V 0 -228. 

25 
1254. Opdracht aan Pieter de Snlet om zelf voor di e leverin gen te 

zorgen (5 September 1636) 

Reg. 557, fol. 228 . 

(60) Zie nr 1203 en noot. 
(61) Waarschijnlijk werden daar troepen geconcentreerd om den aanval op Huls!, 

30 die men vanwege Frederil<-Hendrik vreesde , af te slaan (zie VI~CART, Relacion ... , bladz. 63). 
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1255. Vaststellen van de bedragen welke door de comm iezen van 
Brugge, Ieper en het Vrije moeten worden betaald voor hel terugkoo
pen van Burcht en Zwijndrecht (voor GPnl , zie n• 1252) (62) (5 Scptem
her 1636) 

Reo·. 557, fol. 228 en V 0 • 

1256. Betaling aan den prelaat van Oudenburg v::~n een verg·oeding 
voor de gronden van deze abclij benuttigd in hP-I. mak en van de v::~art 
v::~n PlasschP.nda]c (6 Scptemher 1636) 

Heg. 557, fol. 228 v o . 

1257. Betaling aan Pieter de Smet van 7.ijn leveringen van gteen- 10 
I ooi (9 Scptemher 1636) 

Heg. 557, fol. 229. 

1258. Opdracht aan de vier commiezen on1 geld te lichten voor hel 
brtalen Ylm Rmcht en Zwijndrecht. (6

' ) (9 ~eplembcr 1636) 

Heg. 557, fol. 229 . 

1259. Betaling van deze hf'erlijkhcd cn nan Jan van Hove ("4 ) 

(9 September 1636) 

Heg. 557, fol. ~29 vo. 

1260. Lij st Yan dr troepen waaraan hout \Yordt o·eleverd (zonder 
datum) 

Reg. 557, fol. 230 en V 0 • 

1261. Betalingen aan Corn. van DoorselacrP. van opgesomde leverin
gen (23 September 1636) 

n eg. 557, fol. 230 V 0 • 

20 

1262. Liquidatie ' ·an den koop van Bmcht en Zwijndrecht (65) 25 
(21 \ uguslus 1636) 

Reg-. 557, fol. 232-237. 

(62) Zi e JF 1203 en n oo t. 
( ~ 3) Zie nr 1203 en noot. 
(&•·) Zie nr 1203 en noot. 
(GJ) Zie nr 1203 en noot. 30 
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llEGISTEB 558. 

T aefel van den resolutieboeck 
beginnende met den 24 September 1636 ende eijndighende 

11 Julij 1637. 

5 1263. Lij st van de aanwezigen op de Vergadering te Gent op 23 Sep
ternher (23 September 1636) 

JO 

Reg. 558 , fol. 1. 

1264. Betaling aan de abdis van de Bij loke voor de verpleging van 
ler s<' he en Engel che soldaten (23 September 1636) 

R.eg. 558, fol. J en V0
• 

1265' . << Al vooren !Petitie ordinaire ende eene exl raord ina ire van 
250 du ij sent g uldens met briefven van creden tie . >> (28 SC~ptember 1636) 

Reg. 558, fol. t V0 ·4 V 0
. 

1266. Brief van den Cardinaal-lnfant die Yerzoekt hem len spoedig-
15 ste een groote hoeveelheid buskru it te leencn of le verkoopen C) 

(1 September 1636) 

20 

Reg. 558, fo l. 11 vo. 

1267. Men be luit op 9 October re ultaat te maken over het gevraagde 
subsidie (zonder datum) 

Reg. 558, fol. 4 v o. 

1268". << Sententie verleent in den Priveen raedt etaerbij die van 
den Lande van den Vrijen gheordonneert worden te doen cesseren de 
nieu" e lasten bij hun opghestelt tot het vinden van de excressenlie 
van het subsidie als vier stuij vers op ijderc Imme bier etc. ende gheor-

25 donneert de courtresse te vinden b ij andere middelen tot daer loe 
gheexerceert. >> Rechten op het bier en op het. vee C) (4 September 1636) 

Reg. 558, fol. 5. 

(l) Wellicllt met heL oog op 11et offensief tegen Fra nl\rijk , dat in dezen 1ijd inzet : 
zie Corresponcl ., JII , nr 3 G, en VINCART, Relacion ... , bladz. öl . 

30 (2) Het Vr ije is een plattelandsdistrict : daardoor komt het, da t de magistraat aldaal' 
zich met hand en tand \'erzet tegen elke verhooging van de rechten op het vee , die in 
ue eerste plaats de plattelandsbewoners treffen ; Llaa l'entcgen wordt l1 et recht op het bier 
ook geheven binnen de besloten steden; dil legt nit, waarom de magistraat van het 
Vrije een recht op l1et Yee heeft vervangen door een recht op het bier. 
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1269. Betaling van ' er sebiBende compagnieën , hel bedrag zal wor
den ge,•alideerd op het subsidie van 600.000 gulden (27 Septem
ber 1636) 

Reg. 558, fol. 5 V 0 -6. 

1270. Staa t vnn execntic \\ ord l ,·erleen d aan Jan 'ander Bancli: , 5 

pachter van het recht op den brrmd('\Yijn m het Kort.rijksch e (27 Sep
tember 1636) 

Reg. 558, fol. 6. 

1271. Betaling aait Pieler de Smet. van Zt.Jn l r.Yr.rin gen van branel-
hout aan de f;Oldat en (27 Scp lcmher 1636) 10 

Reg. 558, fol. 6. 

1272. De magi ·t.raten van Assenede Stad eu Ambacht werden geëxe
cuteerd omdat ze hun aandeel in de beden niet betaalden; ze kunnen 
dit echter niet , daar hun distri ct uitgeput is door de Lalrijke levc
ringen aan de in dat kwarlier gelegen soldalen: de Stat en besluiten 15 

dal het bedrag 'an die leveriugen zal "ord en gereken d Yoor betaling 
in de bede (Gent, 27 ' eplember 1936) 

Reg. 558, fol. 6-7. 

1273 . Nieuw ver zoek om bnf;kruil van \\ ege den 
rna l. Zie nr 1266 (Atrec ht. , 24 Scpt em her 1636) 

Reg. 558 , fol. 7. 

o·m rvern eur-o·e ne-,... ,.., 

1274. Dit vrrzork wordt in gewillig-d (Cent, 2Ç) Scpl cmher 1636) 

Reg. 558, fol. 7 en vo . 

1275. Betalingen aan verschill ende compag·nieën (3 Octoher 1636) 

Reg. 558 , fol. 7 V 0 -8. 

1276. Betaling aan ' an Door~claere voor zijn }c,·erin gen (6 en 
16 October 1636) 

Reg . 558 , fol. 8 en 12. 

20 

25 

1277 ' . « Den commis van Nav igeere gh esiaeckl ran den arreste op 
sijnen persoon ter eausen van cl e twee borghtoghten over hem gh e,pre - 30 
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teert. » 'L Is lc zeggen dat deze commic vrij komt, doordat twee per
sonen zich voor hem borg· stellen C) (8 October 1636) 

Reg . 558, fol. 8. 

1278. Betaling van eenige compagnieën (zonder datum) 

5 Heg. 558, fol. 8 V 0
• 

1279. Nlen besluit twee betalingen te doen aan kap. Herera , opvolger 
van kap. Hennin (11 Octoher 1636) 

Reg. 558, fol. 9. 

1280. Voortzetting aan Pieter de Smel en Louis Manaulx , voor het 
10 halfjaar aanvangend met November 1636, van de pacht v:m de impos

ten in de kasseirij van den Oudburg (11 October 1636) 

Reg. 558, fol. 9 en V 0
• 

12 1. Op bericht dat de vijand in aantocht is C), wordt de kasseirij 
van den Oudburg gelast aan grnaf van Fonteyne de verzochte schepen 

15 en lPvemmiddelen te sturen (11 October 1636) 

Reg. 558, fol. 9 v o 

1282. Betaling aan Sirnon va n Kerchove, voor geleverde geneesmid
delen (11 Octoher 1636) 

Reg. 558, fol. 10. 

20 1283. Betaling van de huur van zekere gTonden te .Mariakerl e die 
toehehoorpn aan Willem Licvcns (11 Octoher 1636) 

Reg. 558, fol. 10. 

1284. Afslaan van het verzoek van den Raad van Financiën om op 
het. suhsidie van 600.000 gulden een pensioen te betalen aan kap. Vin-

25 cent Snremendi (13 Octohcr 1636) 

Reg. 558 , fol. 10. 

1285. Betaling· van de compag·nie ruiterij van don Vincent Sure
mendi (13 October 1636) 

Reg. 558, fo l. iO . 

30 (3 ) Naugheer of Navigheere . In de XVIII• eeuw werd deze famili e in den adel 
opgenomen. 

(") Zie 111' 1253 en nota . 

25 
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1286. Betaling aan Pieter de Smel vom zijn leveringen van ~;teen

kool (13 October 1636) 

Reg. 558, fol . 10 V 0
• 

1287. Vergoeding van de hospitaalkosten van Engelsche soldaten aan 
de moeder-overste van het Sin t-J ans Gastlwis te Brugge (13 Octo- 5 

ber 1636) 
Reg. 558, fol. 10 v o. 

1288. Verlenging van den staal van exeeutie wordt toegestaan aan 
Jan Robijn en consorten, pachters van het recht op den wijn voor het 
jaar 1635-1636. Zie nr 1102 (Gent , 14 October 1636) 10 

Reg. 558, fol. 10 v". 

1289. Betaling aan het regiment van Wesemale (14 October 1636) 
Reg . 558, fol. 10 vo. 

1290. Kwijtschelding van een deel van haar schuld aan de weduwe 
van Joos Andries, pachter van het bestiaalgeld te Boechoute (15 Oeto- 15 

ber 1636) 
Reg. 558, fol. 11. 

1291. Ongunstig· advies over het verzoek van den magistraat van 
Melsele tol bekomen van een octrooi om rechten te heffen op wijn en 
bier (15 October 1636) 20 

Reg. 558, fol. 11. 

1292. Vaststellen op 29 October van den dag van collatie over de 
bede (15 October 1636) 

Reg. 558 , fol. 11. 

1293. Gunstig advies over het verzoek van den mag·istraat van Tielt 2G 

om verlenging van zijn octrooi die toelaat 25 stuivers per ton bier en 
4 stuivers per stoop wijn te heffen (15 October 1636) 

Reg. 55R, fol. u vo. 

1294 ~ . << Requeste van de coo1plieden tot het afstellen van het recht 
van 4 pond groote per vat wijn ten incommen van de haven van 30 

Vlaenderen. >> Zie nr 1056. Het zijn kooplieden van Gen!, Duinkerken, 
Brugge (16 October 1636) 

Reg. 558, fol. 11 vo. 
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1295··. « I\esolntie daero,,er ghedcpntrPrde te senden aen sijne hoog-
heijt tot '\rrns. » (16 October 1636) 

Reg. 558, fol. 11 V 0
• 

1296. tietaling van de compagnieën \'an baron van \·Vemmel en 
5 Pn·ulo Bake, die in het Land van Waas liggen (16 October 1636) 

Reg. 558, fol. 11 vo. 

129ï. Belaling nn het regiment O'Neil (16 October 1636) 

Reg. 558, fol. i 2. 

1298 ' . u Hesuitat vuijt de advisen van de heeren principaelen te 
10 accorderen 90 duij sent guldens ter maendt ende voor extraordinaire 

200 duij sent g uldens. » (16 October 1636) 

Heg. 558, fol. 12-15 V 0
• 

1299. Bevestigend besluit over het verzoek van Pieter van Aeltre om 
gratificatie voor zijn diensten in het proces gerezen tusschen J e Staten 

15 en die van Henegouwen nopens de landen van debat (6 November 1636) 

Heg. 558, fol. 15 vo. 

1300 •. u Andere resolutie g·hedeputeerde te senden naer Brussel, 
bij den Haedt 'an Staeten ende t' selve recht te doen afstellen volghens 
schrijven nm sijn hoogheijt.. >> Zie n•· 1295 (6 NovemhC'r 1636) 

Reg. 558, fol. H3. 

1301. Betaling van een vergoeding voor het gebruik van hun schu
rr n aan de landlieden van Absdale en van de Klinge (6 November 1636) 

Reg. 558, fol. i6. 

1302. .Betalen van een som die genomen is uit de maalderijgelden 
Z5 ont de ingezetenen van Ser \Voutemanspolder en Blankenberge te 

vergoeden. Zi e n '"' 911 en 921 (6 1.\'m·emher 1636) 

30 

Reg . 558 , fol. H3. 

1303. Betaling aan Pieter de met van zijn leveringen van brand
hout aan rle troepen le Zeizate (6 .November 1636) 

Heg. 558, fol. i6 vo. 
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1304. Uitstel van betaling toegestaan aan Filips Chastelain, pachter 
van de maalderij, voor het seizoen begonnen OtP 1 Mei 1636 (7 Novem
ber 1636) 

Reg. 558, fol. 16 vo. 

1305. Betaling aan Corn. van Doorselaere van zijn leveringen van 5 

haver en hooi aan de troepen van graaf van Fonteyne (7 en 24 Novem
ber 1636) 

Reg. 558, fol. 17 en 26. 

1306. Voortzelling van den staat van executie op Pieter Robijn en 
consorten. Be,pa ling van voorwaarden voor hun verdere behandeling . 1o 
Zie n rs 769, 962, 1082, 1102 en 1288 (Gent, 8 November 1636) 

Reg. 558, fol. 17 V 0
• 

1307. Kwijl schelden van de helft van haar schuld aan de 'eduwe 
van Jan Australe, pachter van het maalderij- en bestiaalgeld in ver
schillende parochies van het Land van Aalst (Gen I, 8 November 1636) 15 

Heg. 558, fol. 17 V 0 -18. 

1308 ~. << Declaratie van den import van het calsijdeghelt (") hij 
Antwerpen an het vlaems hooft, van verscheijde jaeren . » Van 1629 
tot 1637 (zonder da tum) 

Heg. 558, fol. 18. 

1309"' . << 't Veer van Antwerpen (6
) brengt in ' L sedert 16 Meije 1628 

tot ende Ougste daernaer boven den loon van de schippers tot 1839 
guldens 12 7/8 sluijvers met verscheijde reflectien op t'selve veer. » 

(zonder d ntum) 
Heg. 558, fol. 18 V 0 -20 V0

• 

1310. Geloofsbrieven voor markies de Lisbourg, gelast met het over
brengen van een mondeling verzoek van den Cardinaal-Infant nopen 
het g-ebruik van de buitengewone bede. Zie n" 1316 (5 November 1636) 

Heg. 558, fol. 20 V 0 -21. 

20 

25 

(5) Het kalseidegeld was heL 1;echt geheven te Burcht aan den aanvang van den ao 
steenweg van Antwerpen naar Gent. 

(&) Dit veer zal zeer waarschijnlijk gediend hebben voor het overvaren van de 
Schelde, van Antwerpen naar het Vlaamsch·Hoofcl. 
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1311. Betaling van een maand voorschot aan de compagnie de Faro 
(9 November 1636) 

Reg. 558, fol. 21. 

1312. Kopij van de commissie .-an baljuw over Burcht en Zwijn-
5 drecht ann Thoma de Brabandere verleend door Jan van Have. Na 

onderzoek van dit tuk . tellen ook de Staten de Brabandere tot baljuw 
aan (9 November 1636) 

Reg. 558, fol. 21 V 0 -22. 

1313. Opdracht aan de collegiën van het kwartier van Brugge en 
10 het Vrije om te zorgen voor de herstellingen aan de oevers van de 

Zuidleie in hun gebied (10 November 1636) 

15 

Reg. 558, fol. 22. 

1314. Betaling van de compagnieën van Welden en Bakc (10 en 
15 J\ovember 1636) 

Reg. 558 , fol. 22 en 23 . 

1315. Gratificatie aan den stadhouder van het Land van Waas voor 
zijn hulp bij het denombrement nn Burcht en Zwijndrecht (13 rovem
her 1636) 

Reg. 558, fol. 22. 

20 1316. Hel verzoek van deu Cardinaal-Infant (zie n'" 1310) om 
100.000 gulden van het subsidie te mogen gebruiken voor uitgaven 
buiten de provincie, wordt afgewezen (13 November 1636) 

Reg. 558, fol. 22 en vo. 

1317. l\1en besluit alle ambtenaren van Burcht en Zwijndrecht, die 
25 werden aange teld door Jan van Have, in hun ambt te laten (13 Novem

ber 1636) 

:;o 

Reg. 558, fol. 2~ V 0 -23. 

1iH8. Betaling aan Philippe Licques, die in het fort Sint-Filips ligt 
(13 November 1636) 

Reg. 558 , fol. 23 v". 

1319. Men be luit de som die al vergoeding toegestaan werd aan 
den heer de Frémicourt, uit te betalen. Zie n'" 12-31 (13 November 1636) 

Reg. 558, fol. 23 V 0
• 
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1320. Betaling ' om ltel le\·eren van krij gs ' oorraad aan het garni
zoen van Sas-van-Gent. Andere uitgaven voor hel ~a~ worden ge \'\ ei
gerd (13 .\ovember 1636) 

Reg. 558, fol. 23 vo. 

1321. :Men bc ·luit de zaak van Chri loff ·l Jansen de \Iora Ie onder- "' 
zoeken (13 \'ovemher 1636) 

Reg. 558, fol. 24.. 

1322. Kwijtschelding Yan een deel "an zijn schuld aa n Niklau Lcfe
hure. pachter voor 1630-1631 , van het m aalderij g·eld te \.clegern , 
S ij sel ~ en \!Vaterl and (18 November 1636) JO 

Reg. 558, fol. 24.. 

1323. Daar ammunilionari s ' all Houcke de in n' 1316 geweigerde 
uitgaYen rerds gedaan had. wordt gevraagd aan ontvanger-generan I 
de Vicq mll men m oet doen (18 NoYember 1636) 

Reg . 558, fol. 2/l V 0
• 

1324. Betalin g· aa n Gerard de Nocken~ c rt aa n Jan de Croocq van de 
lrurrr va n hun lmizen buiten de Brugsche Poort (1 _ rovember 1636) 

Reg . 558, fol. 24 vo. 

15 

1325. J'lieu" e ' oortzetting van staat 'un c:-. ccutic voor Rob i ju eu 
consorten , pachters van het recht op den wijn . Zi e n' 1306 (Brugg·e. 20 

20 Iovember 1636) 

Heg . 558, fol . 24 vo . 

1326. Verzoek van Lieven van Houcke, commie van de artillerie 
van het Sas, om uitvoering van een reeks belalin n·en , door den Raad 
van Financiën voorgeschreven (zonder datum) ~5 

Reg. 558, fol. 25 en ,.a. 

1327. Kwij tschelding van een deel van zijn schuld aan Pieter Yan 
den Dom·ent, pachter van maalderij- en bestiaalgeld in het Land van 
Aalst C) (24 November 1636) 

H.eg. 558, fol. 25 V 0
• 

(1) Deze tweede rangspacltler zal door li et rni~lu ld< en van :lijn pachtondernemingen 
iJ 1 cte donkerste armoecle wonJ en geclompelli . 

30 
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1328. Betaling van een vergoeding aan een reeks eigenaars van hui
zen en schuren hewoond door de soldaten, te Absdale (24 Novcm
her 1636) 

Reg. 558, fol. 26. 

:; 1329. Betaling aan Gillis Neyrinck van zijn werken aan de Zuidleie 
eu twee andere betalingen voor clerf!·elijkc werken (24 November 1636) 

Reg . 55~, fol. 26 . 

1330. _\fen besluit dat het bedrag van de gedane en gebeurlijke 
levCJ)ingcn van den magistraat van den Oudburg aan de troepen, 

1U zal worden gevalideerd op hel subsidie van 600.000 g ulden (24 NoYClll
ber 1636) 

Reg. 558, fol. 26. 

1331. 1\len besluit gunstig advies uil te brengen over het verzoek van 
de ingezetenen van Melsele om octrooi lot heffen van 10 stuivers groote 

13 op elke ame wijn verbruikt in cc bruiloften, trouwen, kinderbetten, 
etc. )) en 5 schellingen groote per lon hier (24 November 1636) 

Reg. 558, fol. 2G V 0
• 

1332"' . cc Protest van de gheestelijcke sustinerende dat sij niet en 
moeten contribueren in de oncosten van de keurlinghen. )) (24 Novem-

20 ber 1636) 
Heg. 5'58, fol. 27. 

1333. Betalingen aan kap. Suremendi (27 November 1636) 

Reg. 558, fol. 27. 

1334. Men besluit Zaterdag eerstkomende naar Brussel de presen
i5 tatie subsidie te gaan doen (27 November 1636) 

Reg. 558, fol. 27 V 0
• 

1335. De magistraat van Cassel verzoekt om staat van executie voor 
zijn achterstal in de bede; dit wordt geweigerd, maar tevens schrijft 
men aan den commies, zes weken te wachten met. de executie 

30 (27 November 1636) 

Reg. 558, fol. 27 v". 
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1336. Betalingen aan Gerard Spillebaut VOO!' ue door hem uitg·e
voerde werken aan de forten Durmeen Schipdonck (27 November 1636) 

Reg. 558, fol. 27 v o. 

1337. Verg·oeding aan de abdis en den pastoor van de Bijloke te 
Gent en aan de moeder-overste van Sint-Jan Gasthuis Ie Bn1n·O' r:. 

(27 November en 1 December 1636) 

Reg. 558, fol. 27 V 0 en 28. 

1338. Belaliug aan het regiment Tressan (27 ~ovember 1636) 

Reg. 558, fol. 27 vo. 

1339. De pachter van het recht op den wijn hebben zich gewend 10 

lot den Koning; er wordt besloten te verschijnen Yoor den commissari 
die met de zaak gelast i , maar te verklaren dal de Slaten in deze zaak 
niet kunnen worden betrokken. Zie n•· 1325 (28 November 1636) 

Reg. 558, fol. 28. 

1340. it stel van betaling wonlt toegeslaan aan een reeks pachters, 15 

waanan de pachten niet worden bepaald (Brus el, 1 December 1636) 

Reg. 558, fol. 28. 

1341 ~ . « Aclc preseulalie. )) V au de gewone Lede en hel ubsidic 
van 200.000 gulden. Benevens de oude grieven waaronder het octrooi 
van vrijdom van Oostende, wordt met klen1 gevraagd, het opheffen 20 

van het recht van 4 pond groote per vat wijn , uit Franl rijk afkomstig 
en in een Vlaamsche haven binnengebracht, - dit werd reeds gevraagd 
in de acte presentatie van het vorig· subsidie (8

); - ten tweede vraagt 
men, dat de waren afkom lig uit neutrale landen , vrij zonden mog n 
binnenkomen in het land (zonder datum) 23 

Reg. 558, fol. 28 v 0 -32. 

1342. Op verzoek om volledige kwijlschelding van zijn :sclwld, en 
invrljheidstelling·, wordt aan François Elle, borg voor Frans van Zin
nick, pachter van den ouden dubbelen impos t in de stad Genl , de 
kas eh·ij van den Oudburg, Boechoute en ,\ :; enede Ambacht voot· het 30 

(8) Zi e nn 1056. 1 ~9 1. 
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t:eizoen geëindigd op 31 October 1632. het grootste deel van zijn sehuld 
kwijtgesch olden . :t,je n rs 1137 en 1232 ((~en1. 28 November 1636) 

Reg. 558, fol. 32 V 0
• 

1343 · . « Declaratie van de beLaelinghc ghedaen op he l voorgaende 
5 subsidie extraordinaire. >> Dal van 600.000 g ulden (2 December 1636) 

Reg. 558, fol. 33-3'1 vo. 

1344 ·. « Die van den raede van fiuautien daeriu gheen appaijse
m enl hebbende ordonneren an de vergaedering-he over te gheven 
p ertinenten ·tael m et de verifieatoirc quittantien ende order ' aerop 

10 de betaelin o·hen siJ. n o·hedaen DaerJ· eo·hens de vero·aederin o·he rescri-o 0 . c c c 

15 

beert ende eght daL die verificatoiren berusten onder de commisen die 
clam·mede rekeninghe :-uilen doen ende dat het een nieuwigheijt is de 
vergaedering-he m et rekeniughen Lr bcla:; Lcn: met 11aederen brief van 
de finanticn . » (7 en 13 December 1636) 

Reg . 558, fol. 34. V 0 -35 en 35"i• v o. 

1345. Aanbested in g aan CorneJ i:-; van Doorselaere nm de leveringen 
van hooi en hnver aan de troepen in h el bHtrliet· nm Grnt (zonder 
datum) 

Reg . 558, fol. 35. 

20 1346. BctaliJ1geu aan de abdis van de Bijloke en aan de Celleuroers , 
en vergoeding Ynn onkosten an 11 den rnagistrant vnn de11 ÜtHlhur~t 

(7 December 1636) 

Reg. 558 , fol. 35 en V 0
• 

1:147. Ï l tel Vl.lil uetaling wordt toegcstaan aan \'alentijn Bocdell :i 
25 en Jan Que · tro~- (Bru~sel , 20 December 1636) 

H.eg. 558, fol. 36. 

1:148. Betaling van een maaud soldij aau de 1.roepen van baron van 
Enghien (26 Decem.ber 1636) 

Reg. 558, fol. 36. 

:Jo 1349• .(( Project van d'acte acceptatie. Daerbij ' t recht van I pond 
per Yat wijn ten incommen van cle haeven ,-oor licentrecht vermin-

26 
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dert wort op 16 gulden · (9
). Item worden vrij vcrclaert Yan licenten 

all e g·oederen cammende va n neulrn le lnnd e.n. n (zonder r1at.urn ) 
Reo·. 558, fo l. 36-38. 

1350 ·. << Replicq ue j eghens de eh e ac le. >> Zie nr 1341 (23 D cem-
ber 1636) " 

Reg. 55S, fol. 38. 

1351. Besluit da arbij te blijven (Brussel , 29 December 1636) 
Reg. 558, fol. 38 V 0 -39 V 0

• 

1352··. « Excu ·ie nn die van de finautie " ae ront SlJ 111 J.en Lijdt 
njet int g heheele conden af etlen de voor ·eijde 4 ponden g roole p r l U 

vat .. >> Zie n '" 1341 (2 Januari 1637) 
Reg . 558, fol. 39 vo . 

1353. Yerzoek 'an den magistraat nn den Oudburg om de onko I en 
leweeggebracht door het vertrek Yan de troepen naar de winterkwar
li eren door de genernliteit te laten clrngen ; hij I rij g t last om een staat 10 

van die onkos ten op te m aken en voor te legp·en (Gent , 13 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 40 . 

1354. OpclrJ cht uan de commiezen van de maalderij om hun rel e
ning ge reed te houden (13 Januari 1637) 

H.eg. 558, fol. 40. 20 

1355. Staal vm• de nog- te betalen sommen voort gekomen uit den 
pacht van de 4 pond groote per val wijn (' 0

) (14 Januari 1637) 
Reg· . 558, fo l. 40 en vo . 

1356. Het verzoek van Jan vau Scamer beke om zijn ambt van gref
fi er van Burcht en Zwijndrecht te m ogen rcsigneeren ten gun ste vJn ~" 
zijn Lroer Sen aas Colman , wordt afge,vezen (15 Januari 1637) 

Reg-. 558, fol. 4i. 

1357. Herniemving voor drie jaar ten g unste van Jan Dobbelaere 
'an zijn pacht van de noordelijke oevers van de Zuidleie. van Drongen 
tot Lovendegem (17 Januari 1637) 30 

Reg. 558, fol. 4t. 

(•) Zie w• 1056, 129~ . B 41, 1343-1345. 
(IU) Zi e nr. 7139 , 962 , 1082, 1102, 1'288. 
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1358. Yergoeuing aan de ingezetenen van Sint-Jan Steenc Yoor het 
gebruik van hun schuren door de soldaten. Het bedrag za] men v;-~ li 

deeren op het suhsidie van 600.000 g nlden (17 Jan oa r i 1637) 

Reg. 558, fol. ld . 

. ) 1359. Het ambt ,·an ammunitionaris in het kwartier 'au Brugge , 
wordt na het overlijden van Jonkh. Fr. de Villegas, op zijn verzoek 
toevertro1 1\YO ;-~nn Zl.Jll zwager Fr. rle \ •Telgar Cl) (19 .l<mn;1ri 1637) 

Reg. 558, fol. 41 vo. 

1360. 1\len z<d commissarissen naar Ieper sturen om tk aldaar aanbe-
10 ;;tede " ·erken Ie onderzoeken (Hl .frmnari 1637) 

j j 

Reg. 558, fol. 41 V 0
• 

1361. «Die van Antwerpen)) krijgen bericht dat men de rekenin
g·en van de kalseide van Burcht e11 Zwijndrecht zal onderzoeken 
(U:) .l <:~m1ad 1637) 

Heg. 558, fol. 42 . 

1362. Betalingen aan de compagnieën van kap. de Longueval, Tayc 
en Bake, aan de abuis van de Bijlokc voor het onderhoud van zieke 
lersche en Eugelsche soldaten , en aan de ~ « Geilebroeders (d ie) cureren 
ende slaene gaede de ghepestifereerdc soldaten )) . eindelijk nog aan 

20 Sirnon van T\erckhove, voor h et leveren van geneesmiddelen voor de 
gepestifereerde soldalen van Zeizate (20 .Jan uari 1637) 

25 

Reg. 558, fol. 42. 

1363 ·. << Commissie van Pieter Nloens ab greffier vaiJ Burg ht. )) 
(21 .T an uari 1637) 

Reg . 558, fol. 42 v o . 

1364. Al de ' ercijnzingen van de oevers vau de Zuidleie " orden 
voortg-ezet (21 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. '•3. 

1360. Ingevolge het verzoek van den magistraal nm het Vrije opda t 
30 de last van het te \1Vestcapelle geleg-en Tersche regiment zou worden 

(H ) Scliepen va u J1et \'!'i je. :::;u men met zijn voorganger , \ '.i I I ega:; , en zijn op1·o1ger , 
Tnstrum, is hij raadsheer in 1637; h ij is schepen in 1610. 
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o·edra".en dOOl; de n·eneraliteil \YOrdt hem Y001''"eschrcven een staat 
0 0 0 ' 0 

van de uitgaven op te maken (21 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 43 . 

1366. Verzoek. van den magistraat van Dendermonde, strekkende 
tot. aftrekken van de onkosten meegebracht door het afdanken van 5 

troepen, van zijn quota in de bede ; de uitspraak wordt nitges teld. Zie 
n·· 1452 (24 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 43 . 

1367. Vergoeding aan in wouers van de Klinge waarvan de ·eh uur 
door de soldaten wordt be\Yoond (24 Januari 1637) 10 

Reg. 558, fol. lt3 V 0
• 

1368. Men besluit Jan de Corte, die gevangen zit in het Steen te 
Brugge, in nijheicl te stellen mits het belalen van zijn gevangenis
kosten. Zie n,. 1149 (24 Januari 1637) 

Reg. 558 , fol. 43 V 0
• 13 

1369·". « H·esolutic dat ij der heere van de vergaederinghe hem soude 
vinden den eersten sondagh in den aenslaenden vasten om te vacheren 
ter auditie rekeningheil ende daL men de heeren auditeuren sauden 
adviseren. >> (24 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 43 v". 

1370. Aan meslrc de camp Crequy, bevelhebber op de Zu1dleie, 
wordt geschreven opdat hij de soldaten zou verhinderen daar schade 
aan te brengen, zooniet zal het bedrag van hun soldij worden afgetrok
ken (24 .T anuari 1637) 

Reg. 558, fol. H. 

1371. Qpdracht aan den magistraat van Gent om de werken builen 
de Brugsche Poort en langs de Zuidleie te inspecleeren (27 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. -14. 

20 

t5 

1372 . .\ieuwe maatregelen tégen de verwoestingen bedreven door 
de soldaten van Crequy. De krijgsauditeur wordt op de Verg-adering so 
tt.itgenoodigd (27 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. ft/1 vo. 
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1373. Men meldt aan Godevaert Snijders, ontvanger van hel k::tl
sijdegeld van Burcht en Zwijndrecht, dat de auditie van zijn rekenin 
gen werd uitgesteld (27 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 44 vo. 

5 1374. Betaling · an een vergoeding aan de eigenaars van de gebieden 
van Ser Woutemans Ambacht, waar de vaart. van Plasschendale gedol
ven werd (27 Januari 1637) 

Heg. 558, fol. 44 vo. 

1375. De pa toors uit het Contributieland vragen dat een om hen 
10 voor hun invrijheid telling geschonken wordt (1 2

); dit wordt geweigerd 
(27 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 4.4 vo. 

1376. Gun tig advies over hel verzoek van de gelanden van de11 
Grauwe Polder, om omstreeks 1.500 gcmeten te mogen indijken eu 

iG vrijdom van belastingen te genieten. Dil laatste wordt hen ''oor 
vier en twintig jaar toegestaan (27 Januari 1637) 

20 

Heg. 558, fol. 45. 

1377. Be luit dal iemand naar Dendermonde zal worden gcstmml 
om den magistraat bij te staan. Zie n'· 1366 (27 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 45. 

1378. Prote t van den magistraat van Gent tegen het uitzenden van 
de gewone bede en de bede van 200.000 gulden op den voet van het 
transport van 1631 (28 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 45 en V 0
• 

25 1379•. « Hepartitie van het ubsidic. >> (zonder datum) 

Heg. 558, fol. 45 V 0 -46 vo. 

1380 '. « Acte van acceptatie subsidie. >> (30 Januari 1637) 

Reg. 558, fol. 47. 

(12) ze werden door de Hollanders gevangen genomen , uit représaille. 
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1381. Brief 'an den Cnrdinaal-lnfnnt md hcYcl rl c rekeningen aan 
den Haad van Financiën op t c :; I nrcn t< non pas par forme de comt.e, ... 
mais sc ulement par forme d'étal. . . >>. Zie n •· 1344 (7 en 11 Fehrnari 1637) 

Heg. il58 , fol. 50 \' 0 en 53. 

1382 ·. (( Heplicq ue j eghens deselve acte ende lc persisleren bij 5 

d'acte presentaetie. >> Zien" 1380. De Stalen eischen dat uil een plakkaat 
van 21 .Februari 1635 zou worden weggelaten << et du fen de l'hosle 
pour cuirc leur viande seulemcnl >> : het recht van 4 1pond g roote per 
':-~t wijn moet heelemaal worden afg-eschaft. (Gent, 10 Februnr.i 1637) 

Heg. 558 , fol. 51-52 v• . 10 

1383. Daar advocaat ten pen sioene van de Staten Helias liJ " ·ordt 
vfln den naad van Vlaanderen, zal hij vervangen worden , echter zon
der dat hij hier oor voetslappen heeft gedaan, door zijn schoonzoon 
ad vocaal Jacques Penneman, en zoodoende zal men lichtjes afwijken 
':-~n de << préseflnce >> van advocaat van der Varent (11 Fchruari 1637) Jii 

n ('g. 558, fol. 52 V 0
• 

1384. Betaling aan Pieter Bonne, brouwer, van de huur Y::m zijn 
huis aan de Durme Brugge (11 Februari 1637) 

Reg. 558, fol. 52 v • . 

1385. In vrijheidstelling en vermindering van de schuld van Caerl e 20 

Blieck (11 Feb ruari 1637) 

Heg. 558, fol. 52 v o. 

1386. Brief van den Cardinaal-Infant. die verzoekt hem een hoeveel
heid buskruit ov·er te maken , mits prompte be talin g (9 Februari 1637) 

Heg. 558, fol. 54. 25 

1387. De soldij van de soldalen van wijlen kap. baron de Li cqrlf's 
en van wijlen baron d'Enghien , wordt begrepen in de betalingen aan 
hel reg-iment Berton (18 Februari 1637) 

Heg. 558, fol. 51, en V 0
• 

13 8. Betaling aan Laureijus de Zutlere van de huur ,·an zijn schnnr 30 

(18 Februari 1637) 

Reg. 558., fol. 54 y o. 
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1389. Betalingen aan de troepen \'Ull mestrc de camp Creq11Y , va u 
lap. Longuenl, van kap. de Faro (19 F ebruari 1637) 

R('g. 558, fol. 54 V 0
• 

1390. Vergoeding aan commies C::~loe n roor helgeen hij boven zijn 
5 bedrag in het snhsiclic hP.e ft 11itgegr n'n (20 Felmn1ri 1637) 

Reg. 558 , fol. 55. 

1391. 1\llen besluit al de I roe,pen die in Vlaanderen liggen en op de 
lij ~ L "-orden vermeld , voorl te belalen (20 Fehrnari 1637) 

Heg. 558, fol. 55 . 

JO 1392. Vermelding van eenige voorschotten aan kapitein ~ he1aalrl 

15 

door wijlen commie · Villega (20 Fehrunri 1 637) 

Reg. 558, fol. 55. 

1393. Lijst van herstellingswerken langs de Zuidleie (20 Feurum·i 
1637) 

Reg. 558, fol. 55-56. 

1394. Besluit aan den Raad van .Financiën te zenden (( de som~ 
miere » van de slaten van betaling op het subsidie van 600.000 gulden. 

Zie nr 1344. Deze \Yorden daarbij gevoegd (20 Februari 1637) 
Reg. 558, fol. 56 en 56 V 0 -58. 

20 1395. Pieter d e 8met meldt dat de im:posit.iën in den iPOlder van 
Zuiddorpe niet. werden verpacht, hetgeen veel bedrog en smokkel::~rij 

meebrengt ; hij vraagt en verkrijgt deze rechten aldaar Ie rnog-Pn 
heffen (20 Februari 1637) 

Reg. 558, fol. 56. 

2:; 1396 . Be talingen aan Geeraert SpiJlebalil voor " ·erken langs de 
Zuiclleie, aan Gilli \fe iryn ck voor werken aan fort Philippe en aan 
Jan H~yndrix voor het ver,pleg-Pn va11 zi ehn (21 Febr1wri 1637) 

Reg . 558, fol. 58 vo. 

1397. Betalin g nu• een mannel sl<' lmg·e ld aan de compag ni e va11 
30 Florent Ba tien (23 Februari 1637) 

Reg. 558 , fol. 59. 
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1398. Ah ijzen \'an he t verzoek van den Cardinaal-lnfant om bus
kruit (zien'' 1386) : de voorhanden voorraad is te klein (23 Februari 1637) 

Reg. 558, fol. 59. 

1399. Op verzoek van den gouverneur van het Sas, zendt de magis
traat van Gent op eigen initiatief een Geilebroeder naar het fort 5 

Sint-Jozef, waar reeds vier soldaten aan de pest zijn bezweken 
(28 Februari 1637) 

Reg. 558, fol. 59. 

1400. De nieuwe aete acceptatie ' erd ontvangen; de magistraal van 
Gent Lesluit ze aan de verschillende colleges op te sturen (2 Maart 16~7) w 

H.eg. 558, fol. 59 vo . 

1401·. « Vaerdere acte van acceptatie. » Het gevraagde wordt gewei
gerd (30 .Januari 1637) 

Heg. 558, fol. G0-62 vo. 

1402. Lij st van de aanwezigen op de Vergadering· van 5 lVIaart 1637, 15 

op het Landhuis van het Vrije, gewijd aan de auditie van de reke
ningen (5 l\Jaart 1637) 

Heg. 558, fol. 63. 

1403. De magistraten van Zuiddorpe, Winkel , Wachtebeke, Asse
ncde, Moerbeke en Steene, vragen steun, gezien de groote lasten 20 

door het verblijf van de troepen aldaar meegebracht ; de beslissing 
wordt aan den magistraat van Gent overgelaten (6 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 63 v o. 

1404. Bevel om Cornelis de Vos en consorten , pachters van het 
5" pond op den wijn , te I~per , te executeeren (6 Maart 1637) 25 

Heg. 558, fol. 63 v o. 

1405 ~ . (( Andere resolutie te persisteren ende d'acle nicl le a:1n ' eer
den. )) Zie n '· 1401 (7 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 63 V 0 -64. 

1406. Akkoord met den magistraat Yan Dendermonde nopens lee- 30 

ningen door hem aangegaan voor het bestrijden van de zware lasten 
van hel onderhouden der soldaten (9 \fanrl 1637) 

Reg. 558, fol. 64 en v o . 
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1407 . ~·Icn besluit. de verparhtin g-c n op 28 ~1a art te laten doorg ann 
(10 lVIaart 1637) 

Reg. 558, fol. 64 v". 

1408•. « Hesolutien dat alle ordonnantien m oelen g-heteekent wor-
5 den door vijf heeren . )) (9 MAa rt 1637) 

10 

H.eg . 558, fol. 64 v 0
• 

1409 ' . '' Sijn hoog-heijL vraeg-endc ctc levcring hc van 200 barillies 
bnspoeder vuijt h et magasijn van de Provintie, sul cx toegh cstaen mits 
prompt e betaelin g-h c. )) (11 1\'ln a rl. 1637) 

Reg. 558, fol. 64 V 0 -65. 

1410. In he t. verzoek van den m ag-istraat van leper, om zijn commies 
Jan Cobbaerl C3

) g-eldelijk bij te taan , op g-rond va n he t g roote aantal 
C'\ecuti ën in dat kwartier teng-evolge van de besm ettelijke ziekten , 
wordt toeg·estemcl ; regelin g- der betalingen die znllrn word r n g·eda an 

15 (11 \1aart 1637) 

20 

H.eg . 558, fol. 65 vo. 

1411 ' . " Resolutie te g iteven an de cammisen den 130•" p ennin ck 
van de p enningh en bij hun te lichten ende vuijt te gheYen sonder ioj et 
voord er te mogh en pretenderen . )) (12 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 65 V 0
• 

1412. De uitgaven voor het aankoopen van Burcht en Zwijndrecht 
zullen in de rekeningen van commies Nieulant (\·an Gent) word en 
grrekrnd (12 ]\·Taart 1637) 

Reg. 558, fol. 65 V 0
• 

25 1413. Uit stel vm1 betaling wordt toegeslaan aan Jacques van Cas-
leele, pachter in h et kwartier van Ieper , op grond van de cl aflr heer
sc bende besm r tl elijke ziekten (12 :\faar t 1637) 

Reg. 558, fol. 65 V 0 -û6. 

('3) .Jan Cobboert. commies yon de imposten in .het l;w nriier \'an Ieper. 1636-16'•2 
30 (f\ eg. '·608-4645). 

27 
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1414. Bevel aan commies i'heulant om het overschot van het sub
sidie van 600.000 gulden dat hij in handen heeft, aan ontvanger 
de Vicq uit te betalen (12 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 66. 

1415. Verlenging voor zes maanden van het akkoord met de brou- 5 

wers van lVleenen (12 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 66 . 

1416. Opdracht aan ammun.itionaris Melo·ar ,om een hoeveelh eid 
buskruit te koopen (15 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 66 V 0
• 

1417. Betaling, zonder opgave van red enen , aan Cesar van der Goes 
(15 Maart 1637) 

Heg. 558, fol. 67. 

10 

1418. Verzoek gedaan vanwege de Gees te lijkheid en de magistraten 
van Gent en Brugge, aan deze van Ieper en hel Vrij e, om het. be tiaal- 15 

geld op het jonge vee te heffen (15 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 67. 

1419. Bevel aan de1r heer van Marcke, commies van de maalderij 
in het kwartier van hel Vrije, om naar hel bijgevoegde kohier, a] de 
vergoedingen uil Ie betalen aan de eigenaars van gronden op de 20 

(( nieuwe rivier ))' ' I i te zeggen het kanaal op Plasschendale, op den 
voet yan 7 p. 10 sch. gr. per gemel. daarbij gevoegd verrtien jmlr 
rent~ arm <ÎP.n penning 16 (Brugge, 16 )dnar' l 1637) 

Reg. 558, fol. 67 V 0
• 

1420 .. (( Verpachting-he van de provinlierechten. >> Eerst het dage- 2G 

1ijksch markschip van Schipstal naar Plas chendale en Oostende. 
Pieler Baers, Jaspar du Pont en Cornelis Roelof zijn de mededing· rs; 
de laatste win I l1 et met 236 p. gr. 15 sch. 3 p. (16 IVfnart 1637) 

Reg. 558 , fol. 68-71 V 0
• 

1421. De Baad van Financiën \\eigerl eeu reeks betalingen uil het ao 
ubsidie van 600.000 gulden te aanzien als wegende op dit subsidie ; 
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men zal hem de documenten sturen die de gegrondheid. van de betaling 
bewijzen (27 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 72. 

1422. De commiezen van de maalderij zullen hun rekening'en, zoo-
5 wel deze van de renten als de andere, voorleggen zooals vroeger 

Ç27 Maart 1637) 
Reg. 558, fol. 72. 

1423. Op zijn verzoek wordt Cornelis de Vos, geëxecuteerd pachter, 
voor acht dagen in vrijheid gesteld om met zijn vennooten te beraad-

10 slagen (27 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 72. 

1424. Men meldt aan den Prins-Cm·dinaal Jat het gevraagde buskruit 
mits betaling·, beschikbaar is (27 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 72 vo. 

15 1425. Pieter de Smet., poorter van Gent, Haagt voortzetting vall 
zijn pacht in het Contributieland . Deze wordt hem voor den tijd van 
een jaar vanaf 1 .i"! ei 1637, weer toegesLaan, ondanks het verzet va11 
Brugge en Ieper die de pacht bij opbod willen uilgeven (20 Maart 1637) 

lteg. 558, fol. 72 V 0 -73. 

:!O 1426. Regeling nopens renten die toebehaoren aan den magistraal 
van Sint-vVinnoxbergen (21 Maart 1637) 

Reg . 558, fol. 73. 

1427 "' . « Andere resolutie te persisteren ende d'acle niet le aan veer
den. Acte clacrop ghevolght daerbij 't voorseijde recht van IV pond per 

25 vat ghemodereert. wordt op 12 guldens. n Zie nr 1349 (21 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 73 en V 0
• 

1428. Commies Nieulant, heer van Wallc, meldt Jat de middelen in 
de polders van Beverenbroek en Kalloo tot hier loc niet werden ver
pacht. De laatste pachter van het brouwersgeld heeft daar dit recht 

30 willen heffen, hetgeen tot zeer veel processen heeft. aanleiding gege
ven; men besluit in de toekomst die polders te begTijpen onder dl' 
gebieden waarvan alle rechten Yerp(lcht '\\·orden (27 \'lnarl 1637) 

R.eg. 558, fol. 74. 
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1429. Regeling van een moeilijkheid in de rekening van Stuij 
vaert , commies van de maald erij in het kwarlier van Ieper c·t) 
(27 :\hart 1637) 

Reg. 558, fol. 74. 

1430. Opdracht aan den magistraat. van Ieper om de bezittingen van 5 

Claas Claes en van de weduwe ,·an Pieter Huij g·he te verkoepen 
(27 }Jaart 1637) 

Reg . 558, fol. 74 V 0
• 

1431. Men besluit ongeveer vier gemeten l:-~nd te verkoopen , gelegen 
langs de vaart van Schipstal (30 Maart 1637) 10 

Reg. 558, fol. 74 v o. 

1432. _ faalregelen voor het proces tusschen Filips de Clercq, treso
rier van oorlog, en de weduwe van Loys Boddens, ontvan ger-generaal 
' an de bede van Vlaanderen (30 Maart 1637) 

Reg . 558, fol. 74 V 0 -75. 

1433. Uitstel n n betaling wordt verleenel aan pachter .Tacob Accaerl 
(30 ?\'!aart 1637) 

Reg. 558, fol. 75. 

15 

1434. Opdracht aan den magistraat van Ieper om te ond erhandelen 
met de pachters van het 5~ pond op den wijn en de 25 guld en per 20 

kwarteel brandewijn, voor hel jaar ingegaan op 1 Mei 1636, Gor
nelis de Vos, Anth . Persijn en Jan Monuet. Zie nr• 1404 en 1423 
(30 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 75 en V 0
• 

1435 ' . « Schijnt dat die van I pre hun recht van moulagie indepen- 25 

dent hebben gehadt van de andere leden. » Zie volgend nummer. 
Auditie van de rekeningen van de maalderij van het kwarlier van 
Ieper; de Vergadering weigert langer de onkosten te dragen , veroor
zaakt door het betalen te Rij sel zelf van eenige renten ; de rentehouders 
moelen hun rente te Ie,per komen ontvangen, zooniet zal men Z<' 30 

aflossen (31 Maart 1637) 

Reg . 558, fol. 75 vo . 

(14) Jan Stuivaert , commies van de ma alderi j in 1633-1636 (Reg. 4643-4650). 
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1436. Bij de auditie van dezelfde rekening, weigert het Vrije de uit
gaven voor het nieLm-e kanaal in het kwarlier van leper te beamen, 
zoolang de magistr<~al van Ieper gee n laat opmaa kt van de uitgaven 
voor dit geelelf vereisebt en reeels gedaan; de vertegenwoordigers van 

5 Ieper weigeren hierop in Le gaan, zoodoende kunnen de rekeningen 
,·an den cammie van de maalderij van Ieper niet " orden geslolen C5

) 

(31 ~!aart 1637) 
Heg. 558, fol. 7G. 

1437. Pieter de Smet vraagt de betaling voor leverin gen van hout 
10 aan de troepcu (3 A pril 1637) 

[{eg. 558, fol. 76. 

1.438. Voorraad wordl aangeschaft voor het Sas-van-Gent (3 April 
1637) 

Heg. 558, fol. 76 v0
• 

15 1439 . Aan de vertegenwoordigers van Hulst wordt gemeld dat men 
in deze zitting geen besluit zal nemen nopens het delven van de door 
hen aangevraagde vaart (3 April 1637) 

Reg. 558, fol. 76 v ". 

1440. Zelfde bericht voor ''"at aangaat het aangevraagde bedijl en te 
20 Zuidd01·pe (3 pril 1637) 

Reg. 558, fol. 76 v ". 

1441. Bericht aan den Raad van Financiën, dat men de bela ting op 
de z'djnen afwijst (3 April 1637) 

Reg. 558, fol. 76 v". 

23 1442. Vastslellen van den. dag van collatie over de petitie om een 
gewone bede van 200 .000 gulden en een buiteno·ewone van 800.000 gu l
den (4 ·\pril 1637) 

Reg. 558, fol. 76 V 0 -77 . 

14:43. Uitstel Yan betaling wordt verleend aan Jan de Swa rte en aun 
ao Mahie11 Blieck, pachters (Landhuis \an het Vrije, 16 April 1637) 

Reg. 558, fol. 77 v". 

(13) Zie nr !l9·•. 
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1444. Besprekingen over de manier waarop Ieper en het Vrije aan 
de Staten de opbrengst zullen vergoeden van het niet betaalde, vermits 
niet verpachte, recht op het jonge vee. Het Vrije verklaart te wachten 
op de uitspraak van den Geheimen Raad in het desaangaand proces 
(16 Alpril 1637) 5 

Reg . 558, fol. 77 V 0
• 

1445. Men besluit de nieuwe acte acceptatie van de 200.000 gulden, 
woals men ze kent door een verslag van pensionaris Baers (1 6

) te 
aanvaarden (16 April 1637) 

Reg . 558, fol. 77 y 0
. 

1446. Men besluit de octrooien van Zuidclorpe en van O.L.V. Kapelle 
binnen Antwerpen niet te hernieuwen (' 7

) (16 April 1637) 

Reg. 558, fol. 78. 

1447. Men besluit collatie te houden op 21 April, le Gent 

10 

(16 April 1637) 15 

Reg. 558, fol. 78. 

1448. Verlenging van zijn pacht wordt toegestaan aan Louis 
;\Janaulx , pachter van den brouwersgulden en van den ouden dubbelen 
imposl in den Oudburg, Assenede en Boechoute Ambacht voor een 
jaar vanaf 1 Mei 1637 (16 April 1637) 20 

Reg. 558, fol. 78. 

1449. Verpachten van de 4 pond groote per vat wijn, voor een jaar 
vanaf 1 Mei 1637. Alleen Joos Patheet biedt en wint het met 73.725 gul
den. Borgen : Jan Moeraert, Pieter Coornaert en F. Boudewijn, eerste 
gezworenen van de Vrije Schippers: Loys van Marien en Pieter Weijns , 25 

poorters van Gent. 
Verpachten van het recht op visch, zout en haring. Joos Stouthals 

wint het met 25.325 gulden. 
De grootc uitdrijf. Alleen 'J\Iillem de vVaghenare biedt en wint het 

n1et 9.960 pond. Borgen : Ben. Spillebaut; certifianten Nikl. de ;;o 
vVaghenare en Fr. vanden Driesche, poorters van Gent. 

( '6 ) Van Gent. 

(17) Over 0. L. v .. Kapel, zie BEN LIN1iiG, Oua Antwerpen, bladz. 15 en volgende. 
Wat de Staten hierin te zien hebben , weten we niet. 
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Verpachteu van het schaapsgeld. Pachters : Ferd. Seghers, vVill. de 
Wag·henare, Jan van Ooteghem, Jan Lavewijn. 

De << conditiën >> van verpachting " ·orden daarbij gegeven (30 Maart 
1637) 

Reg. 558, fol. 85-9t en 92-100. 

1450'. << Petitie van 100 duijse11l guldens ter maent voor aijdes 
ordinaire ende 800 duijsent guldens eens voor subsidie extraordi
naire . >> (21 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 100. 

10 1451'. << Aenlighe briefven van instructie soo die beghinneu. >> 

u i teenzetting 0\'CJ' den in ternationalen toestand (1 8
) (21 Maart 1637) 

Reg. 558, fol. 101-103. 

1452. De magistraat van Dendermonde heeft een groot aantal onkos
ten gedoogd voor het afdanken van krijgsvolk in 1609; ze hebben toen 

13 een groote som moeten leen en , gehypothekeerd op hun eigen goede
ren; ze vragen en verkrijgen dal dit hnn wordt terugbetaald. Zie 
nr 1359 (27 April 1637) 

Reg. 558, fol. 103 V 0 -104 V 0
• 

1453"' . << Resultat vuijt de advisen van de hem·en principaelen voor 
20 aijdes ordinaire te accorderen tot 90 m. guldens voor een half jaar ende 

voor subsidie extraordinaire tot 600 m. g-uldens eens. » (27 April 1637) 
Reg. 558, fol. 105-107 vo. 

1454" . << Hesolutie d'acte niet te lichten ten sjj de selve rechte ten 
minste ghemodereert op 10 guldens. » Het gaat om de acte acceptatie 

25 van het subsidie van 200.000 gulden en om het recht van 4 pond groote 
per vat wijn. Zie nrs 1372 en 1427 (28 ·\ ,pril 1637) 

Reg. 558, fol. 107 V 0 -108. 

1455. Op verzoek van den magistraat van Zuiddm·pe in het ressort 
van Axel, worden bier en geld gestuurd aan de gepestifereerde soldaten 

;;o van het fort 8-int-Marcus (28 April 1637) 
Reg. 558, fol. 108. 

(18) De vijanden aarzelen niet zich met de ongeloovigen te verbinden. Het land 
wordt door twee aanvallers bedreigd : Franl<rijl\ heeft een bestand afgewezen, de Ver
eenigde Provinciën hebben de vrede verbroken, ondanl{S de pogingen van den Paus. 

a5 De Fransche gezant in Den Haag bereidt een dubbelen inval voor, en de bondgenooten 
trachten ook Engeland mee te krijgen. 
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1456. Op zijn verzoe1 worden aan den krijg" audi leur van Vlaande
ren de namen overgemaakf van ecnige per onen die te klagen hadd en 
o\·cr den alfcri , heYélhebber op het fort le Durme (28 April 1637) 

Reg . 558, fol. 108. 

1457. Opdracht aan den magistraal van Brugge en het Vrij e om ier ;:; 
fJ OJtlom die le Hoekc en Zeizate liggen. te doen her tellen (28 \pril1637) 

Reg. 558, fol. 1.08. 

1458. Jaspar de Smet. zoon van Pieter , :;chepeu van de lad en 
\ mbaebt van A senede , en Gi llis van der Oost, schepen van Eekloo, 
stellen zich borg Yoor de pacht van den brouwersgulden en den ouden 10 

dubbelen impos t in hel Vrij e, door Pieler de Smet aangeslagen . .Too >: 
Dicrkens, koopman, is hun certifiant (14 .\pril 1637) 

Reg. 558, fol. 108-109. 

1459. Uilstel van betaling wordt Yerleend aan de wed u\\ c vnn pach-
ler Crili llier (30 April 1637) 15 

Reg. 558, fol. 109. 

1460 '. « Provisioneel decreet van sijne hoogheijl dat de resolnlieu 
va n de vergaederinghe op het subsidie moelen ghenomen binnen 
GhendL >> Dit slechts uitzonderlijk (24 AlPril 1637) 

Reg. 558, fol. 109 en v•. 

1461. Lij st van de ammunitie die naar vVachtcbekc wordt ge tuurd 
(1 Mei 1637) 

Reg. 558, fol. 109 v•-110. 

20 

1462, Betaling van de huur van zijn huis te BeUcm , bij h t fort 
Sinl-Filips, aan Joos Patheet; van de huur \·an zijn hu is buiten de 23 

Br1tgsche poort aan Jan de Crooq (1 9
) : aan Adriaan van der ~ht er voor 

een huis te Lovendegem: aan Augustijn Goethalf: oor een huis te 
.Jfariakerke : aan Jacques Bourbaij voor zijn luüs te Hansbeke: aan 
\Yed uwe Laureyns van Hecke voor de hofstede le Mariakerke: aan 
Charles vnn Hoorebeke voor zijn huis te Vinderhaulc en aan VViHem 30 

Keer chaert voor een gemet land s (1 Mei 1637) 

RPg. 558, rol. 1.10 v • -1.11. 

(Lg ) Reeds vetmeld voor de huur van dat huis in 162J : Reg. 5:23 van heL R A. Genl , 
f o ?33. 
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1463. Opdracht aan ,pensionaris Baers om kopij te sturen van de 
a te acceptatie (nn de 200 .000 g uld en) inclien ze niet overeenstemt 
mei hun ' oors tellen (2 "Ylei 1637) 

Reg. 558, fol. 111. 

5 1464. De gouverneur van Hulst brengt verslag uil over den aan n tl 
vall den vijand Co); na overleg m et graaf van Fonley ne, wordt beslol en 
' oorraad l sturen naar Wachtebeke (2 Mei 1637) 

Reg. 558, fol . 111. 

1465. De magistraal van den Oudburg H aagt dat de generaliteit de 
'LO onkos ten zou dragen van de troepen die Hulst en het Land van Waas 

beschermen: men antwoordt dat er nog geen subsidie is geaccepteerd. 
dus geen geld voorhanden , en dat. m en maatreg-elen zal treffen eenmaal 
hel zoover is (5 !\'(ei 1637) 

Reg. 558, fol. Ui V0
• 

15 1466. De v·ertegenwoordiger · vaH hel \, rij e 'ertoonen het verzoek-
schrift door hen gericht lot den Cardinaal-lnfant betreffende het bes
tiaalgeld op het jonge vee; men zal de advocaten ten pensioene hierover 
raadplegen (5 Mei 1637) 

Reg . 558, fol. lii ,. o . 

to 1467. De magistraat van hel Vrij e meldt dat hij , zonder in beginsel 
' an zijn aauspraken afstand te doen , voor dit jaar het recht op het 
jonge ' 'cc zal ve1·pachten (7 Mei 1637) 

Reg . 558, fol. 112. 

1468. De commiezen llloeteu vergaderen um een nieu" reglement 
25 over het betalen van de renten op te rnakeu ; ze krijgen npdracht het 

kohi er van de verpachtin gen mee te brengen (7 Mei 1637) 

Reg. 558, fol. 112 . 

1469. Ingevolge het bericht van Pieler de Smel, dat de magislral\1 
van Brugge niet in stemt met de borgen van Pieler van der Delft. 

:w pachter van hel recht op het bier binn en Brugge, wordt aan dc1t 

( 20) Freuerik-Henuril< spreel<L llee lemaal Hiet l'an llezen misl ukleu aam·al in zijn 
HémOiTe (zie bladz. 200-201); zie echter AITZE~L\. ll. bladz . 1·50, Cll \'OOI'Ul \'TXCAUT. 1G:l7. 
bladz. G-7. De aanval i van 18 Apl'il. 

--- - ·- ------ ---- ---
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magi traat geschreven mel zijn tegenkanting gedaan te maken 
(7 :Me i 1637) 

Reg. 558, fol. H 2. 

1470. Gunstig advies over hel ' crzoek van uc gelanden van Uitkerke, 
om voor acht jaar ontslagen te blij' en 'an de helfl van de belastingen 5 

(8 .vr ei 1637) 
Reg. 558, fol. 112 V 0

• 

1471. Geschenk aan Diego Sancho de Caslro, go uverneur va n bet 
Sas-van-Gent. met dank voor zijn goede diensten (8 Mei 1637) 

Reg. 558, fol. 112 v o. 

1472. _\len besluit dat de sommen die door den magistraat van leper 
" erden voorgeschoten voor hel afdanken van de soldaten in 1609 (21

), 

op zijn quota in de bede geva lid eerd zulle11 " ord en . Zie ,, ,. 1452 
(U :\[e i 1637) 

Reg. 558, fol. 113 . 

1473. Getuigschrift Yan goede diensten als gouverneur van het Sa!' 
gedurende tien jaar, uitgereikl aa n don Sancho de Castro, die 1ot 
hevelhebber van Gulik werd bevordt-rd (8 i\1e i 1637) 

Heg. 558, fol. 113 v o. 

10 

1474. Men besluit krij gsvoorraad te sturen aall hel leger van graaf 20 
' an F'onl eyne, dat te Wachtebel«.' is gelegen (9 \{ei 1637) 

Reg. 558, fol. 113 vo. 

1473. J-len heeH de nieuwe acle van acceptatie van de 200.000 g uldeu 
ontvangen; ze wordt overgemaakt aan de principalen , met verzoek om 
te besluiten , indien ze niet wordt aanvaard, of men dit , samen met 25 

de presentatie van de 600 .000 g ulden sedert toeges taan , te Brussel zal 
melden (Gent . 10 \ 'fei 1637) 

Reg. 558, fol. 114. 

(21) Over de bede Yan 160\l, wellie llier wordt bedoeld, vindt men een spoor in 
reg. 260 Yan het R. A. Gent (de eerste band tafels van cle reso lutieboel<en), op 'fo 61 vo. 30 
waar de petitie vermeld wordt. Het eigenlij ke resolutieboel< is echter verloren, en pro
fessor Van Houtle heeft clan ooi' rl e tafel van clm~en lJancl in zijn llitgave niet opgenomen. 
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1476'. << Vaerdere acLe aeceplalic. » Het recht van 4 pond groote O}J 

den wijn "ordt op 10 gulden gebracht C2
) (zonder dalum) 

Heg. 558, fol. 114.- 11 7. 

1477. Men be ·!uil, alhoe" cl h et ·ubsidic van de 200 .000 g ulden door 
5 cte Staten nog niet werd aanvaard, h et loch te ]alen inn en , om den 

dienst van Zijn ~faj es t eit niet te belemmeren, vennit de voorwaar
den van de Staten \\ erden aanvaard: m en zal onmidd ellijk 50.000 g ul
cl<"n lichten (13 !Vlei 1637) 

Reg. 558, fol. L17 V 0
• 

10 1478. Opdracht aan commies van de maalderij ,·an Brugge Sprouck-
holf , om renten te Jo sen met de opbrengst van drn verkoop van eenige 
gemeten hmd le ~ehipslalle (13 Mei 1637) 

1\cg. 558, fol. tt7 y 0
• 

1479. De Raad van .Financiën vraagt driugend dat men ZO II overgaan 
13 lot de repartitie van 200 .000 guld en (9 \fl'i 1637) 

Reg. 558, fol. H8. 

1480 .. << ' I Cauael "an Steken Lot .Huls t anno 1628 g helllaeckL uoor 
de vergaedering-he. )) << Canal comm ençanl de la ville d 'Hulst ju quc 
au canal du village de Stekene. )) Jnleres ante brief van den Cardinaal-

20 Infant, die op h eL economisch en militair belang van deze vaart wijst. 
op de noodzakelijkheid van ::;ommige verdi epin gs" erken aandring t en 
beveelt ze uit le voeren (9 Mei 1637) 

Heg. 558, fol. ltS v "-J1 9. 

1481. Ü(Jdrachl aan de comm iezen van den impos t .Jonkh . .Fr. Domi-
25 nickc (""), J acques Michiels C4

) en vander Beke om drie j aren interest 
(van de renten) le betalen: onderlinge regeling nn1 deze betalingen 
(13 ~[ei 1637) 

H.eg. 558, fol. IL9 on v " . 

1482. Besluit naar Brussel lP trekken ('ll de presentntic :;11hsidi e l.c 
;~o g·aan doen (13 Mei 1637) 

n.eg. 55 , fol. J19 V 0
• 

("') Zie nu 1372 en ló:!?. 
(Z3) Jan-Frans Dominicl,e, commies van de impositiën van het Vrij e. 
(24J Jacques 1\lichicls, commie, va11 clen ouden impost van het Vrije , t63 l-1645 (Reg. 

35 -!785-2794) . 
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1483. Honderd gulden worden ges tuurd aan den pastoor \'an Zuid
dorpe om ze te gebruiken ten bate van de gepestHereerde soldaten in 
' l forl van 'L Sas. Zie n .. 1455 (15 ~lei 1637) 

Reg. 558, fo l. 119 vo. 

1484 · . '' Actc van presentatie subsidie. Bij d'aclc presentatie wordt 5 

\\·ecterom gheïnsisteert lot het afstellen van de voorseijde 4 pond par 
va t als bij voo rgaende acte presentatie. >> Tevens wordt ook gevraagd, 
geen belasting te heffen op lijnzaad en hennep van uit Riga en d at 
de waren die uil neutrale landen kom en en niel langs de vij and e
lijke gebieden gegaan zijn , worden binnengelaten mits betaling van de 10 

gewone rechten. Men dringt ook aan op het inrichten van kazerneer
plaatsen te Nieuw,poort. Hel gaa l hier om de presentatie van de toelage 
Y i:Ul 600 .000 gulden . Zie nr 1453 (23 Maart 1637) 

Reg. 558, fo l. 120-125 v•. 

1485 ~· . '' H.epartitie van hel subsidie. >> Van 200.000 g ulden (zonder 15 

datum) 
Reg . 558, fol. 126 V 0 -127 v o. 

1486 .. << Pro l~s l van schepenen van der keure j eghens deselve r epar
Lilie als ghebeurl op den transport van den jaere 1631 . » (14 Mei 1637) 

Reg. 558, fol. 12G. 20 

1487. Brief ' aardoor de verschillende w llegiën worden gelas t deze 
gelden te doen heffen (zonder datum) 

Reg. 558, fol. 128. 

1488. Aanbes teding voor het leveren van leven ·middelen aan Sas-
' an-Genl. Thom as Pauwels haalt het (16 \lei 1637) 25 

Reg. 558, fol. 128 v 0 -131. 

1489. H.eeh helaJingen : de onkos leu vau tw ee pes tlijdende solda
len : voor buskruit : voor vergoeding aan Willem de Cuuyl. gewezen 
on t anger van de stad Gent ; en vergoedingen aan den gecommiteerdc 
' a11 de Celleuroeder :; vau Gent, ·\.driaan Adriaens (18 ~1ei 1637) ao 

Reg. 558, fol . 131 v o. 

1490. Uitstel va n .betaling wo rdt \ erlee11d aan Olmer Ton e, padtler 
(18 ~fe i 1637) 

Reg. 558, fol. 132. 
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1491. De Haad van Financiën verzoekt de Stalen om hem de beloofde 
50.000 gulden van het subsidie van de 2()0 .000 gulden , uit te betalen 

(15 :\lei 1637) 
Reg. 558 , fol. 132 vo. 

5 1492. D<' 'ta len hebben geweigerd dit geld op te brengen, omda t de 
Haad van Financiën de interesten voor het leenen daarvan niet wil 
betalen; in een tweeeten brief van clf'nzelfclen Raad ,,·ordt beloofd dit in 

orde te hren g·en (18 Mei 1637) 
Reg. 558, fol. 132 v •. 

10 1493. Aan bieden van de acte pre enl.atie van de gewone bede t> n hel 

subsid ie van 600 .000 gulden (Brussel. 21 Mei 1637) 

Reg. 558, fol. 133. 

1494. Betaling voor het herstellen nm ;pontons (28 "\·rei 1637) 

H.eg. 558, fol. 133. 

1:'1 1495. Bevel om buskruit l.e sturen naar Sas-van-Gen t (28 Mei 1637) 

Reg. 558 , fol. 133. 

1496. ~icuwc brief van den H.aad ... an Financiën (zie n" 1491 eu 
1492). De soldaten moeten spoedi g betaald worden; de Financiën heb
ben reeds 100.000 gulden doen leencn , die op het subsidie van 

20 200.000 gulden zullen moeten worden vergoed, maar de nood is groot 
en ze vragen dringend het betal en van de 50.000 gulden (zonder 

datum) 
Reg. 558 , fol. 133 V

0
• 

1497 . .l\a onderhandelingen daaromtrent, wordt. besloten dal de hee-
25 ren van de Financiën het noodige zullen doen om te verkrijgen dat de 

leeningsko ten van die 50.000 gulden worden gevalideerd op h et snb
sidic, met verzoel hierover een besluit te treffen vóór het ver trek van 
de Vergaderin g naar An1"erpen (Bn1 . se] , 2 J nni 1637) 

Reg. 558, fol. 134. 

30 1498. De mflgistraat van Gent bericht dat brand is uitgebroken op 
het fort Meulewal. Hij wordt verzocht een chatting van de hers tel

lingsoukosten yoor te leggen (Brussel , 2 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 134.. 

l 
~ 
i 
l 

l 
I 

! 



- 222 -

1499. Men besluit ook de schatting van de werken aan de vaart van 
Hulst op Stekene voor te leggen (2 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 134 V 0
• 

1500. Gunstig advie over het Yerzoek door P ieter de m et aan het 
Hof gericht om zijn schuld enaars in bet Contributieland te mogen 5 

e ·ecutccren (2 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 134 V 0
• 

1501. Auditie van de rekeningen van het kalseidegeld te Burcht en 
"oortzet.t.ing- van de desbe treffende regeling (Antwerpen , 5 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 135. ·IO 

1502. De Vergadering ontvang t ' an soiUcitenr Mauris ien de acte 
acceptatie, die aan de hoofdcollegiën word t verzonden (Antwerpen , 
8 :J nni 1637) 

Reg . 558, fol. 135 en vo. 

1503 . Op hun ite ralief Yerzoel worden magistra ten ' an Gent g·elast 1:; 

me t het aanbes teden van de " erken aan het fort Menie' al, l an g~ de 
Zu idleie (8 Jnni 1637) 

Reg. 558 , fol. 135 \' 0 • 

1504. Aan baljuw van Burcht , d Bra bandere, " ord l voorg·e chre en 
een hui s te doen her lellen en Zf'k ere bes th oo fd en opnieuw kwijt te 20 

schelden (8 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 135 v ". 

1505. Lij I ' an de officieren van hr t Engel che regimen t Tressm1 
rne l rl e bedragen waarop ze recht hebhen (zond r r datum) 

Reg. 558, fol. 136-137 v o. 2G 

1506. Ac le acceptatie van de gewone bedP r n va 11 de huitengewone 
1o lag·e ' an 600 .000 guld en (z mlcr da tum) 

Reg. 558, fol. 138-142. 

1507. Op verzoel vau graaf Fonleyne, \\ Ordt mi b de afw ezigheid 
van de ver tegenwoordigers van het Vrij e, de m agistraat van Gent 30 

gelas t me t de leveringen van hooi . haver , steenkool , fourrage enz .. , 
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aau de troepen le Zelzate, ' iV inkcl e n Sint-Jan Steen e (Antwerpen , 
10 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 142 yo . 

1508. a ontvangst van een brief van den Raad van Vlaanderen 
5 nopens h et lichten van de keurlingen , wordt besloten daarover hel 

advies van de principalen in te winnen (10 .T nni 1637) 

Reg. 558, fol. 142 yo. 

1509. Volgt he t reglem ent op deze lichl in g- nil gevnnrdigd door il en 
gon verncur-generaal (5 Juni 1637) 

10 Reg. 558, fol. 143-144 . 

15 

1510. Ingevolge een brief van den Cardinaal-Infant, gedag teekend 
3 Juni , die verzoekt steenkool , brandhout , kaarsen en tlergelijke aan 
de troepen van graaf van Fonteyne te leveren , wordt beslo ten daarover 
met t.resori er-generaal Kinschot te onderhandelen (12 .luni 1637) 

Reg. 558, fol. 144 vo en 145. 

1511 . Opdracht aan den maglsl.raal van Gent om de noodlgc leverin 
gen van hout , steenkool en kaarsen te doen aa n de troepen die te 
w~whtebeke en Zeizate ligg·en (13 .Tnni 1637) 

Reg. 558, fol. 145 V 0
• 

20 1512. Me11 be ·hlil deze IPveringf'n np f' nhaar aan te bes leden 

25 

(13 Juni 1637) 
Reg. 558, fo l. 145 vo. 

1513. Dergelijl besluit genomen door het Vrije en Brugg·e, aan 
g·almde de leveringen nan (le Iraepen l f' Westk apelle (13 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 145 vo . 

1514. Het verzoek van den Raad van Financiën , om een som te beta
Jen aan de weduwe van FiHps d'Esdijn , nrn rnnnition ari s vnn Nieuw
poort , wordt afgeslagen (13 .I uni 1637) 

Reg. 558, fol. 146. 

:Jo 1515. Brief van den Raad van Financiën aau de Staten ; ze vrage11 
onmiddellijk vestingwerken te Hulst en Sas-van-Gent te betalen 
(13 .T uni 1637) 

Reg. 558 , fol. 146. 
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1516". « Hesolulie te persisteren hij de conditien bij de acle presen
Latie vermelt. )) Betreft de bijdrage van 600 .000 g ulden. Zie n·· 1484 
(Brussel , 15 Juni 1637) 

Reg. 558, fol. 14.6 v 0 -14.8 v o. 

1517. Brief vnn den Haad va n Financiën die vraag t oumiddellijk 5 

aan ontvanger-generaal de Vicq de repartitie over te maken van de nog 
overblij vende 50.000 gulden van hel subsidie van 200 .000 guld en 
(22 .Tnn i 1637) 

Heg. 558, fol. 14.9. 

1518. Bri ef ' an den Cardinaal-lnfanl. De Hollanders eenerzijd~ , de to 
Fransehen anderzijd s, hereiden zich voor Lot een inval C5

), m en 
hesehikt over te weinig troepen, zoodat m en zal verplicht zijn keur
Jingen Ie lichten: hij vraagt dus dal de Staten zouden nfzien van hun 
l'PPds dibYijl s 11itg·edrukt verze i legen deze lichtin gen (25 .hmi 1637) 

Heg . 558, fol. 14.9 en vo. 

1519. Samenstelling der artilleri e, bedrag·pn di P aan dezr I roepen 
moe len geleverd "·orden (23 Jmli 1637) 

Reg. 558 , fol. 150. 

i 5 

1520 . Men besluit hel veer van hel Negenmanneken (tegenover An i
werpen) le vet1pachten , en Snij ders al s ontvan ger daarva n aan te stellen 20 

(Gent , 30 .Tnni 1637) 

Reg . 558, fol. :t50. 

1521. Voorwaarden van aanbes ted ing om he l leveren van have r 
en hooi aan de troepen. Pieter de Sm et win t de aanbes teding 
(30 .lnni ] 637) 25 

Reg. 558 , fo l. 150 v 0 -152 v o . 

1522. Voorwaarden van de aanbes teding van het leveren van steen 
kool en dergelijke aan de troepen. Coornaert wint het (30 .Tnni 1637) 

lieg. 558, fo l. 153-1.55. 

1523. Voon\·aard en vnn de aanbes teding van het leveren van brall(:f - 30 

hont . Pi eter rl e Sm et. wint het (30 .hmi 1637) 
Reg. 558, fol. 155 v o. 

(2") Over de Fransche toebereidsel en , zie V! '<C.~RT , bladz. 11-13: over de Hollandscl1e. 
lbidem. bladz. 15. 
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1524. Men besluit ccnige vcr tegenwoordigers le gelas ten met het ve r
pachten van de rechten te Burcht en Zwij nd recht (Gent ,_ 30 Juni 1637) 

Reg. 558, fo l. 156. 

1525. De auditeur van de rekenin gen ·wordt op de hoogle gebracht 
5 va n den dag van de auditie (30 .hmi 1637) 

10 

Reg. 558, fo l. i56 . 

1526. De ontva nger-generaal wordt vcrzocht de documenten betref
fende de betalin gen gedaan met het subsidie van 600.000 gulden bij 
de commiezen van het Land te lalcn afhal en (30 Jnni 1637) 

Reg. 558, fol. 156. 

1527. Men besluit aan den nieuwen g·ou verneur van het Sas geluk 
" ·ensrh en en een gesch enk te sturen (30 .T1mi 1637) 

Reg. 558, fol. 156. 

1528 *. << Bij sijne hoogheijt ghevraeght sijncle het luchlhuys bin-
15 nen Ghendt lot het rnaeken van een h ospitael, gheresolveert aleer 

daarop te rescriberen dam·op te hooren de g·ouverneurs van de aerme 
scholen binnen Ghendt, 'L welcke al ~ dan ijd el \Yas . >> (1 .Juli 1637) 

Reg. 558, fo l. 157. 

1529. Ingevolge den brief van den Cardinaal-Infan t n .. 1518, wordt 
20 besloten dat de onko len van de keurlingen zullen m oeten worden 

gevalideerd op het buitengewoon suhsidie Ya n 600 .000 g·ulden 
(5 Jnli 1637) 

Reg. 558, fol. i 57. 

1530. Brief van den Cardinaal-Infan l die aan de Stalen beveell , 
25 gezien cl e omstandigheden , niet uileen te gaan C6

) (Brus cl, 30 Juni 
1637) 

Reg . 558, fol. i 57. 

1531 '. << Cont ra rie resol111i~ snlcx Ie excuseren om dat men de leve
l'i.ng he niel en hadde versochl. end e gheenen lijdt meer wa s om ni euw 

30 1 <' roopen . >> Zie n •· 1409 ((""_; f' n I , 2· .T 1ll i 1637) 

Reg . 558, fol. 157 v ". 

(26) Waarscll i jnlijl' wOJ·dl een venvacl1te irwal vaJJ rle J-Jo llanclers bedoeld (zie 
illémo ires de Frédérîc-H enri, blaclz . 20~ ) . Deze torllt liep ecl1ter u it op l1et beleg· van Breda. 

29 
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1532. Alhoewel nie ts aan de resolutie wordt veranderd , wordt de 
dag van de auditie van de rekeningen in feite uitgesteld, op verzoek 
van den commies van Financiën van Nreufrives, die op den gestelden 
dag niet vrij is (3 Juli 1637) 

Reg . 558, fo l. 157 v • . 

1533. O,p den brief van den gouverneur-generaal , n" 1530, wordt 
geantwoord dat de Vergadering· nooit van plan is g·eweest uiteen te 
gaan (Gent, 3 Juli 1637) 

n g. 558, fol. 158. 

5 

1534. Verzoek aan den I rij gsauditem om taat van executie toe te 10 

staan aan Joos van der Straeten , pachter van het bestiaalgeld van 
Nevele, dien Gilli de Zuttere heeft geëxecuteerd (3 Juli 1637) 

Reg. 558, fol . :L58 . 

1535. Nieuw verzoek aan denzelfden krij g:;audileur om op le treden 
tegen de soldaten van het r egiment cle Crequy, die he t hout afh akken 15 

(3 Juli 1637) 
li.eg. 558, fol. :L58. 

1536. O.p Ycrzoek van Jan de Voghele, chipper van de baarg ie van 
Gent naar Br ugge, die bericht dat zijn schip door den vijand werd 
aangehouden en dat eenige passagiers gevan gen werden genomen, 20 

wordt besloten hrt. militair geleid e va n hel schip te versierken 
(3 Juli 1637) 

ll.eg. 55H, fo l. 158 V 0
• 

1537'. << Brief Yan sijn e hoogheijt indu cerencl c daL de vergaede
ringhc den last Yan de kc11rlinghcn aen sigh aucl cn n em en om de 25 

pra r mcnd c ronj onctm c clcR tijdt s, e tr. )) (4- .Ttdi 1637) 

Reg . 558, fol. J58 Y 0 -J59. 

1 538". << Vacrd crc actc ncceptatie s11hsid ie . )) Va n dat van 600.000 gul 
dfm (zond er dalmn) 

Reg. 558, fo l. 159 v•-162. 

1539. Lij st van de leveringen van hout en kaar en die moeten 
gedaan wordl:' n aa n het garnizoen Yan Hul sl . en van andere leveringen 

30 
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aan de overige troepen. Zeer uitvoerige en gedetailleerde lijst van de 
troepen (zonder datum) 

Reg. 558, fol. 162 V 0 -170 vo. 

1540"' . « Gratificatie van vijf en twintigh ponden grooten aen den 
r; gouverneur van het Sas over de congratulae tie van sijne promotie. » 

(7 Juli 1637) 
Reg. 558, fol. 171. 

1541. Betaling aan Paschier de Noyelles voor het maken van barak
ken , voor de aanbesleding·en van haver en hooi, en aan Pieler de Smet 

10 voor werken te Zeizate (7 Juli 1637) 

Reg. 558, fol. 171. 

1542 ~ . << Sententie verleent bij den auditeur militaire daerbij vcr
claert wordt sub ende obreptivelijck vercreghen te sijn sententie in 
de audientie militaire verleent tot laste van eenen pachter van de 

15 Provintie rechten. » Zien .. 1534 (Brus cl , 7 Juli 1637) 

20 

Reg. 558 , fol. 171 vo. 

1543. Op zijn verzoek wordt het transport gedaan van de rente van 
Laureyns de Wilte van Ieper , gevestigd op den impost van den lande 
(8 Juli 1637) 

Reg. 558, fol. 172. 

1544. Betaling aan Pieter van de Velde van zekere leveringen; beta
ling aan Jan van Dendere, advocaat bij den Raad van Vlaanderen, 
voor zijne diensten in sommige proce sen (8 .Tnli 1637) 

Reg . 558, fol. 172. 

25 1545". << Clachte in de volle vergaederinghe ghedaen door prince-
lij eken officier der sladt Gendt.. '' Het gaat om een som van 10.000 rijks
daalders, die de Staten sedert 1632 schuldig zijn aan Marc en 
Christoffel Fugger , en betaald werd door wijlen .Jacques Bruneau, 
voorzilter van de Rekenkamer, \Yaannn zijn weduwe de terugbetaling 

30 vraagt C7
) (8 .T uli 1637) 

Reg . 558, fol. 172 V 0
• 

(21) Zie daarOYer VAN I-lO OTTE, Tafels, I , nrs 479, 618, 709, 718, 815, en in dezen band, 
n"" 317, 387, 474, 504, 512, 523, 546, G03. Ziehier waarover J1 et gaat : Doctor Mylius bad een 
legaat van 80.000 gulden ten laste ,·an de bankiers Fugger bepaald, Yoor het oprichten 

- - -- - - -----------~-
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1546. Commissie van Godevaart Snijders als ontvanger van hel 
recht aan het Negenmannekensveer (Gent, 30 Januari 1637) (sic) 

Heg . 558, fol. 173 en vo. 

1547. Op hel verzoek van de prov lncie van Artois om vertegenwoor
digers van de Staten van Vlaanderen te sturen voor het innen van de s 
belastingen in de landen van debat, worfit geantwoord dat dit voor het 
oogenblik niet mogelijk is, en dat zij li ever zelf vertegenwoordigers 
moelen sturen Cs) (Gent, 10 Juli 1637) 

Heg. 558, fol. 173 V 0
• 

1548 . << Resolutie ghesonghen misse le doen doen in de kercke van 10 

Sinte Niclaijs over de ziele van eenen afgheslorven heere van de ver
gaederinghe. )) (10 Juli 1637) 

Reg. 558, fol. 173 v". 

1549 '·. << Resolutie te persisteren alsvooren. )) Op de acte acceptatie 
van de 600.000 gulden, het gaat nog altijd om het afschaffen van het 15 

recht van 4 pond groote per vat wijn, door de Staten aangevraagd en 
door den Cardinaal-Infant geweigerd C9

) (10 Juli 1637) 

Reg. 558, fol. 174. 

1550. Op ZIJn verzoek wordt aan Jan de Keyser, pachter van hel 
bestiaalgeld te Wachtebeke en Moerbeke, bij het ophouden van den 20 

vrijdom van den polder van Zuiddorpe, toegestaan hetzelfde recht ook 
in dezen polder te mogen heffen (10 Juli 1637) 

Reg. 558, fol. 174 en vo. 

van een college. In denzelfden tijd hadden de Staten van Vlaanderen - samen met de 
andere Staten van h et land, wellicht - een leening van gelijk bedrag aangegaan bij 25 
de Fuggers (zie VAN BOUTTE, I, nr 618, en Reg. 549, fo 150); de Fuggers hebben waarschijn
lijk h et uitbetalen van het legaat Mylius afgeschreven op deze schuld van de Staten 
van Vlaanderen. Na eindelooze processen, werden de Staten in 1628 beslissend veroor
deeld door den Geheimen Raacl. Men kwam clan tot een al,koord : een rente van 4.000 gul
den 's jaars, aflosbaar aan den penning 20 met ldeine bedragen, zou door de Staten aan de 30 
Fuggers - in de praktijk aan 't Mylluscollege - worden betaald. Wat de achterstallige 
interesten sedert 1577 aangaat, de Fuggers eiscl1ten dat ze werden berel{end aan 12 t. h., 
maar waren tevreden met den penning 16, en de Staten moesten slechts voor 20 jaar 
betalen: 12.000 gu lden onmidclelli jk, 11 8 jnarlijl<srll c betalingen . Dit alles gehypothe-
l;cercl op de impositiën van het Lancl. :15 

(28) Zie nr 834. 
( 2~) Zie nrs 1427, 1475 en 1571. 
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1551. Graaf vVilierval C0
) vraagt aan zijn regiment de gebruikelijke 

fourrage te leveren ; men zal ·eerst onderzoeken of de landlieden dit 
nog niet geduan hebben (10 Juli 1637) 

Heg. 558, fol. 174 Y 0
• 

5 1552. De magistraal van het Land van Waas klaagt over de door de 
soldaten veroorzaakte wanorde ; men antwoordt dat hij heL noodige 
moet doen om de orde le herslellen en dal hij de door den Carclinaal
Tnfanl voorgeschreven leveringen m o-e L uilvoeren (Gent, 11 Juli 1637) 

Reg. 558, fol. 175. 

10 1553. Dergelijk antwoord op een gelijkluidend vcrloog gedaan door 
die van Winkel (11 Juli 1637) 

Reg. 558, fol. 175. 

1554. Betaling van Louis Manaulx en Pieler de Smet, leveraar van 
fourrage, haver en hooi aan de troepen gelegen te Zelzate, Winkel, 

15 Sint-Jan Slccne en elders (11 Juli 1637) 

Reg . 558, fol. 175 en v". 

( 30) l\lestre de camp van een Waalsch tercio. Deze graaf de Willen ·aJ i · ll 'Ongnies, 
ridder, grootbaljuw van Henegouwen, of zijn zoon Jan-frans. 
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REGISTER 559. 

Taefel van den resolutiehoeck beginnende met den 13•n Julij 163 7 
ende eijndighende 12•n Julij 1638. 

1555. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 13 Juli 1637, 
op het Landhuis van het Vrije 5 

Reg. 559, fol. 1. 

1556. Briev·en \'an den Cardinaal-Infanl waarbij bevolen wordt de 
wagens en paarden van de artillerie le onderhouden zooals de overige 
wagens en paarden (Brussel, 19 Juni 1637) 

Reg. 559, fol. 1 vo . 

1557". « Brief van sijnc hoogheijt persisterende dat de vergaede
ringhe d'oncosten van de keurlingen 't haeren laste saude nemen; vide 
hiervan den voorgaenden hoek fol. 143, 156 V

0 en 158 V
0

• » (4 Juli 1637) 

Reg. 559, fol. 2. 

10 

1558. Heijndrik de Collier, ontvanger-generaal van alle imposten en 15 

accijnzen van West-Vlaandereü, vraagt vrijdom van belasting; dit 
wordt ge\veigerd, zooals ook hesloten werd ten overstaan van het ver
zoek van Abraham Piersene, ontvanger-generaal van Oost-Vlaande
ren C) (16 Juli 1637) 

Reg. 559, fol. 2 vo. 

1559 . Men besluit pontons te doen vervaardigen ten dienste van het 
fort Sint-Job en schuiten ten dienste van de forten Sint-Donaas, Sint
Job en Frederik (2

) (16 Juli 1637) 

Reg. 559, fol. 2 V 0
• 

20 

(1) Abraham Piersene, heer van Zuiddorpe, ontvanger-generaal van de domeinen en 25 
vestingen van Oost-Vlaanderen, werd ridder op 21 Juli 1630. Hij aanvaardde zijn ambt in 
1621 (VAN HOUITE, Ta{e~s. I, nr 460), en legde het neer in 16:23 (Ibidem , nr 560) , hetgeen ook 
blijkt uit zijn rekeningen (Reg. 2174-2178). Hij was slechts « substituut " van ontvanger
generaal Hendrik de Vicq. 

(2) Drie forten omtrent Sluis, in 11et westen : Sint-Donaas is lt et voornaamste fort 30 
van ait net; het lag iets bewesten Hoel,e. Sint-Job ligt iets meer in ' t zuiden. 
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1560". (( Op deselve vraeghe gheresolveert te hauden generaele ver
gaederinghe. » Zie nr 1557 (17 Juli 1637) 

Reg. 559, fol. 3. 

1561. Men besluit het voorstel vau den Carclinaal-Infant, om nog 
:> 2 gulden af te trekken van het recht op den wijn, te onderzoeken in 

overleg met de kooplieden , om uil te maken of zij niet zwaarder belast 
zullen zijn dan die van Brabant C) (17 Juli 1637) 

Reg. 559, fol. 3. 

1562. i\1en besluit Je acle acceptatie ' iUJ het subsidie slechts o.p J.ie 
JO laatste voorwaarde te aanvaarden: aan de overige punten verzaakt men 

(17 Juli 1637) 
Reg. 559, fol. 3 V 0

• 

1563. Lijst van leveringen aau de !roepen (zonder datum) 

Reg . 559, fol. 3 V 0 -7. 

1::; 1564'. « Hesuitat le persi::;lerell lol het afdoen van de lasten op de 
\\ijnen tot op X guldens als iu Braband t, ende alsoo ten aensien van 
de keurling-hen , d'een hadde gheconsenteert de betaelinghe voor ses 
weken , d'ancler voor t" ee rnaenden , gileresolveert claerop te adviseren 
de heeren princi.paclen , wat re~:;11ltat daervuijt valt. ,, Zie n'· 1561 

20 (23 Juli 1637) 
Reg. 559, fol. 7 V 0 -i0 vo. 

1565. Prolcsl vau \\ cge de Geestelijkheid daL het artikel no.pens de 
keurlingen haar niet aangaat (4

) (25 Juli 1637) 

Heg. 559, fol. ii vo. 

25 1566. IngeYolge de brieven van den Haad van Vlaancleren die vraagt 
dat Gent haar quota in het subs idie zou gereed houden, wordt besloten 
de adviezen van de principalen af te 'vachten (25 Juli 1637) 

Reg. 559, fol. 11 v•. 

1567. Marquis de Lisbourg, hoofd vau den Raad van Financiën , 
30 Lrengt de acle accep tatie van de gewone bede en het subsidie van 

(3) Over dit recht, zie w• 1372, 14~7. H7G en 15G7. Uit deze ontleding blijl't de eeuwige 
vrees : ongelijl{e behandeling tegenover Brabant. 

(4) Zie n•· 1052 en noot. 

1 
I 

I 
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600.000 gulden over ; volgt deze acte en de brieven van eredentie 
(26 Juli 1637) (brieven van 24 Juli) 

Heg . 559, fol. 11 v "-15. 

' << Derde acle acoeplalie vide h ier van den voorgaenden resolutie-
hoeek fol. 123, 138, 146, 147, 159 V

0 en 174. » (28 Juni 1637 .) 5 

Het afschaffen van de rechten op de v,·aren die van 1\iga afl 01nstig 
zijn wordt toeges taa n ; wal h et afschaffen van heL recht van de 4 pond 
op den Fran sehen wijn aangaat , is een onderzoe k ingesteld. Zie nr 1564. 

1568. Besluit de lichtingen ' au paard en , door den Cardin aa l-rnfanl 
aa ngen aagd, le \"Veigeren (28 Juli 1637) 10 

Heg. 559, fol. 15. 

1569. Protes t H tll de gecs lelijl eu lcgeu ltelli d lten van de keurlinge11 
ten kos te van de generaliteit ... « Prolest ' an de Ghees lelij cke ghedaen 
in he t Bi sschoppeEj ek paleij s lol Brugghe dal zij in deoncosten van de 
keurlinghen niet en m oeten contribueren . » C) (28 A ug ustu 1637) 15 

Reg. 559, fo l. 15 vo. 

1570. Inge,,olge een brief an den H.uad van Financiën , wordt beslo
ten een vertegenwoordiger Le sturen om de aanbesteding van de ves
fingswerken le Hulst en aan Sas-van-Gent, bij ie wonen ; de laten 
zullen aan deze werken voor 50.000 gulden bijdrflgen (2 Aug ustu s 1637) 20 

Heg. 559, fo l. 15 V 0 -16. 

1571. Men besluit dat de commiezen , wanneer hun bevolen wordt 
geld te leenen , dit zullen doen aan den penning 16, waarvoor ze zul
len den 200•n penning hebben , zonder vercler iets te mogen eischen 
(3 Aug ustus 1637) 25 

Reg. 559, fol. 1G vo . 

1572. Voortzetting van oc trooi aan Bornem (3 Augustus 1637) 

Reg. 559, fol. 16 vo . 

1573. Geld wordt aan ammunitionari s Melgnr overgemaakt als ' ' CI'-

gocding voor krij g-s uitgaven (3 Aug usl11 s 1637) 30 

Heg . 559, fol. 16 vo . 

(;;) Zi e nr 1052 en noot, en nr 15G~ , 
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1574. Opdracht aan den magistraat van Veurne om een gevolmach
tigden te sturen om te handelen over het ontlasten Yan deze stad van 
ha;H quofn i11 het sub idie (3 A 11 gmtns 1637) 

Re0 . 559, fol. 1G v 0
• 

5 1575. :\lcn bes lnil J e vcer::;chuit aan het vee r voor Antwerpen lc 
verpachten voor den lijd van een jaar, en de overige inkomsten te 
BIII'C hl t'll z" ijndrcr hl \ OO I' derli g j <'la r (6

) (4 Aug ust u 1637) 

R eg. 55!::!, fo l. 17. 

1576. _\len Le ·luit de wijngelden die ' an deze vcrpachting voortko-
10 men , te Yeru eclcn onder de aanwezi ge l1ecrcn Yi.lll de Vcrgadering 

(4 A uguslu 1637) 

Reg. 559, fol. 17. 

1577. Belaliug aan Jan de Coninck voor zijn levering van hout aan 
he l regiment de Crequy eu andere troepell, en aan Jan de "''Tuijnck 

15 oor hel leveren 'an hooi (6 Aug ustu s 1637) 

Reg. 559, fol. 17 en V 0
• 

1578 . . (( n~solulie te perfectioneren den vaert ,·an Stel en op Hulst . )) 
Deze vaart komt uit h et Zuiden ; over Stekene, l\foerbeke, loopt ze naar 
VVachtebekc en de Sa sch evaart. Men zal vergoeding betalen aan den 

20 bisschop van Gent, voor de hem toebehoorende gronden die hiervoor 
gebruikt moeten ·worden (7 Augustu s 1637) 

Reg. 559, fol. 17 V 0
• 

1579 . H eL leveren van paarden "ordt geweigerd (8 Augustus 1637) 

Heg. 559, fol. 18 V 0
• 

25 1580. lHen besluit een nieuwe baargie te laten ver vaardigen ten 
dienste nm een niet vcrmeld fort (8 Augu stu ::; 1637) 

Reg. 559, fol. 18 v". 

(6) Dit laatste sd1ijut nie t te ï.:ijn uitgevoerd : Yen;chillende resoluties betreffende 
Rurcllt en Zwijndrecht werden niet toegepast; zoo, bij voOJ·beelLl, werd er u itclrukl<eli jl\ 

30 besloten deze lJeerl ijkh ecten le ,·et·koopen; nergens wo t·clt daar verder over- gewaagd . 

30 
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1581. Bevel tot lichting van een som, om aan Pieter de Smet zijn 
leveringen van fourrage , aan de te Zeizate gelegen troepen, te betalen 
(8 Augustus 1637) 

Reg. 559, fol. 18 V 0
• 

1582. Betalingen gedaan door commies Caloen en door den auditeur 5 

Yan de Financiën in zijn rekening geroyeerd, zullen len laste van dr. 
bede van 600.000 g ulden worden gebracht (8 Aug ustus 1637) 

Reg. 559, fol. 19. 

1583. Lij s l van de Je,·eringen van fuunage aan de lroe)Jen (zonder 
datum) 

Reg. 559, fol. 19 v 0 -20 V 0
• 

1584. Charles Schottc, cummies van de Financiën ('), Haagt een ver
goeding omdat hij den herlog van Aarschot naar Spanj e heeft verge
zeld , 1.000 g ulden worden hem. toegcstaan (10 :\ ug uslu s 1637) 

10 

Reg. 559, fol. 20 V 0
• 15 

1585. Men besluit betalingen te doen aan sommige troepen 
(10 Aug ustus 1637) 

Reg. 559, fol. 20 vo. 

15B6. Lichting va11 geld om de soldaten te bctalcu (12 i\ ugustus 
1Mn w 

Reg. 559, fol. 20 V 0
• 

1587 . Vergoeding aan den heer van 
bij het overbrengen van den staat van 
van 600.000 g ulden (12 Augustus 1637) 

Reg . 559, fol. 20 v• . 

·eutel'ius, voor ZlJU dicnsle11 
de betalingen op het subsidie 

( 7) Charles Schotte, heer van Herbais en Tijckel , raadspcnsionaris van Brussel , 
werd ridder gemaald in 1627, en werd later conunies van den Raad van Financiën (DE 
VEGIANO, Sttppl. , b. II , bladL.. 51). Hij vergezelde den hertog van Aarschot op zijn onge
lukkige reis naar Spanj e, ondernomen op last van de Staten-Generaal (zie GACHAHD, F: tat s-
Généraux cl e 1632, Il , bladz. 226-299). 30 

Alhoewel Schot.te reed een flinl<e ~om had ontvangen voo1· deze reis, l1eeft hij daar
aan niet genoeg. I-Ii.j ging clan eens aankloppen bij de Yerschillende provinciale Staten , 
en is dan nog niet spoedig teneden I l\!et de 1.000 guleten die 11 em hier worden teegesfaan 
ls hij niet voldaan. 
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1588. Vergoeding aan n1ees1er Arnault Pltlvicr , omdat men, gedu
rende herstellingswerken , het markschip tn sschen Gent en Brugge, ·Le 
Brugge voor zijn huis heeft geladen en ontlad en (12 Aug u Lus 1637) 

Reg. 559, fol. 21'. 

5 1589. Betalin g van de werken van Hul ' l en Sas-van-Gent. Rege
ling van de aanbesteding van deze werken (13 Augustus 1637) 

1.0 

Reg. 559, fol. 21. 

1590. Bevel Lol lichting van 100.000 g uld en ' an het ub idie van 
600.000 gulden (16 Aug ustu s 1637) 

Reg. 559, fol. 21 V 0
• 

1591. Aanstellen van de verlegcu" oord i gers die aan wezig z;ullen zijn 
op de verpachting van het I alseidcgclcl te Hm·chl , met hun opdracht en 
(17 Aug u ·tus 1637) 

Reg. 559, fol. 21 v 0 -22. 

15 1592. Brief van den B.aad van Financiën van 8 Aug ustu s, clanebij 
een uitvoerige lij st van onontbeerlijke Ycs lin gwerken aan het Sas, 
Hulst en de omstreken (zonder datum) 

Reg. 559, fol. 22-24. 

1593. Vergoeding aan Aarnout Wouter::; voor he l logeeren van Lroe
tO pen (19 Augustus 1637) 

23 

Reg. 559, fol. 24. 

1594" . « Pro,positien n opende het ·uij vcrcn vau den oos tend cheu 
vaert ende reparcren van het sas le Plassch •ndaelc. >> (voorgelegd op 
19 Augustus 1637) 

Reg. 559, fol. 24 v 0 -25. 

1595. Het verzoek van Hieron ymu: l\ iffoes om zijne wedde te on l
. vangen, "ordl afgeslagen (21 :\.uguslu 1637) 

Reg. 559, fol. 25 vo. 

1596. Bepaling op 6 Sep temLer Yült den dag 'an de aanbesteding 
30 van de ,,·erken nan de vaart van lekene (27 A ugnslus 1637) 

Reg . 559, fol. 25 vo. 
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1597 ~ . 11 Den Raedt van Vlaenderen vuijtgheschreven hebbende de 
leveringhe Ynn peerden ende de steden ende casselrijen ghedreijght 
wordende met executien : resolutie le schrijven aen sijue hoogheijt 
VO:lll sulcx te doen intrecken. » (27 Augustus 1637) 

Reg. 559, fol. 26-26 V 0
• 5 

De Raad van Vlaanderen dreigt de steden en kasseirijen te execu
teeren omdat ze geen paarden leveren, ten laste van hun quotas in 
het buitengewoon subsidie. Daar dit subsidie reeds bijna ontoereikend 
is Yoor de talrijke krijg·suitgaven , "ordt de Cardinaal-Infant verzocht 
van dezen eisch af te zien (27 Augustus 1637) 10 

Reg . 559, fol. 26-~6 v ". 

1598. ~lo t 'a11 de rekening van conunies Rey1,1iers (27 Aug-us
lus 1637) 

R eg· . 559, fol. 26 vo. 

1599. Last aan de vier cummiezen om al ' al ze nog zouden geleend 1.5 

hebben om Burcht en Zwijndrecht te Lelalen op le sluren; andere gel
den voor dit doel aangewend (28 Augustus 1637) 

Heg . 559, fol. 26 v". 

1600. Verzoek van Jen heer van Watervliet om vrijdom van belas
ting voor deze heerlijkheid. Men vraagt hem hoeveel hij daarvoor 20 

jaarlijks \\il Lelalen (31 Augustu s 1637) 

Reg . 559, fol. 27. 

1601. Men besluit in de aanslaande smaldeeling, de onkosten van 
het onderhoud van de keurlingen gedurende zes weken , niet mee te 
rcl~enen (31 Avgustus 1637) :!5 

Reg. 559, fol. 27 . 

1602. Men besluit het boni van de voorgaande aanbesteding- van 
werken aan Sas-van-Gent te gebruiken voor het aanbesteden van 
nie11 we werken aldaar (31 Augustus 1637) 

Reg. 559, fol. 27 V 0
• 30 

1603. Hevel aan de erfgenamen van commies Villegas om door 
dwan g van executie belgeen hen nog toekomL \an de pacht van 
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4 pond p er val wijn voor het vcrl eden jaar', Ie innen CS) (31 Augu f;
lus 1637) 

Reg. 559, fol. 27. 

1604. Voorl eg-o·cn van de reparlil ie (31 '' ll g"ll Ins 1637) 

ll0g. 55!) , fo l. 2() y 0 -27. 

1605". « H.eparl ilic van h el subsidie end e deelaratic v:m s' lanl. 
incommen. » Het gaa l om de gewone bede, en de buitenge wone snbs.i
clies van 200.000 en 600.000 guld en. Zie vorig numm er (31 Augu s
tus 1637) 

Reg. 559, fol. 28-31. 

1606. ·w erken aan hel rabot ,-an hel g roole forl (niet n ader bepaald) 
en betaling nn zijn levcrin gen van fourrag-e aan Pie1er de met 
(1 September 1637) 

Reg . 559, fol. 32. 

15 1607. Nieuw prote t van de Gees telijkheid zoonh ond er n '' 156!'> 
(30 Augustus 1637) (voorgelegd op 2 September) 

Reg. 559, fo l. 32 en vo. 

1608. Men be luit door Frans Gorleboom een << kaarte figura tivc » 

te doen oprnal en van beide de oever van de Znicll eic (2 • ept cm-
20 b r 1637) 

R0g. 559, fol. 32 v o . 

1609. Betalin gen aan de compagnie van I np. Hennin (2 Srpt ern 
her 1637) 

rtf'g. 559, fo l. 32 v". 

25 1610. Verzoek aan den Raad van laander n om de exec utie uit Ie 
stellen tot wanneer de Cardinaal-Infanl een beslissing getroffen heeft 
in znke het. leveren van paarden . Zi e. nr 1~97 (2 eplemher 1637) 

Reg. 559, fol. 32 v". 

1611. De aanbes teding van de werken te P0.crboom en Oycnhroucl 
30 wordt op Ma:::mdag eerstkomenden bepaald (4 September 1637) 

Reg. 559, fol. 33 v o. 

(B) Zie nr 1348. 
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1612. Men besluit aan den Raad van Vlaanderen te berichten dat do 
leveringen aan de troepen gedaan worden zooals graaf van Fonteyne 
en den Raad van Financiën het. verlangen (4 September 1637) 

Reg. 559, fol. 33 vo. 

1613. Betalingen aan het regiment van \~Vesemale C) worden aan 5 

de magistraat van Sint-Winnoxbergen verg·occl (4 September 1637) 

Reg. 559, fol. 33 vo. 

1614. Men besluit aan de weduwe van Filips Hosdin de wedde van 
haar echtgenoot, den ammunitionaris, uit te betalen tot aan haar dood, 
zooals dit ook met de andere \vechnven van ammunitionarissen gebeurt 10 

(4 . eptcmber 1637) 

Reg. 559, fol. 34. 

1615'' . << Resolutie niet voorder te belaelen als den tijdt van ses 
weken . )) De keurlingen namelijk (5 Sep t,ember 1637) 

Reg. 559, fol. 34. 15 

1616. De baljuw van Burcht meldt dal de magistraal van Antwer
pen, in strijd mel de belofle om daarmee le wachten, van plan is 
binnen kort over le gaan tot het vcrpachten van het kalseidegeld en 
het veergeld te Burcht en Zwijndrecht. Men stuurt afgezanten om hem 
hiervan af te breno·en C0

) (5 September 1637) 20 

Reg. 559, fol. 34. 

1617. Men besluit, indien ze daarin niet willen Loeslemmen, niet 
voort te gaan met het afbetalen van den verkoopprijs van Burcht en 
Zwijndrecht, waarvoor de opbrengf;t van dit kalseidegeld juist moel 
dienen (5 September 1637) 25 

Reg. 559, fol. 34 vo . 

(9) Bevelhebbet van een Waalsch tercio. 

(IO) De opbrengst van het l•alseidegeld te Bmcht schijnt voor den Antwerpsehen 
magistraat een zekere aantrekl<ingsluacht te bezitten. Althans, hi.i vraagt en verkrijgt, 
" subrecijptelicl< "· beweren de Vlamingen, een octrooi om dat recht te mogen heffen, 30 
iets dat h eelemaal ongehoord is, vermits Bnrcl1t op clat oogenblik zonder den minsten 
t\Vijfel in Vlaancleren ligt. Dit heeft natuurlijk een proces veroorzaakt, door Antwerpen 
in den GJ'Oolen Raacl te i'dechelen Yerlm·en. 
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1618. Opdracht. aan die gezanten om te Burcht. en Zwijndrecht het. 
besthoofd srecht. te verpachten (5 September 1637) 

Reg. 559, fo l. 34 v•. 

1619. De gezanten worden gemachtigd om de gelden , die noodig 
5 zijn voor het Yergoeden van den ma g i trant. van Antwerpen , te leenen 

aan den pennin g 16 (7 September 1637) 

Reg . 559, fo l. 35. 

1620. ~len b luit aan de troep n betalingen te doen in verhouding· 
mel he tgeen nog kan overbJi,j ven van hel . nbsidi E:' van 600 .000 gulden 

10 (7 eplember 1637) 

Reg. 559, fol. 35. 

1621. Verl enging met zes maanden van het akkoord met de brou 
\Ye r van i'\feenen (9 ... eptcmberr 1637) 

Reg. 559, fol . 35 en v". 

15 1622. Men besluit gezanten naar Hulst te s turen om de noodzakelijk
sir werk en ald aar te doen !;Cha1ten (10 Pptcmber 1637) 

Reg. 559, fol. 36. 

1623. Brief aan den Raad van Financiën , inhoudende dat de voorge
schreven krij g uitgaven niel konden worden gedaan , omdat. de lij st 

20 er van , tengevolge den aanval van den vij and op Hnlst. , niet werd over
gebracht ; verder ' orden de onkosten van h et aankoopen van de 
paarden en een reek andere uil gaven ten l a~ l f' ,·an het snbsidie 
opgrsomcl (10 . epl cmher 1637) 

Reg . 559, fo l. 36. 

25 1624. :\[en hesluit een reeks pontons , die Hiel ennelel staan in de 
rekeningen van de Villegas, toch voo r rekening van de generaliteit t.c 
nP-men ; zr. s t ::~ an l0.n dienste van het leger (12 ~epl embf' r 1637) 

Reg. 559, fol. 36 vo. 

1625. Lij st van de leveringen vnn fo11rragc die m en aan de troepen 

30 m oe t doen van 3 lol 7 Se.pl emhcr (zoncl cr dntnm) 

Reg. 559, fo l. 37 en vo. 
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1626 ~. (( D'aenbesledinghe van lwij , h:Jvf'r , houillc , ende keerschen 
YOor de militaire. >> (zonder datum) 

Reg. 559, fol. 38-39 V 0
• 

1627. Smaldeeling v:1n 850.000 gulden over he1 land; deze som 
omvat de twee heden van 200.000 en 450.000 gulden voor het dekken 5 

nn het. tekort. ''an .(Je hcrle ordinaire van het winterseizoen (zond-er 
datum) 

Reg. 559, fol. 40 en v ". 

1628. Na verslag uilgebracht door de gezanten die naar Antwerpen 
zijn geweest, wordt aan den baljuw van Burcht en Zwijndrecht een 10 

gedragslijn voorg·eschreven. Zie n··· 1616, 1617 en 1619 (16 Septem
ber 1637) 

Reg. 559, fol. 41. 

1629. Verzoek aan den Raad van Financiën om maatregelen Ie tref
fen tegen het slecht betalen van de troepen; de Staten vragen tevens Hi 

hoe zich te regelen in sommige zaken van fin:1ncieelen aard (17 Sep
tember 1637) 

Heg. 559, fol. 41. 

1630 . . Men schrijft aan commies Nieulant dat de Vergadering niet 
Levreden is met het uitbetalen van het slot nn zijn rekening- (17 Sep- 20 

temher 1637) 
Reg. 559, fol. 41. 

1631. l\fen meldt aan den magistraat van het Land van VVaas dal 
het niet mogelijk is hem zijn quota in hel snbsiclic kwijt te schelden 
(17 September 1637) 25 

Reg . 559, fol. H. 

1632. Opdracht aan Pieter de Smet om geen ]c,·ering-en meer te 
doen nan bepaalde troepen (19 Se,plember 1637) 

Reg. 559, fol. 41 vo. 

1633. Betaling aan kap. Hennin (19 September 1637) 

Reg. 559, fol. M V 0
• 

30 
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1634. Regeling van de executiekos ten van Pieter Maes, collecteur 
van de 4 pond p er va l wijn van 1 Mei 1635 toL 30 April 1637 (19 Sep
tember 1637) 

Reg . 559, fol. 41 vo . 

5 1635. Lij st van de leveringen van steenkool en kaarsen aan de 
Iersche troepen te Winkel (zonder datum) 

Reg. 559, fol. 42-44 . 

1636. Betalin g van de troepen (23 September 1637) 

Reg. 559, fol. 44 V 0
• 

10 1637. Geloofs- en onderr ichtingsbricven van den Cardinaal-Infant 
aan m arquis de Li bourg die het voortzetten van het onderhouden van 
de keurlingen moel aan vragen (19 September 1637) 

Reg. 559, fol . 44 V 0 -45 . 

1638. Gunstig advie over het verzoek om octrooi vamvege de inge-
15 zetenen van Ll c indijkingen le Born em , Hin g-ene, Mariakerke (26 Se~p

tember 1637) 
Reg. 559, fol. 45. 

1639. De m arki de LisLourg vraagt d aL de 200.000 guld en van de 
bede, bes tenul tol de troepen le Grevelingcn , daar naarlo zouden 

20 worden ges tuurd. ; antwoord <lat men een vollcd.ige lij st verlang t van 
de uit te voeren betalingen (28 September 1637) 

25 

Reg . 559, fol. 45 en V 0
. 

1640. Brie f van den Raad van Fin anciën over hetzelfde (26 Septem
ber 1637) 

Reg. 559, fol. 45 V 0
• 

1641 . Men besluit dat de verpachtingen zullen doorgaan op den 
ouden voet, en dat de instelling dus chriftelijk , en niet mondelin g, 
zal gebeuren (28 September 1637) 

Reg. 559, fo l. 45 vo. 

30 1642. Opdracht aan den magistraat van Gent om allerlei ·werken te 
doen uitvoeren aan den (( traghel >> tu schen de Klinge en int-Jan 
Steene, en aan de rabo tlen en brug alel aar (30 S.eptcmber 1637) 

Reg. 559, fol. 46 . 
31 
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1643. Besluit 100.000 gulden te doen lichten voor het betalen van 
de tro~pen te Grevelingen (2 October 1637) 

Reg. 559, fol. 46. 

1644. Verzoek aan den Raad van Financiën om alvorens tot deze 
betaling over te gaan een monstering van de troepen te doen (2 Octo- 5 

ber 1637) 
Reg. 559, fol. 46. 

1645. De magistraat van Brugge vraagt den voorraad buskruit te 
vermeerderen; men besluit dit voorstel aan de principalen voor te 
]eggen (8 October 1637) 10 

Reg. 559, fol. 46 vo. 

1646. Opdracht aan baljuw de Brabandere om het boni van de 
inkomsten van het kalseidegeld aan Antwerpen uit te betalen, met 
protestatie dat de Staten verder ontslagen zijn van al hun verplichtin
gen tegenover Antwerpen en dat deze haar octrooi moet afstaan (' 1

) 15 

(8 October 1637) 
Reg. 559, fol. 46 V 0

• 

1647. Verpachten aan den pastoor van Burcht , Micltael Caspar, van 
een huis alelaar (10 October 1637) 

Reg. fi59, fol. 4G v 0 -47. 

1648. Men besluit de corps de garde te 'Vestkapelle af te breken 
(10 October 1637) 

Reg. 559, fol. 47. 

20 

1649"'. << Brieven van instructie voor den marquis de Lisbourgh om 
ter vergaecleringhe te commen versoueken de continuatie van de betae- 25 

linghe van de selve keurlinghen. » (Actum 9 October 1637) 

Reg. 559, fol. 47 V 0 -48. 

1650"' . << Resolutie te revenderen een octroij becommen bij die van 
Engene (Hingene). >> Ook aan Mariakerke en Bornem. Het gaat b1ijk-
baar over een octrooi van vrijdom (12 October 1637) 30 

Reg. 559, fol. 48 V 0
• 

(11) Zie n•· 1616 en noot. 
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1651. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering te Gent, van 
16 October 

Reg. 559, fol. 49. 

1652. Aanhooren van de "Volgende petitie (12 October 1637) 

Rog. 559, fol. 49. 

1653*'. « Petitie van 100 m. guldens ter maendt met brieven van 
instructie. » (10 October 1637) 

Reg. 559, fol. 49 V 0 -50 v o. 

1654. De gouverneur van Hulst vraagt dat vcrtegenwoordigers de 
10 werken aldaar zouden komen gadeslaan; men antwoordt dat het de 

Raad van Financiën is, die deze werken aanbesteed heeft (16 Octo
ber 1637) 

Heg. 559, fol. 5j. 

1655. Men besluit de princ~palen te raadplegen nopens het verzoek 
15 om de keurlingen verder te onderhouden (16 October 1637) 

Reg . 559, fol. 51. 

1656. Verzoek aan de Slaten ...-an Arlois om, op 6 December, hun 
vertegenwoordigers te sturen , voor het onderzoeken van de rekeningen 
van wijlen ontvanger van de landen in debat Cochet (12

) (17 Octo-
20 ber 1637) 

Heg. 559, fol. 51. 

1657. Opdracht aan Pieter de Smet om fourrage te leveren aan de 
troepen van O'Neil (17 October 1637) 

Reg. 559, fol. 51. 

25 1658. Bericht van den pa toor van de Bijloke dat een aantal solda-
ten daar op den grond liggen; verzoek aan het hospitaal van Mechelen 
om het noodi ge materiaal te sturen (17 October 1637) 

Reg . 559, fol. 51 v o. 

1659. Brief van den Raad van Financiën, die meldt dat in de reke-
30 ningcn van de commiezen van Gent en het Vrije, het bedrag van de 

( ' 2) Zie w 834 en noot. 
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leverin gen aan de troepen , de voorschr iflen van den Cardinaal-Jnfant 
te bov·en gaa t C3

) . Dit wordt geloochend door de Staten (10 en 20 Octo
ber 1637) 

Reg. 559, fol. 5i V 0 en 52 V 0
. 

1660. i\Ien zal de 100.000 g ulden voor chot op het subsidie van 5 

600.000 aan den pagador-generaal van het exercito betalen mits ont
vangen van de betalingslij sten, om rekening te kunnen doen van het 
suhsidie (9 en 19 October 1637) 

Reg . 559, fol. 52 en 52 vo. 

1661. Verzoel vamvege den .Raad van Financiën om advies nopens 10 

de aanvraag van he t Land van Waas strekkende tot het brengen van 
hun onkosten, veroorzaakt door de troepen , ten laste van de generaliteit. 
Uit tel '' ordt gevraagd o;p grond van de menig-' uldige zal en di e de 
· ergadering moeL regelen (19 October 1637) 

Reg. 559, fol. 52 vo. 

1662. Opdracht aan baljmv cl c Brabandere om een som ·uit te betalen 
aan Antwerpen; ze zal moeten genekt worden door de opbrengst van 
h et. kalseidegeld. Zie n ,.. 1616, 1617 , 1619 en 1628 (20 October 1637) 

Heg. 559, fol. 53 . 

15 

1663. Discussie over hel voort onderhouden van de keurlingen; 20 

door het weigeren van de Gees telijkheid om in die lasten te deelen, 
wordt geen resolu1ie getroffen. Zie nr• 1565, 1569 en 1609 (20 Octo
ber 1637) 

Reg. 559, fol. 53. 

1664. Brief van den B.aad van Financiën , die vraagt een in genieur 25 

te sturen om de werken te Hulst te ond erzoeken, omdat deze Haad er 
geen bij de hand had. Ingenieur de Bucq wordt hiermee gelast 
(21 en 23 October 1637) 

Reg. 559, fol. 53 vo en 54 vo. 

1665. Brief van den Cardinaal-Infant, die aan de Staten voorschrijft 30 

de keurlingen voor het verdere verloop van den oorlog te betalen , 

(13) Di t is te zeggen dat de som van de onkosten door de Leden voor J1 et leger 
betaald, en op de bede gevalideeHI, hooger is dan de Infant had bepaald. 
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zonder prej udice van hun rechten. Dit " ordt aan de principalen over
gemaakt. Zie n '· 1663 (23 October 1637) 

Reg. 559, fol. 54. en 54 V 0 -55 . 

1666. Zieken uit de Bijloke worden naar Mech elen ge tuurd (23 Octo-
5 ber cu 3 November 1637) 

Reg. 559, fo l. 54. vu en 56 . 

1667. Brief van den Raad van Financiën die, om lijd te winnen , 
vraagt de helft van de 100.000 gulden die tot het garnizoen van Greve
lingen bes temd zijn, le Gent, en de umlere helft te Brugge gereed te 

10 h ouden (22 October 1637) 

Reg. 559, fo l. 55 en V 0
• 

1668. Men besluil vier dagen leverin gen te doen aan de troepen van 
O'Neil , en van graaf van \!Villerval (26 October 1637) 

Reg . 559, fo l. 55 v 0 -56. 

15 1669. Verga·dering te Gen t m et de subaltern en die hun adviezen over 
de bede aanbrengen (6 No,,ember 1637) 

Reg. 559, fol. 56. 

1670. BericllL aan den Haad van Financiën , dal de offi cieren aan
dringen op het betalen van een derde (m aand) wedde; men gelieve te 

20 lnlen we ten hocveel de paarden kos ten , om zoodoende het boni van het 
su bsidie lc bepalen (6 November 1637) 

Reg. 559, fol. 56 . 

1671 . J len beslui1 de door g raaf van Fan lcy nc aange \·raagde levcrin 
gen van sicenk ooi c.a. uit Ie voeren (6 i\ove rnber 1637) 

25 H.eo· . 559, fol. 56 V 0
• 

1672. De m agistraal van Hul ·L zal de nieuwe werken aau de vaarl 
naar Hul t v i ::-: i leereu (6 l\' ovem ber 1637) 

Reg . 559, fol. 56 V 0
• 

1673 . « He ·olulie de ke urliu ghen af lc dancken . >> (6 lovem-
30 ber 1637) 

Reg. 559 , fo l. 56 vo. 



• c-...... 

-246-

1674. Besluit bij het aanbod van 1.000 g ulden aan commies Schotte 
(zie nr 1584) te blijven (6 1ovember 1637) 

Reg. 559, fol. 57. 

1675. Men besluit aan ontvanger-generaal de Vicq een deel van de 
quota van commi Nieulant in de bede van 200 .000 gulden over te 5 

maken (6 November 1637) 

Reg . 559, fol. 57. 

1676. Men besluit het bedrag van krijgsuitgaven gedaan door de 
magistraten van Watten, op hun quota in het subsidie te Yalideeren 
(6 1ovember 1637) 10 

Reg. 559, fol. 57-5~. 

1677. Betaling aan de troepen van mestre de cal1lp Berton en aan 
verschillende kapiteins (8 ovember 1637) 

Reg. 559, fol. 58 . 

1678. Op brief nr 1670, wordt door den Raad van Financiën geant- 15 

woord, dat de Staten meer dan genoeg geld over hebben , om de ver
zochte betalingen te doen (Brussel, 7 November 1637) 

Reg. 559, fol. 58 en vo. 

1679. Ingevolge dit bericht, worden de verzochte betalingen uitge-
voerd (10 November 1637) 20 

Reg. 559, fol. 58 V 0 en 59. 

1680. Gunstig advies over het verzoek va11 den magistraat van de 
k.as eh·ij Kortrijk, om voortzetting van octrooi om in den winter een 
belasting op de schapen te heffen (10 ovember 1637) 

Reg. 559, fol. 58 V 0 en 59. 25 

1681. Brief van den Raatl van Finuuciëu, die uau de Staten voor
schrijft de rekeningen van hun commiezen nie t te sluiten , voordat 
door den Raad van Financiën onderzocht werd of de betalingen op het 
subsidie van 600.000 g ulden overeen temmen met de voorschriften 
van den Cardinaal-Infant . Zie n,. 1659 (10 November 1637) 30 

Reg. 559, fol. 59 . 
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1682. Lichting van 25.000 gulden bestemd tot het betalen van ves
tingwerken te Hulst (11 November 1637) 

Reg. 559, fol. 59 vo. 

1683 ~ . « Brief aen sijne hoogheijt nogh de belaelinghe voor eeni-
5 ghen tijdt te continueren. >> ' t Is te zeggen van de keurlingen (zonder 

datum) 

10 

Reg. 559 , fol. 59 V 0 -60. 

1684"' . << Resultat te accorderen 90 duijsent guldens ter maendt voor 
een half jaar. » Zie nr 1653 (18 November 1637) 

Reg. 559, fol. 60-62 V 0
• 

1685. Pensionaris Baers wordt naar Brussel gestuurd om de subal
lerneu bij te staan « souder nochtans ons daermede voorder te astrin
g-eren » (19 October 1637) 

Reg. 559, fol. 63. 

15 1686. Betaling aan Pieter de Smet om de geleverde haver (19 Octo
ber 1637) 

Reg. 559, fol. 63. 

1687. Commissie van Jacques \i\Tyelant als meier van Zwijndrecht, 
vacant door de promotie van Marcus de Laet tot baljuw te Kruibeke 

20 (20 November 1637) 

Reg. 559, fol. 63. 

1688. Verzoek van de magistraten van den Oudburg opdat hun uit
gaven voor de troepen ten laste van de 600.000 gulden zouden worden 
gcbraeht; ze worden verzocht een staat van deze uitgaven te maken; 

~5 pensionaris Baers zal dan trachlen die gunst te verkrijgen zooals voor 
de andere subalternen (21 November 1637) 

Reg. 559, fol. 63 vo. 

1689. Opdracht aan ammunitionaris Melgar om te Brugge een 
bewaarplaats te huren om den krijgsvoorraad van het land te bergen 

30 (23 November 1637) 

Reg. 559, fol. 64. 
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1690. Verzoek aan graaf van Fontcyne om aan zijn officieren in de 
vestingen te bevelen den krijgsvoorraad die hun werd gestuurd ter 
gelegenheid van den oorlog, terug te zenden (23 November 1637) 

Reg. 559, fol. 64. 

1691. Betaling aan de abdis van de Bijlokc (23 November 1637) 5 

Reg. 559, fol. 64. 

1692. Brieven aan den gouverneur van Sas-van-Gent opdat hij den 
hem geleverden krijgsvoorraad terug zou sturen (20 en 23 Novem
ber 1637) 

Reg. 559, fol. 63 V 0 en 64 y 0
• 

1693. De acte presentatie van de bede wordt aan de principalen 
voorgelegd (23 November 1637) 

Reg. 559, fol. 64 V 0
• 

10 

1694. De advocaat ten pensicene van de Staten, Arent van der Varent 
wordt 1pensionaris van Oudenaarde, Jonkl1. van Leengar vervangt hem 15 

(23 November 1637) 

Reg. 559, fol. 64 V 0
• 

1695. Ingevolge het voorstel van Brugge om den voorraad buskruit 
te vergrooten, willen de geestelijken eerst een onderzoek doen instel
len naar den bestaanden voorraad, ·waarvan de uitslag volgt (23 Novem- 20 

ber 1637) 
Reg. 559, fol. 64 V 0 -65. 

1696. Verslag (niet gegeven) van baljuw de Brabandere over den 
toestand te Burcht en Zwijndrecht. Hij zal voortgaan met de gelden te 
innen tot voldoening van het slot van de rekening van Antwerpen. 25 

Zie nr 1628 (23 November 1637) 

Reg . 559 , fol. 65. 

1697. Opdracht aan den magistraat van leper om te Cassel met de 
vertegenwoordigers van Artois, de rekeningen te onderzoeken van 
wijlen ontvanger Cochet betreffende de parochies van Sinl-Momelin 30 

en Hauwierc, zijnde landen van debat. Zie n"• 834, 1163, 1187, 1219, 
1547 en 1656 (23 November 1637) 

Reg. 559, fol. 65. 
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1698. Protest van de Geestelijkheid teg-en. het deelen in de onkosten 
van de keurlingen. Zie nr• 1565, 1569. 1607 eh 1663 (25 November 1637) 

Reg. 559, fol. 65 V 0 -66. 

1699. Verpachting aan Jonkh. Filips de Stoppelaere, voor drie jaar, 
5 van ongeveer 250 roeden van de noordelijke ocvers van de Zuidleic 

(26 November 1637) 

Reg. 559, fol. 66 en V 0
• 

1700. Uitstel van betaling wordt verleend aan de pachters van de 
4 pond per vat wijn, mits het betalen van een som konlant. Zie nr 1339 

10 (26 November 1637) 

Reg. 559, fol. 66 V 0
• 

1701. Verslag over de hoeveelheid buskruit voorhanden in het maga
zijn van Gent (26 November 1637) 

Reg. 559, fol. 66 V 0
• 

15 1702*. « Acte presentatie subsidie. >> Zie nr 1684. Er mogen geen 
nieu·we rechten op in- en uitvoer langs de havens komen; hel nieuwe 
inkomrecht op den wijn namelijk moet tot op 10 pond torn. 'vorden 
verminderd (zonder datum) 

Reg . 559, fol. 67-71 V 0
• 

20 1703. Presentatie van deze acte (Brussel , 30 November 1637) 

Reg. 559, fol. 72. 

1704. Op verzoek van den gouverneur van het Sas wordt hem toegc
staan het geleemie buskruit te bewaren (10 December 1637) 

Reg. 559, fol. 72. 

25 1705. Ingevolge den brief van den Haad van Financiën van 4 Decem-
ber 1637, wordt besloten aan de commiezen opdracht te geven, huu 
staten van betaling op het subsidie van 600.000 gulden aan dezen Raad 
op te sturen (10 December 1637) 

Reg . 559, fol. 72 en vo. 

30 1706. Opdracht aan den pastoor van Burcht. om de huur van zijn 
huis met den beloofden << pot wijns » op te :;;tnrcn (11 December 1637) 

Reg. 559, fol. 72 V 0
• 

32 



, 
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1707. Men besluit de velden te Burcht en de visscherij in de Schelde 
te Zwijndrecht bij opbod te verpachten (11 December 1637) 

Reg. 559, fol. 72 vo. 

1708· . << Acte ac~ptatie . » Zie nr 1702. Wat de belasting op den 
wijn aangaat, zal men de admiraliteit van Dui n kerken raadplegell 5 

(zonder datum) 
Reg. 559, fol. '73-76 vo. 

1709*. << Replicquc jeghens de voorscijcl c actc acceptatie daerbij 
bethoont wort dat de florissantic van de prov intic is het welvueren van 
den Prince, end e dat het sijn hoogheijt n iet qualij ck can nemen daL to 
sij in hun acte pre cntatie opstellen de con el itien Lot welstant Yan de 
provintie. >> (12 December 1637) 

Reg. 559, fo l. 77-78. 

1710. Resolutie zich le houden aan de ac tc presentatie (18 Decem-
ber 1637) 15 

Reg . 559, fol. 78 vo. 

1711 . De pas tour va11 J3urchl sluUl·L het ge H uaguc. Zie ur 1706 
(18 December 1637) 

Reg. 559 , fo l. 78 vo. 

1712. De heer van Marquelle, commies ' '.lll ul'u Haad van Finan- 20 

ciën, stemt toe i u het verzoek om uc vier nieuwe reelouten langs 
de Sasschevaart van de:t:elfde leveringen van leenkool le laten genieteu 
al de OYerigc forlen (18 December 1637) 

Reg. 559, fol. 78 V 0 

1713. Betaling au û jn vergoeding aan den heer Schotle. Zie 25 

nrs 1584 en 1674 (18 December 1637) 

Reg. 559, fol. 78 vo. 

1714". << Resolutie aen ijder heer vande vergaedering-he ledewij s 
gaencle vuijt de 1provintie toe te legghen 2 pond g rooten gaens ende 
2 pond grooten keerens in mindering-he van d'oncos ten die sij sup.por- 3Ó 
teren va n waeghevrecht ende anderssint ·. '' (19 December 1637) 

Reg. 559, fol. 79. 
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1715. Men besluit dat de Vergadering zal uiteengaan op 21 Decem
ber , om te Gent weer bijeen te komen op 12 Januari (19 December 1637) 

Reg. 559, fol. 79. 

1716. Lij s t van de aamvezigen op de Vero·adering van 13 J anuari 
5 1638 

H.eg. 559, fo l. 80 . 

1717. Verzoek aan den heer van d er Beke, comnues van de Finan
ciën, heer van 1ceufrives , om de stalen van uitgaven gedaan ten laste 
van het subsidie van 600.000 g ulden te komen inzien ; opdracht aan de 

fO commiezen van h et land om m et desbetreffende documenten aanwezig 
te zijn. Teven opdracht aan de ubalternen om de lij sten van hun 
leveringen aan de troepen , op te turen (13 .Ta nu ar i 1638) 

Reg. 559, fol. 80 en V 0
• 

1718. Opdracht aan procureur Mauri icn om de acte acceptatie va n 
15 de gewone bed e te doen lichten (13 Januari 1638) 

Reg . 559, fol. 80 vo . 

1719 ' . '' Re~ ull a t le lichten d'ac te acceplalic. » (13 Januari 1638) 
Reg. 559, fol. 80 v 0 -8i. 

1720. Men besluit het beurtschip van 'chip Lal op Pla schend ale t e 
20 Yerpachten bij ophad , en daarvoor plakbrieven uit te hangen 

(13 Januari 1638) 

25 

Reg. 559, fol. 81. 

1721. Verdeeliug onder de com m iezen. van de betalingen voor cleu 
aankoop van Burcht en Zwijndrech t (16 Jauuari 1638) 

Reg. 559, fo l. 81'. 

1722. Men be ·luit het conflict m et \ nt" erpen w 't minnelijke te 
chikken. Zie n l' 1696 (16 Januari 1638) 

Reg . 559, fol. 81' en V 0
• 

1723. Op klacht van den magistraat va n i\Iariakerke, wordt aan 
30 korpsoverste de Cr cquy geschreven om de uitspattingen van de w lda

ten aldaar te doen ophouden (18 .J anuari 1638) 
Reg. 559, fol. 811 V0

• 
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1724. Het verzoek van Claas Claes, om in onderhandeling te komen 
nopens zijn schulden, wordt afgewezen , de in beslagname en processen 
zullen doorgaan (19 Januari 1638) 

Reg. 559, fol. 81 v 0 -82. 

1725. Betaling aan Marijn van lloLtle, c1p1er van het Chastelet van 5 

Ieper, om de gevangeniskosten van Jacob Collaert (19 Januari 1638) 

Reg. 559, fol. 82. 

1726. Men besluit een antwoord te doen opsldlen op het rekwest van 
N. de Merode nopens het betalen van een relll e (19 Januari 1638) 

Reg. 559, fol. 82. 

1727. Opdracht aan Le Gay, procureur bij den Raad van Mechelen, 
om terecht te staan in naam van c.le Staten in het proce tusschcn 
deze en Pieter Robijn , pachter van het recht op den wijn c·1) 

(19 Januari 1638) 

10 

Reg. 559, fol. 82. 15 

1728. Uitslei van betaling toege l.aan aan Fr. Courlay, pachter van 
den brouwersgulden te Ieper voor ,een jaar vanaf 1 November 1631 
(22 Januari 1638) 

Reg. 559, fol. 82 en V 0
• 

1729. Vergoeding aan een reeks iugezetenen van de Klinge voor het 20 

gebruik van hun sclmur door de soldaten. Opdracht aan commies 
Nieulant om dil te betalen met belofte dit , indien het mogelijk is, 
in zijn rekenin g te doen opnemen (23 Januari 1638) 

Reg. 559, fol. 82 V 0 -83. 

1730. Men besluit dal de vier com miezen c.len 150c" penning zullen 25 

genieten van de sommen door lHm p;eleencl aan den penning 16 
(27 Jam1ari 1638) 

Reg. 559, fol. 83 . 

1731 . Afwijzen van het vcrzoek van den Raad nn Financiën om 
be taling van licentiaat A moull clr Bi sschop (27 Jan nari 1638) 30 

Reg. 559, fol. 83. 

(lol) Zie nr 1603. 
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1732". « Brieven van in structi e arn den commis van de finantieu 
' an der f3 eken om bij forme van leeningh e van de vergaederinghe te 
vraeghen de sloten van de cammisen van de Provintic ende dat sij 
' t selve ~p h et eerste subsidie sauden aftrecken . >> (1 Februari 1638) 

Reg. 559, fo l. 83-85 V 0
• 

1733. Men besluil dil verzoek aa n de princi.pale11 voor te leggen en 
levens te vernem en welk boni e r nog overblijft van tle bede van 
600.000 gulden (6 Februari 1638) 

Reg. 559, fo l. 86 . 

10 1734 · . << Den commis van der Beken ni.el willende sluij Len de stact
l cns vande respec tive casselrijen over hunne ghesup,porteerdc oncos
Len , gheresolveert ghedeputeerde le :-eudeu naer Brussel. >> (6 Februari 
1638) 

Reg. 559, fol. 86 en vo. 

15 1735. Men besluit de :> laten van d·e krij g~ ui.Lga ven van de kwartieren 
van Gent en hel Vrije le onderzoeken , m el IJd ofte alle voe tstappen aan 
Le wenden om deze uil gaven iJl tk rekenin gen te doen << passecren >> 

(6 Februari 1638) 
Reg. 559, fo l. 86 vo. 

20 1736. Besluit dat de verlegen\\ ooreligers Le Brussel m eteen interpre-
talie zullen vragen van het laat ~ l e pl akkaat door den Haad van Vlaan
deren uitgevaardigd nopens het uih·oeren van het g raan (' 5

) (6 Februari 
1638) 

Reg . 559, fol. 87. 

25 1737. Over hel hierna volgend Ycrzoek , ·word l be~·d o l.en de princi-
p:-ll en Le raadplegen (7 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 87. 

1738" . Brief van eredentie aen den commis van der Beken om van 
de vergaedering-he te versoeken op te legghen ' l restat dat sij schul-

30 digh is van 't voorgaende subsidie lot he l werven van rccn1ten. >> 

(4_ Februari 1638) 
Reg. 559, fol. 87-88. 

(15) Plaklmat van 23 Januaü 1638, waarb ij alle uitvoer van graan verboden wordt 
(gcdtul(t !Jij Anna van cl en Steene, te Gen t). 
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1739. De Stalen brengen gunstig advies uit over het verzoek van 
den magistraat van Hulst om groote en zware uitgaven door de aan
wezigheid van de troepen veroorzaakt, te laten valideeren op zijn quota 
in de bede (7 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 88. 

1740. De burgemeester van Hulst verkrijgt voor veertien dagen sta
king van executie, om aan 't Hof bovenstaand verzoek te gaan steunen 
(7 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 88 vo. 

5 

1741. Men besluit dat de Vergadering· zal uiteengaan lot 18 Februari 10 

(7 Februari 1638) 
Reg. 559, 'fol. 88 vo. 

1742. Brief van den Cardinaal-Infant aan de Staten : daar ze nog 
geen besluit hebben getroffen over zijn verzoel (n" 1739) zullen ze niet 
uil eengaan (8 Februari 1638) 15 

Reg. 559, fol. 89 en vo. 

1743. Nieuw onderzoek van de actc ucceptat.ie en herhaald besluit 
ze te aanvaarden (17 Februari 1638) 

Reg. 559, fo1. 9U. 

1744~ . << Resultal op de ghevraeghe leeningbe - hiervoren fol. 86 20 

- sulcx lc excuseren ende op de propositie ten preccdenten artikele 
dat. alYoorcn moelen ghcsloten worden de stactkens van oncosten 
gheleden hij de ca elrijcn om te sien offer restat is. » Het eerste 
(fol. 86) is n'' 1732; rlc <<propositie>> is n'' 1738. Zi e ook n'' 1734 
(17 Februari 1638) 25 

Reg. 559, fol. 90 V 0 -91 vo. 

1745. Opdracht aan de heercn Yan de Vcrgadering te Brussel om 
de vertegenwoordigers van de subalternen te steunen in hun streven 
naar yergoeding voor de krijgsla sten (19 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 92. 30 

1746. Afwijzen van het verzoek van den magistraat van Dender
monde om voortzetting· van den steun die hem te voren werd verleend 
ten laste van de bede van 90.000 gulden (19 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 92. 
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1747. De magistraat van Nieuwpoort \Taag I matcriaal voor het 
oprichten van barakken voor de soldaten. Hierin wordt toegestemd 
(19 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 92. 

5 1748. Voorstel van overeenkomst met de ingezetenen van Water-
vliet : ze \•vorden voor zes jaar vrijgesteld van de belasting·en die niet 
het voorwerp zijn van repartitie, mits betaling van 1.600 gulden. 
Zie nr 1600 (19 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 92 V 0
• 

10 1749. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Claes Ackaert C"), 
pachter (20 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 92 V 0
• 

1750. De Laten weigeren aan Paschier Danckaerl cu Hans Wande
laers hun werken te Hulst, waarvoor ze niet aansprakelijk zijn, te 

16 betalen (23 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 93. 

1751. Op een brief van de vertegenwoordigers Le Brussel en de 
minute van de acte acceptatie subsidie, worden de nooclige wijzigingen 
aangeduid (23 Februari 1638) 

20 Reg. 559, fol. 93 en V 0
• 

1752. Betaling aan de erfgenamen van Jan de Cwocq van de huur 
van een huis lmiten rle Brugsche Poort te Gent (29 .T an uari [sic] 1638) 

L~eg. 559, fol. 93 V 0
• 

1753. Brief van den Prins-Cardinaal die verzoekt bij hoogdringend-
25 heiu de beslissingen nopens zijn verzoek op te sturen. De brief is van 

8 l<ebruari; naar alle waarschijnlijkheid staal hij in hetrf'kking met 
helgeen onder nr 1744 wordt behandeld (zonder dat11m) 

Reg. 559, fol. 93 vo. 

1754"' . « Petitie extraordinaire van een millioen guldens met seer 
30 langhe briefven van instructie. » Vlaanderen is min zwaar getroffen 

dan het overige van het land; nog nooit was de nood zoo groot, er 

(1&) Cf. n'· 1342. 
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beslaat nochtans hoop weldra vrede te hebben C7
). Overbrenger van 

den brief is d hertog van Ilavré C8
) (16 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 94-97 v o. 

1755. Overeenkomst met den magistraal van stad en 1 asselrij Veurne 
betreffende het vcrgoeden van de ommen door hem in 1609 geleend 5 

voor het afdanken van de troepen en dergelijke uitgaven. Die sommen 
worden hem tcrngbetaald (Gent, 23 Febr uari 1638) 

Reg. 559, fol. 98-102 y 0
• 

1756. Geloof brief van commies vander Beken (23 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 102. 

1757. Uilstel van betaling wordt toegeslaan aan de weduwe van 
pachter Pieler vander Brugge (25 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 102 v o. 

10 

1758. Gun tig advies over het Yerzoek nn den prelaat van Duinen 
om ongeveer 200 gemet schorren in den Austriapolder C9

) te moO'en 15 

inclijl en (25 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 102 V 0 -103. 

1759. Herhaald besluit de acte acceptatie van de gewone bede te 
lichten, mits weglaten van wat betreft het belasten van de havens 
van Vlaanderen, en het. gelijkstellen va11 de -rechten met Brabant 20 

(27 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 103. 

1760. Voortzetting aan LO"Llb Manaulx, voor het rekenjaar 1 Mei 
1638-1639 en mits verhooging van 25 pond groote ten gunste van de 

(17) Deze nood blijkt uit twee brieven van den Cardinaal-Infant (Corres1JOnd., III, 25 
nrs 604 en 618). Het is ook waar, dat Vlaancleren tot clan toe bevoordeeligcl is geweest, 
althans in de laatste jaren : de Fransehen zijn nog niet binnengevallen en de Hollanders 
hebben slechts eenige kol'le en dool'gaans ongelul<l<ige landingen omtrent Hulst kunnen 
doen, maar de toestanel za l veranderen. 

Eenige maanden te voren scl1rijft de Cardinaal-Infant aan den Koning, dat van al 30 
de provinciën, alleen Vlaanderen bijna ongedeerd bleef, tenvijl de andere geruïneerd 
zi jn (Correspond ., III , n>· 524). 

(18) Philippe-François de Croy, ridder van het Gulden Vlies, wercl hertog van Havré 
door zijn huwelijk met zijn scl1oonzuster Maria-Cl ara de Croy. 

(19) De Austriapoldèr ligt onmiddellijk benoorden Sas-van-Gent. 35 
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armen, van zijn pacht van het brouwersgeld en den dubbelen impost 
in den Oudburg, Boechoute en Assenede Ambacht, Sas-van-Gent en 
Sint-Alhert polder (27 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. 103 en vo. 

5 1761. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Jacques van de Cas
teele, pachter in 't kwartier van Ieper. Zie nr• 941, 1413 (2 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 104. 

1762*. « De heer en Principaelen ende subalterne beschreven sij nde 
bij die van den raede in Vlaanderen, tot het continueren van de gheac-

10 cordeerde subsidien, gheresolveert daerop te consulteren de principae
len als bestaende in eene nieuwigheijt ende van quaede consequentie. » 

15 

Reg. 559, fol. 104. 

Tot dan toe heeft men altijd de Leden samengeroepen voor het doen 
van de bede (2· Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 104 en vo. 

1763. De Raad van Vlaanderen heeft, tegen alle gebruik in, aan de 
collegiën en subalternen geschreven, om de voortzetting van de 
gewone bede te vragen; dit dient te gebeuren voor de geheele Verga
dering van de Staten; men zal de principalen daarover raadplegen 

20 (2 Maart 1638) 
Reg. 559, fol. 104 en v o. 

1764. Decreet dat vcrbiedt graan te vcrvoeren naar het Contributie
land (25 Februari 1638) 

Reg. 559, fol. tü~ V 0 -105. 

25 1765. Vergoeding van de in 1610 voor het afdanken der soldaten 
door den magistraat van Belle, stad en kasseirij, betaalde sommen; dit 
zal worden gevalideerd op zijn quota in de uitgezonden sommen 
(3 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 105 V 0 -106. 

30 1766. Men besluit het clagelijksche markschip tusschen Brugge en 
Plasschendale en dat tusschen Plasschendale en Stalhille, voor een 
jaar te verpachten (3 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 106. 

33 
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1767. Opdracht aan de magistraten van Brugge en van het Vrije om 
de dijken van de vaart langs de twee oevers, vanaf de Waterpoort te 
Brugge tot aan Oostende , te verpachten (3 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 106. 

1768. De Vergadering besluit het recht op den wijn, op zout, visch 5 

en haring, en den uitdrijf, te verpachten (3 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 106 vo . 

1769. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan de weduwe van Joos 
de Keuninck, gewezen pachter van de maalderij in het kwartier van 
Aalst (3 Maart 1638) 10 

Reg. 559, fol. 106 v o . 

1770. De Vcrgaderin g hesluit de helas tingen in de parochies Opdorp, 
Sint-Jan SlePnc en Baasrode te veq:>RchJen (3 Maar t 1638) 

Reg. 559, fol. 106 v 0
• 

1771". << Vam·der nde ampel verloogh van den commi s van der 15 

Beken lol intreeken van de voorseijde resolutie. » Dit slaat op n" 1738 
(gedaan op 27 Februari 1638, te Gent) 

Reg. 559, fol. 107-110. 

1772". << Resullat te consenteren 50 duijsent guldens tot het werven 
van recruten. » (5 Maart 1638) 20 

Reg. 559, fol. 110 V 0
• 

1773. Brief van den Raad voor Financiën , di e de Staten verzoekt de 
repartitie van de gewone bede op lc maken (6 Ivfaart 1638) 

Reg. 559, fol. 111. 

1774. Dezelfd e Raad geeft bevel de rekruten van de Waalsche 25 

lercios te betalen met het overschot van de l1edc van 600.000 gulden 
(1 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 111 vo. 
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1775. Opdracht aan baljuw de Brabandere om een bedienden aan te 
stellen voor het denombrcment van de heerlijkhed en (Gent, 6 Maart 
1638) 

Reg. 559, fol. 112. 

5 1776. Acte acceptatie van nr 1772, met uitleg over het gebruik van 
deze gelden (6 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 112-113. 

1777'* . (( Vaerdere acte acceptatie. » Van de gewone bede, vanaf 
1 November 1637. Geen spraak van het recht in de havens of op den 

10 wijn (10 Maart 1638) 

15 

Reg. 559, fol. 113-116. 

1778". (( Verpachtinghe van de baergien. » Tusschen Brugge en 
Plasschendale , voor een jaar van af 15 Maart 1638. Niklaas de Vriese 
wint (11 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 116 V 0
• 

1779. De huur van een voetweg langs de Zuidleie wordt voor drie 
jaar Yoortgezel aan Jacques Tolen , te Lovend egcm (11 Maart. 1638) 

Reg. 559, fol. 117. 

1780. Voortzetting van de pacht van de recht en op he t bier aan de 
20 brouwersnering Ie Mecnen (13 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 117. 

1781. Betaling van 25.000 gulden door de vier commiezen, af te 
rekenen van he t subsidie van 600.000 gulden (13 'laart 1638) 

Reg. 559, fol. 117 V 0
• 

25 1782. Maatregelen voor eenige uitgaven met het oog op de nieuwe 
vaart te Ieper (14 Maart 1638) 

30 

Reg. 559, fol. 118. 

1783. Aan de weduwe van Benedielus Spillebnut, die geëxecu
teerd werd, wordt Yeertien dagen taking van executi e toegestaan 

Reg. 559, fol. 118. 
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1784. Opdracht aan baljuw de Brabandere om de landerijen van de 
Staten te Burcht en Zwijndrecht te verpachten (15 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 118. 

1785. De Vergadering besluit het rabot te Plasschendale en de oevers 
van het kanaal aldaar, die geleden hebben van de hoogc waters, te 5 

doen inspecteeren (15 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 118 vo. 

1786. Bedrag van de uitgaven voor de gepestifereerde oldaten te 
Brugge; men zal trachten die onkosten te doen « passecren )) onder 
de uitgaven ten laste van de bede en de buitengewone hulpgelden, 10 

zonder nochtans , indien dit niet gaat, de schuld voor rekening van de 
Staten te nemen (15 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 119. 

1787*. « Verpachtinghe van de Provintie rechten met conditien. )) 

Eerst de 4 pond groote per vat wijn. Alleen Rogier Verbanek biedt ; 15 

zijn borgen zijn Joos Stouthals en Louis Mammlx, poorters van Gent, 
Pieter de Smet is ccrtifiant. 

Reg. 559, fol. 124. 

Ten tweede he t recht op zout, visch en haring. Alleen Joos St.outhals 
hiedt; zijn borg is Fr. Anderroghe, de certifiant. :\'Iichiel Cocqnijt. 20 

Reg. 559 , fol. 125-127. 

Verder de groote uitdrijf. Alleen Andries Meuleman biedt: zijn borg 
is Fr. vanden Drkssche, de cer lifiant. vVil1em de \Vaghenaerc. 

Reg. 559, fol. 128 V 0 -13i. 

Verpachting van l1 cl schaapsgelrl. Pachter : Piel<:>r de Sme t., Tobias 25 

Coquil. Pr. Schepcns (borg Will. de Waghenaere, eertifiant Fr. vander 
Driessche) , Joos Samijn (borg· Jan van Pullen), Jan van Ootegem 
(borg Gaykaert van Ilecke van Burcht, NiJdaas van Ooteg-hem van 
Deinze, Boudewijn Brael) . 

(Al die verpachting·en op 22 Maart 1638.) au 

Reg. 559, fol. 131 V 0 -138. 
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1788. De wedde van Pieter Rebaut, gezworen boekhouder van het 
recht van 4 pond groote per vat wijn voor Ieper , wordt hepaald op 
60 pond groote, te betalen door den pachter (20 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 139. 

5 1789. Voort.zellen van zijn pacht van den brouwersgulden en den 
dubbelen impos t in heL Vrije aan Pieter de Smet, voor een jaar vanaf 
1 Mei 1638. Yerzet van de vertegenwoordigers van het Vrij e, die deze 
inning bij opbod willen verpachten (20 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 139. 

10 1790. De levering vau levensmiddelen aan he l garnizoen van h et 

15 

C:as wordt opnieuw aan Pie ter de Smet aanbesleed (23 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 139 V 0
• 

1791. Men besluit een uieuw e (( assluise >> le tloen maken voor heL 
fort Sinte-Isabelle bij Sluis (" 0

) (23 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 139 V 0
• 

1792. Uilslei van Letaliug wordt verleend uun Fr. Gourlay, pachter 
van den brouwersg ulden en het bestiaalgeld in h el luYartier van Ieper 
en aan Andreas Tm·eel, pachter van de maald·erij (2·3 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 140. 

:lO 1793. Voortzelling voor een jaar vau hun overeenkomst van redernp -

25 

tie van belasting aan Opdorp en SinL-Amands (26 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 140 V 0
• 

1794. Nog veertien dagen slaat van executie worden toegestaan aan 
de weduwe van Benedictus Spillebaut. Zie n' 1783 (26 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 140 V 0
• 

1795. Opdracht aan de commiezen (die van Gent uitgezonderd) om 
te betalen hetgeen ze schuldig blijven van de subsidie van 600.000 gul
den (27 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 141. 

30 (ZO) Fort Isabelle is het meest noordelijke van de forten ten westen van Sluis. 
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1796. Last aan de verschillende commiezen om de leeningen die 
voor zes maanden werden aangegaan, te verlengen (27 ~Taart 1638) 

Reg. 559, fol. 141 V 0
• 

1797. Invrijheid telling van Andries Pieter , pachter van het maal-
derijgeld en van Joos Schaepmeester, zijn boro· (27 Maart 1638) 5 

Reg. 559, fol. 142. 

1798. Liquideerin g- van de pacht van den grooten uitdrijf voor het 
rekenjaar 1 Mei 1632-1633, in pacht genomen door Benedietus Spille
baut, en door hem overgelaten aan Jacques van de Casteele. Men zal 
de beslissing aan de principalen overlaten (28 Maart 1638) 10 

Reg. 559, fol. 142 en vo. 

1799. Vergoeding van de oorlogslasten van Cassel onder vorm van 
validatie o,p de quota in de bede (28 Maart 1638) 

Reg . 559, fol. 142 V 0 -f43. 

1800 *. (< Resultat op dese petitie ende de ghevraeghde bede ordinaire 15 

per brieven van die van den Raede in Vlaenderen te accorderen voor 
bede ordinaire 90 m. gu lden ter maendt voor den t ijdt van een jaer 
ende voor extraordinaire 700 m. guldens eens. 11 Zie nrs 1754 en 1762. 
De gewone bede wordt niet voor een jaar maar oor zes maanden, 
toegestaan (27 Maart 1638) 20 

Reg. 559, fol. 143 V 0 -147 vo. 

1801. Lij st van de levensmiddelen die gedurende zes maanden aan 
heL garnizoen van Sas-van-Gent zullen worden geleverd (zonder datum) 

Reg . 559, fol. 148-150 V 0
• 

1802. Brief van den Cardinaal-Infant, die de Slaten ,-erzoekl de acte 25 

presentatie te komen aanbrengen (Brussel , 29 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 151. 

1803. Graaf van Fonteyne vraagt zooals gewoonlijk fourrage te leve
ren aan acht compagnieën van don Fuenclara (2 1

) en aan de Engel ehe 
tro~pen te Hulst; dit wordt afgewezen, omdat er eenerzijds nog geen 30 

(21) Graaf Fuenclara, bevelh ebber van een regiment ruiterij , onder bevel van markies 
Sfondrato. 
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subsidie is aanvaard (geaccepteerd) en dal anderzijds de Raad van 
Financiën die leveringen in de rekeningen niet wil laten « passecren >> 

(30 Maart 1638) 
Reg . 559, fol. 151 V 0

• 

5 1804. Aalm oes van 20 pond groole aan Anclrief' Pieter. en Joos 
Schaapmeestcr. Zie n r 1797 (30 Maarl 1638) 

Reg . 559, fol. 151 v 0
• 

1805. OpdrachL aan den magistraat van Brugge en hel Vrij e om 
werken te doen uitvoerm1 aan de kom van 't sas te Plasschendale 

1o (30 Maart 1638) 
Reg. 559, fol. 151 V 0

• 

1806. Betalingen voor eenige zieke soldaten (30 Maarl 1638) 

Reg . 559, fol. 152. 

1807 ~ . << Den grooten Raedt ende den raede van Vlaenderen ghein-
1:> terdieeert staet te verleenen in materie van aijden ende subsidien. )) c~) 

(30 Maart 1638) 
Reg. 559, fol. 152. 

1808. J\Ien zal het mali van de rekening van Godevaart Snijders, 
ontvanger van Burcht en Zwijndrecht, vergoeden met de sloten van 

20 rekeningen der commiezen van de maalderij der hoofdcollegiën 
(30 Maart 1638) 

Reg. 559, fol. 152. 

1809• . << H partitie van het subsidie ende imporl van s' lanls midde
len. >> Hel is de repartitie van de gewone bede (zonder datum) 

25 Reg. 559, fol. 152 V 0 -153 v o. 

30 

1810. Opdracht aau den magistraat van Gent om twee groote Lrug
gen te doen maken over het vaartje van Hulst , Lusschen Moerbekc 
vVe ·t en Cauwenburne, benevens talrijke andere werken aan deze vaart 
(ü April 1638) 

Reg. 559, fol. 154. 

(2 2) Dit is te zeggen dat deze twee raden gedeeltelijk onbevoegd worden verklaard 
in zake processen, welke voortspruiten uit het niet betalen van de pachtsommen door 
de pachters van ·s lands middelen. Zie GA ILLARD, Mémoriaux , nr 1452. 
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1811 . Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van Hulst 
om de onkosten door het onderhouden der soldaten veroorzaakt te 
mogen valideeren in zijn quota van de subsidies (9 pril 1638) 

Reg. 559, fol. 154. 

1812. Vlaamsche kooplieden maken bekend dat, in strijd met de 5 

koninklijke plakkaten, eenigc particulieren paspoorten hebben ver
kregen om Fransch en Hollandsch lijnwaad naar Spanje le voeren; 
ze vragen het intrekken van die paspoorten. Men besluit dit in de acle 
van presentatie van het subsidie te vermelden (10 April 1638) 

Reg. 559, fol. 154 V 0
• 10 

1813. Aan de magistraten van Dendermonde, die op last van den 
Raad van Financiën werden geëxecuteerd, wordt gezegd dat men ten 
Have naar de inzichten van den Cardinaal-lnfant zal informeeren 
(10 April 1638) 

Reg. 559, fol. 155. 

1814. Men besluit ook dezelfde voetst<ljppen aan te wenden in zake 
de magistraten van Grevelingen en Blankenberge (10 April 1638) 

Reg. 559, fol. 155. 

1815. Men besluit de gevangenisko ' ten van "\ndries Pieters ten laste 

15 

van het land te nemen. Zie n•· 1804 (10 April 1638) 20 

Reg. 559, fol. 155 V 0
• 

1816. Men besluit een reeks pontons le doen m orde breng n 
(12 April 1638) 

Reg. 559, fol. 155 v"-156. 

1817. Klachten en verzoeken van de magistraten van Nieuwpoort : 25 

hun haven is onbruikbaar ; ze vragen slechts de drie vierden van hun 
quotas te moeten betalen; ze zijn overlast met soldaten en vragen dat 
de Staten ordonnancies van betalingen te hunner gunste, uitgaande van 
den Raad van Financiën, zouden aanvaarden . Nopen de twee eerste 
punten moeten ze een rekwest indienen; aangaande het derde wordt 30 

hun een steungeld toegezegd; het vierde wordt toegestaan (12 April 
1638) 

Reg. 559, fol. 156 en V 0
• 
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1818•. (( Ac te presentatie subsidie. >> Van de gewone bede en de sub
sidie van 700.000 g·ulden. Men vraagt onder meer : volledige vrijstel
ling van onderhoud van keurlingen en van het leveren van paarden 
en wagens (zonder datum) 

Reg. 559, fol. 157-161 V 0
• 

1819. Uitstel ' an betaling wordt toeges taan aan de weduwe van den 
pachter van de maalderij te Aalst, Koninck (Brussel , 23 April 1638) 

Reg . 559, fol. 161 V 0
• 

1820*. (( Die van Brugghe, Veurne ende Duijnckercke vervolghende 
10 octroij tot het maeken nieuwevaert tusschen Plasschendaele ende 

Duinckerken , resolutie daerj eghens l'opposeren. >> Dit verzet zal geen 
gevolg hebben (24 April 1638) 

Reg . 559, fol. 162. 

1821. Betaling van de herstellingen aan de pontons. Zie nr 1816 
15 (24 April 1638) 

Reg. 559, fol. 162 . 

1822. Gunstig advies over het rekwest zooals boven door den mag is
traat. va n Nieuwpoort ingediend. Zie n'' 1817 (27 April 1638) 

Reg. 559, fol. 162 en vo . 

20 1823. Gunstig advies over het ' erzoek vau Blankenberge en Greve
lingen om hun uitgaven ten bate van de soldaten , als betalin g van hun 
quota in de beden te beschouwen (27 April 1638) 

Reg. 559, fol. 162 vo. 

1824. Nieu" e opdracht aan den magislraal vau Gent om twee sterke 
25 bruggen die het geschut kunnen dragen, over de vaart van Stekene 

naar Hulst te doen maken (Brussel, 28 April 1638) 

30 

Reg. 559, fol. 162 V 0
• 

1825. De ac te acceptatie \\ orclt ontYangcn en aan de principalen 
overgemaakt (28 April 1638) 

Reg. 559, fol. 162 V 0
• 

1826f. (( Acte van acceptatie subsidie. '' (zonder datum) 

Reg. 559, fol. 165-168 V 0
• 

34 



- --------- --------- __________ __, 

-266-

1827'* . << Replicque jeghens de selve acte. >> (zonder datum) 

Reg. 559, fol. 162 V 0 -164. 

1828. Opdracht aan kap. Goudenburg te verhinderen dat zijn sol
daten hun paarden in de weide jagen (Gent, 10 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 164 V 0
• 5 

1829. Slot van de rekeningen van Burcht en Zwijndrecht (10 Mei 
1638) 

Reg. 559, fol. 164 V 0
• 

1830. Atterminatie van haar schuld wordt toegestaan aan de weduwe 
van Benedictus Spillebaut. Zie n" 1798 (12 Mei 1638) 10 

Reg. 559, fol. 168 V 0
• 

1831. Opdracht aan den magistraat van Gent om de werken langs 
de Sasschevaart te inspecteeren (12 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 169. 

1832. Men besluit het maken van een houleu brug over de Zuidleie 15 

buiten de Brugsche Poort te Gent, aan te besteden (12 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 169. 

1833"'. << Bewerp van octroij tot deselve delvinghe. » Zie n' 1820 
(voorgelegd op 12 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 169-172. 

1834. Na het uiteengaan der Vergadering ontvingen de schepenen 
van Gent de acte acc~ptalie van de subsidie. Zie n" 1827 (20 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 172. 

20 

1835*. (( Vaerdere acte van acceptatie. n Zie vorig nummer. Het 
conflict gaat over het punt hoe en door wie de subsidie zal worden 25 

uitgegeven en beheerd (17 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 172-176. 

1836, Onderzoek van de acte acceptatie; men besluit zich Le verzetten 
tegen de bepalingen, waardoor de vreemde troepen die in Vlaanderen 
zouden komen ingevolge de oorlogsverrichtingen, ook zouden moeten 30 

worden onderhouden en betaald; men zal ook vragen aan den Infant 
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of het op zijn bevel is dal aan de Icrsche troepen te vVcs tkapcllc four
rage e.a. wordt geleverd (28 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 177 en vo. 

1837. Brief van den Raad van Late : hij dreig t zelf te bes li en 
5 nop en s de vaart (zie n r 1833) indien hij het ad vies van de Stalen niet 

krij gt ; hij zal nog acht dagen wachten . Hierop antwoorden de 
Staten dat ze van plan zijn , indien ze daartoe octrooi kunnen verkrij 
gen , zelf dat kanaal te graven. Afgevaardigden worden aa ngeduid om 
dit besluit over te m aken (brief van 11 Mei 1638) (antwoord 28 Mei 1638) 

10 Reg. 559, fol. 177 V 0 en 178. 

1838. De vertegenwoordigers van leper vcrklaren zich m el boven
slaande resolutie vol trekt niet te willen vereenigen (23

) (28 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 178 en V 0
• 

1839. Te Brussel gekumen werden de gezanten verplicht , deze reso-
15 lutie (n r 1837) schriftelijk op te stellen en in te dienen . De tekst volgt 

(Brussel, 29 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 178 V 0 -1.79 v o. 

1840 ~ . « Resolutie d"acte van acceplaetie niet Le aen veerden lcn ij 
ab olute exemptie van keurling hen , cm·roij , peerden , waeghen e tc . » 

20 En ook dat 100.000 g ulden uit dit ·ub idie zullen worden gebruikt , 
onder toezicht van de Stalen , voor hel uitvoeren van ves tingwerken 
in het land (31 Mei 1638) 

Reg . 559, fol. 180. 

1841. Toelating aan den magistraa l van leper om een hocveelheid 
25 buskruit u it het magazijn van Brugge naa r Ieper te brengen 

(31 Mei 1638) 
Reg. 559, fo l. 180. 

1842 "' << Replicquc j eghens de selve naerdere ac te ende resolutie vun 
sijne hoogheijt daerop ghevolght. )) Alle eischen van de Stalen worden 

30 afgewezen (« replicque >> van 31 :\lei, antwoord van 5 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 180-181. 

(23) Uitgesprol;:en el;:onomisch particularisllle. 
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1843. Men besluit maatregelen te lreffen tegen het logeeren m de 
provincie van troepen die leven op het land (1 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 181. 

1844. Bevel van den gouverneur-generaal, om onmiddellijk 
40.000 gulden uit de sub idie te betalen voor dringende vestingwer- 5 

ken te Kalfoo C~) (Brussel, 31 Mei 1638) 

Reg. 559, fol. 181 vo. 

1845. Verzoek aan den Cardinaal-lnfant opdat hel leveren van four
rage, steenkool e.a. aan de troepen in de provincie zou worden gedaan 
door den vorst en dus gevalideerd op de subsidie (1 Juni 1638) 1.0 

Reg. 559, fol. 182. 

1846. Betaling van de huur van zijne hofstede le Bellem aan Joo 
Patheet (4 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 182. 

1847. De commies van de werken aan de vaart le Ieper moet reken- 15 

, chap komen doen (Gent , 5 Juni 1638) 
Reg. 559, fol. 182. 

1848. Verzoek aan den Raad van State om geen be lissing te treffen 
inzake het verzochte oc trooi (zie n r 1837) zonder eerst de vertegen-
wom·digers te aanilooren (5 .I uni 1638) 20 

Reg. 559, fol. 182 v 0
• 

1849. Men besluit een groo te hoeveelheid buskruit aan te koop en e s), 
hiervoor wordt beroep gedaan op den Gentsehen meester buskruitma
ker 'iVillems, die zich te Duinkerken heeft geves tigd (6 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 182 V 0
• 25 

I 
1850. Opdracht aan Maurissien, solliciteur te Brus el, om ervoor te 

zorgen dat de leveringen aan de vier nieuwe redouten langs de Sassche
vaart worden gevalideerd op het sub idie, en dat deze forten voortaan 

( ~•) En of ze dringend waren ! Veertien dagen later werd Kalloo aangevallen door 
de Hollanders. Ondertusschen was Frederik-Hendrik met zijn leger gereed om Antwerpen 30 
te komen belegeren (Mémoires de Frédéric-Henri, bladz. 223; AITZEMA, bladz. 535). 

(2~) Dit staat waarschijnlijk in betrekking met den inval hier boven, nr 1844, vermeld. 



- 26û -

op de gewone lij st van de onderhoud en garnizoenen komen te staan 
(6 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. i82 V 0
• 

1851. Men besluit de werken omtrent Hulst te visiteeren , en teven 
5 an dere werken lan o· de assch evaarl Le openen (7 Juni 1638) 

10 

Reg. 559, fol. i 83. 

1852. Lij st van de leveringen die ten laste van de subsidie van 
700.000 gulden zullen moeten word en gedaan aan de troepen (zonder 
datum) 

Reg. 559, fol. i 83-i85. 

1853. Nieuwe brief van den Cardinaal-Infant; hij dringt aan op het 
verschaffen van de 40.000 gulden . Zi e n r 184:4: (Brnssel , 8 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 1R5 . 

1854: '" . « Resolutie datler gheen acte acceptatie subsidie sijnde, 
15 ci aerover goheen li chtinghen en cotmen ghedaen ' orden . >> (7 Juni 1638) 

Reg . 559, fol. 185 V 0
• 

1855. Men be luit don Andrea Canlelmo eû) geluk Ie wensellen m et 
zij n promotie lol superintendant van het krij g volk binnen Vlaande
ren , hem le verzoeken te !alen \Ye len welken voorraad noodig is in de 

20 forten , hem te vragen de onkosten daartoe op het subsidie van 
700.000 gulJen le laten valideeren , en hem le verzoeken over de zaken 
wn arbij de provin cie betrokken is te handelen in overeenstr.mmin g 
m et de Staten , die niet beter vragen clan met lw m d(' hes1c be1rf'kkin
g·en te nnrl ('rl10ncl cn (Gent , 11 Jnn i 163 ) 

25 lteg. 559, fo l. 18G. 

1856 . ?ll en be lui t de leveringen van fourrag·e en hoo i aan de sol
dalen aan Ie be leden (zelfde datum) 

Reg. 559 , fo l. 186. 

1857. Vergoedin g aan Fr. Goetgebuer , sc. hipper te Brugge, om mei 
30 zijn schip graaf van Fonteyne te hehben bij g('staan (Gent, 11 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 186. 

(2 6) Mestre de camp van een tercio Italianen. 
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1858. Ingevolge klachten van den magistraat van Sint-Winnoxber
gen, tevens geteisterd door de Fran~chen C7

) en « Sconinkx volck » 

worden vertegenwoordigers gestuurd om hem bij te staan; de toestand 
wordt te kennen gegeven aan den Raad van State en van Financiën 
(12 Juni 1638) 5 

Reg. 559, fol. 186 v•. 

1859. Gelukwenschen aan graaf van Fonteyne met zijn promotie 
tot generaal der Artillerie (12 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 186 v•. 

1860. Ingevolge het bericht van den magistraat van Hulst, dat de 10 

vij and met veel schepen in zee is C8
)' wordt onmiddellijk krij gsvoor

raad gestuurd naar Hulst en het Sas, van waar dergelijk bericht komt 
(12 Juni 1638) 

Heg. 559, fol. 187 en v•. 

1861. Men besluit zonder ver" ijl een grooten voorraad buskruit in 15 

te slaan (13 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 187 en v•. 

1862. Bericht da l de forten van Verrebrouck en Kalloo C9
) door den 

vijand zijn ingenomen ; men belooft Hulst zooveel mogelijk te steunen; 
voorraad wordt naar Hulst gestuurd: don Andrea Cantelmo wordt van 20 

alles verwittigd (14 Juni 1638) 

Reg . 559, fol. 187 v"-188. 

1863 ~ . << Bestedinghe van haever ende hoeij voor de militaire troup
pen. n Pieter de Smet haalt het op Louis Manaulx , deze wordt zijn 
borg; Rogier de Gheldere is certifian t (16 Juni 1638) 25 

Reg. 559, fol. 188-191 v•. 

1864. Opdracht van den Infant aan de Vergadering om de aanbe
steding van de werken aan de vesting van Bourbourg bij te ·wonen 
(13 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 191! v•. 

(21) De Fransehen belegeren Sint-Omaars (Correspond., III, n'· 690). 
(28) Dit is het begin van den Hollandsehen tocht tegen Kalloo en Antwerpen. Zie 

JJ'. 1844 en noot. 
(•&) Zie AITZEMA , II, bladz. 535 en 536, en Mémoires de Frédéri c-Henri, loc. cit. 

30 
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1865" . (( Aenbestedinghe van houill e ende leveringhe van keerssen. » 

Louis Manaulx wint het op Pieter Coornaert. Pieter de Smet is zijn 
borg, Rogier de Gheldere de cerlifiant (13 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 192-194 vo. 

5 1866. Aanbesteding an brandhout, - Joos Stouthals haalt het 
en van I aar en die aan Pieler Coornaerl komt (16 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 195 en V 0
• 

1867. Brief van den Raad van Financiën : de Staten zouden moeten 
de acte acce,ptatic aanvaarden, verm it hun eischen grootendeels wer-

10 den ingewilligd (9 Juni 1638) 

Reg . 559, fol. 196. 

1 68 ' . (( Vaerdere replicque ende Ie persisteren. » De Slaten blijven 
op hun standpunt staan ; 100 .000 gulden van de sub idie m oelen dienen 
voor ves1ingwcrken, Vlaanderen mor t vrij zijn van alle la ·I van keur-

15 lingen e. a. (17 .luni 1638) 

Reo·. 559, fol. 196 vu-197 vo. 

1869. tJen zal nochtan s cle gevrnao·de 40.000 g ulden verschaffen 
voor werkt>n in het Land van Waa s (17 Juni 1638) 

Reg. 550, fol. 197 v o. 

20 1 70. Brief van den Haad van Fiuan ciën m et verzoel om de forten 
de Peerle, Sint e-lVlarie en de andere die langs deze zijd e van de Schelde 
liggen onmiddellijk van voorraad te voorzien C0

) (Brussel, 17 Juni 1638) 

Reg. 5-9 , fol. 198. 

1871. Bri f an de Financiën over hetgeen meL de 40.000 gulden 
25 moe1 worden aangevangen. Zie n" 1869 (19 Juni 1638) 

Reg. 559 , fol. 198 v o. 

1872. Brief van den Cardinaal-Infanl, die om hel leveren van een 
hocveelheid buskruit verzoekt (17 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 199. 

30 (30) Op dat oogenblik zij n ti e Hollanders te Ka lloo nog aan de winnende hand. Deze 
forten staan dus in onmiddellijk gevaa r. Een heele reel; s volgende resolutiên houden met 
dezelfde gebeurtenissen verbancl. 
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1873. Ingevolge den brief van den magistraat van Antwerpen. 
waarin hij voorstelt het bevoorraden der troepen op de dijken en in 
de forten van het Land van Waas aan te besteden, wordt hem gemeld 
dat het noodige reeds gedaan werd (zonder datum) 

Reg. 559, fol. 199 V 0
• 

1874. Commies Nieulant weigert 40.000 gulden te leenen in deze 
tijdsomstandigheden (17 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 199 vo. 

1875. Opdracht aan de commiezen om 100.000 gulden te lichten 

5 

(17 Juni 1638) 10 

Reg. 559, fol. 199 vo. 

1876. Men besluit de uitgaven van het Vrije en Brugge voor het 
aanschaffen van mondvoorraad voor eigen rekening over te nemen 
(17 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 199 vo. 

1877. Men zal pogen de uitgaven voor het aankoopen van beschuit 
op de ubsidies te doen valideeren (17 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 200. 

15 

1878. Betaling van de huur voor een huis te Lovendegem aan 
Abraham van Meeren, voor een ander aldaar aan Jan de Crooq, aan 20 

Augustijn Goethals voor een huis te Mariakcrke, aan Charles van 
Hoorebeke voor een huis te Vinderhaute, aan Laur. van Eecke voor 
een ander Ie J\lfariakerke (17 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 200. 

1879 . Ber icht aan de Financiën dat. rnen zal trachten het noodige 25 

geld te lichten , met vcrzoek de acte van acceptatie te sturen 
(18 Juni 1638) 

Reg . 559, fol. 200 V 0
• 

1880 .. . Zijne hoogheijt ghevraeght hebbend e de leveringhe van 
vijftigh duij sent pont poeder mits prompte betaelinghe worden hem 30 

die ghcconsentcert, ende bij missive sendende seght dat het import 
sal valideren op het subsidie, waerop ghcresolveert wordt de leveringh e 
t'excuseren . >> (18, 20 en 26 Juni ·1638) 

Reg. 559, fol. 200 V 0
, 204 en 205. 
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1881. Het lichten van 500 keurlingen in het Vrije wordt geweigerd, 
omdat dit verzoek gericht werd tot den magistraat van het Vrije en 
niet tot de Staten (19 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 201. 

5 1882. Verzoek van prins Thomas C1
) om de stad Cassel in staat 

van verdediging te stellen; negatief antwoord, omdat niet de Verga
dering maar slechts de vorst daarvoor bevoegd is (19 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 201 en V 0
• 

1883. Men besluit steenkool Lc doen leveren aan de oldaten die 
:10 langs de Zuidleie liggen (19 Juni 1638) 

Reg . 559, fol. 201 en vo. 

1884. Gencesmiddelen worden naar Hulst gestuurd (32
) (19 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 202. 

1885. Betaling aan l1 ie ter de Smet om zijn leveringen van levens-
15 middelen aan het garnizoen van Hulst (19 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 202. 

1886. De commiezen moeten 40 .000 gulden lichten (21 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 202 . 

1887. Bericht dat de gevraagde 40.000 gulden gereed zijn , en ook 
20 het gevraagde buskruit. Zie nr 1880 (21 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 203. 

1888. De Vcrgadering vraagt aan den Infant he t garnizoen van 
Hulst te betalen. Tevens verzoekt men om toelating voor de brouwers 
van Hulst om te mogen bromven , omdat daar geen bier meer is 

25 (21 Juni 1638) 
Reg. 559, fol. 203. 

(31) Commandant van wapenen in de Nederlanden, Thomas van Savooie; hij lwmt 
juist de Fransehen van het beleg van Sint-Omaars te verjagen (Con esp., III, nrs 690, 692). 

(3 2) Verschillende resolutiën hebben hier betrekking op Hulst; zeer waarschijnlijk 
30 vreesde men voor deze vesting een aanval, waarvan de prins van Oranj e trouwens voor

stander was, liever dan Ant\Yerpen te belegeren (Mémoires , bladz. 223). 

35 
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1889. De Vergadering besluit 100.000 gulden van het subsidie van 
700.000 gulden onmiddellijk te lichten (21 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 203 en V 0
• 

1890. Onderhandelingen nopens het op tellen van de acte accepta
tie : de Staten willen dat al de vestingwerken die ten hunne laste 5 

staan, door hen zelve zouden worden aanbesteed en dat er uitdrukkelijk 
gezegd wordt dat in geen enkel geval de keurlingen ten hunne laste 
kunnen vallen (22 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 204 en vo. 

1891. Men besluit een hoeveelheid buskruit op te bergen te Gent C3
) 10 

(28 .T uni 1638) 
Reg. 559, fol. 205 V 0

• 

1892. Betaling van v·estingwerken te Kalloo door Jonkl1. Anthonis 
van Heede, commies van het subsidie van de 700.000 gulden in hel 
kwartier van Gent (28 Juni 1638) 15 

Reg. 559, fol. 205 V 0
• 

1893. Geloofsbrief voor den heer Jan Kesseler, heer van Marquettc, 
raad en commie van Financiën, en van den Hoogen Raad van de 
Admiraliteit, surintendant-gcneraal van de versterkingen van Vlaan
deren en Artois, die een voorschot van 100.000 gulden op het subsidie 20 

van 700.000 gulden vraagt voor het oprichten van vestingen in het 
Land van ·waas (29 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 205 V 0 -207. 

1894. Dit verzoek wordt afgeslagen (2 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 208 V 0 -209. 

1895*. « Vaerdere resolutie van sijne hoogheijt. » Over het subsidie 
van 700.000 gulden; de door de Staten ge telde voorwaarden worden 
aanvaard. (De tekst van de door de Staten opgestelde voorwaarden is 
van 17 Juni 1638, de toestemming van den gouverneur-generaal van 

25 

23 Juni 1638) ao 
Reg. 559, fol. 207-208. 

(33) Op dat oogenblik weet men blijl\baar nog ni et van cle Hollanclsche nederlaag 
te Kalloo. 
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1896;,. (( Resolutie de acte also te aenveerden. >> (2 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 208 en vo. 

1897. Zeer uitvoerige lij st van de troepen wier betaling ten laste 
van de gewone bede valt, onder meer de twaalf com.pagniën van het 

5 regiment Berton, de veertien van het regiment Fontaine, de ze tien 
van Ribaucourt C') (28 Juni 1638, in den Raad van Financiën Qpge
maakt) 

Reg. 559, fol. 209-216. 

1898. Opdracht aan Godevaart Snijders om voorloopig het boni van 
10 zijn rekening te bewaren (30 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 216. 

1899. De heer Filips-Albert de Vicq, heer van Meulevelt, burgemees
ter van de g,emeente en lande van den Vrije, souverein-baljuw van 
Vlaanderen, wordt aangesteld tot sterfelijk laat voor de heerlijkheden 

15 van Burcht en Zwijndrecht (30 Juni 1638) 

20 

Reg. 559, fol. 216 vo. 

1900. Om de zege te Kalloo te vieren, wordt besloten aan elk lid 
van de Vergadering zeven pektonnen te leveren om te verl ichten C5

) 

(1 Juli 1638) 
Reg. 559, fol. 216 vo. 

1901. Opdracht aan den magistraat van Brugge om indien het voor
declig blijkt, de lading alpeter en buskruit aan Le koopen van een 
schi1p dat te Blankenberge is binnengeloopen (3 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 217. 

25 1902. Betaling van de gevangeniskosten van Andries Pieters (3 Juli 
1638) 

Reg. 559, fol. 217. 

(34) Gaspard-Antoine Ribaucourt, mestre de camp van een tercio Walen, was heer 
van Ribaucourt en Grimbergen, lid van den Oorlogsraad van den Koning, gouverneur en 

30 grootbaljuw van Dendermonde; hij stierf in 1657 {DE VEGIANO, bladz. 378). 
(3~) Men ziet dat te midden de algemeene vreugde, de leden van de Vergadering zich 

zelf niet vergaten. Over deze overwinning, cf. AITZEMA, Loc. cit., en Mémoires de Frédéric
Henri, bladz. 229 en volgende. 
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1903. Voorstel aan Geert vanden Bogaerde vrijdom van het bes tiaal
g-eld te verleeoen voor een termijn van negen jaar (3 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 217 vo. 

1904. Betaling aan het int-Jans Gasthuis te Brugge (5 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 217 v o. 

1905. Gratificatie aan alferis Miloen om een overlooper te h ebben 
gedood (5 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 217 V 0 -218. 

1906. Betaling aan Jacques Verbel e Yan de huur van zijn huis te 
Meulestede, bewoond door kap. Bake (6 Juli 1638) 10 

Reg. 559, fol. 218. 

1907. Vergoeding aan den magistraat van het Land van Waas, van 
de kosten voor het leveren van paarden aan het leger , die worden geva
lidee rd op zijn quota in he t subsidie (7 Juli 1638) 

Heg . 559, fo l. 21S en vo . 

1908"" . « Aete acceptatie van het subsidie ex traordinaire. )) Van 
700.000 gulden (26 Juni 1638) 

Reg. 559, fol. 219-223 V 0
• 

15 

1909. Men beslnit ook he l door commies Caloen betaalde makelarij 
gelel van een half procent bij het leenen van zijn aandeel in 100.000 gul- 20 

den, voor eigen rekening o er te nemen (8 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 224. 

1910. Men herinnert er aan dat de commiezen , na het ophouden van 
hun commissie, geen recht meer hebben op den 150"n penning van 
de gelichte gelden (8 Juli 1638) 25 

Reg . 559, fol. 224 vo. 

1911. Levering van buskrnit aan 'as-van-Genl (8 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 224 vo. 

1912. Kap . del Rio, van het garnizoen van het , a , klaag t dat zijne 
compagnie sedert ti en maanden niet ·werd betaald en vraagt een beta- 30 
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lingsbevel op de ubsidie van 600.000 g ulden uil te voeren ; dit is 
Dchter niet mogelijk , omdat bedoelde ·ubsidie heelemaal Hitgeput 1s; 
men staat hem een le.ening toe. 

Reg. 559, fo l. 224 V 0 -225 . 

5 1913. De Vergadering beslui t de << quaede traetc >> en den weg te 
Meules lede le doen kalseidcn C6

) (8 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 225 . 

1914. Herhaald besluit dat, alvorens men onderhandelingen zal aan
binden met Claas Claes en de weeluw van Pieler Huigh e, ze eerst al 

10 hun proces en Legen de Staten in den Raad n n Vlaanderen moelen 
opgDven . Zie nr 1724 (9 .Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 225 V 0
• 

1915. Afslaan van hel verzoek on1 laat van executie van Jan de 
Monuet, pachter voor Sint-Winnoxbergen en Bourbourg, van het 

15 bestiaalgeld , het maalderijgeld en den hrouwersg uldDn (ü .T uli 1638) 

Reg. 559, fol. 226. 

1916. Opdrach t aan Octaviaan van Mauris ien om eenige werken le 
Hulst te onderzoeken (9 Juli 1638) 

Reg. 559, fol. 226. 

20 1917. Be talin g vau zijn leveringeil van fourrage aan Pieler de 'm et 
(10 Juli 1638) 

H.eg. 559, fol. 226 en vo. 

1918. Opdracht aan commies van den Heede om de hem aangeboden 
leening van 5.000 g ulden uun den penning 16, te aanvaarden 

25 (10 Juli 1638) 
Reg. 559, fo l. 226 en va. 

1919. Op het verzoek van den Raad van Fin anciën om aan de troepen 
('ün halve soldij uit te betalen , wordt. ingegaan alhoewel de lij sten van 
de te betalen troepen n og niet werden opgestuurd (12 Juli 1638) 

30 Reg. 559, fol. 227. 

( 3 6) Meulestede bij Gent. Dit besluit werd niet zonder veel moeite uitgevoerd. 
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REGISTER 560. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met den 9 Julij 1638 
ende eijndighende 9 Junij 1639. 

1920*. « Al vooren aenbestedinghe van 30 roeden calsijde bij Meule-
stede brugghe. » Zie nr 1913 (zonder datum) 5 

Reg. 560, fol. 1 en vo. 

1921. Opdracht aan de magistraten van Brugge en het Vrije, om 
door hun commiezen hun quota in de subsiclies te doen ~psturen 

(9 Juli 1638) 
Reg. 560, fol. 2. 

1922. Brief van den Raad van Financiën gevoegd bij de lijst van de 
troepen waaraan men bepaalde hoeveelheden fourrage, steenkool, hout 
e .a. moet leveren (10 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 2-10 vo . 

iO 

1923*. << Gheemployeert 8.000 guldens vuij t het subsidie tot maeken 1.5 

baracken tot Nieuwpoort. '' (16 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 11. 

1924. Opdracht aan den gouverneur van het Sas om een oude pont 
terug te sturen, die voor den dienst van fort Rooclenhuize C) zal worden 
hersteld (16 Juli 1638) 20 

Reg. 560, fol. 11. 

1925. Verzoek aan den Raad van State om het octrooi voor de vaart 
van Plasschendale te sturen . « Die van Brugghe versoeken het octroij 
tot het delven van de riviere van Plasschendaele naer Dunckercke ende 
pretendeert de vergaederinghe die delvinghe selver te doen. » Zie 25 

nr 1837 (18 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 11 V 0 -12. 

(1) Fort Roedenhuize is een der belangrijkste forten langs de Sasscllevaart. Het 
werd voorafgegaan door een redoute, in 1G23 gebouwd (Reg. 547, fo 474). 
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1926. De commies van 's land s imposten te Ieper heeft een aantal 
pachters van het bestiaalgeld aldaar geëxecuteerd; deze verzetten zich 
hiertegen, ze konden immers van hun pacht niet genieten tengevolge 
den vijandelijk-en in val ; de Vergadering verleent hen staat van exe-

5 cutie (19 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 11 en V 0
• 

1927. Vrijdom van belasting voor twee kwarteelen wijn per jaar 
wordt bevestigd aan de abdis van de Bijloke (20 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 11 en V 0 -12. 

10 1928. Üv·ereenkomst met Joos de Somere voor het uitvoeren van een 
aantal werkjes aan forten (24 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 12. 

1929. Betaling aan Joachim de Mangheleere van de huur voor 
zes jaar van 18 roeden land gebruikt in het bouwen van het fort 

15 Terdonck (24 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 12. 

1930. Opdracht aan elk vertegenwoordiger om in zijn kwartier 
de rekeningen van de commiezen van den lande te onderzoeken 

Reg. 560, fol. 12 en vo. 

20 1931. Staat van executie wordt verleend aan pachters van 's lands 
middelen te Sint-WinnoxLergen en Bourbourg (25 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 12 en vo. 

1932*. << Wierelt over het verleerren van octroij ghepretendeert 
100 m. g uldens . Resolutie te verdiepen de riviere van Peerboom naer 

25 h et fort van Sinte Donaes. >> Zie nr 1925 (2
) (25 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 12 vo. 

1933 . . l\Ien besluit dat de eerste betaling van h et subsidie zal vallen 
op 1 Augustus eers tkomende (25 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 12 V 0
• 

30 (2) Het groot fort Sint-Donaas ligt bewesten Sluis en beoosten Beckaf; een der 
a rmen van het Zwin heet (in 1720, kaart bij de Vlaamsche uitgave van de M émoir es van 
!'iENNY) canal de Saint-Donat; de vaart van Peerboom is daarvan een rechteruitlooper, 
naar Sluis voorbij het Sint-Donaasfort, dat op den noorderoever ligt. 
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1934. Men besluit weer 100.000 gulden te lichten uit het ubsidie 
van 700.000 gulden om de meest dringende uitgaven voor den oorlog 
te bestrijden. Opdracht aan de commiezen om deze som te lichten 
(26 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 12 V 0 -13. 

1935. ien he luit de voorstellen van de weduwe Spillebaut en 
Jacques van de Cas leele nopens het liquideeren van hun schuld en te 
aanvaarden (27 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 13 vo. 

5 

1936. Men besluit dat de Vergadering op 30 Juli zal uiteengaan, tot 10 

omtrent midden S~ptember (27 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 14. 

1937. Betaling van het jaarlijksch steungeld aan de slui meesters 
van Blankenberge (27 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 14. 

1938. Betaling van een geschenk aan den heer van Meulevelt, voor
zitter van den Grooten Raad te Mechelen C) (27 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 14. 

1939. Opdracht aan den magistraat van Hulst om de werken aldaar 

15 

op te nemen; betaling van die werken (28 Juli 1638) 20 

Reg. 560, fol. 14 V 0
• 

1940. Toelating aan de hoofdcollegiën om gedurende de afwezigheid 
van de Staten de behoorlijk in gestuurd « livrancen » van betalingen 
aan de troepen, uit te voeren (29 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 14 V 0
• 

1941. Op vertoog van pa Loor , kapelaan en ko. ter van Burcht, wordt 
hun een som uitbetaald (29 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 15 en V 0
• 

25 

(3) Dit lid van het geslacht <ler heeren van Mculenlt is Hendrik de Vicq, ridder. 
zoon van Hendrik de Vicq, heer van Oosthave en WamaLL De de Vicq waarvan in dit 30 
nummer spraak is was burgemeester van het Vrij e in 1606, WO' en 1611, gezant van de 
Aartshertogen bij den Koning va n Frankrijk , raad heer va n den Geheimen Raad vanaf 
1624, raadsheer in den Oppersten Haacl cl er l\ederlanclen te Madrid, en voorzitter van 
den Grooten Raad te Mechelen \'ana f 27 Maart 1638; hij s tierf op 30 Mei 1651 (DE VEGIANO , 

Suppt., lil, bladz. 274) . 33 



-- 281 -

1942. Besluit dat de Sinl-Alberlu spolder deel uilmaakt van het 
pachtgebied van ,\ ssen de Ambacht (29 Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 15 V 0 -16. 

1943*. << Repartitie van de voorgaende bede op 's lants in commen . » 

5 De gewone bede, de buite ngewone toelage van 700.000 guld en en het 
tekort van de gewone bede in de ,,-inlermaanden worden hier ge~mal 
dceld (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 16-21 vo. 

1944. De laten hebben aan den Raad van Financiën de lij st 
10 gevr aagd van de troepen die uit de buitengewone ubsidie zullen wor

den betaald ; de Raad :m twoord t dat hij deze nog zelf n iel heeft 
ontvangen (27 .h1li 1638) 

Reg. 560, fol. 22. 

1945. Onderhandelin gen over het bekomen van het oct.rooi (zie 
15 n'· 1837). De Raad van State vraagt hiervoor 130.000 gulden ; m en zal 

aan de principalen vragen een aanbod van 100.000 guld en Ie m ogen 
doen (19 [sic] Juli 1638) 

Reg. 560, fol. 22 en vo . 

1946. Lij s t van de troepen '.Yaan an de betaling ten laste valt v au 
20 de buitengewone subsidie . Het zijn de lercios van W esemale, de Willer

val, J e Crecq uy, het vroeger tercio Berton en een deel van het ter cio 
.Fontaine, eindelijk dertig vrije co mpagnieën (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 23 en vo. 

1947· . « Pe titie vau een subsidie ex traurJiuaire van 400 duij ~enl 

25 g uldens mel briefven van instructie . No ta da t de e 400 m. g uldens was 
de quote van de Provinti c van 350 duij sent pallacons. Bij de briefven 
van instructic wordt den herlogh van Havré bij ·ijne hoogheijt g heïn
tituleerl mon cousiu chcr et uien amé. n (Bru · ~ I, 27 Juli 1638) 

Reg . 560, fol. 24.-26 V 0
• 

30 1948. De \' ergaderii1 g Leslui I door de burgen ,·an de ondem emers 
Willem Veijts, voor werken le Buurbourg, en Marlen J\lic!Jicls, Le 
Oo tende, de i:elmlden va n deze onde m cmer:s te doen belalen (18 \tt ;,t us
Lu s 1638) 

Heg. 560, fol. 27. 

36 

J 
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1949. De hertog van Havré doet de petitie van bovenstaande bede 
(18 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 27. 

1950. Opdracht aan Pieter de Smet om de achterslallen van die van 
Watervliet op de bede en subsidiën, te innen (20 Augustus 1638) 5 

Reg. 560, fol. 27 en vo. 

1951. De Verg·adering besluit de zaak Spillebaut en van de Casteele 
voort te zetten, door middel van executie of anders. Zie nr 1935 
(20 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 27 vo. 

1952. De heer van Nreufrives, commies van den Raad van Financiën, 
wordt verzocht de auditie van de rekeningen van het subsidie van 
600.000 gulden te komen doen (20 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 27 vo. 

10 

1953. Opdracht aan Michiels en vViHem Veyts, die door den magis- 15 

traat van Brugge solvabel werden verklaard, om hun schulden te 
betalen. Zie nr 1948 (21 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 27 V 0 -28. 

1954. Procureur Legay (4
) vraagt betaling voor ZlJn diensten in het 

proces tegen de erfgenamen van Marcus Cass·etta C), in dat met Jan 20 

Keerle (6
), en in dat tegen baron van Rassenghien en de edellieden van 

de provincie C) (voorgelegd te Gent, op 21 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 28. 

(4) Procureur ten pensioene van de Staten in den Grooten naad te Mechelen; hij 
werd in deze hoedanigheid aangesteld in 1617 (Reg. 545, fo 1). 25 

(5) Marcus Cassetta - de familie is sedert adellijk geworden - is de aanzienlijkste 
pachter van 's lands middelen omtrent de jaren 1614 en volgende; hij verschijnt zeer dik
wijls in resolutieboeken. Hij heeft dan ook natuurlijl' een aantal processen moeten voeren 
tegen de Staten, zooals alle andere belangrijke pachters uit dien tijd. We vinden sporen 
van een conflict met de Staten, in het n r 327 van VAN HOUTTE, Tafel.<, I, nr 327; nochtans 30 
schijnt de zaal\ te zijn bijgelegd. Een ander proces, door Cassetta in den naad van Meche
len op de Staten gewonnen (1623, Reg. 549, fo 14, 39), gaat over den" vond "· 't is te zeggen 
het onderzoeken naar cle hoeveelheid wijn, bier of andere getaxeerde waar welke een 
handelaar in voorraad heeft. Of het hier nog over dit geding gaat, kunnen we niet zeggen. 

(6) Jan de Keerle was vroeger commies van de imposten in het kwartier van Ieper 35 
(in 1616, Heg. 4588). Het is waarschijnlijk om een rente dat het proces ging. 

(7) Dit is blijkbaar het proces ingespannen door den adel van Vlaanderen om het 
recht te verkrijgen vertegenwoordigers te sturen naa1· de Staten-Generaal. Dit proces 
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1955*' . « Resolutie aen die van Antwerpen af te legghen t'gonne sij 
hadden op de brugghe ofte calsijdewegh aen het vlaems hooft. » 

(21 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 28 V 0
• 

5 1956. Aanstellen van vertegenwoordigers om de aanbesteding van 
werken aan Sas-van-Gent, waarvoor de provincie ongeveer 100.000 gul
den betaalt, bij te wonen (21 en 23 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 28 V 0 en 29. 

1957. Men besluit met het 1proces in den Raad van Vlaanderen tegen 
10 Willem Daelman , Oost van Berchem , Jan Monuet, Cornelis de Vos en 

andere monopolisators, voort te gaan (Gent , 19 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 29. 

1958. Afslaan van het verzoek van den heer van Marquette om de 
werken aan het Sas te ins peeteeren , omdat deze werken in de eerste 

15 plaats door den Raad van Financiën worden bekostigd (23 Augus
tus 1638) 

Reg. 560, fol. 29 vo. 

1959. Bericht aan denzelfden heer dat de gelden voor de werken te 
Oostende, Nieuwpoort en Bourbourg gereed liggen en zullen worden 

20 uitbetaald zoodra een behoorlijke aanbesteding word gedaan (19 Augus
tus 1638) 

Reg. 560, fol. 29 V 0
• 

1960. De Vergadering be,.luit h et verzoek van den gouverneur-gene
raal om 300 keurlingen in het Vrij e te lichten , volstrekt af te wijzen 

25 (19 Augustus 1638) 

Reg. 560, fol. 29 vo . 

1961 * . « Resolutie de vergaedering-he Le scheeden den 8"" l;eplembre 
1638 om op 14 dito te handen collatie op de versochle 400 duij sent g ul
dens ende den 17 hemlieden Lot Gheudl Le vinden eudc de::; anderen 

30 was sedert 1637 onderbroken, tengevolge den dood van baron de Rassenghien. Het zal 
weer eens worden aan den dag gebracht in 1725. Het dossier werd dan aan den Geheimen 
Raad overgemaal<t, hetgeen uitlegt dat Gachard daar tevergeefs heeft naar gezoch t (É tats 

Généraux de 1631, bladz. 13, nota). Zie A. GAILLIARD, Mémoriaux du Grand ConseH de 
MaUnes, nr 24H. 
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daeghs te treeken het resultat van de ghees lelij eke ende vier hoo ft 
eollegien . >> (6 September 1638) 

Reg. 560, fol. 30. 

1962. Uitstel van betaling aan pachter Corneli de Vos (6 eptem-
ber 1638) 5 

Reg. 560, fol. 30. 

1963. Ingevolge een niet bepaald reinvest van den on tvanger-gene
raal , wordt hij verzocht het aan den Raad van Financiën voor te leggen, 
terwijl men de principalen eroYer raadpleegt (6 September 1638) 

Reg. 560, fol. 30. 10 

1964. De Vergadering· besluit aan de troepen l \\•ee halve soldij en uil 
te betalen (6 September 1638) 

Reg. 560, fol. 30. 

1965. De Vergadering besluit dat de commiezen voor hel betalen 
van de subsidie van 700.000 gulden, slechts voor den duur van 15 

zes maanden geld zullen mogen leenen (6 Sep tember 1638) 
Reg. 560, fol. 30 V 0

• 

1966. Aanwezigen op de Vergadering van 18 eplember, Le Gent 
(zonder datum) 

Reg. 560, fol. 30 vo. 20 

1967 ~ . (( 18 Jilu binnen Ghendt gevuijt de adviscn van de heeren 
principaelen ende re ullal te accorderen 200 m. guldens onder expres ·e 
cond itie dat inghe lrocl en wordt de commi sie van den lieutenanl civi l 
iu Ghendt als ~·hebore11 hraband er . » (8

) (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 31-34. 25 

(B) Dit is de eerste zinspeling op een zeer hefli g conflict over den lieutenant-civil. DiL 
:.unl!t " ·erd enkele tientallen jaren voor de hierboven behandelde gebeurlenissen ingesteld , 
wat het misschien als min eerbiedwaardig deed beschouwen. Hoe dan ook, men stelt vast 
dat het centraal gezag bij het aanstellen van dezen ambtenaar, meer dan eens de pri vi
legies van de Provincie met de voeten trapte en wel, door een niet-Vlaming aldaar aan te 30 
stellen (zie, bijvoorbeeld, bij VAN HOUITE, Ta{els, I , onder nr• 431 , 434, 445, 446, het conflict 
nopens het aanstellen van den Brabander Malineus tot lieutenant-civil van Gent. Dan 
heeft het centraal gezag voor de vastberadenheid van de Staten moeten wijken). Nu 
komt weer een poging - en 11eL is niet de laatste, wij zullen weldra het geweldige 
conflict nopens Mali neus, clie me n nu voorzitter van den Raad van Vlaanderen wil maken , 35 
zien uitbreken - om den zoon van het lid van den Raad voor Financiën, Kioscbot, tot 
lieutenant-civil aan te stellen. Zie ook het handschrift nr 5172, fo 270, van de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel. 
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1968. Opdracht aan procureur Mauris ien om cenig uitstel te ver
krijgen in heL proces dat voor den Geheimen Raad wordt gevoerd Legen 
d·e weduwe Anderlecht C), omdat de Staten niet vergaderd zijn en ze 
Le veel la t hadden met andere vraagstukken (zonder datum) 

Reg . 560, fol. 34 en V 0
• 

1969. Opdracht aan commies van Volden om 8.000 gulden te lichten 
(zonder datum) 

Reg. 560, fol. 34 v". 

1970 '. <<Deputatie op de ghemelde commtsste aen den Raedt an 
10 Vlaenderen. >> Dit be treft he L aanste llen van een lieulenant-civil : men 

vraag t aan J en voorziller van den Raad den ecu van den nieuwen lieule
uant niet af te nemen. Deze stemt hierin toe en raadt de Stalen aan 
op nlijk verloog te doeu in de kamer van den Raad. Zie nr 1967 
(20 'eplember 1638) 

15 Reg. 560, fol. :v. v " -:~5. 

1U71 . J[cn besluit., vermits er ge ld over is van den ouden impost , 
de rcnlen voor het jaar 1635 te betal en, en \' OOr zoover het mogelijk is, 
deze van 1636 (22 . ~ptember 1638) 

Heg . 560, fol. 35 en 

20 1972. Ingevolge den raad van Jen voorzilter an Vlaanderen (zie 
nr 1970) wordt het plechtig verloog nog denzelfJen dag gedaan. De 
voorzilter h eeft in lemmcnd geantwoord no:pens het niet aanvaarden 
van den eed van den zoon van tresorier-generaal Kinscbot, geboren 
Brabander ; hij verklaar! dat het precedent van 1620 toen de eed van 

25 raad sheer Malincll werd aanvaard, te wijlen is aan de onwetendheid 
van den Raad ; de Haad belooft zich tegen deze aanstelling te verzetten, 
en dat hij alle evcntueele documenten nQpens het verbod aan vreemde
lingen om hewusten post te bezetten, gaarne aan de Staten zal over
mak en (22 eptemher 1638) 

30 Reg . 560, fol. 35 v 0 -37 vo. 

1973. Verlenging met zes maanden van de overeenkomst m et de 
brouwersnering van :Meen en (22 Sep tember 1638) 

Reg. 560, fol. 37 V 0
• 

(") Û\' e t' tlit geding , cfr. GAILLIARD, 1\l é lllOTÏOliX, nr 1554. 



-286-

1974. De acte presentatie werd opgemaakt en aan de principalen 
voorg·elegd (23 September 1638) 

Reg. 560, fol. 37 V 0
• 

1975. Men besluit de plakbrieven te doen uithangen voor het ver
pachten voor drie jaar van het. markschip t.usschen Gent en Brugge 5 

(23 September 1638) 

Reg. 560, fol. 38. 

1976. Ammunitionari Melgar wordt gelast met het onderzoek naar 
de gegrondheid van een rekwest van kap. Bastien (24 September 1638) 

Reg. 560, fol. 38. 10 

1977. Een vertegenwoordiger wordt gestuurd om eenige onontbeer
lijke herstellingen aan Sas-van-Gent te gaan opnemen (24 Septem
ber 1638) 

Reg. 560, fol. 38. 

1978. Men besluit kopijen van documenten door tresorier-generaal 15 

Kinschot aan den bisschop van Gent overgemaakt, aan de principalen 
voor te leggen. Ze zullen ook aan den Raad van Vlaanderen worden 
overgemaakt. Zie n,. 1970 (24 en 27 September 1638) 

Reg. 560, fol. 38 vo en 39 V 0
• 

1979. Gedetailleerd voorstel van overeenkomst met Artais betref- 20 

fende de Landen van Debat. « Haweel in Watene, ende Welverdijnghc 
Haweels ende Sint Momelin, Wijdebrouck, Garlingem. » De rechten 
die daar geheven worden zouden dezelfde zijn als in Vlaanderen maar 
Artois zal zorgen voor de inning (24 September 1638) 

Reg. 560, fol. 38 V 0 -39. 

1980. Pieter Coornaert en Jan Roothals, gezwoornen van de Vrije 
Sch~ppers van Gent, slaan de pacht : << verpachtinghe van het rnarek
schip van Ghendt op Hulst » aan voor drie jaar (24 September 1638) 

Reg. 560, fol. 39. 

25 

1981. Men besluit de bestuursuitgaven van de Staten niet meer door 30 

ordonnancies van betaling te dekken, maar met eenvoudige bons 
(28 Sep temher 1638) 

Reg. 560, fol. 39 vo. 
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1982. De Raad van Vlaanderen maa kt aan de Staten bekend, dat de 
zoon van tresorier Kinschot, van den « princelijken raede >> een acte 
van habilitatie lot het bekleeden van den post van lieutenant-civil te 
Gent heeft verkregen , alhoewel hij te Brussel geboren werd (dit stuk 

5 fol. 41) . Hierop schrij ven de Staten aan den Geheimen Raad om dit 
Le verhinderen (zi e nr 1970), en " « brief van ue vergaedering he aen 
sijne hoogheijt te ~ tevcn sweert, om te weten of sijn intentie is om 
sijne verre absentie, dat de vergaederinghe d'acte presentatie hem in 
persoone sauden overdraeghen . » (28 'eptember 1638) 

10 Reg . 560, fol. 39 V 0 -41. 

1983. Uitstel van betaling wordt toeges taan aan Jan clu Monuet, 
pachter (30 Sepl emb~r 1638) 

H.cg. 5fî0, fol. 41 v o. 

1984. Het verzoel van lieutenant Balderez van h el kasteel van Gent, 
15 om betaling van zijn troepen die sedert. 11 maanden niets ontvingen , 

wordt afgeslagen ; men zal nochlans hulp vcrl eenen voor de gepcs li
fcr·eerdc solcla1en (30 September 1638) 

Reg . 5GO, fol. 41 V 0
• 

1985. Cl an~ Clac · verzoek! 0 111 in vrijheids1clling; de voorwaarden 
20 hiertoe door {Ie Stalen g·es tclcl zijn dal hij van al zijn aanspraken en 

processen afslan el doet , dat hij een vo lledige lij st van z.ijn bezittingen 
levert , zonder er uit te zonderen de lu ~erlijkheid welke hij in Brabant 
onder een ancleren naam kocht (30 Srptember 1638) 

Reg. 560,fol. 42. 

25 1986' . << Acte presentatie van het subsidie . D'intreckinghe van de 
ghemelde commissic van den lieut.enant civil van Ghendt gheboren 
Brabander wort eX!presse conelitien ghemaeckt van h et accorclt met 
energ icque termen . » Zie nr 1970 (zonder datum) 

Reg. 560 , fol. 42 V 0 -47. 

30 1987. Men besluit een groole hoeveelheid salpeter die men aan 't ver
vaardigen is, te betalen (4 October 1638) 

Reg. 560 , fol. 47 V 0
• 
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1988. Men besluit de verpachting van de veerschuiten (tusschen Gent 
en Hulst) uit te stellen tot 6 October (4 October 1638) 

Reg. 560, fol. 47 v o. 

1989. UitYoerig verslag van ingenieur de Bucq over werken die aan 
de vaart van Stekene naar Hulst moeten worden uitgevoerd. Besluit 5 

dat ze zn1len worden geïnspecteerd door heeren van de Vergadering; 
aanstellen van verlegenwaardigers om die werken aan te besteden 
(Gent, 7 October 1638) 

Reg. 560, fol. 47 V 0 -49. 

1990 ·. << v crpachtinghe van het. marckschip van Ghent op Hulst. )) 10 

' « Verpachtinghe van de baergien van Ghendt op Brugghe met condi
tien ; t'saemen voor 2.394 pond grooten , 6, 8. )) (6 October 1638) 

Reg. 560, fol. 49 V 0 -55. 

1991. Men beslnit , dat ingevolge een vertoog van den magistraat 
van Antwerpcu , de kalsijde te Burcht. zal worden verl egd (6 Octo- :1: 5 

her 1638) 
Heg. 560, fol. 55 V 0

• 

1992. Opdracht aan baljuw de Brabandere om in aanwezigheid van 
notari s en getuigen, aan Jan van Have te vragen om welke reden hij 
het cijnsboek van de heerlijkheden wil zien. Opdracht aan denzelfden 20 

baljmv om den oud en steen·weg Ie Burcht. te dorn herstellen (6 Octo
ber 1638) 

Reg. 560, fol. 55 vo. 

1993. In hel vcrzoek van mestrc de camp Hennin, bevelhebber op 
de Zuidleie , om vrijdom van belasting voor zijn gezin , wordt toege- 25 

stcmd , mits de vrijdom op den wijn ~ l echl s voor een kwarteel per 
jRar geldt. (15 October 1638) 

Reg. 560, fol. 56. 

1994". << Die van Steen huij se versoueken bij r equeste continuatie 
~van hun accorcll; I' gonnc hun toeghestaen wordt voor 1.000 guldens ao 
sjaers. )) Verlenging van de overeenkomst met den magistraat vall 
Steenhuise nopens zijn afkoop van de belastingen voor den tijd van 
drie j aar vanaf 1 Mei 1639 (16 October 1638) 

Reg. 560, fol. 56. 
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1995. Men besluit een afvaardiging van de Staten, waarbij zich ver
tegenwoordigers van den Raad van Vlaanderen voegen, naar Brussel lc 

sturen, om in den « Princelijken Raad » vertoog te doen tegen het aan
stellen van Kinschot tot lieutenant civil te Gent. Het decreet waartegen 

5 vertoogd wordt, volgt. Zie nr 1970 (Gent, 19 en 20 October 1638) 

iO 

Reg. 560, fol. 56 V 0 -58 V 0
• 

1996*. << Antwoorde dat sij hem die conden toesenden ofte wel voor 
desen keer sonder te treeken in consequentie overgheven aen den 
Raedt van Staeten. » (Antwoord op nr 1982) (16 October 1638) 

Reg. 560, fol. 58 V 0
• 

1997*. << Besolutie de selve acte per messagier te senden aen ijne 
hoogheijt. » (Gent, 21 October 1638) 

Reg. 560, fol. 59 en vo. 

1998. Opdracht aan de vier commiezen om aan president Melius 
15 te Leuven 5.000 gulden van de schuld te betalen. Zie n'· 1545 (22 Octo

ber 1638) 

20 

Reg. 560, fol. 59 V 0
• 

1999. Opdracht aan de vier commiezen, om hun quotas van de 
subsidie van 700.000 gulden gereed te houden (26 October 1638) 

Reg. 560, fol. 60. 

2000. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Jan de Monuet, 
geëxecuteerd pachter van het bestiaalgeld en den brouwersgulden in 
Veurne en Bourbourg Ambacht en de kasseirij Sint-Winnoxbergen. 
Voorwaarden tot invrijheidstelling van zijn borgen (27 en 29 Octo-

25 ber 1638) 

30 

Reg. 560, fol. 60 en 60 V 0
• 

2001. Brief aan de k3.1piteins Gidts en van Praet, opdat ze zouden 
uitleg geven over hun rekeningen van betalingen van de troepen 
(28 October 1638) 

Reg. 560, fol. 60 V 0
• 

2002*. << Protest ghedaen an den president van Vlaenderen vanwe
ghen de vergaederinghe van niet af te nemen den eedt van den voor-

37 
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noemden lieutenant civil. )) 't Is te zeggen dat de voorzitter dezen eed 
niet mag afnemen (28 October 1638) 

Reg. 560, fol. 61-62. 

2003. Brief van den Raad van Financiën, die aan de Staten last geeft 
de troepen te betalen (21 October 1638) 5 

Reg. 560, fol. 62 en vo . 

.2004*. « Petitie van 110 duijsent guldens ter maandt. )) (21 ,Octo
ber 1638) 

Reg. 560, fol. 62 V 0 -63 yo. 

2005*. « Conf.erentien met den bisschop van Ghendt op de selve 10 

affairen in de vergaederinghe ghecommen sijnde ende gaet mede naer 
Brussel met de gheheele vergaederinghe. )) Het gaat over het aanstellen 
van den lieutenant civil (29 en 30 October, 1 en 2 November 1638) 

Reg. 560, fol. 64-65 V 0
• 

2006. Op het verzoek van den gouverneur van Nieuwpoort om eenige 15 

barakken te herstellen, wordt geantwoord dat hij zich tot de Financiën 
moet wenden (2 November 1638) 

Reg. 560, fol. 65 vo. 

2007. Betaling van wedde en gratificaties aan kap. Hennin, heer van 
Séclin (2 November 1638) 20 

Reg. 560, fol. 65 V 0 -65bis vo. 

2008*. « Den bisschop van Ghendt met de vergaedering he naer 
Brussel in de affairen tot het doen intreeken de commissie van den 
lieutenant civil tot Ghendt versouckt dat mede saudc gaen den pen
sionaris du Laurij niet wesende van de vergaederinghe waervuijt 25 

swaerigheijt ontstaet op de forme ende gheresolveert te consenteren dat 
den selven mede saude gaen ten van (sic) de stadt, sonder nochtans 
eenigh acces in de v·ergaederinghe te hebben. )) (3 November 1638) 

Reg. 560, fol. 65bis V 0 -66. 

2009". « Conierentien tot Brussel op de selve affairen . >> De Cardi- 30 

naai-Infant weigert aan hun verzoek te voldoen, onder voorwendsel dat 
alleen de Koning hier kan beslissen; men zal aan dezen schrijven . 
Uitvoerig verslag over de voetstappen van de vertegenwoordigers. Op 
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9 November (ze zijn op 4 dito afgereisd) besluiten ze niet terug te 
keeren, alhoewel de dag van de collatie over het gewone subsidie 
nadert (zie nr 2004); ze schrijven aan de hoofdcollegiën om daar andere 
vertegenwoordigers te sturen; tevens wordt aan de hoofdcollcgiën 

5 gezegd, geen betalingen of leveringen te doen; op denzelfden dag 
vraagt de Raad van Financiën aan de troepen die op het subsidie van 
700.000 gulden worden onderhouden dezelfde betalingen te laten 
genieten als aan de andere. Dit wordt geweigerd (4 tot 16 Novem
ber 1638) 

10 Reg. 560, fol. 66-7i. 

2010. Opdracht aan aartsdiaken Bourgoigne Co) om de hoornen te 
llurchl en Zwijndrecht te verkoopen (Brussel, 9 en 16 November 1638) 

Heg. 560, fol. 69 en 70. 

2011. Opdracht aan Snijders om zijn rekeningen klaar te houden 
15 en een kÛJpij te sturen van het octrooi verkregen door den magistraat 

van Antwerpen (9 Nov·ember 1638) 

Reg. 560, fol. 69. 

2012. Men besluit een geschenk van 100 gulden aan den biechtvader 
van den Cardinaal-Infant aan te bieden, zonder echter van de zaal 

20 Kinschot te gewagen (12 November 1638) 

Heg. 560, fol. 70 V 0
• 

2013. Men zal prins Thomas gaan gelukwenschen voor zijn terug
keer en hem verzoeken ten gunste van de Staten op te treden in zake 
het geding Kinschot (Brussel, 15 November 1638) 

25 Heg. 560, fol. 70 V 0
• 

2014. Verzoek aan de vertegenvvoordigers van Artais om hier te 
komen, om over de landen van debat te handelen (Brussel, 16 Novem
ber 1638) 

Reg. 560, fol. 7i. 

30 2015. Gunstig advies over het verzoek van ontvanger-generaal 
de Vicq om de leeningen van gelden voor het dekken van het tekort 
van de winterbede te mogen verlengen (Brussel, 16 November 1638) 

Heg. 560, fol. 71. 

(1D) Bourgoigne, aal'lsdiaken van Sint-Donaas te Brugge. 
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2016. Men besluit op 29 November collatie te houden over de gewone 
bede (Gent, 17 November 1638) 

Reg. 560, fol. 71 vo. 

2017. De ingezetenen van het Land van Aalst klagen over zekere 
verancleringen aan de lijst van het innen van de belasting. Men besluit 5 

die van Meisen en Beveren te aanhooren (Gent, 17 November 1638) 
Reg. 560, fol. 71 V 0

• 

2018. Het project van acte acceptatie van de 200.000 gulden buiten
gewoon subsidie wordt voorgelegel en aan de principalen gestuurd 
(Brussel, 18 November 1638) 10 

Reg. 560, fol. 71 vo. 

2019. Men besluit dat alle vertegenwoordigers naar Gent zullen 
terugkeeren (Brussel, 18 November 1638) 

Reg. 560, fol. 71 V 0
• 

2020". « Acte acceptatie. » Van de 200.000 gulden. Het verzoek 15 

betreffende den lieutenant civil te Gent wordt uitdrukkelijk afgewezen, 
omdat deze zaak geen verband houdt met de subsidie (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 72-74. 

2021. Men zal de principalen raad1plegen .over den inhoud van een 
brief van den Cardinaal-Infant die vraagt de troepen te onderhouden 20 

naar een bijgevoegde lijst (Gent, 23 November 1638) 

Reg. 560, fol. 74. 

2022. Betreffende het verzoek van Walraud du Prez (11
) om den post 

van provoost op de Zuidleie, tevoren door Gaultier van Thienen 
bekleed, te krijgen, wordt besloten dat men zal onderzoeken of dit 25 

ambt nog nut heeft (Gent, 23 November 1638) 

Reg. 560, fol. 74. 

2023. Mits voorleggen van zijn staten, zullen zijn leveringen van 
fourrage aan Pieter de Smet worden betaald (Gent, 23 November 1638) 

Reg. 560, fol. 74. 30 

(11) Een Walraud du Prez was vroeger provoost van deze rivier (nr 128) . Is het 
dezelfde of is de sollicitant zoon van den vroegeren provoost ? Hoe dan ook, het verzoek 
werd afgewezen doordat het ambt wordt afgeschaft. Zie nr 2035. 



-293-

2024. Men zal aan de principaltm vragen, of men over de acte accep
tatie van de 200.000 gulden zal handelen op de collatie, gehouden over 
het toestaan der gewone bede (Gent, 23 November 1638) 

Reg. 560, fol. 74 v o. 

5 2025. Gunstig advies over het verzoek van de vereenigde ketelaars 
van Gent, Brugge en Ieper, om bevestiging van hun privilegiën 
(23 November 1638) 

Reg. 560, fol. 74 V 0
• 

2{)2"6. Lijst van ka1piteins en andere officieren, waarover twijfel 
10 bestond of ze wel moesten door de Staten uit de buitengewone sub

sidie >-vorden betaald; deze lijst wordt opgestuurd door den Infant met 
bevel die officieren te betalen (17 November 1638) 

Reg. 560, fol. 75-76 V 0
• 

2027. Lijst van de aanwezigen ap de collatie van 3 December 1638 
15 (zonder datum) 

20 

Reg. 560, fol. 77. 

2028"' . « Resultat te accorderen omnium votis te accorderen (sic) 
90 cl uijsent guldens ter maent voor 6 maenden. >> Zie nr 2043 (3 Decem
ber 1638) 

Reg. 560, fol. 77-79. 

2029. Ingevolge een vertoog van de vertegenwoordigers van Ieper, 
wordt besloten procureur Kistemaecker, die bezittingen van Claas Claes 
heeft aangeslagen, te ontbieden (3 December 1638) 

Reg. 560, fol. 79 en v o. 

25 2030 . Aanstellen van Sebastiaan de Prince tot greffier voor Burcht 
en Zwijn(lrecht (4 December 1638) 

Reg. 560, fol. 79 v o. 

2031. Op brieven van baljuw de DraLandere wordt geantwoord dat 
hij g·een acht moet slaan op de bevelen van den magistraat van Antwer-

ao pen nopens het verleggen van den steenweg, maar alleen de opdrach
ten van ingenieur Coecq moet uitvoeren; dit wordt aan dezen ingenieur 
medegedeeld; omwille van de afwezigheid van aartsdiaken Bourgoigne 
wordt daarenboven voorloopig geen beslissing genomen betreffende 
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het betalen der achterstallige cijnzen door .Jan van Hove geëischl 
( 4 December 1638) 

Reg. 560, fol. 80 en 80 V 0
• 

2032. Nopens wijlen Geeraert van den Eeckhaute, gewezen contro
leur van den uitdrijf en andere belastingen, waarvan de goederen 5 

werden geïnventariseerd, in aamvezigheid van de chepenen van 
Burcht, op voorschrift van de schepenen van de Keure : men zal onder
zoeken of hîj poorter van Gent was, of hij in deze hoedanigheid geen 
besthoofd verschuldigd was, en of het verblijf buiten deze stad hem 
zijn hoedanigheid van poorter niet heeft doen verliezen (4 Decem- 10 

ber 1638) 
Reg. 560, fol. 80. 

2033. Men zal trachten te Brussel het octrooi te doen intrekken dat 
aan den magistraat van Antwerpen werd toegestaan voor het maken 
van de kalseide. Zie nr 1616 (4 December 1638) 15 

Reg. 560, fol. 80 V 0
• 

2034. Bericht dat goederen van Claas Claes beneden hun waarde 
worden ingesteld (7 December 1638) 

Reg. 560, fol. 80 V 0
• 

2035. Na vertoog van kap. Errera die om het afbetalen van achter- 20 

stallen verzoekt, wordt hem aangeraden zich tot kap. Hennin te wen
den, aan wien ze werden uitbetaald (7 December 1638) 

Reg. 560, fol. 80 V 0
• 

2036. Op nr 2022 wordt geantwoord dat deze post thans overbodig 
is, omdat hij slechts voor den tijd van het delven van de vaart noorlig 25 

was (9 September 1638) 

Reg. 560, fol. 81. 

2037. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van Sint
Winnoxbergen om van zijn quota in de subsidies te worden vrijge
houden, als vergoeding voor de groote onkosten voor het onderhoud ao 
der troepen (9 September 1638) 

Reg. 560, fol. 81. 
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2038 1
• << Re olutie d'acte niet te lichten, maer te persisteren bij 

acte presentatie. >> (9 December 1638) 

Reg. 560, fol. 81. vo. 

2039 . Betaling aan den magistraal van het Land van Waas voor 
5 verdedigingswerken tegenover Ant"verpen en den Blokkersdijk en van 

leveringen aan de troepen in het Land vau Waas (9 December 1638) 

10 

Reg. 560, fol. 81. V 0
• 

2040 . Het besluit (zie n" 2038) de acte acceptatie niet te aanvaarde11 
wordt aan den bisschop van Gent overgemaakt (10 December 1638) 

Reg. 560, fol. 82 . 

2041. Opdracht aan procureur Kistemaeker om voort te gaan met de 
inbeslagneming van de goederen van de weduwe Mathieu Rijckebusch. 
Wat het aanslaan der goederen van Claas Claes aangaat, zal hij zich 
regelen naar de voorschriften van den magistraat van Ieper (11 Decem-

15 ber 1638) 

20 

Reg. 560, fol. 82. 

2042"'. << Representatie aen sijne hoogheij t met schoone, energicque 
en deurslaende termen. >> Over het aanstellen van een Brabander tot 
lieutenant civil te Gent . Zie n" 1967 (te Brussel , op 15 December 1638) 

Reg. 560, fol. 82 V 0 -83 vo . 

2043"' . « Ac te presentatie subsidie. >> (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 84-86 V 0
• 

2044. Toen de vcrtegenwoordigers te Brussel waren, hebben ze bij 
tresorier-generaal Kinschot en bij andere persoonlijkheden sterk aan-

25 gedrongen op het inrichten van een koninklijk hospitaal in Vlaanderen 
(zonder datum) 

Reg. 560, fol. 86 vo. 

2045. Opmaken van een +« Staet van de oncosten die moeten ande 
provintie valideren op het gheaccorcleerde voorgaende extraordinaire 

30 subsidie. >> (Brussel, 16 December 1638) 

Reg. 560, fol. 87-88. 



-296-

2046. BoYenvermeld tuk wordt aan tre orier Kin chot overgemaakt, 
met verzoek om de uitga ven voor de campagne van het verleden zomer
seizoen in de kwartieren van Gent en Brugge op het subsidie te mogen 
valideeren (17 December 1638) 

Reg. 560, fol. 88. 5 

2047. Op bericht van procureur Maurissien, dat men hem de insi
nuatie wil doen van de besluiten in den Geheimen Raad getroffen in 
zake het conflict nopens den lieutenant civil, wordt hem opgelegd te 
zeggen dat hij in die zaak de procureur van de talen niet is. Zie 
nr 1967 (17 December 1638) 1.0 

Reg. 560, fol. 88 en V 0
• 

2048* . « Requeste aen sijne hoogheijt om t'hebben commissarissen 
ter auditie van 's lants rekeninghen. )) (17 December 1638) 

Reg. 560, fol. 88 vo. 

2049 . Op brief nr 2026 wordt geantwoord met een lij st van de offi- i5 

eieren die geen dienst doen in Vlaanderen en dus niet kunnen worden 
betaald (17 December 1638) 

Reg. 560, fol. 88 V 0 -89. 

2050. Brief van den Haad van Financiën die aanddngt op het aan
brengen van de acte presentatie van de 200 .000 gulden (20 Decem- 20 

ber 1638) 
Reg. 560, fol. 89 en vo. 

2051. Men besluit dat de Vcrgadering op 23 dezer zal uiteengaan 
(21 December 1638) 

Reg. 560, fol. 90 vo. 

2052. Verzoek aan tresorier Kinschot om maatregelen te treffen om 
het fort Sint-Antoine C2

) aan Sas-van-Gent voor een volledig verval 
te redden; Qpdracht aan procureur Maurissien om voor het sturen van 
de acte acceptatie van de gewone bede te zorgen (Brussel , 23 Decem-

25 

ber 1638) 3o 
Reg. 560, fol. 90 vo. 

(12) Het Sint-Antoniusfort was op de Sasschevaart gelegen, benoorden Zelzate. 
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2053. Men besluit de ontvangen acte van acceptatie aan de princi
palen te sturen (Gent, 25 December 1638) 

Reg. 560, fol. 90 V 0
• 

2054. Acte acceptatie van de gewone bede (23 December 1638) 

Reg. 560, fol. 91-92 V 0
• 

2055. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering le Gent op 
10 Januari 1639 (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 93. 

2056 . De betalingen van soldij door meslre de camp Crequy en 
10 andere officieren aangevraagd, worden afgewezen tot na het antwoord 

van den Raad van Financiën op den staat van de betalingen gedaan met 
het subsidie van 700.000 gulden (zonder datum.J 

Reg. 560, fol. 93. 

2057. De magistraat van Hulst weigert een pijp olie, door de Staten 
15 geleend voor in geval van nood, terug te geven; men schrijft hem ze 

op te sturen (11 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 90 V 0
• 

2058. De magistraat van Grevelingen verzoekt om betaling van de 
uitgaven voor het oprichten van sommige stallen aldaar; men vraagt 

20 aan commies Caloen hoeveel daarvoor reeds werd uitgegeven en in 
welke omstandigheden (11 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 90 V 0
• 

2059. Opdracht aan <.le vier commiezen om al het mogelijke geld te 
innen voor het betalen van rle troepen, zoodat men zoo weinig mogelijk 

25 moet leenen (11 Januari 1639) 

30 

Reg. 5GO, fol. 90 v". 

2060. De magistraat van Nieuwpoort wordt gemachtigd de wer
ken aldaar, namelijk het oprichten van barakken, op te nemen 
(13 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 94. 

38 
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2061. Commies van de Financiën Maes komt de « acceptatie » van het 
subsidie van 200.000 gulden r egelen; hij wordt eerst verzocht zijn 
yoorstellen schriftelijk op te stellen (15 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 94. 

2062. Dit vertoog wordt gedaan ; de brief door den Infant aan den 5 

commies medegegeven , verzoekt om anticipatie van 175.000 gulden 
op het subsidie van 200 .000 gulden ; volgt de geloofsbrief van dezen 
commies en het project van acte acceptatie van het subsidie. Geen 
verand ering is daarin te bespeuren voor wat het aanstellen van den 
lieutenant civil betreft (de twee brieven zijn van 12 Januari 1639, de 10 

acc€!ptatie van 16 dito) 

Reg . 560, fol. 94 V 0 -97. 

2063. Het vertoog aan den Infant over het aanstellen van den lieute
nant civil teruggestuurd met weigering in margine (12 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 97-98. 

2064. De Vergadering besluit de principalen te raadplegen over het 
voorgaande verzoek (geheel n'· 2062). De autentieke stukken worden 
aan den commies teruggegeven (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 98 vo. 

15 

2065. Discussie met commies Maes, hij weigert deze autentieke 20 

bescheiden weer te aanvaarden; daar men het nie t eens wordt « hebben 
de ghedeputeerde oorlof genomen, ende sijn zoo vertraeken » (zonder 
datum) 

Reg. 560, fol. 98 V 0 -99. 

2066. Aanvaarden van de acte acceptatie van de gewone bede 25 

(19 Januari 1639) 
Reg. 560, fol. 99. 

2067. Verzoek aan de Financiën om de noodige werken aan hel fort 
Sint-Antonius aan het Sas, uit te voeren. Zie nr 2052 (19 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 99 V 0
• 30 

2068. Aanvaarden van het steungeld, door den Raad van Financiën 
aan Nieuwpoort toegestaan (20 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 99 V 0
• 
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2069. Een halve soldij wordt uitbetaald aan de compagmeen van 
kapiteins Claude, de Croy, baron de Clercq, en de Stop,pelare, die naar 
Spanje trekken (20 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 99 V 0
• 

5 2070. De vier commiezen wijzen erop, dat het hun, tengevolge den 
inval van den vijand in de streek van Sint-Omaars en van Kalloo , 
onmogelijk was, de gelden voor het betalen van hun quotas te innen , 
ze vragen de door hen aangegane leen in gen te mogen verlengen, het
geen voor drie maanden wordt toegestaan. De opdrachten volgen voor 

10 elken commies (21 Januari 1639) 

15 

Reg. 560, fol. 99 V 0 -100. 

2071. Brief van den gouverneur-generaal, antwoord op nr 2049; hij 
beveelt alle officieren vermeld in de lijst onder rl" 2026 te betalen 
(12 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 100 V 0
• 

2072. Aan dezen brief wordt gunstig gevolg gegeven (20 Januari 
1639) 

Reg. 560, fol. 100 V 0 -101. 

2073. Brief van procure ur Le Gay over het proces in .Raad van 
20 Mechelen door d·en dijkgraaf tegen de Staten ingespannen omdat ze 

hem hebben aangesteld en hem een eed hebben afg·enomen C3
). Een 

maand uitstel wordt gevraagd, omdat de Staten te veel bezigheden 
hebben (20 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 101. 

25 2074. Baljuw de Brabandere moet naar de Vergadering komen, en 

30 

tevens zijn rekeningen aanbrengen (20 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 101 V 0
• 

2075. Regeling van de betalingen aan Pieler de Smet en Manaulx 
voor hun leveringen van haver en hooi (20 Januari 1639) 

Reg . 560, fol. 101 V 0
• 

( t3) Misschien gaat cUt proce~, waar we elders niets OYer vinden, over het feit dal 
de Staten dezen dijkgraaf hebben aangesteld terwijl h et schijnt te blijken (GAILLIARD, 

lltémoriaux, IV 2103) dat de dijkgraaf door de Lelrokken gelanden moet worden verkozen. 

l 
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2076. Verbod aan de pachters om steenkool te leveren aan de forten 
van Sint-Joris en Grammene (20 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 101 vo. 

2077"'. « Resultaat d'acte niet te aanveerden maer te persisteren. >> 

De acte acceptatie van 200.000 gulden, het conflict gaat om het aan- 5 

stellen van den lieutenant civil. Zie nr 1967 (21 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 102-103 V 0
• 

2078"' . « R~pr·esentatie aen sijne hoogheijt sulx adviserende. >> (zon
der datum) 

Reg. 560, fol. 103 V 0 -104. 10 

2079. Aan Jaspar Lymosijn, pachter van verschillende rechten in 
de districten van 'Vatten en Bourbourg, wordt de gevraagde kwijt
schelding· van zijn achterstallige pachten geweigerd, maar uitstel van 
betaling toegestaan (24 .Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 104-105 V0
• 15 

2080. Dergelijk besluit ten gunste van Pieter van Essche, pachter 
van het bestiaalgeld in Bourbourg-Ambacht (24 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 110 vo. 

2081. Dominicke, commies van den impost in het kwartier van 
Brugge, protesteert tegen het feit dat sommige posten uit zijn rekening 20 

geroyeerd werden, terwijl ze in de rekeningen van de overige commie
zen werden << gepasseerd »; men zal dit goedmaken (24 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 111. 

2082. Claas Claes, gevangene te Ieper, heeft gebruik gemaakt van 
den dood van den cipier, Marijn vanden Haute, om te ontvluchten. De 25 

weduwe van den c~pier is insolvent; consult wordt gehouden over de 
vraag, of de burggravin van Ieper, van wie dit « ci,pierage » afhangt, 
burgerlijk verantwoordelijk is voor de schulden van den ontvluchten 
Claas Cla·es. Dit wordt vastgesteld en daarbij wordt bepaald dat ze het 
recht niet heeft van dit cipierage afstand te doen, tenzij ze tevens het 30 

burggraafschap van leper afstaat (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 111-1'12 V 0
• 
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2083. Men besluit het fort Sint-Filips, op de Zuidleie, te doen 
inspecteeren om de meest dringende herstellingen vast te stellen 
(26 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 113. 

5 2084. Voortzetting van de redemptie van alle belastingen en rechten 
aan Baasrodc, voor een jaar vanaf 1 Mei 1639, mits betaling van 
800 gulden (27 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 113. 

2085. Ingevolge verzoek onder n•· 2058, wordt aan den magistraat 
10 van Grevelingen opdracht gegeven zich tot den Raad van Financiën te 

wenden (27 Januari 1639) 

15 

Reg. 560, fol. 113. 

2086. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan pachter Jan cln 
Monuct (27 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 113 v". 

2087. Zelfde overeenkomst als onder n" 2085 ten gun ste van Opdorp, 
mits betaling van 45 pond groote (27 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 113 V 0 -114. 

2088. Opdracht aan procureur Maurissien om in den Geheimen Raad 
20 het proces te doen voortzetten tegen Albert de Beuf, heer van vVatervliet, 

nopens zijn aan spraken op vrijdom van belasting (27 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 114. 

2089. Men besluit de subrogatie van commissarissen in het proces 
. tegen de erfgenamen van Marcus Cassetta, te erkennen. Zie n' 1954 

25 (27 Januari 1639) 

30 

Reg . 560, fol. 114. 

2090. In zake het proces tegen den dijkgraaf , wordt besloten alle 
stukken te doen komen betreffende het proces van Jan van Hove tegen 
dezen dijkgraaf. Zie n" 2073 (27 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 114 V 0
• 
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2091. Brief van den Cardinanl-Infant : hij heeft vernomen dat de 
tolrechten op den brandewijn in het land versch illen van plaat tot 
plaats, en dat het stoken ervan overal toegelaten is. Daar het niet goed 
i , dat deze drank, waarvan de overdaad zoo schadelijk is voor de 
gezondheid, lager zou worden belast dan den overigen drank, beveelt 5 

hij hem een lijst van de loltarieven en rechten op den brandewijn te 
laten geworden (9 December 1638) 

Reg. 560, fol. 114 V 0 -115. 

2092. 1ieuwe resolutie nopens het regelen van den toestand in de 
Landen van Debat tu sehen Vlaanderen en Artoi ; de vorige resolutie 1.0 

van 24 September 1638 worelf bijna heelemaal heve tigd. Zie nr 1979 
(29 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. ii5. 

2093. Octaviaan van Maurissien wordt gela t de adviezen van de 
subalternen over de werken van de vaart van Hulst., over le brengen 1.5 

(29 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. ii5. 

2094. Opdrach ten aan advocaat StaJin en procureur Le Gay, allebei 
ten pensioene van de Staten bij den Grooten Raad te Mechelen, in zake 
het proces tegen den dijkgraaf. Zie nr 2090 (31 Januari 1639) 20 

Reg. 560, fol. 115 V 0 • 

2095. Uitstel van betaling wordt toeg·eslaan aan Jan van Ootegen, 
pachter van het schaapsgeld in het vijfde k' ar tier van Vlaanderen 
(31 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 115 V 0 • 25 

2096. Pensionaris Caloen, van het Vrije, en Maximiliaan van Praet, 
heer van Moerkerke, chepen van hetzelfde college, hebben na het aan
hooren van een petitie door den hertog van Havré gedaan aan de Vier 
Leden en aan de ubalterne teden en ka sclrij en, getracht ook te 
zetelen op de auditie van de rekeningen; dit werd hun geweigerd 30 

(31 Januari 1639) 

Reg. 560, fol. 116 vo. 
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2097*. « Petitie van de continuatie van het ordinaire s11bsidie ende 
een subsidie extraordinaire van een millioen. >> (

14
) (brieven van 

28 .T anuari 1639, petitie gedaan op 31 .T anuari) 

Heg. 560, fol. 1i 7-120 V 0
• 

5 2098. De Vergadering zal uiteengaan tot 16 Februari 1639 

10 

(31 Januari 1639) 
Reg. 560, fol. 120 V 0

• 

2099. Besluit daL de Vergadering weer uiteengaat tot 10 Maart 
(17 Februari 1639) 

Reg. 560, fol. 120 V 0
• 

2100 . Brief van den Raad van Financiën die aandringt o:pdat de 
Staten zonder ver-wijl het betaling bevel ten gun te van kap . Theodore 
de Roy en con ort en alsmede van mesh'e de camp de Molinghien en 
de Willerval, kap. de Villa, en hel garn izoen van fort Phi1ip1pe, zo udm1 

15 uit voeren (24 <'n 8 Fehn1ari, 29 en 28 Jan uar i 1639) 

20 

25 

Reg. 560, fol. 121 en V 0
, 121 V 0 -122, 122 V 0 en 122 en V 0

• 

2101. Brief van denzelfden Raad , die een staat vraagt van de uitga
ven gedaan met de 100.000 gulden van het subsidie van 700.000 g uld en 
!Je ternel voor ve ling" erken in Vla::md ren (15 Februari 1639) 

Reg. 560, fol. 122. 

2102 ~ . (( Afgheslagen bij decreet. » De gouverneur-generaal ver
\Yerpt de verklaring van de Staten dat ze de voorwaarde betreffende 
den lielll enant civil, in de acte acceptatie van het subsidi e van 
200.000 guld en , hlijven voor staan . Zie n'· 2078 (16 Februari 1639) 

Reg. 560, fol. 123-124. 

2103. Lij st van de aanwezigen op de V rgadering- van 12 Maart 1639 
(zonder datum) 

Reg. 560, fol. 124. 

(14) Gelijktijdig wel'clen aan de versclliJlendc provmctes subsidies gevraagd die 
30 moesten dienen om een Jege1· van 30.000 man op de been te brengen. Op 27 Februari 

~;cllrijft de gouverneur-generaal aan den Koning da l Vlaanderen en Brabant gunstig oor
deelen over deze I ede (CorresJ>Ond ., III , tF 858) ; zi e nr 2104. Misschien moet men hierin een 
gevolg zien van het accoord door Frankrijl{ met de Vereenigde Provinciën aangegaan 
(M émoires de F1"édér"ic-Henri, bladz. 250) , om met het begin van Mei een inval te doen 

35 in de Spaansch e Nederlanden . 
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2104". « Resultat te accorderen continuatie van 90 m. guldens ter 
maendt voor 6 rnaenden ende voor extraordinaire 600 m. eens. )) Zie 
nr 2097 (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 124 v 0 -127. 

2105. Bericht van den magistraat van Cassel, - overgemaakt door 5 

dezen van Ieper, - dat de Fransehen in het land gaan binnenvallen; 
dit nieuws wordt aan graaf Fonteyne en aan don Cantelmo overge
maakt (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 127 en V 0
• 

2106. Men besluit dat vertegenwoordigers de noodige werken aan 10 

de vaart te Hulst zullen onderzoeken (zonder datum) 

Reg . 560, fol. 127 v o . 

2107. Men besluit de veerschuit tus chen Plasschendale en Oostende 
1e verpachten (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 127 vo. 

2108. Men besluit al het mogelijke te doen om een bevel tol lichting 
van 4.100 keurlingen in de kasseirijen van Oudburg en het Kortrijksche 
ongedaan te maken (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 128. 

15 

2109. Men besluit volg·ens de (( livrancie )) van den Raad van Finan- 20 

ciën, een vierde halve soldij aan de troepen uit te betalen (16 Februari 
1639) 

Reg. 560, fol. 128. 

2110. Baljmv de Brabandere moet zijn rekeningen komen voorleg-
gen (16 Februari en 15 Maart 1639) 25 

Reg. 560, fol. 128 en 132 vo. 

2111 "'. (( Verpachtinghe van de baergie op Oostende. )) 't Is te zeg
gen de baargie tusschen Oostende en Plasschendale-Schipstal, voor een 
jaar vanaf 17 Maart 1639 (16 Februari 1639) 

Reg. 560, fol. 128-131. 

2112. Men besluit het aandeel van de Staten in de werken te Blan
kenberge uit te betalen, ten laste van de laatste subsidie (14 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 131 vo. 

30 
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2113. Discussie over de dagorde van de Vergadering; besluit dat 
geh eel de Vergadering naar Brussel zal trekken om de acte presentatie 
subsidie over te brengen. Op 21 Maart zal men overgaan tot het ver
pachten van 's land s middelen (14 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 131 V 0
• 

2114. Procureur Le Gay of advocaat Stalins moeten naar de Verga
dering komen om le consulteeren over het proces tegen den dijkgraaf. 
Zie nr 2090 (14 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 132. 

10 2115 . In het vcrzoek van den magistraat van leper, om Cassel op 
al1 e manieren te mogen helpen ten laste van de generaliteit, wordt toe
gestemd, maar het behoort eerst een specificatie van het noodige aan 
de Vergadering voor te leggen (14 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 132. 

15 2116. De overblijvende fascijnen te Nieuwpoort worden ter beschik
king gesteld van den · gouverneur van Nieuwpoort voor herstellings
werken (14 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 132. 

2117. Na verslag van ingenieur de Bucq en Maurissien worden wer-
20 ken aan de vaart van Hulst aanbesteed (15 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 132 en V 0
• 

2118. Afslaan, na consult met de principalen, van het verzoek van 
den magistraat van Sint-Winnoxbergen om geldelijk te worden 
gesteund door de gen eraliteit in hun lasten, veroorzaakt door de troe-

25 pen gedurende het beleg van Sint-Omaars (vorig jaar) (15 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 132 V 0
• 

2119. Verlenging met een half jaar vanaf 1 Mei 1639 van de over
eenkomst met de brouwers van Meenen (Gent, 15 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 132 V 0 -133. 

30 2120. Up zijn verzoek wordt aan Louis Manaulx zijn pacht van de 
rechten in het Contributieland voortgeze t gedurende het jaar 1 Mei 
1639-1640 (15 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 133. 
39 
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2121. Men besluit geen stemming te houden over de lichting van 
4.100 rekruten (16 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 133 V 0
• 

2122. De aanbestedingen voor werken aan de vaart van Hulst zullen 
doorgaan op 21 Maart (17 Maart 1639) 5 

Reg. 560, fol. 133 vo. 

2123. Vrijdom an de rechten wordt toegestaan aan de Engelsche 
Franciscaansche zusters van Nieuwpoort (17 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 133 vo. 

2124". (( Hesuitat te persisteren. )) Omnium votis, is de repliek op 10 

n '· 2102 (17 Maart 1639) 
Reg. 560, fol. 13-1-135 y o. 

2125. Op hun verzoek wordt aan Joos Stouthal en Pieter de 'met 
voortzetting verleend van hun pacht van den brouwersgulden en den 
ouden dubbelen impost in het Vrije, gedurende het jaar 1 Mei 1639- 15 

1640, mits betaling van 44.300 gulden (18 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 135 V 0
• 

2126" . « Acte 1presentatie subsidie. )) De gewone bede en de subsidie 
van 600.000 gulden; geen spraak van den lieutenant civil daarin (zon-
der datum) 20 

Reg. 560, fol. 136-14.0. 

2127". « Verpachting he van de provintie rechten. )) 

Eerst de 4 pond groote per vat wijn. Alleen Rogier van der Banck 
biedt en haalt het dus met 73.771 gulden; zijll boro·en zijn Louis 
Manaulx en Joos Stouthals (21 Maart 1639) 25 

Reg. 560, fol. 140-143 V 0
• 

Verder het recht op zout, visch en haring. Alleen Jacque Thijs 
biedt en haalt het met 25.751 gulden; zijn borgen zijn Loy van der 
Marien en Joos Stouthals (21 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 14.4-146. 

De groote uitdrijf. Alleen Henri Caulier biedt en haalt het met 
10.200 gulden 11 stuiver ; zijn borg i Noél de Kimpe, de certifiant 
Arnoull de Nes (21 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 14.4.-149. 

30 
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Borgen Adriaan Jnbona en Fr. Verstraete. Het schaapsgeld. Pachters 
zijn Jan Honck ; Tobias Cocquil (borg Tobias vander Straetcn); Pielcr 
Schepens (borg Willern de Waghenaere); Filips Mas ureel (borg Joos 
Bossaert) ; Marten Daniels (borg Daniel ' iV illcvrongel, van Hansheke) 

5 (22 Maart 1639) 
Reg. 560, fo l. 149 V 0 -155. 

2128. Op vertoonen va n zijn commissie, wordt aan kap . de Brie zijn 
w~rlde van sergean L-majoor uitbetaald (21 .Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 155 V 0
• 

10 2129. I opens het vcrleggen van den teenweg legenover Antwerpen , 
wordt aan kap . Poucq voorgestelel di t tot na den oogst nit te stellen 
omdat de grond dan zou vertrap1peld worden; opdracht aan twee 
Gentsche schippers om daar een lad ing kassei Leenen te brengen 
(22 Maart 1639) 

15 Reg . 560, fol. 155 v". 

2130. De Vergadering vordert van de advocaten Nieuwlant, Leen1put, 
vand er Dendere en Penneman, een ver lag op over het groo te proces 
Anderlecht. Zie n r 1968 (22 Maar t 1639) 

Reg . 560, fol. 156. 

20 2131. De Vergadering Lesluit de reeds uitgevoerde vestingwer
ken te Bourbourg en Duinkerken , te doen schatten en belalen 
(22 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 156. 

2132. De Vergadering 
25 omtrent Kalloo, waar 

(23 l\Iaart 1639) 

besluit eenige paalwerken uit te voeren 
de vij an d een nieuwen inval beraamt 

Reg. 560, fo l. 156. 

2133. Ingenieur de Bucq wordt gelas t met het in specteeren van de 
verdedigingswerken aan den Nieuwen Dijk (aan de g rens van Artois) 

30 (23 Maart 1639) 
Reg . 560 , fo l. 156 V 0

• 

2134. Betaling om een voorraad bu kruit aan te schaffen (2·3 Maar t 
1639) 

Reg. 560 , fol. 156 V 0
• 
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2135. De Vergadering besluit het maken van pontons bij opbod aan 
te besteden (24 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 156 V 0
• 

2136. Aan alle commiezen van imposten en maalderij van het land , 
' ordt bekend gemaakt dat nie t alleen de pachters, partionnairs, bor- 5 

gen en certifianten zullen verantwoordelijk zijn voor betaling van 
pachten, maar ook de collecteurs en gelijk wie een deel van de pacht 
in << naerpacht )) heeft genomen « ten bedrage van hun naerpacht )). 
Verder worden onder de vrijgestelde geestelijken de Spaansche Discfll-
sen niet beg repen (24 Maart 1639) 1.0 

Reg. 560, fol. 156 V 0 -157. 

2137 '. '' Resultnt le persisteren entte versouckende jugen niet 
suspec t. )) Nog altijd over de bede van 200.000 guld en en het bekleeden 
van den post van lie utenant civil te Gent; in feite wordt besli st de 
ac te acceptatie te li chten, de subsidie te smald elen over het land; 1.5 

tevens vraagt men dat over de zaak van den lieulenant civil uit praak 
wordt gedaan door onpartijdige rechters, leden van de Raden an 
Artois, Henegouwen , 1amen en uit de Unive r iteiten van Dowaai en 
andere (sic). Men vraagt in afwachting van de uitspraak, het ambt 
door een derde te laten uitoefenen (24 Maart. 1639) 20 

Reg. 560, fol. 157. 

2138"" « Requeste ten dien conforme aen sijn e hoogheijt. )) (zonder 
datum) 

Reg. 560, fol. 157-158. 

2139. Betalingen aan de ondernemers van de werken aan de vaart 25 

te Hulst (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 158. 

2140. De Geestelijkheid besluit zich te onthonden op stemming over 
artikel 6 van de act.e presentatie van de subsidie van 600.000 g<Jld ·n 
betreffende de keurlingen , die de Geestelijkheid niet aanbelangen. Zi e au 
nr 1052 (23 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 158. 
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2141. Aanbieden van de acte presentatie van de 600.000 gulden en 
de gewone bede (Brussel, 28 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 158 V 0
• 

2142*. « Den hertogh van Havré bij de vergaederinghe ghecongr a-
5 tuleert over sijn promotie als chef van de domainen ende finantien , 

ende hem vereert een voeder rijnsehen wijn van 600 guldens. » 

(30 lVIaar t 1639) 
Reg. 560 , fol. 158 V 0

• 

2143. Opdracht aan eenigc leden ' un de Vergadering om zich naar 
10 Antwerpen te begeven om daar over te gaan tot auditie der rekeningen 

van het kalseidegeld van Burcht eu Zwijndrecht alsm ede van het bij
zondere inkomen van deze twee heerlij kheclen (31 Maart 1639) 

Reg . 560, fol. 158 V 0
• 

2144 . Drie ver tegenwoordigers worden naar den legerbevelhebber 
15 ges tuurd , om de uitspattingen van de troepen in het Land van \ iVaas 

te doen ophouden (31 Maart 1639) 

Reg. 560, fol. 158 V 0
• 

2145. Men besluit op 2 Mei 1639 te Brugge de rekeningen van het 
land te aanhooren (31 Maart 1639) 

20 Reg. 560, fol. 159. 

2146. 01pdracht aan den magistraat van Brugge om eenige pon
tons aldaar voor het gebruik van de troepen te doen herstellen 
(2 April 1639) 

Reg. 560, fo l. 159. 

25 2147 . Brief van den Raad van Financiën , rnel opdracht aan de 
Sta ten , om voor het uit voeren van vesting werken te Bourbourg, die 
niet vorderen , te zorgen. Hiervoor word en m aatregele n getroffen (brief 
op 30 Maar t 1639) (4 April 1639) 

Reg. 560, fo l. 159 en V 0 en 159 V 0 -160. 

ao 2148. Afwij zen va n het verzoek van den burggraaf van Veurne, 
om betaling van zij n compagnie (4 April 1639) 

Reg . 560, fo l. 160. 
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2149. Men besluit een kopij le vragen van den brief door den Infant 
aan den Raad van Vlaanderen gericht nopens het lichten van 
4.100 keurlingen (4 April 1639) 

Reg. 560, fol. 160. 

2150. Betaling van vier « Ûiptreckende » bruggen op de vaart tus- 5 

schen Hulst en Stekene (4 April 1639) 

Reg. 560, fol. 160. 

2151. Afwijzen van het. protest van de magistraten van den Oudburg 
en Boechoute Ambacht, Legen het feit dat sommige middelen van deze 
gebieden uit de hand werden verpacht (5 April 1639) 10 

Reg. 560, fol. 160 en V 0
• 

2152. Ondanks alle inspanning en voetstappen, is het onmogelijk 
geweest het lichten van de 4.100 keurlingen te weigeren (11 April 1639) 

Reg. 560, fol. 160 V 0 -16f. 

2153". « Acte acceptatie subsidie. » Van de gewone bede en de 15 

600.000 gulden (12 April 1639) 
Reg. 560, fol. 161 V 0 -i64 V 0

• 

2154. De acte werd op 11" (sic) A1pril ontvang·en en aan de princi
palen voorgelegd (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 164 V 0
• 20 

2155. Acte presentatie van de 4.100 keurlingen (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 165 en V 0
• 

2156. Verzoek aan commies van de Financiën vand·er Beken en aan 
auditeur van de Rekenkamer te Rijsel de Vos Steenwijk, om zich op 
1 Mei te Brugge te bevinden voor de auditie van de rekeningen 25 

(16 April 1639, te Gent) 

Reg. 560, fol. 166. 

2157 . Men zal op de Vergadering van Brugge den dag bepalen voor 
de auditie van de rekeningen van den steenweg tegenover Antwerpen , 
en commies van de Financiën Maes en raadsheer de la Faille daar- 30 

van op de hoogte brengen (16 April 1639) 

Reg. 560, fol. 166. 
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2158. Baljuw de Brabandere moet laten weten hoeveel kasseisteeoen 
nog noodig zijn voor het verleggen van den steen·weg (16 April 1639) 

Reg. 560, fol. 166. 

2159. De magistraat van Kortrijk geeft geen voldoening (over de 
5 solvabiliteit il) van Noél Kimpe, pachter van den grooten uitdrijf 

(16 April 1639) 
Reg. 560, fol. 166. 

2160. Verzoek aan krij gsauditeur Hesius om tegen meslre de camp 
de Crequy, recht te laten wedervaren voor het afkappen van boomen 

10 (16 April 1639) 

15 

Reg. 560, fol. 166 V 0
• 

2161. Op zijn v-erzoek ·worden de documenten betreffende de goe
deren van de Corte, overgemaakt aan burgemeester Frémicourt 
(16 April 1639) 

Reg. 560, fol. 166 V 0
• 

2162. Al de oevers van de Zuidleie, gelegen in het kwartier van 
Gent, worden verpacht aan Antoon vander Luijtghen , mits hij de 
vroegere cijnshouders van hun cijns laat genieten (16 April 1639) 

Reg. 560, fol. 166 V 0
• 

20 2163 . . Mestre de camp Hennin, die in de afwezigheid van don Can
telmo bevel voert over Brugge, de Zuidleie en de forten rond Sluis, 
verzoekt om vrijdom van belasting voor geheel zijn huisgezin , wat 
toegestaan wordt, en herstellingen aan de forten onder zijn bevel; 
hierover zal de Vergadering te Brugge be~lissen (16 April 1639) 

25 Reg. 560, fol. 167. 

2164. Op den vastgestelden dag is het advies van Brugge op de 
acte acceptatie van de 600.000 gulden en de gewone bede niet in ge
kom en , zoodat men niet kan beraadslagen over deze acte (17 April 1639) 

Reg. 560, fol. 167 V 0
• 

30 2165. Op zijn verzoek, worden aan don Andrea de Prado, gouver
neur van het Sas, levensmiddelen geleverd door Pieter de Smet; de 
specificatie volgt (18 April 1639) 

Reg. 560, fol. 167 V 0 -168 V 0
• 

. I 

I 
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2166. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering te Brugge op 
4 Mei 1639 

Reg. 560, fol. 169 en vo. 

2167. De uitgenoodigde commiezen en auditeurs zijn aanwezig· op 
de auditie van de rekeningen. Zie nr 2147 (zonder datum) 5 

Reg. 560, fol. 169 V 0 -170. 

2168. Klacht van ontvanger-generaal de Vicq tegen de commiezen 
van impost van Ieper en het Vrij e, die hun volle quota van het ver
leden zomerseizoen niet betalen . Ze worden ontboden (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 170. 

2169. Expresse brieven aan den prelaat van Veurne, waarin wordt 
aangedrongen op het opsturen van het advies van de Geestelijkheid 
van het kwartier van leper over de acte acceptatie subsidie (zonder 
datum) 

10 

Reg. 560, fol. 170 V 0
• 15 

2170. Bevel vanwege den Raad van Vlaanderen, om op straf van 
executie de middelen in het Contributieland bij opbod te verpachten, 
afzonderlijk in elke parochie. De Vergadering besluit schriftelijk de 
redenen mede te deelen, waarom zulks niet kan. Zie nr 2151 (zonder 
datum) 20 

Reg. 560, fol. 170 v 0
• 

2171. Afwijzen van het verzoek van m es tre de camp Hennin om 
zijn regiment te betalen, omdat de subsidie van 700.000 gulden waarop 
dit hoorde te geschieden, uitgeput is (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 170 V 0
• 25 

2172. Eenige kapiteins die rond Oostende li ggen , vragen hun troe
pen te betalen op grond van de pas gedane monstering; men antwoordt 
dat dit niet voldoende is, maar dat ook een uitdrukkelijk bevel van den 
Raad van Financiën vereischt is (zonder datum) 

Reg. 560, fol. 171. 

2173. Opdracht aan de schippers van het markschip tusschen Gent 
en Brugge om ten koste van den lande clubbel « convoy » te nemen 
om den boot te verdedigen (5 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 171. 

30 
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2174. Voorschot van betaling aan kap. Tourlon, die post vat tus
schen Sint-Jooris en fort Sint-Philippe (5 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 171 V 0 
• 

.2175. Verzoek aan den magistraal van Antwerpen om het uitvoeren 
5 van het octrooi dat hij heeft verkregen voor het verleggen van den 

steenweg te Burcht aan het Vlaamsch-Hoofd, uit te stellen tot nadat 
eenige vertegenwoordigers van de Staten met hem overleg hebben 
gepleegd. Zie nr 1616 (5 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 171 V 0
• 

10 2176. Op advies van ingenieur Couck, wordt aan Maarten Miebiels 

15 

ondernomen werk te Oostende betaald (5 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 172. 

2177. Onderzoek naar de reeds uitgevoerde betalingen voor de ves
tingwerken te Bourbourg (5 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 172. 

2178 . Nieuwe weigering van een herhaald verzoek lot betaling van 
het regiment Hennin, gedaan door sergeant-majoor Maldeghem, heer 
van Grimarez (5 Mei 1639) 

Reg . 560, fol. 172. 

20 217~. Hcsultaat de acle acceptatie van de subsidie van 600.000 g ul
den en van de gewone bede te aanvaarden , waarin uitdrukkelijk wordt 
gezegd dat de commiezen van het land zullen de beschikking heLben 
over d·e gelden van de buitengewone toelage, en mits het plakkaat van 
« verboelt van den vuijtvoer van rauw vlas » en rauw lijnwaad. uit het 

25 land, opnieuw zal afgekondigd worden (7 :Mei 1639) 

Reg. 560 , fol. 172 V 0 -174 vo. 

2180. Betaling aan Pieter de Sm.ct voo r het leveren van levensmid 
delen aan het garnizoen van Sas-van-Gent (7 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 174 vo. 

30 2181. Betalingen van de compagnie vau kap. de Brien (7 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 174 V 0
• 

40 
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2182. De Vergadering besluit in beroep le gaan tegen de provisio
neele uilspraak van den Raad nn Vlaanderen om de middelen (zie 
nr 2170) bij opbod te verpachten (9 .Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 1.75. 

2183. Opdracht aan commies Caloen om voort Ie gaan mel de 5 

executie van een schepen van Bourbourg (9 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 175. 

2184. De Vergadering besluil de noodige reparaliën aan de forten 
langs de Zuiclleie te doen uitvoeren (11 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 175 V 0
• 

2185. Betalingen voor vestingwerken, te Bourbourg (11 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 175 V 0 -176. 

10 

2186 . Gezien het lekort van de inkomsten van de commiezen Cob
baert en Caloen , veroorzaakt door den inval van den vijand, zoowel 
van de ge,•·one bede als van de smaldeeling van de builengewone toe- 15 

lage in 1638, wordt hun voorgeschreven hun leeningen met drie maand 
te verlengen (12 .Mei 1639) 

Reg. 560, fol, 176 en V 0
• 

22 7". « Ten regaerdc vandc beschrijvinghe van waeghens, keur
lin g hen, peerden ende diergelijcke moet ghebeuren op den transport 20 

van den jaere 1631. » (12 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 176 V 0
• 

21 8. Betaling van werken aau hel fort SinL-Douaas 'oor Sluis 
(12 \1ei 1639) 

Heg. 560 , fol. L76 V 0
• 

21 ü. De Vergadering besluit legen ~ · luiHelijk ontvangs tbewij s, een 
hocveelheid buskruit te leveren aan hel Sas (13 Mei 1639) 

Heg. 560, fol. 177. 

?5 

2190 . Verzoek \·an de magi traten ,-an hel Land van \;Yaas, om van 
hun quota in de repartitie van 1632 te worden vrijgesteld, op grond 30 

van de zeer groote uitgaven die ze hebben moeten dragen voor het 
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onderhoud van de soldaten ; m en besluit m et hen le onderhandelen , 
om te zien of ze zich niet m et min wil levreden stelleu , zooniet in hun 
verzoek toe le stemmen. Dit laatste gebeurt dan ook (14 Mei 1639) 

Reg . 560, fol. 177 en V 0 178. 

5 2191. Tweede vcrzoek vau denzelfden magistraal , om hel leungeld 
' 'an 7.500 guld en hem toegezegd door den Infant, le mogen aftrekken 
van zijn quolas; hij moet hiervoor aan den Raad van Financiën toe
stemming vragen (14 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 177 v "-178. 

10 2192. De afvaardiging die naar Antwerpen zal trekken wordt opge-
steld (14 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 178. 

2193. De vc rlegen woordiger~ va n Gent doen vertoog over hel feil 
dal het ambt van ontvanger van 's Koning domeinen , dat tot hier toe 

15 bekleed werd door Abraham Pierscne, nu voorloopig werd toever
trouwd aan Jonkh. Jan Pardo, geboren Antwerpenaar en du s onbe
k \YI\am om een ambt in Vlaancleren te bekleeden ; de principalen zullen 
hi erover geraadplc 'gel word en (14 fei 1639) 

Reg. 560, fol. 178 en v" . 

20 2194. Ontvangst van de ac te accepta tie ·ubsidie, die overeenstemt 
m et de verlangens van de Vergadering (14 Mei 1639) 

Heg . 560, fol. 178 v" . 

2195 "' . « Vaerde acte acceptatie. n Van de 600.000 g ulden en de 
ge n one bede. Die gelden zullen alleen g-ebruikt worden ten g unste van 

25 troepen die in Vlaanclei-en dienen , ceu som \\ ordt voorzien voor ho ·pi
taalkosten , de betaling· van de keurlingen zal len las te vallen van d · 
gewone bede; er zal weldra een koninklijk l1 ospilaal in h et land worden 
opg-ericht ; men zal maalregelen treffen tegeo het beurog in de monste
ring; verbod van uitvoer van rauw lijnwaad ; niemand zal vrij zijn van 

30 de belastingen (12 Mei 1639) 

Reg . 560, fo l. 179-183. 

2196. Opdracht aan den heer Schothuueke, ' oorschepen van Gent , 
om te onderhandelen m et de magistraten ' an J en Oudburg over het 
conflict nopens h I verpachten van de midd elen van den Ou dhnrg· 
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(zie nr 2182), en verzoek aan die magistraten om de executie, voortge
sproten uit het vonnis van den Raad van Vlaanderen, in staat te houden 
(15 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 183 v o . 

2197. Bericht van den magistraat van Ieper, dat men het niet eens 5 

is kunnen worden inzake het liquideeren van de pacht van weduwe 
5pillebaut en Jacques vande Casteele, waarop besloten wordt deze 
pachters door alle middelen tol betaling te dwingen. Uitstel van beta
ling en slaat van executie 'vorden dan ook aan de weduwe Spillebaut 
geweigerd (16 Mei 1639) 10 

Reg. 560, fol. 183 V 0 en 184. 

2198. Interpretatie door de Vergadering van het artikel van de voor
waarden van de verpachting der veerschuit tusschen Gent en Brugge, 
betreffende de schatting van de waarde van die schuiten, wanneer ze 
aan een nieuwen pachter worden overgeleverd (16 Mei 1639) 1.5 

Reg. 560, fol. 183 V 0 en 184. 

2199. Weigering van uitstel van betaling aan Bertrand van den 
Berghe « compagnon » van den brouwersgulden in het kwartier van 
Veurne voor 1630 (16 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 184. 

2200. Honderd gulden worden geschonken aan de Karmelieten van 
Brugge voor het herstellen van hun kerk. Ze hebben een (( generaeten 
ommeganck » gedaan door heel de stad om geld in te zamelen 
(16 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 184 v ". 

2201. De Staten weigeren eenige wedde te betalen aan kolonel 
Hennin, voor zijn dienst als gouverneur van Landrecies, dal buiten äe 
provintie i s gelegen (17 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 184 V 0
• 

20 

25 

2202. Opdracht aan Je vier commiezen , om hun rekeniugen van de 30 

suösidie van 700.000 gulden voor te leggen (18 M·ei 1639) 

Reg. 560, fol. 184 V 0
• 

2203. Betaling van een partij buskruit (19 :\le i 1639) 

Reg. 560, fol. 185. 
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2204 . Lernin g aangegaan bij commie van Marckr (18 \'f(~ i 163Ç)) 

Reg. 560, fol. 184 V 0
• 

2205. Opdracht aan de vertegenwoordigers die naar Antwerpen 
trekken om , le Gent , m et die va n den Oudburg Ie onderh and elen. 

5 Zie n '· 2196 (1 'r i 1639) 

Reg. 560, fo l. 185 en V 0
• 

2206. De H.aad van Financiën vraag t om br l::lling- voor het n~giment 
Hennin ; dil \ ord I afgewezen (18 Mri 1639) 

Reg. 560, fol. 185 v 0 -186. 

iO 2207. De gouverneur van Sas-van -Gent, wil het hem vorig j aar 
geleende buskruit niel teru ggeven ; men zal dan ook de verdere lcYc
ringen \Yeig ren en hem schrij ven dil hn lrnit trn1 g I( stnrr n 

(22 Mei 1639) 
H.eg. 5GO, fol . 186 . 

15 2208. Verzoek vnn scrgennt-m ajoor de Bri e om fourrage voor som-
mige troepen ,·an d artillerie: antwoord dat dit slech t' zal gedaan 
worden mil · uildrukk lijk hevel van den Infan t (23 ,\lei 1639) 

lteg. 560, fo l. 186 V
0

• 

2209. Opdracht aan ammunitionari s 1elgar om verschill ende pon -
20 tons en ander m ateriaal te leveren nan de com1pagnie bootslieden van 

kap. Loys Jansscn (23 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 186 vo . 

2210. Op het erzoek van den geëxeculcen.lcn schepen van Bour
bourg om tijdelijke invrijheidstelling len einde de noodige schikkin -

25 gen te kunnen treffen voor he t onderhoud van de troepen , wordt 

in gegaan (25 Mei 1639) 

Reg . 560 , fol. 187 en v 0
• 

2211. Op den hrief van don Canlelmo, die om fourrage en brandstof 
verzoekt voor de troepen die door het land trekken , 'vordt afwijzend 

30 geantwoord mits het ontbreken van een bevel van den Infant 
(25 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 187 V
0

• 

l 
1 

- 0 ·- - -- ____ ______ ... 
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2212. De heer van Grimarez, secretari s van don Canlelmo, vraagt 
dat de Staten de schulden van dezen bevelhebber te Brugge zouden 
betalen. ?vien zal de principalen raadplegen (25 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 188 . 

2213. Pensionari s Parmentier bericht dat hij ondanks al zijn pogin- 5 

gen, in den Grooten Raad van Mechelen geen staat van het vonnis van 
den Raad van Vla and eren inza ke h et conflict m et den Oudburg· heeft 
kunnen verkrijgen . Zie n" 2205 (26 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 188 en V 0
• 

2214. Volmacht :l illl J e vertegenwoordiger die naar Antwerpen zijn 10 

getrokken , om met die van den Oudburg Le onderhandelen . Teven 
wordt het LeroQp tegen de uitspraak van den Raad van Vlaanderen 
vood oopig ingehoud en. Zie n" 2213 (25 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 188 vo. 

2215 · . ,, He;;o l11tie be treffende de verhoofdin g-he ·van de renten tol 15 

las te van den impost ende maelderij e te doen m et behoorelijcke verifi
catoiren . >> Veel renten worden nominaal betaald aan personen die 
oCvvel dood zijn, ofwel reeds lang aan derden afstand hebben gedaan 
van hun rentetitels. Men wil dat wie een rente opeischt , voor zoover 
ze niet op hemzelf is aangegaan , be wijzen van zijn recht op hel innen 20 

van deze rente aanbrengt (26 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 189 en V 0
• 

2216. Betaling aan Pieter Roetsaert om zijn leveringen van steen
kool aan de soldaten die te Grevelingeu en Duinkerken liggen 
(27 Mei 1639) 25 

Reg. 560, fol. 189 V 0 -190 . 

2217. Men wijst sergeant-maj oor Grimarez erop , hoe weinig krij gs
Yolk op de Znidleie ligt ; hij belooft hierin te verhelpen (27 Mei 1639) 

Reg . 560, fol. 190. 

2218. Betaling aan de wateringe van Blankenberge van een bijdrage 30 

in de kosten van onderhoud van den Cramdij ck (27 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 190. 
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2219. De magistraat van het Land van vVaas vraagt fourrage te leve
ren aan de talrijke tro~pen die daar liggen ; dit 'vordt geweigerd 
omdat m en daartoe geen bevel van rl en gouverneur-generaal heeft 
(28 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 190 en vo. 

2220. Ingevolge bedreig ing van executie vanwege den greffier van 
den Oudburg, wordt besloten het voorloopig vonnis van den Raad 
vn n Vlaanderen uit te voeren , - behoudens heroep in den Grooten 
Raad te Mechelen , - en dus de middelen van den Oudhmg openba ar 

10 bij opbod te verpachten . Zie n '· 2196 (30 Mei 1639) 

Heg. 560, fol. 190 V 0 -t91. 

2221. Afwijzen van het verzoek van kap . Hennin om ammunitie 
(30 ~J (; j 1639) 

Reg . 560, fol. 191 v o. 

15 2222 . Voor de laatste m aal wordt een jaar uitstel verleend aan de 
g-rav in va n vVakken voor h et terughetalen van de 6.000 gulden die 
haar echtgenoo t aan de kas va n de m aalderij scbnldig was. Zie n" 1009 
(28 Mei 1639) 

Reg. 560, fol. 191 V 0 -192. 

20 2223. De Infant r;;chrijft clnt. de leYeringen aan de troepen die in het 
land liggen zullen worden gevalideerd op de subsidi e van 600.000 gul
den . Men besluit deze le veringen onmiddellijk aan te besteden (brief 
van 30 Mei, besluit van 3 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 192 en vo. 

25 2224 "' . « Hepar tilie van het subsidie op het import van s' lants 
incommen . >> Het is het bedrag van de gewone bede vanaf 1 Novem
ber 1638 dat wordt gesmaldeeld (zonder datum) 

Reg . 560, fol. 193-195 vo . 

2225. Twee notarissen brengen plechtig protest uit in naam van den 
30 Oudburg, tegen het niet uitvoeren van het vonnis rakende het ver

pachten van de middelen. Men herhaalt de belofte om daartoe weldra 
over te gaan , en stuurt vertegenwoordigers naar Brussel om te 
protesteeren tegen « d 'impertinentie ende 't exces van die van den 
Auderburch ». Aan dezelfde vertegenwoordigers wordt opgelegd aan te 
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dringen voor het opnieuw afkondlgen van het plakkaat dat den uitvoer 
van rauw lijnwaad, garen, enz. verbiedt. Zie nr 2195 (3 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 195 V 0 -196. 

2226. De Vergadering wordt op last van den Oudburg geëxecuteerd; 
ze verklaart die executie ongeldig op grond van onregelmatige elemen- 5 

ten in de proceduur. Zie n,. 2225 (4 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 196 V 0 -197. 

2227. Opdracht aan de verschillende parochies om zelf voor de 
eerste leveringen aan de troepen te zorgen; deze zullen later worden 
betaald ten laste van de subsidie (4 Juni 1639) 10 

Reg. 560, fol. 196 V 0 -197. 

2228. De m::~gi straal van Gent krijgt opdracht le oordeelen over de 
gegrondheid van het verzoek van Pieter vander Doorent om kwijtschel
ding van zijn pachten in hel Land van ·waas. Zie n" 1312 (4 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 197. Hi 

2229. De magistraal van leper vraagt raad inzake het behandelen 
van Je pachters van de door de Fransehen bezette of door het eigen 
krijgsvolk afgeloopen kasseirijen. Hij krijgt opdracht in ieder geval 
afzonderlijk te oordeelen over de reden tot kwijtschelding of vermin-
dering van de pacht (4 Juni 1639) 20 

Reg. 560, fol. 197 en V 0
• 

2230. De commiezen Caloen en van Marcke vragen wat ze moeten 
doen inzake den pachter van Sint-,1\linnoxbergen Jan Monuet, die nog 
geen voldoende borgen heeft gesteld; antwoord dat zij hun onderrich
tingen hebben ontvangen en hun « officie )) moeten uitoefenen, zon- 25 

der de Vergadering om dergelijke zaken te komen (( travailleren » 

(zonder datum) 
Reg. 560, fol. 197 V 0

• 

2:l31. Betaling - op verzoek van den Raad van Financiën - van 
vestingwerken te Bourbourg ten laste van de 100.000 gulden in de 30 

subsidie van 700.000 gulden voor dergelijke werken voorbehouden 
(brief van 31 Maart 1639) (5 .Juni 1639) 

Reg. 560, fo). 198. 
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2232. Nieuw protest van den Oudburg. Zie nr 2225 (5 Juni 1639) 

Heg. 560, fol. 198 V 0
• 

2233. O,pdracht aan den magi traat van Gent om een palissade te 
doen maken aan het Sas (7 Juni 1639) 

Heg. 560, fol. 198 V 0 -199. 

2234"' . « De kaeije in het Minnewaeler lot Brugghe met de sturte
bedden aende drij deuren van hel Minnewater schijnt door de Pro
vintie Le moeten gherepareert worden. )) (7 Juni 1639) 

Heg. 560, fol. 199. 

10 2235. len bericht aan den gouverneur van het Sas en andere bevel
hebbers dat de vijand deze plaats wil aanvallen C5

) (7 Juni 1639) 

15 

Reg. 560, fol. 199 V 0
• 

2236. In hel verzoek van den heer van Grimarez om fourrage voor 
zijn troepen wordt ingestemd (7 Juni 1639) 

Heg. 560, fol. 199 vo. 

2237. Klacht van den greffier van Eekloo, dat de magistraat aldaar 
door bedreigingen werd verplicht een hoeveelheid stroo aan de troepen 
te leveren; men besluit zich met de zaak niet in te laten (7 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 199 V 0 -200. 

20 2238. Volstrekte weigering van hel verzoek van mestre de camp 
Hennin om paarden en buskruit (9 Juni 1639) 

Heg. 560, fol. 200. 

2239. Onderhandelingen met den Oudbmg ; de vertegenwoordigers 
van de Stalen aanvaarden dat men tot de openbare verpachtingen zal 

25 overgaan na het ver trijl en van de helft van de pacht die aan Louis 
Manaulx werd loegc laan ; de Staten weigeren echter uitdrukkelijk zich 
hiermee te verzoenen en willen pas na het verstrijken van de pacht 
tot een 1pnbliekc verpachting overgaan (9 Juni 1639) 

Heg. 560, fol. 202. 

30 (15) Waarschijnlijk weten de Staten dit door spioenen : eerst een tiental dagen later 
zal het Hollandsch leger zich naa1· Phi.lippine begeven . 
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2240. Men besluit den volgenden dag uiteen te gaan tot 16 dito 
(9 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 202. 

2241 *. « Aenbestedinghe van levering he van haever ende hoij. » 

Jacques de Voghelaere haalt het zonder mededinging (9 Jnni 1639) 5 

Reg. 560, fol. 202-205. 

2242*. « Ghelijcke bestedinghe van houillien ende keerssen. » P. de 
Smet haalt het op Rogier de Gheldere en P. Coornaert samen 
(9 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 205-207 vo . 10 

2243. Aanbesteding om het leveren van brandhout, dat aan Pieter 
de Smet komt; van kaarsen, door Hogier de Gheldere gewonnen op 
Jacques de Gheldere; van fourrage, dat zonder strijd aan Jan Inbona 
blijft; van steenkool, door Loys NoJlet verkregen ; van een andere partij 
brandhout, door denzelfden gewonnen; van kaarsen voor de troepen te 15 

Westkapelle, vvaartoe de drie laatste bestedingen ook bestemd zijn 
(Brugge, 9 Juni 1639) 

Reg. 560, fol. 207 V 0 -211' V 0
• 
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REGISTER 561. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met den 4en meije 1639 
ende eijndighende 1 en Februari 1641. 

* « Alvooren fol. 1 tot fol. 109 taet al in den voorgaenden resolutie
s boeck. >> 

2244. Sergeant-majoor de ilrie legt een << memoriaal » voor van al 
hetgeen aan mes tt·e de camp .Jacques de Hennin, bevelhebber te Hoeke, 
noodig is voor het vervullen van zijn militaire opdrachten; leveren van 
wagens, bouwen van wachtplaatsen, allerlei materiaal, enz. In margine 

10 wordt de toes temming of ·weigering van de Vergadering aangedllÎd 
(9 en 17 Juni 1639) 

15 

Reg. 561, fol. 108 V 0 -111 en 111 V 0 -112 vo. 

2245. Men besluit het huis te Zeizate dat mestre de camp Desgrano·es 
bewoont, te doen herstellen (17 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 112 V 0 -113. 

2246. Opdracht aan den magbtraat van Gent om de verdie,pings
werken in de vaart van Hulst Le inspecteeren, met last daaroYer schrif
telijk verslag uit te brengen (17 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 113 en va. 

20 2247. Opdracht aan denzelfden om het fort te Langerbrugge en den 
weg die naar Roodenhuize leidt te onderzoeken, om te beoordeden of 
men de uitgevoerde werken mag betalen (17 .T uni 1639) 

Reg . 561, fol. 113 en v.o. 

2248. De Geheime Raad verbiedt rauw lijnwaad buiten het land 
25 te voeren. Men zal trachten te verkrijgen dat de verklaring openbaar 

wordt gemaakt (1
) (17 Juni 1639) 

30 

Reg . 561, fol. 114 en V 0
• 

2249. Het verzoek van de Hennin om paarden voor de artillerie wordt 
afgeslagen (17 Juni 1639) 

Reg . 561, fol. 114 V 0 -115. 

(1 ) We kennen twee drukken van dit verboel : een te Brugge, bij Nicolas Breijghel, 
en een te Gent, bij Anna van den Steene; het plakkaat is van 9 Juni. 
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2250. Men meldt aan de graven Fonteyne en Feria dat de vijand met 
veel schepen voor Philippine ligt en dat Sluis twee dagen lang- werd 
geblokkeerd (2) (17 Juni 1639) 

Reg. 561', fol. 115. 

2251. Opdracht aan den magistraat van Gent om in geval van 5 

nood Hulst en het Sas door het leveren van voorraad bij te staan 
(17 Juni 1639) 

Reg. 561', fol. 115-116. 

2252. Afslaan van het verzoek van den magistraat van stad en kas
seirij Aalst om nitstel van betaling te krij gen van zijn quota in de 10 

uitgezonden sommen (22 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 1i6 en V 0
• 

2253. Opdracht aan commies van Volden C) om op Zondag 26 Juni 
de rekeningen van wijlen zijn schoonvader, Antonius van den Heede, 
commies van de ubsidie van 700.000 gulden in het kwartier van Gent, 15 

te komen liquideeren (22 Juni 1639) 

Reg. 5611, fol. 116 V 0
• 

2254. Voorschot aan kaiP. Juan Martinez, te Nieuwpoort (22 Juni 
1639) 

Reg. 561, fol. 1i7. 

2255. Pieter de Smet verklaart dat hij de leveringen van fourrage 
nan de troepen zal doen zooals in de aanbesteding werd bepaald, naar de 
lijst geleekend door graaf de Feria, en dat Jan Inbona ze zal llitvoeren 
naar de lij st van superintendant de Ribeaucourt (22 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 118. 

20 

25 

(2) Aitzema vertelt (bladz. 607) dat het Hollandsch leger op 16 Juni naar Philippine 
vettrekt. Na de aankomst van den Cardinaal-Infant trekt het zich terug in de richting 
van Aardenburg. Hetzelfde blijkt uit de Mémoircs de Frédéric-Henri (bladz. 253). Het 
Hollandsch leger bleef daar tot 31 Juli ; het doel van deze manceuvre was h et beleg van 
Hesdin door de Fransch en , t e vergemakkelijl<en door h et Spaansch leger van den hertog 30 
de Feria in het noorden van Vlaanderen te houden . Over h et bel eg van Hesdin , -
voorafgegaan door de inname \·an Lillers, - zie Conespond., n>·a 913, ()16, 919, ()2() , 9::!6. 
937. Deze vesting valt ü1 het midden van Juli in hand en van de Franschen . 

( 3 ) Antoon van Volden was commies van de imposten van het kwartier van Brugge 
in 1637-1647 (Reg. 3378-3383). Hij werd opgevolgd door 1\icaise van Volclen , die dezelfde 35 
functie vervulde in 1647-1656 (Reg. 3381,-3386). 
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2256. Opdracht aan sergeant-majoor Dierkens om een staat op te 
maken van het buskruit dat in de magazijnen van het land ligt 
(25 en 28 Juni 1639) 

Reg. 561, fo l. ii8 en V 0 en 126 en V 0
• 

5 2257. Regeling van de proeeduur in een proces voor den Geheimen 

10 

Raad tegen de SLaten van Brabant gevoerd (25 Juli 1639) 

Reg. 561 , fol. 118 y o . 

2258. Men be luit voorraad te sturen naar Blankenberge (25 Juli en 
20 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 119 en 135. 

2259. Zelfde besluit Len gunste van Damme, op ve rzoek van 
kap . Gabriel du Boi , met een lij st van de leveringen (27 , 30, en 
30 Juni en 7 Juli 1639) 

Reg . 561, fo l. 119 v"-1:23 , 126 v"-127, 135 V 0 en 139 V 0-140 v". 

15 2260. Bevel van den Raad van Fimwciëu om aan al de troepen een 
h alve soldij uit te betalen , desnoods onder vorm van voorschot. Hierin 
vvorelt toegestemd, uitgezonderd wat betreft de regimenten van W e e
m ale, de Willcrva] en Tranelloy , die builen de provincie dienst doen 
(27 Juni 1639) 

20 Reg. 561, fo l. 123-125 . 

2261. Hel verzoek van den pachler van impos t. van Belle om uitstel 
van betaling- , wordt afgeslagen (28 .I u11i 1639) 

Reg. 561 , fol. 125 . 

2262. Hel verzoek van de Jezuïeten om een buis en stortbed gelegen 
25 bij he t fort Nieuwenel am o,p de Zuidleie, te verlengen om de suatie 

van hun landen te verbeteren , wordt afgeslageu (28 Juni 1639) 

Reg. 561 , fol. 125 en vo. 

2263. Besluit 100.000 g ulden uit te zenden voor het dekken van het 
tekort van de gewone winterbede, en 200.000 g ulden voor h et tekort 

30 van het voorgaande winterseizoen ; eindelijk nog 600 .000 g·uld en voor 
de huitengewone hulpgelden (28 Juni 1639) 

Reg. 561 , fol. 125 V 0
• 
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2264. MBn hesluit 80.000 gulden te leenBn voor Ben half jaar. voor 
het bBtalen van de gBvvone bede (28 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 126. 

2265. Opdracht aan JonkiL Heijndrick Lansaem om Ben laat te 
zenden van de hoeveelheden buskruit te leper voorhanden (28 Juni 1639) 5 

Reg. 561, fol. 126 V 0
• 

2266. O,pdracht aan dBn magistraat van Bourbourg om Ben staat op 
te maken van de gelanden, betrokken bij h et oprichlen van vestingen, 
mBt bepaling van de chuld (28 .luni 1639) 

Reg. 561, fol. 127 en y o . 

2267. Iteratief vBrzoek aan dBn Raad van Financiën om dB verandB
ringen aan te brengBn aan de lij st van de afdeBlingen wier onder
houd ten laste valt van de subsidiB, zoodat mBn bepaaldB troepen zal 
kunnBn betalen (28 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 127 V 0 -128. 

2268. DB Vergadering besluit voorloopig niet over te gaan tot het 
uitzendBn van een millioen gulden (zie nr 2263, dat slecht van 
900.000 g ulden sprBekt) en Berst de sloten van de rekeningen vun de 
eommiBzen en de opbrengst van de vBrpachtingen tB onderzoeken 
(1 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 128. 

2269 . Om zoo wBinig mogelijk te moeten uitzenden stelt men voor 
het boni van de rekening van de maalderij aan te wenden tot he t 
belalen van dB bede. Dit wordt aan de collegiën voorgelegd (1 Juli 1639) 

10 

15 

20 

Reg. 561, fol. 128. 25 

2270 *. « Den com tot Pla sch endaele verslij ckl sijnde gh eresolveerl 
te doen schueren m et het versch waeter door beede de verlaetgaaten. ,, 
(1 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 129. 

2271 *. « Resolutie LB doen stoppen seker opening he int niem,· ghe- 30 

delf, wesende waer chijnelij ck den Bruggh chen vaert, in t' quartier 
van Ghendt, aen het galgenh oeckx kcn bij den verloren co t. om te 
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beletten het verliesen van het •vaeter ende het waeter in den vaert 
hoogher te connen hauden. » (1 Juli 1639) 

Reg. 561', fol. 129 V 0 -130. 

2272"'. « De Provintie heeft recht ghehadt int veir lot, Antwerpen. >> 

5 Verslag van de vertegenwoordiger die le Antwerpen zijn gaan onder
handelen : men besluit in den Geheimen Raad verzet aan te teekenen 
Legen hel octrooi nopens den steenweg te Burcht, verkregen door den, 
magistraat van Antwerpen, omdat deze geen recht kan bezitten in 
Vlaanderen; be luit, gezien het verzet van Antwerpen, geen verande-

1.0 ring te brengen aan de wijze van inning· van het veergeld en het 
bruggegeld aldaar; besluit om het vischrecht in de Schelde binnen de 
oude grenzen, uit de hand te verpachten (1 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 130-132. 

2273. Men besluit aan m estre de camp Ribaucourt logies le verschaf-
15 fen (17 Juni 1639) 

Reg. 561', fol. 133. 

2274. Betaling vau een halve soldij onder vorm van leening aan het 
regiment Desgranges (18 Juni 1639) 

Reg . 561, fol. 132 V 0 -133. 

20 2275"'. (( Ten selve tijde was de provintie voorsien van alle soorten 
van ammonielien van oorloghe, buscruijt, caes elc. die naer d'eene 
ende d'ander plaetsen ghesonden wierden naer den noodt ghelij ck 
vuijt desen ende voorgaende Loeken alomrne te sien doet.. >> In casu 
gaat het over het voorzien in voorraad van de forten van Sluis, die door 

25 den vijand worden bedreigd e). "<< Den noot verheijsschende de forten 
outrent Sluij s te voorsien van vivers ende den Lijdt dificierende om 
sulcx te doen, resolutie de soldaeten te authoriseeren om bij de boeren 
al hun broodt ende vleesch af te haelen, mitsgaeders gaen de heeren 
van den Vrijen buijten om de boeren daerloe te induceren. » 

30 (18 Juni 1639) 
Reg. 561', fol. 133-134. 

(t ) In een brief van 13 Juli deelt de gouverneur-generaal mede hoe de graven Feria 
en Fontaine een aanval van den vijand op Brugge hebben afgeslagen (Correspondance , 
lil, nr 937). 
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2276. Betaling aan de wateringe van Blankenberge, van het aandeel 
van de Staten in de onderhoudskosten van den Gramdijk en het fort 
dat daarop staat (18 en 28 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 134 en V0 en 164. 

2277. Betaling van een halve soldij aan zev·en compagniën, onder 5 

vorm van leening (18 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 134 V 0 -135. 

2278. Betaling van de herstellingskosten van pontons (20 Juni 1639) 

Reg. 561', fol. 135 en vo. 

2279. Ontvanger-generaal de Vicq komt rekenscha1p doen voor de 10 

L\"\<ee laatste seizoenen van de ge\vone bede, en deelt m ede dat er geen 
boni overblijft van de buitengewone subsidie van 200.000 gulden 
(4 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 136 en V 0
• 

2280. Betaling van buskruit door ammunitionaris lVIelgar gekocht 15 

(4 Juli 1639) 
Reg. 561, fol. 136 V 0

• 

2281. Betaling aan Vincent Goois van voonaad door hem aan het 
garnizoen van Damme geleverd (4 Juli 1639) 

Reg. 561', fol. 137. 20 

2282. Levering van schoppen en houweeJen aan kap. van Gidts 
(5 Juli 1639) 

Reg. 561', fol. 137 V 0
• 

2283. Gezien de kleine hoeveelheid buskruit die voorhanden is, 
besluit men er zooveel mogelijk aan te koopen ; daartoe wordt elk 25 

hoofdcollege gemachtigd (5 Juli 1639) 

Reg. 561', fol. 137 V 0 -138. 

2284*. « Den bisschop van Ghendt versoeekt de vergaederinghc 
devoir te doen om te beletten de vercoopinghc van de goederen van 
den baron de Tournebi om te prevenieren de represailles van den 30 

vijandt; daerop de vergaederinghe declareert nogh al diergelij ckc 
devoiren ghedaen t'hebben dan vruchteloos . » (5 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 138 en vo. 



i 

~ 

-329-

2285. 0 1pdracht aan ammunitionaris Melgar om voor het leger een 
cogge te doen vervaardigen en pontons te doen in orde brengen 
(6 Juli 1639) 

Reg. 561 f0l. 138 V0 -139. 

5 2286. Opdracht aan den commies van den impost van Gent , om aan 

10 

de commiezen van Brugge en het Vrije , Dominieke en Jacques 
Michiels CS), een som te betalen om hen te helpen bij het uitbetalen 
van de renten die- op de maalderij aldaar zijn gehypothekeerd 
(6 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 139 en V 0
• 

2287. Men besluit 100 schrausnwmlen aa.n lc schaHeil (8 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 140 V 0 -141. 

2288. Ingevolge een verzoek van ::; uperinlendant de Hibeaucourl om 
buskruit wordt geantwoord dat hel. zeer onwaarschijnlijk is d11l de 

15 steden hun kleinen voorraad zullen "illen afsta;m (9 Juli 1639) 

Reg. 561 , fol. 1'41. 

2289. Bdef van den gouverneur-generaal, die bepaalt dat een zel ere 
globale som niet moet worden over chreden bij het leveren van four
rage aan de troepen, ten laste van de buitengewone subsidie; herhaald 

20 aandringen op het betalen van de regimenten vau vVesemale en andere 
(zie n ' 2260). Aangaande het eerste punt, worJ l aan de principalen 
voorgesteld de leveringen te schorsen, over het tweede zal zoo vlug 
mogelijk worden gestemd (11 Juli 1639) (brief van 6 Juli) 

Reg. 561, fol. 141 V 0 -144 vo. 

25 2290. Men besluit de principalen te raadplegen nopen s het oprich-
ten , op verzoek van superintendant Ribeaucourt, van eenige corps-de
garde tusschen Brugge en Damme (12 Juli 1639) 

Heg. 561, fol. 144 vo. 

2291 "' . '' Hesolutie vuijt de sloten van de maelderije lc treeken eenc 
30 r emareabie sommc tot het vinden van het Sllbsidie hij formc van 

leeninghe. » Honderd duizend gulden (12 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. :L45 en v o. 

(5) Connn it:s i n 1631-1G4G (Reg. 2785-2794). 

42 
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2292*. « Resolutie d'oncosten van het er tellen van de kaeijen in het 
minne waeter tot Brugghe, rnitsgaeders reparatie van het sturtebede, 
te brenghen ten co te van den lande in de rekeninghe van de mael
derije tot Brugghe, alhoewel in voorgaende rekeninghen gcroijeert. » 

(12 Juli 1639) 5 

Reg. 561, fol. 145 V 0 ·146 vo. 

2293. Nopens het voorstel onder n .. 2291 vermeld, ' ijzen de vertegen
woordigers van leper op het feit dat er bij hen geen overschot van het 
maalderijgeld voorhanden is, omdat deze inkomst wordt gebruikt voor 
heL bekostig·en van het delven van het kanaal , en dat reeds op denzelf- 10 

den bron van inkom len 600.000 gulden voor den koninklijken dien t 
genomen "erden (12 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 146 v "-147 V 0
• 

2294 . « De optreekende brugghe ende poorte aen de brugghsche 
poorle dezer stadt (Gent) naer de sijde van het audt contributielandt 15 

ghemaeckt ten coste van de provintie. >> (12 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 147 V 0 ·148. 

2295. Betaling aan Louis Nollet van zijn leveringen van steenkool 
en hout. Zie n'· 2243 (12 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 148 en v.o. 20 

2296. Gunstig advies over het verzoek vatt Aalst, opdat in de toe
komst de impost wordt geïnd in de besluurlijl{e omschrij ving waar 
cl e schuldenaars werkelijk thuis hooren en niet, zooals tot dan toe 
gebeurde, naar hun g estelijk ressort (13 Juli 1639) 

Reg. 561·, fol. 149. 25 

2297. Opdracht aan baljuw de Brabandere om h et boni van zijn kas 
te geb ruiken ' 'oor hel mal en vau den nieuwcn teenweg op Gent CS) 
(13 Juli 1639) 

Reg . 561, fol. lli8 v"-Hü. 

2298. Men besluit. ingevolge n,. 2289 , de levcringen slop Le zetten 30 

(14 Juli 1639) 
Reg . 561, fol. 149 V 0

• 

("} DiL i:; lc zeggen, cigenlijl\ , ,·oor het ,·crleggen Yan den ouden :;tcenweg vau 
.\ntwerpen-Burcht naar Gent. 
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2299. Over het voorstel van den magistraat van Gent, om de onkos
ten van de werken aan de vaart van Hulst in de rekening van de 
maalderij te « passeeren », zal later worden beslist, maar hij mag de 
aanbestedingen voortzetten (15 Juli 1639) 

5 Reg. 561, fol. 150. 

2300. Opdracht aan d·en magistraal vau Gen l om de werken door 
Pamvel Hauwaert aan de forten tusschen Roodenhuize en Zeizate onder
nomen, op te nemen. Zie nr 2307 (15 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 150 v"-151. 

10 2301. Men besluit het graan dat naar Damme werd gestuurd C) en 
daar nog niet ontladen is, terug te doen komen, om de vergoedingen 
aan de schippers die daar zoolang moeten blijv·en met hun schip , uit 
te sparen (15 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 151 en v". 

15 2302. Dit graan wordt teruggeleverd aan Vincent Cools die het ver-
kocht heeft; hij moet den koopprij s teruggeven en de vervoerkosten 
dragen (15 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 151 v " . 

2303" . « Den aennemer van de leveriug l1e van bet llaut · (Louis 
20 Nollet) voor de militairen, bij erreur annememlc voor minder somme 

als sij meijnden, resolutie sulx te redresseren. >> Zie nr 2243 
(15 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 151 v"-152 V 0
• 

2304 . De Staten weigeren uilgaven te verguedeo door meslrc de 
25 camp de Ribeaucourt gedaan voor vestingwerken: hij moel zich tot 

den Raad van Financiën wenden (15 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 152 V 0
• 

2305. Het voor tzetten van de levering van fourrage wordt geweigent 
aan de tro~pen van mestr·e de camp Desgranges . Zelfde antwoord op 

30 een dergelijk verzoek vamvege den magistraat van Assenede (15 Juli 
1639) 

Reg. 561, fol. 153. 

(7) Men vreesde een beleg; up liet uogenblil< waarop Lo v en~taantle resolu tie wo nlt 
getroffen , is het Hollanclsch leger reeds uaa r Gelderland gel rokk en (l\1 é11w ir e;s äc Fré-

35 déric-Henri , Bladz. 254). 
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2306 '* . « Ghesien den staet van den Lande in baete ende mali ende 
den mali bevonden wordende verre te excederen, gheresolveert vuijt 
te senden 150 m. guldens. » (15 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 153 vo. 

2307. Reeks betalingen : aan Pieter de Smet, voor zijn leveringen 5 

van fourrage; aan Jan Bogaert en Jan Claijssens, voor hun werken 
aan de vaart van Hulst; aan Pauwels Hauwaert, voor twee rabotten te 
l\'loerbeke, en voor de brug te Cauwenburne (8

) (15 Juli 1639) 
Reg. 561, fol. 153 V 0 -155 . 

2308. Gratificatie aan ontvanger-generaal de Vicq voor het leenen 10 

van de gelden bestemd om het tekort van de gewone bede in het 
winterseizoen te dekken (15 Juli 1639) 

Reg. 561 , fol. 155. 

2309 . Maatregelen voor het betalen van de schuld aan de Fuggers, 
die voor dat jaar 19.000 gulden bedraagt (18 Juli 1639) 15 

Reg. 561, fol. 154 vo. 

2310. Betaling van zijn leveringen van hooi en haver aan Jan 
lnbona. Zie n" 2243 (18 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 156. 

2311. Men zal, volgens het bevel vuu den Cardinaal-Infant, de reg-i- 20 

menten van Wesemale en dergelijke (zie nr 2260) Loch betalen. Bijzon
der·e maatregelen worden getroffen, om\ville van den uitzonderlijken 
toestand van deze regimenten (18 en 19 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 156 en 156 V 0 -157. 

2312 ' . « De \'ergaederinghe niet geselleeden sijnde, is gheen ghe- 25 

bruijek d'een ofte d'ander lidt te authoriseeren tot het depescheren 
eenighe ordonnantien vau betaelinghe. » Is tevens het afwijzen van 
een dergelijk verzoek vanwege den magistraq.t van Gent, om, zonder 
raadplegen van de Vergadering, de werken aan de vaart van Hulst te 
mogen betalen (18 Juli 1639) 30 

Reg. 561', fol. 157-158 V 0
• 

(•) Wellicht is het deze brug waarvan Aitzema {bladz. 607) getuigt, dat ze alle 
pogingen van de Hollanders veri.idelde, doordat llet Spaansch leger zich heel gemak· 
kelijl{ langs de twee oevers van de Sasschevaart kon bewegen, dank zij de brug over 
deze vaart. 35 
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2313. Lichting door de commiezen, van 70.000 gn lden uit het sub
sid ie van 700.000 gulden (20 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 158 v o. 

2314 . (( Protest teghen de aenslellinghe van Jonker Jan Pardo als 
5 ontfanghere genentel van Oost Vlaenderen, omdat hij gheboren tot 

Antwerpen. » Een klacht wordt ingediend bij den Geheimen Raad 
(21 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 159-162. 

2315. Men besluit aan 'l Hof rek,Yest in te dienen om het kalseide-
10 geld te mogen heffen te Burcht, en 

van een dergelijk octrooi dat aan 
om het intrekken te verkrijgen 
ntwerpen werd toegestaan. Zie 

15 

n r 1616 (23 .Tu]i 1639) 

Reg . 561, fol. 1(32 e n vo. 

2316. Betaling van een partij bu i" kruit (23 .Tu1i 163~) 

Reg. 501, fol. 162 v o. 

2317. Baljuw de Brabandere vrangt of hij bij het verpachten van 
het veergeld te Burcht, ook d n magistraat va n Antwerpen moet 
hetrekken voor zoover zijn recht reikt ; de Stalen bes elen hem deze 
verpachting uit le stellen tot na de oplos~ing nm het geding nopen s 

20 het octrooi (zie n,. 2315). Teven worden uitgaven voor den nieuwen 
steenweg· te Burcht betaald (23 Juli 1639) 

25 

Reg. 561 , fol. 163. 

2318. j'len besluit. , ingevolge een brief van den H.aad van Finaneiën, 
de regimenten Ribeaucourt en Brion Ie brtalen (23 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 163 v 0
• 

2319. In clr rekenin gen van con1mies Vv illem de Volder worden 
eenige uitgaven , a·edaan door wijlen zijn schoon vader commies Anteu
ni ~ vflnclNl Hred c. << gepn s cerci » (26 Juli 1639) 

r~eg. 561, fol. 16::1 v"-164. 

30 2320. Betaling door Sinl-Amands en Beveren nn de quotas in de 
bede van 700.000 g ulden. Ze gebeurt slechts fictief (28 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 164 V 0 -165. 
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2321. Betalingen aan Octaviaan van Maurissien (28 Juli 1639) 

Reg. 561, fol. 165. 

2322 *. Die van Antwerpen versoeken bij requeste aen de vergaede
ring-he moderatie van hun quote int subsidie endf' crijghen nihil. >> 

In de laatste uitgezonden som (29 .Tnli 1639) 5 

Reg. 561, fol. 165. 

2323 . Overeenkomst heireffende het aansch affen van 600.000 pond 
b u,.. krnil (31 .luli 1639) 

Reg. 561, fol. 165 V 0
• 

2324. Orpdrac h I an n baljuw cle Brabandere om, ondanks het verzet 10 

van den magistrnat van Antwerpen, ,·crder te gaan met het maken van 
den steenweg te Burcht; hij mag t 0.11 koste van den land e « verseker
hede >> brieven aanvragen ten Hov·e. Zie nr 1616 (1 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 166. 

2325 . Ee11 ordonn an tie van betaling voor levcringen aan de troepen, 15 

ten gunste van Pieter Coornaert, geassig·neerd op inkomsten te Burcht, 
\\·Ordt veranderd en op commies van Du crme C) betaalbaar gemaakt 
(1 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 166 V 0
• 

2326 . Terugbetaling aan den comm ies van de maalderij van Brugge, 20 

van . omme11 geleend voor hel betalen van de vestingwerken te Kalloo 
en sedert op de beden gevalideerd (2 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 166 V 0 -167. 

2327. Opdracht aan die van leper om al den noodigen krijgs voor
raad, mils ontvang-stbewij s, naar Hazebroek te sturen (3 Augus- 25 

tus 1639) 
Reg. 561, fol. 167 vo. 

2328. Zes weken uitstel wordt toegestaan aan de weduwe Nocke
baerl om zich van al haar verplichtingen tegenover de Staten uit 
hoofde van het ambt van haren echtgenoot, te kwijten (3 Augus- 30 

tus 1639) 
Reg. 561, fol. 167 V 0 -168. 

(9) Jacques van Duerme was commies van de maalderij in het kwartier van Gent 
in 1624-1659 (Reg. 4387-4401). 
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2329. Aanknoo,pen van onderhand elingen me i. clcn heer van Namf
rives nopens zijn aan spraken op een schuld van de 1provin cie uit 
hoofd e van zijn vader. Eerste samenkom st (3 en 4 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 168 en 168 V 0 -169. 

5 2330. Men besluit aan commies van <Ier Me~ r sc ll (' 0
) , die de rekening

van de nieuwe vaart le Ieper heeft opgem aal t , den 150e" penning te 
laten genieten van ck wmm en welk r hij hee ft ontvangen (4 Augus
tn f' 1639) 

Reg. 561, fo l. 169. 

10 2331 ' . 1< Provisioneel consent ofte oct.roij tot het vo ltreeken van die 
ca lsijdc. » Voorloopigc nitspraak \ ï ln den Hand van Mechelen op 
2 ·\ngustus geg-even , wanr ui1 vo lg- I cl nl. rl c Slaten met. hun w~rl rn te 
B11 rc ht m og-Pn voortga<m. Zi r. n ·· 1616 (5 A ngïl s1ns 1639) 

Reg. 5(i1, fo l. 169-170 V 0
• 

15 2332 · . << Den bi scl1 op van Git eliLIL moet n1 aeken ende ond erh amt en 
de hrugghc lot Lan g her Bm ggl1 c. » (6 :\ug·uslus 1639) 

20 

Heg. 561, fol. 170 v". 

2333. Be taling voor d<' bn1 g- r n poort aan clr Brng·f'c· h r. poort tr Gcn1 
(6 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 171. 

2334. Men zal nan Nieuwpoort de dri e vi·erdeu van ltau r quota in 
de uitgezonden somm en kwij tschclcl cn (8 Aug ustus 1639) 

Reg . 561 , fol. 171 V 0
• 

2335. Laa tste betaling voor zijn levering·en vR n fomrage aan Pi cter 
2ó de Smet (8 ,\ugustus 1639) 

Reg . 561, fo l. 171 vo. 

2336. Bericht aan den Raad van Financiën ; de keurlingen werden , 
in strijd m et de acte acceptatie van h et subsidie van 600 .000 gulden , 
niet betaald; indien de Raad van Financiën daarin niet voorziet, zal 

30 hun betaling worden afgetrokken van de quota van de steden of kas ·el
rij en , waar de keurlingen t 'huis hooren (8 Augustus 1639) 

Reg. 561 , fol. 172-173. 

(tO) Een Boudewijn van der Meersch is eenige jaren commies Yan de maalderij in 
het kwartier van Ieper vanaf 1650 (Reg. 466H663). 
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2337. Anb\oord van den Ran d van Financiën ; de keurlin gen moeten 
betaald worden sam en m et de verschillende regimenten , waarbij ieder 
is ingelijfd (Brussel, 17 Augustu s 1639) 

Reg. 561, fol. 173-174. 

2338• . « De weduwe van eenen commi s van de provincie (de Ville- 5 

gas) rekeningh en , ghedaen hebbende over d'administraetie van hae
ren man, versoeekt ontslaeghen te sijn van den ontfanck van sommen 
bij haer in misen gebrncht, t ' gonne gheexcusecrt wordt. >> (9 Augus
tus 1639) 

Reg. 561, fol. 174-175 V 0
• 

2339. J\ieuwe opdracht aan baljuw de Brabandere om , ondanks alle 
tegenkanting vanwege Antwerpen, voort te gaan met het maken van 
den steenweg te Burcht . Zie nr 2331 (9 Aug ustu s 1639) 

Reg. 561 , fol. 175 vö . 

10 

2340. Uilstel van betaling wordt verleend aan B. vanden Berghe, 15 

borg voor pachter Jacques Saijel en vennoot voor pachten van het 
jaar 1630 in het Contributieland (11 Aug uslu 1639) 

Reg. 561, fol. 175 v 0 -176 vo. 

2341. Vermindering van zijn schuld wordt toegestaan aan Niklaas 
de Febvre, borg van denzelfden Saij el, pachter van de maalderij voor 20 

het j aar 1630 Ie Hijeghem , ·vvatervliet en Sij sele (12 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 176 V 0 -177 vo. 

2342 . Opdracht aan commies van Volden om een leenin g van 
24.000 gulden te verlengen (13 Augustus 1639) 

Reg. 561 , fol. 177 V 0 -178 V 0
• 25 

2343 . De Vergadering besluit het voorhand en zinkrijs te gebruiken 
voor dijkwerken << midts hel vertreeken vanden vijand >> (13 Aug-us
lu s 1639) 

Reg . 561, fol. 179. 

2344. Ze hesluit de repar titie op te maken \·an de te lichten gelden 30 

(16 Augustus 1639) 

.Reg . 561, fol. 179. 
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2345. Ze besluit uiteen te gaan op 20 Augustus en te Gent te verga
ueren op 12 September (16 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 179 yo. 

2346. Betnlino· van zijn leveringen van fourrage aan Jan Inbonn 
5 (16 A ugu tus 1639) 

Reg. 561, fol. 179 y o . 

2347*. « Repartitie van een subsidie van 90 cluijsent guldens Ler 
maendt op s' lants middelen mitsgaeders plattelandt ende steden. » 

De repartitie betref! in feite de 540.000 g ulden van de gewone bede, 
10 l\•vee buitengewone subsidies van 200.000 gulden en 600.000 gulden, 

eindelijk 330.000 gulden bestemd om het tekort van de winterbede te 
dekken; tezamen 1.643.000 gulden (zonder datum) 

Reg. 561, fol. 195 V 0 -i96. 

2348 . I a visita tie, IYOrdt besloten de vaart naar Oostende grond ig 
15 te doen onderzoeken; dergelijk besluit betreffende het sas te Plasschen

dale (17 Augu lus 1639) 

Reg . 561, fol. 195 V 0 -196. 

2349 '" . « Resolutie te Jact en ruijmen de zautplaete ghevallen in de 
ves te tol Brugghe bij de Catheline poorte door hel doorbreken van 

20 een en dij ck aen het Lappersfort. » (17 Augustus 1639) 

25 

Reg. 561, fol. 196 en V 0
• 

2350. De Vergadering besluit, na onderzoek door Octaviaan van 
Maurissien, de noodige \;verken (zie nr 2348) aan te besteden (19 A ugll s
tus 1639) 

Reg. 561, fol. 197 en vo. 

2351. Ze be luit, om de werken aan den steenweg te Burcht te 
bespoedigen, wat nog te doen blijft binnen kort bij o1pbod aan te 
besteden (IJ) (19 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 197 V 0 -199. 

30 2352. Bericht dat de werken aan de vaart van Hulst in strijd met 
alle voorwaarden van aanbesteding in en zeer slecht werden uitgevoerd. 

(11) Cf. nr 2297 en noot . 

43 
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De magistraat van Gent krijgt last om gedurende de afwezigheid van 
de Vergadering, de nood ige en dringende maatregelen te treffen 
(19 Augustus 1639) 

Reg. 561, fol. 199 V 0
• 

2353 ~. (( Aenbestedinghe van de reparatie in de dijeken van den 5 

Oostendsehen vaert voor de groote sommen . >>Voor de dijken tusschen 
Plas chendale en Oostende zullen 3.000 g ulden worden uitgegeven; 
voor het herstellen van de dijken tusschen Schipstal en Plasschendale 
zijn de aanbiedingen zoo hoog, dat men van deze herstelling afziet 
(30 1\ ngustus 1639) 10 

Reg. 561, fol. 200-201. 

2354 . De magi !raat van Gen t vindt het noodza kelijk de Staten reed 
op 5 eptember Le doen vergaderen en stuurt de uitnoodigingen, inge
volge een brief va11 den Infant die vraagt zoo vh1 g mogelijk collatie 
Le houden , over de g vrr1agde subsidie (Gen t, 31 Angustns 1639) (brief 15 

van 28 Augustus) 
Reg. 561, fol. 201-202 vo. 

2355"' . (( Resultat vuijt d·e advisen van de h eren principaelen op 
een ghevraeght sub idie ex traordin aire van 400 duij ent. gu ld ens, te 
accorderen 200 duij ent gulden . >> (zonder datum) 20 

Reg. 561, fol. 202 V 0 -207. 

2356. Na verslag door de magistraten van Gent over de werken te 
Hulst, wordt besloten (( zooals op het schrift elijk rapport g·heseijt 
staet >> (6 September 1639) 

Reg . 561, fol. 207 V 0
• 25 

2357 ' . (( Acte 1pre entatie etaerbij seer geclaecht wordt over de volc
rijen ende desorder van de militairen » ( 12

) . Daarbuiten worden geen 
belangrijke voorwaarden ges teld, tenzij de eisch ten minste 30.000 gul
den aan te wenden voor vestingwerken aan den (( Nieuwen Dij ck » 

(zonder datum) so 
Reg. 561, fol. 208-212 v o . 

2358. Betaling Yan de schuld Mijlius aan Molser, agent van de gra
ven Fugger. Zie nr 1543 (6 September 1639) 

Reg. 561, fol. 212 V 0
• 

(12) De algeroeene toestand is inderdaad wanhopig; zie orrespond., lil , nr 967. 35 
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2359. Opdracht aan Snijders, ontvanger van het veergeld te Burcht, 
om het boni van zijn rekening ter beschikking te stellen van baljuw 
de Brabandere voor het maken van den steenweg. Zie nr 2297 (6 Sep
tember 1639) 

Reg. 561, fol. 212 V 0 -213. 

2360. Op bericht dat de vijand in den polder van Namen is geland, 
wordt besloten een hoeveelheid krijgsvoorraad ter beschikking te stel
len van superintendant Ribeaucourt (1 3

) (9, 11 en 12 September 1639) 

Reg. 561, fol. 213 V 0
, 214 V 0 -215 en 215 V 0 -216. 

10 2361. Een schuur die toebehoort aan Bartholomeus Dierixen, te 
Houcke, wordt voor de soldaten in orde gebracht (9 September 1639) 

Reg. 561, fol. 214. 

2362. Opdracht aan den magistraat en de Geestelijkheid van Brugge 
om te zorgen voor hel uitvoeren van een beslissing (nr 2349) (9 Sep-

15 temher 1639) 

20 

Reg. 561, fol. 214 vo. 

2363. Opdracht aan den magistraat van Ieper om de bezittingen van 
Claas Claes die aan procureurs Coucke, Kistemaecker en Castaldo zijn 
gebleven, le verkoopen (12 September 1639) 

Reg. 561, fol. 215 V 0
• 

2364. Geschenk aan raadsheer Stalins te Mechelen, voor de buiten
gewone diensten die hij aan de Staten heeft bewezen (13 Septem
ber 1639) 

Reg. 561, fol. 216. 

25 2365 '* . (( De wednwe Jan de Dobbelaere pacht een deel van de baer
men van .de Brugghschen vaert voor acht ponden groole t'sjaers . » 

(15 September 1639) 

Reg. 561, fol. 216 vo. 

2366. Overbrengen van de acte presentatie van de bede (17 Septem-
30 her 1639) 

Heg. 561, fol. 216 V 0
• 

(1 3) Over dezen plotsen overval, zie 111émoires de Frédéric-Henri, bladz. 256-258. Vol
gens deze lVIémoires is het eerst den 12• dat clc Hollanders zijn geland in den polder van 
:'-~amen. Zie ook Corresponcl., Hl, nr 978. 
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2367. De Vergadering besluit de verpachting van de landerijen te 
Burcht en Zwijndrecht, die aan de provincie toebehooren, te laten 
doorgaan op 20 Se,ptember (Antwerpen, 13 September 1639) 

Reg. 561, fol. 217. 

2368. Onderhandelingen met den magistraat van Antwerpen betref- 5 

fende de verschillende rechten te Burcht. Bovenstaande verpachting 
gaat niet door, bij gebrek aan pachters (Antwerpen, 20 September 1639) 

Reg. 561, fol. 217-218. 

2369. De Vergadering besluit haar meening te zeggen over een 
rekwest van Cassel, zoodra de vertegemvoordigers (die te Brussel zijn) 10 

naar Gent zullen zijn teruggekeerd (Brussel, 23 September 1639) 

Reg . 561, fol. 218 V 0
• 

2370. De vertegenwoordigers te Brussel brengen mondeling-e klach
ten uit over het gedrag der soldaten (23 September 1639) 

Reg. 561, fol. 218 vo. 

2371. De vertegenwoordigers schrijven dat het niet mogelijk is de 
uitgaven voor het leveren van fourrage en derg·elijke aan de troepen , 
te schatten (zonder datum) 

Reg. 561, fol. 219-220. 

2372. De Raad van Financiën beveelt onmiddellijk een aantal wer- 20 

ken te Oostende te betalen (20 September 1639) 

Reg. 561', fol. 220-222. 

2373. Na onderzoek van de posten in de rekeningen van commies 
van Volden door de auditeurs van de financiën geroyeerd, worden een 
aantal ervan toch goedgekeurd (Gent, 3 October 1639) 25 

Reg. 561', fol. 222 en V 0
• 

2374. De Vergadering besluit bij den Raad van Mechelen in beroep 
te gaan tegen de uitspraak van den Raad van Vlaanderen in het geding 
met den Oudburg. Zie nr 2151 (Gent, 3 October 1639) 

Reg. 561, fol. 222 V 0 -223. 30 
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2375. Het verstevigen van de brug over de Sasschevaart (14
), wordt 

ten laste gebracht van de subsidie van 600.000 gulden (3 October 1639) 

Reg. 561, fol. 223 en V 0
• 

2376. De pacht aan de brouwersnering van Meenen wordt met 
5 zes maanden vanaf 1 November 1639 verlengd (5 October 1639) 

10 

Reg. 561, fol. 223 v 0 -224. 

2377. De commiezen krijgen opdracht de 100.000 gulden te innen 
die de maalderij voor het betalen van de subsidies moet opbrengen 
(7 October 1639) 

Reg. 561, fol. 2211 V 0 -225 vo. 

2378. Men moet zich gereed houden om den voorraad , die naar 
Hulst werd gestuurd, terug te zenden C;;) (8 October 1639) 

Reg. 561, fol. 225 V 0
• 

2379. De betaling van de achterstallige wedde van Spinoza, officier 
15 in het regiment Ortiz, wordt geweigerd (8 October 1639) 

Reg. 561, fol. 226. 

2380. Betaling van sommige proceskosten aan raadsheer Stalins 
(8 October 1639) 

Reg. 561, fol. 226 en V 0 

20 2381. Thomas Oosterlinck wordt aangesteld tot gezworen opzichter 
van de werken aan de vaart van Hulst, aangenomen door Pauwels 
Hauwaert. Betaling voor overwerk aan d·ezen Hauwaert (12 Octo
ber 1639) 

Reg. 561, fol. 226 V 0 -227. 

25 2382. Afwijzen van het verzoek van Pieter vander Doorent om ver
minelering vau zijn sch uld als pachter van het bestiaalgeld in het Land 
van Waas. Zie n,. 1327 (12 October 1639) 

Reg. 561, fol. 227 V 0
• 

( '4 ) Cf. IV 2307. 

30 (15) Inderdaad, de Hollandscl1e poging tegen Hulst is volledig mislul<t, en op 3 Octo-
ber zijn de aanvallers vertrokken (Mémoires de Frédéric-Henri , bladz. 258, en Correspond., 
lil, nr 351). 



-342-

2383. Afwijzen van het verzoek om jaarlijksche vergoeding gedaan 
door de weduwe en de dochter van Policarpus Corneste, messagier, 
in dienst van de Staten gestorven (12 October 1639) 

Reg. 561, fol. 228. 

2384*. « Resolutie te gheven eene courtesie van 50 g uldens aen de 5 

gonne vanghende ofte doodschietende eenen deserteur overloopende tot 
den vijant >> (12 October 1639) 

Reg. 561, fol. 228 vo. 

2385. Het verzoek van Willem de Waghenaere om kwijtschelding 
van zijn pacht van den grooten uitcJrijf , wordt afgeslagen (12 Octo- 1o 

ber 1639) 
Reg. 561, fol. 229. 

2386*. « Die van de waeteringhe van Blanckenberghe pretenderen 
Je tachterheijt van de watergheschoten van 243 ghemeten landt afghe
dolven annis 1619 en 1620; resolutie naer consulte, nihil. >> (12 Octo- 15 

ber 1639) 
Reg. 561, fol. 229 V 0

• 

2387. Men besluit eenige werken uit te voeren aan Sas-van-Gent 
(12 October 1639) 

Reg. 561, fol. 230. 

2388. Betaling van zijn loon van 11 pond groote aan Jan de Zomerc, 
sluisbediende van het sas buiten Je Brugsche poorl te Gent (12 Octo
ber 1639) 

Reg. 561, fol. 230 en V 0
• 

20 

2389. Op haar verzoek, worden aan de kasseirij van den Oudburg 25 

uitgaven voor leveringen en huisves ting van oldaten vergoed (12 Octo
ber 1639) 

Reg. 561 , fol. 230 V 0 -231 V 0
• 

2390*. « Accordt tusschen de vergaederinghe ende die van der 
A uderburgh over een proces in den voorgaenden boek meermaels 30 

vermeit, ghesproten vuijt dies, die van der Auderburch vlameerden de 
verpachtinghe vuijtter handt van J e provinlierechten inl contributie
landt . >> Zie nr 2374. De Vergadering besluit dat na het eindigen van 
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de loopende pacht deze middelen in 't openbaar en bij opbod zuli P-n 
worden verpacht (12 October 1639) 

Reg . 561 , fol. 232-233. 

2391 *. « Petitie van een subsidie van 100 m. gulden s ter maendt. 
5 voor een half j aer . >> (brief van 8 October 1639) 

IO 

Reg . 561, fol. 233 v 0 -236 v o. 

2392. .Men zal de iPrincipalen raadplegen over de suggestie van de 
vertegenwoordigers van Gent om aan superintendant Ribeaucourt een 
geschenk te doen. Zie n• 2407 (13 October 1639) 

Reg. 561, fol. 236 v o. 

2393. Opdracht aan Octa viaan van Maurissien om de werken aan de 
dijken tusschen Brugge en Plasschendale, door Maarten Michiels aange
nomen, te onderzoeken (13 October 1639) 

Reg. 561, fol. 237. 

15 2394. De Vergadering· besluit uiteen te gaan van 15 October to t 
6 November om dan resultaat te trekken op de bede, en over te gaan 
tot auditie van de rekeningen van ontvanger-generaal de Vicq voor de 
subsidie van 700.000 g ulden (13 October 1639) 

Reg. 561, fol. 237 V 0
• 

20 2395. Gunstig advies van de Vergadering over een verzoek van 
Kaprijk·e, in het Contributieland , om gedurende negen j aar 5 schel
lin gen per ton groot bier en 8 g uld en per "' toop wijn te m ogen heffen 
(14 October 1639) 

Reg . 561, fol. 238 V 0
• 

25 2396. f•vij zen van het verzoek om kwijtscheldin g van Pauwels 
Blanckaert, pach ter van het be. ti an lgeld Ie Kaprijke . Sint-Laurijns en 
Watervlie t (14 October 1639) 

Reg . 561, fol. 239 . 

2397. Afwij zen van het verzoek van den pachter van de vee rschuit 
30 tusschen Gent en Brugge, om kwijtschelding van de pacht, op grond 

van het feit dat de schepen niet hebben kunnen uitvaren (14 Octo
ber 1639) 

Reg . 561, fol. 230 vo. 
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2398. De magistraat van Hulst vraagt het oprichten op 's lands 
kosten, van eenige barakken voor de troepen; de Vergadering raadt 
hem aan zich tot den gouverneur-generaal te 'venden, om deze uitgave 
te laten bekostigen met het deel van het subsidie dat bestemd is tot het 
oprichten van barakken (14 October 1639) 5 

Reg. 561, fol. 239 V 0 -240. 

2399. Gunstig advies van de Vergadering over het verzoek van den 
magistraat van Cassel om een aantal uitgaven omwille van de 1roepen 
gedaan, op zijn quota in de re:Partitie te laten valideeren (14 Octo-
ber 1639) 10 

Reg. 561, fol. 240 en V 0
• 

2400. Uitstel van betaling wordt toeges taan aan de weduwe de 
Coninck (14 October 1639) 

Reg. 561, fol. 240 V 0 -241. 

2401. Opdracht aan de Geestelijkheid en den m agistraat van Gent, 15 

om de noodige herstellingen te doen uitvoeren aan de forten langs de 
Zuidleie. Dergelijke opdracht voor het district van Brugge (14 Octo
ber 1639) 

Reg. 561, fol. 241 vo. 

2402. Opdracht aan den magistraat van Gent, om m et den Oudburg 20 

te onderhandelen over het bekostigen van de schepenbrug die te Roo
denhuize op de Sasschevaart werd gelegd (14 October 1639) 

Reg. 561', fol. 242. 

2403*. « Reglement op de belaelinghe van de renten op den 
impost. » Commies vander Beke, van het kwartier van Gent, heeft 25 

betaald tot 1638; commies Wijnkelman, van Ieper, lol 1635 en h el 
grootste deel van 1636; Fr. Dominicke, commies van den impost voor 
Brugge, heeft nog een aanzienlijke som tekort voor het uitbetalen van 
de renten van 1635, en Jacques Michiels, commies van hel Vrije vcr
keert in denzelfden toestand. Dan wor<lt een begroeting opgemaakt 30 

van de sommen die elk moet betalen om de achterstallige renten te 
vereffenen, en worden de middelen opgegeven waaruit men dit geld 
zal kunnen trekken, zooda t in 1640 alle achter. tallen betaald zijn 
(14 October 1639) 

Reg. 561, fol. 242-255 V 0
• 35 
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2404 '~' . « Petitie van een subsiuic extraordinaire van 400 duij sent 
guldens eens. » Ter gelegenheid van een grooten invul van de vijanden 
(30 Juni 1639) 

Reg. 561, fol. 255 V 0 -261 vo. 

5 2405. De Raad van Financiën vraagt ve tingwerken en werken aan 
de haven van Oos tende lc betalen mei de subsidie van 700.000 g uld en 
(13 October 1639) 

Reg. 561, fol. 261 V 0 -262 vo. 

2406. Brief van den J nfant aan den Raad van Financiën , met een 
10 eigen brief tot de Staten :"ericht; hij vraagt het maken van een retran

chement tusschen de stad Hulst en de forten Nassa u eu · 1oervaerl op 
de subsidie van 200.000 g nlden Ie bekostigen (brief van den Baad va11 
Financiën van 10 October 1639) 

Reg. 561', fol. 262 V 0 -265. 

15 2407 ~ . « Gratificatie van 100 pattacons aen den intendent van de 
valekeren van oorloghe in Vlaenderen over diensten an de provintie 
ghedaen. » Zie nr 2375 (7 November 1639) 

Reg. 561, fol. 265 . 

2408 . Maatregelen n Ojpen s een ren te die geassigneerd werd op den 
20 commies van impost van h et kwarli er van Brugge, ten g unste Yan 

graaf de Merode en gravin van Isegcm (7 November 1639) 

Reg. 561, fol. 265-266. 

2409*. « Accordt met de schippers over het ghebruij ck van hunue 
schepen tot rnaeken van eene brugghe, a 35 st. daegh s. » Zie nr 2405. 

25 Het zijn de on rije schippers van Genl (7 'ovembcr 1639) 

Reg. 561, fol. 266 V 0 -267 V 0
• 

2410. Geschenk in wijn aan advocaa t len pens10cnc Pc nu c man 

(7 November 1639) 

Reg. 561, fol. 268. 

30 2411. Men besluit collatie te houden over de crewone hcde , op 
23 November (7 'ovember 1639) 

Reg. 561, fol. 268 . 

44 
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2412. Auditie van de rekeningen van ontvanger-generaal de ricq 
voor het subsidie van 700.000 gulden (Brugge, 9 Iovember 1639) 

Reg. 561, fol. 268 V 0 -269 V 0
• 

2413. Verzoek van den Raad van Financiën (nr 2405) opdat ommige 
uilgaven gedaan worden voor haven en vesting van Oostende ; een 5 

deel wordt toege taan, een ander ge,vcigerd (9 November 1639) 

Reg . 561 , fol. 269 V 0 -270. 

2414. Het verzoek om de versterkte linie lu schen Hulst en bepaalde 
forten (nr 2406) te bekostigen wordt afgewezen omdat bedoeld subsidie 
van 200.000 g ulden nog niet is « geacc~pteerd )) (9 November 1639) 10 

Reg. 561, fol. 270 v o. 

2415". « Resolutie de heeren van de vergaederinghe voijagerendc 
ende 's avonts t'huij s commende toe te legghen een pondt groote 
daeghs voor \vaegh en lu1ere. >> (9 November 1639) 

Reg. 561, fol. 270 V 0
• 15 

2416. Gebruik Yan de 100.000 gulden die overblijven van de subsidie 
van 700.000 guldctt vo rbehouden voor ves tingwerken (10 Novem
ber 1639) 

Reg. 561, fol. 271 en vo. 

2417. Een huisku cchl wordt op zijn vcrzoek Ler beschikking vau 20 

meslre de camp Desgrange ges teld (10 1ovember 1639) 

Reg. 561', fol. 272. 

2418. De magistraat en de Geestelijkheid va n Genl zullen de werken 
aan de aart van Hul t on derzoeken (12 No,·emher 1639) 

Reg. 561', fol. 272. 25 

2419. Ongun tig advies uver he l verzoek van de ingezetenen van 
Melsenbroeck, waar de dijken werden doorgestoken op bevel van 
gTaaJ van Fonle ne ten tijd e van den strijd rond Kalloo , en die daarom 
vrijdom van belasting g·cdurende eenige jaren vragen (12 i\ovem -
her 1639) 30 

Reg. 561, fol. 272 v"-273. 
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2420. Wat betreft het verzoek van de ingezetenen van Beverenbrouck 
om voortzetting van vrijdom, 'vordt besloten hun dit te weigeren , 
maar gedurende zes jaar, de helft van de opbrengst van de belastin
gen terug te betalen (12 November 1639) 

Reg. 561', fol. 273 en vo. 

2421. .Men besluit d-e commiezen Volckaerl. C") en de Volder - iu 
naam van wijlen zijn schoonvader - voor Geut, en CobbaerL C;) en 
Naughcer, voor Ieper, te ontbieden (12 November 1639) 

Reg. 561, fol. 273 V 0
• 

10 2422 . Op zijn verzoek wordt aan den magistraat van Bourbourg 
toegestaan zijn quota in de 500.000 gulden die i u 1609 gelieh t werden 
voor het afdanken van de lroepen, op zijn quotas in de loopende sub
sidies te valideeren (14 November 1639) 

Reg. 561, fol. 274-276 . 

15 2423 . Afslaan van het verzoek van de gravin van Wakken , om sLaat 
van executie voor haar schuld (15 November 1639) 

Reg. 561, fol. 276 en vo. 

2424. Gedurende de auditie van de rekeningen van de subsidie van 
700.000 gulden rij st een moeilijkheid op over 't dagelijksch bedrag 

20 van de verplegingskosten van een zieken soldaat : de Staten stellen 
10 schellingen voor, de Financiën 7, maar ze nemen voor dezen keer 
vrede met het bedrag dat de Staten voorstellen (16 November 1639) 

Reg. 561, fol. 276 V 0 -277 v o. 

2425. Uitdrukkelijk bevel aan commies Na ug llCe r om persuonlijl 
25 of door gevolmachtigden te Brugge rekening te komen doen (16 Novem

ber 1639) 

30 

Reg. 561, fol. 277 v Q-287. 

2426. Betaling aan Pieter du Pont , timmer man , va n z;ijn werk uau 
het fort te Houcke (16 November 1639) 

Reg. 561, fo l. 287 en V 0
• 

( 1s) Filip;; Volckael"t, heer van Welden, was comiuies van de nieU11·e impositiën i u 
ll et lnvartier van Gent va n 1639 tot 1663 (Reg. 4218-4263). 

(11) Jan Cobbaert is de opvolger van Pieter [';augheer a ls commies van Lle nieuwe 
impositiën in het Jm·artier van Ieper : hij bcl\leedde dit arnl)t in 1G3G·1642. 

. -- ----~----~--------------------
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2427. Nieuwe vruchtelooze poging van de gravin van Wakken. Zie 
nr 2423 (16 November 1639) 

Reg. 561', fol. 278 V 0 -279 vo. 

2428. Afwijzen van het verzoek om uitstel van betaling van Jan du 
Monuet, pachter van impost, impositiën en maalderij in verschillende 5 

kwartieren (17 November 1639) 

Reg. 561, fol. 279 vo. 

2429. Alhoewel de compagnie van don Juan Calderon niet op de 
lijst staat van de troepen wier betaling zal moeten wegen op de bede, 
zal deze uitgave worden « gepasseerd » in de rekening van commies 10 

Volckaert (17 November 1639) 

Reg. 561 , fol. 280. 

2430. Slot van de rekening van commies Caloen (18 November 1639) 

Reg. 561, fol. 280 V 0 -281: vo. 

2431. Overschrijven van een som door commies Volckaert op com- 15 

mies de Voldere, beslemd tot het lossen van renten (18 November 1639) 

Reg. 561, fol. 281' vo. 

2432. Valideering op zijn quota, van de uitgaven door den magis
traat van Assenede gedaan voor het leveren van fourrage aan de 
troepen (18 November 1639) 20 

Reg. 561', fol. 282 en vo. 

2433. Aanbrengen van de acte acceptatie van de 200.000 g·ulden 
(19 November 1639) 

Reg. 561,fol 282 v 0 -283. 

2434. Ammunitionari s .Melgal' dienl de rekening van zijn uitgaven 25 

111 (19 November 1639) 

Reg. 561, fol. 283. 

2435*. « Acte acce1ptatie subsidie. » Zie nr 2404 . Een groot deel van 
de subsidie moet dienen voor vestingwerken (8 November 1639) 

Reg. 561, fol. 283-289 vo. 30 
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2436. De ver tegenwoordigers v::m leper vragen of het niet nuttig 
ware in de volgende acte presentatie aan te dringen op he t ophoud en 
van het gebruik van keurlingen, g zien deze niet alleen van geen nut 
zijn in het leger , maar daarenboven door hun hoogere soldij veel naijver 

5 kweeken bij de . oldalen ; trouwen he t meerendeel zijn soldaten, die 
zich m et de m edeplichtigheid va11 ck kapitein ;; nl« ke ttrling-en 1 ::~ 1 Pn 

betalen (19 November 1639) 

Reg. 56·1, fol. 2R9 v"-291. 

2437 •. « De vergacelering-he ijnd c tol Brugghe verciaeren d'heercn 
10 van Ghendt ende de heeren Ghees tclij ckc over het district van Chendt 

las t 1e hebben nacr huij s lc kcercn mil s hel Yertreek van den auditeur 
van der I3ckcn ; hel gonne d'anclere heercn ustineren niet te connen 
ghebeuren ende daller nogh affairen re leerden die tot Bruggh e moes
ten afghcdaen ''" sen ; :protestf'r<'nde die alleen te doen. » (20 rovem-

HI ber 1639) 

20 

2438. Jugevolge dit bes luit , kan de auditi e van de rekeningen van 
commies I aughcer, ver tegenwoordigd door zijn nomv, ni et doorgaan . 
Zelfd e besli sing in zake ammuni tionari . Melgar (21 8ovcmhcr 1639) 

Reg. 561, fol. 294 en v 0
• 

2439 . Aan den magisl raat van Cen t wordt gemeld , clat de Vcrgade
r in g buit en zijn aanwezigheid doorgaat (22 Novrmher 1639) 

Reg. 561, fol. 296-298 . 

2440. De Vergadering besluit de noodige herstellingen te doen aan 

25 de forten teenbru o·ge, Hollandsch Huis, Lapper fort , en te Sclüpstal 
(22 November 1639) 

Reg. 561, fol. 298 en v 0
• 

2441. Antwoord van Gent dat cammie Nreufrives, auditeur van de 
rekeningen , die ook uit Brugge is vertrokk n , niet van plan i terug te 

30 keeren en dat de auditie du s nie t kan doorgaan (22 rovember 1639) 

35 

Reg. 561, fol. 298 V 0 -299 V 0
. 

2442. Brief van commies Nreufrive · die meldt dat hel belangrij I ste 
gedeelte van de auditie gedaan is en ze het verder wel builen hem 
kunnen stellen (22 ovember 1639) 

Reg. 561 , fol. 299 V 0 -301. 
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2443. De Vergadering zal overgaan tot de auditie van de blijvende 
rekeningen; besluit deze van Naugheer niet te shdten (23 Novem
ber 1639) 

Reg. 561, fol. 301 en V 0
• 

2444. Protest van het colleg-e van Gent tegen deze beslissing· 5 

(23 November 1639) 

Reg. 561, fol. 302 en vo. 

2445. Ondanks dit 1protest, zal de auditie doorg·aan en dit zal bij 
monde van procureur aan den magistraat van Gent genotificeerd wor-
den (24 November 1639) 10 

Reg. 561, fol. 301 V 0
, 302 V 0 -305 en 306. 

2446. Opdracht aan nmmunitionari Melgar om met. de buskruit
makers van Brugge te onderhandelen, nopens de voorwaarden voor 
het. maken van lruskrnil en hetg-een ze maandelijks kunnen leveren 
(24 November 1639) 15 

Reg. 561 , fol. :i05 v o. 

2447. Antwoord van den magistraat van Gent <<eerste lid van Vlaan
deren >> op de insinuatie van bovengemeld protest (nr 2445); het is 
volledig ongeldig, en in den vorm waarin het werd gedaan , en door 
heL feit dat er voor het oogenblik geen vergadering van de Geestelijk- 20 

heid cu de l'i.er Leden is, vanwaar het protest zou kunnen uiLgaan 
(26 !\ovember 1639) 

Reg. 561, fol. 306 V 0 -307 V 0
• 

2448. Aanbesteding van rle wrrken aan de Zuiclleie en 
dale (24 Novem bcr 1639) 

Reg. 561, fol. 307 v 0 -308. 

Plasschen-

2449. De Vergadering besluit de forten m h et Contributieland te 
doen herstellen (26 Iovember 1639) 

Reg. 561', fol. 308. 

25 

2450. Ze besluit het fort van w-estende, dat heelemaal verdwenen is, ao 
weer op te bouwen (26 November 1639) 

Heg. 561, fo l. 308 V 0
• 

I 

I 
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2451. De Vergadering gaal uile~n (26 rovemher 1639) 
Reg . 561, fol. 309 V 0

• 

2452"' . << Resultat te accorderen 90 rlnij ent. guldens ter maendt . » 

(zonder datum) 
Rrg. 561, fol. 309 V 0 -3 t5. 

2453'. << 1\ te presentatie subsidk- in fraeij c tcruen. )) J<lachl over 
den miserabeien 1oestnnd van hel. land; zoovrcl geld werd reeds 
gevraagd! Zoo dikwijls werd h el gebruikt in strijd mei de bepalingen 
van de acte accep tatie, voor het onderhoud en vn n soldalen, hun vrouw 

10 en kinderen , met zoo weinig nut voor het land ! Indien daarin niet 
wordl verholpen zal hel \veldra onmogelijk zij11 nog lan g-er iPis te 
hetalen (zonder cl a lttm) 

!leg. 56 1, rol . ~1 5 v"-323 V 0
• 

2454. (~ un .- li g advies over h l ve rzoek aan den H.aad van Finauciën 
15 voorgelegd duur Willem de Wagheuaere, om k\\ ijlsc helding van een 

deel van zijn pacht va11 den groo le11 uildrijf voor hel rPkenjaar 1638-
1639 (zonder dat11m) 

Heg. 561, fol. 324 v'' . 

2455 . Afslaan van hd vcrzoek van hel garn Î7<)Cll vnn leper om Pe u 

20 cant.ine op te r ichten (' 8
) (29 rovember 1639) 

Reg. 561, fol. 324 v0 -325. 

2456 . Men besluit toe l slemm en in hel verzoek vau den magistraa l 
van Ieper, om de op de maalderij gcassigneerde renten van den pen
ning 18 tol op den penning 20 Ie ,-crminderen: wel te ver Laa n dat 

25 cl aarrncc J e sommen op de maalderij geassig neerd voor he t maken 
van hun vaar! , nicl worden vermeerdrrd (29 '\'ovcmber 1639) 

Reg. 561, fol. 325 en vo . 

2457 . De Vergaderin g besluit een rekwe t. bij den Geheimen Raad 
in te dienen om den steenweg legenover Antwerpen te mogen aanlcg-

30 gen en onderhouden . Zie n .. 1616 (29 ovember 1639) 

Reg. 561, fol. 325 v 0 -326. 

(l B) De in een soldatencantine verbruikte waren, en namelijk de wijn, waren vrij van 
rechten : dit bracht niet alleen een onmiddelli jk verli es mee voor de Provincie, maar 
daarenboven werden grover overtredingen gepleegd, zoodat op sommige plaatsen de 

35 bm·gers ook in de soldatencanti en en !<wamen verbruiken. 
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2458. Afslaan van het verzoek van den Raad van Financiën om de 
troepen van den gouverneur van het Sas, de Prado, te betalen; zijn 
compagnie staal immers niet op de lij st (29 November 1639) 

Reg . 561, fol. 326 en vo. 

2459. Bericht dat de vijand ni euwe dwangmaatregelen treft in het 5 

Contributieland; m en laat dit ten Hove weten om het, indien mogelijk, 
goed te maken; m en bericht dat dit het o·evolg is van het verkoopen 
van de goederen van den Rijngraaf (1 December 1639) 

Reg. 561, fol. 326 V 0 -327. 

2460 . Opdracht aan Octaviaan van Maurissien om de \verken aan de 10 

vaart van Hulst te in spec teeren (1 December 1639) 

Reg. 561, fol. 327. 

2461. De Staten besluiten de acte acceptatie van de 200 .000 gulden 
niet Lc aanvaarden. Ze eischcn <lat 30.000 gulden worden aangewend 
voor de ,,-erken aan J en Nicuwe11 Dijk, dat hun commiezen over de 15 

gelden beschikken, dat al de leveringen aan de troepen op de subsidie 
worden g·evalideerd, daL de versterkingen te Burcht, Zwijndrecht, 
Kalloo, enz., ·waarover ze nooit werden geraarlpleegd, niet ten laste van 
de subsidie be taald worden (zonder datum) 

Reg. 561, fol. 327-330. 20 

2462 . De Vergadering- be luil op hel verzoek van den Raad van 
Financiën in te gaan eu de gebruikelijke rantsoenen te leveren aan 
een compagnie « hicrschiers » die te Nieuwpoortligt (2 December 1639) 

Reg. 561', fol. 330 V 0 -331. 

2463. Voortzettino· voor drie jaar van hun octrooi aan de geland en 25 

van den SinL-Albertuspolder (2 December 1639) 

Reg . 561', fol. 331 v o -332. 

2464. Betaling aan den magistraat van Brugge voor een stuk grond 
waar het sas van Peerboom werd gemaakt (2 December 1639) 

Reg . 561, fol. 332 en v 0
• 

2465. Betaling aan Louis Pouillon voor de huur van zijn molenberg 
die buiten de Brugsche IJ?OOrt te Gent staat (7 December 1639) 

Reg. 561 , fol. 332 v_ 0
• 

30 
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2466. Men besluit dat de Vergadering op 9 December naar Brussel 
de presentatie van de gewone subsidie zal gaan doen; tevens zal men 
trachten het conflict nopens baron de Tornebus, dat een strenger optre
den van den vijand in het Contributieland veroorzaakt heeft, te regelen 

5 (7 December 1639) 

Reg. 561, fol. 333. 

2467. Presentatie van de subsidie (Brussel, 12 December 1639) 

Reg. 561, fol. 333 v•. 

2468. Aanbieden aan den Infant van een memorie rakende de hou-
10 ding tegenover den RijngraaL Zie nr 2459 (15 December 1639) 

Reg. 561, fol. 334. 

2469. Opdracht aan elk hoofdcollege, om zooveel buskruit en salpe
ter aan te schaffen als mogelijk zijn zal (22 December 1639) 

Heg. 561 , fol. 334 en v• . 

f5 2470. Verdere acle acceptatie van de 200.000 gulden (zonder datum) 

Reg. 561, fol. 334 v•-338. 

2471 ~· . « Acte acceptatie subsidie. » De gewone bede. Zie n" 2366 
(zonder datum) 

Reg. 561, fol. 338-344 v•. 

20 2472 ~ . << Resolutie die weder te senden met eene r~plicque. » (Ant
woord op de twee acten acceptatie.) Ze eischen dat het plakkaat van 
21 Februari 1635 op het logeeren van de troepen weer zal worden afge
kondigd en profesteeren tegen de verwoestingen door het voorbijtrek
ken der soldaten nog altijd teweeggebracht, hoc dikwijls men zich 

25 daar ook tegen verzet heeft. Ze vragen verder dat men eindelijk zou 
overgaan, zooals reeds herhaaldelijk werd beloofd, tot het oprichten 
in Vlaanderen van een hospitaal voor de sold aten (12 .Januari 1640) 

Reg. 561, fol. 3'15-349. 

2473. Na aanhooren van de rekeningen van sergeant-majoor Dier-
30 kens, ammunitionaris van het kwartier van Gent, verklaart deze zijn 

ambt van ammunitionaris te willen neerleggen ten gunste van 
-t-3 
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Jon kh . Philippe de la Mothe, heer van Iugooigelll C9
), en ook sergeant

maj oor van de stad Gent. Hierin wordt toeges temd . Opdracht aan 
Dierkens om al zijn voorraad over te maken aan zijnen opvolger 

Reg. 5ö1, fol. 349-350 v" . 

2474. Opdracht aan Jan Hees tijl C0
), ontvan ger van de stedelijke 5 

werken van Gent, om te zorgen voor het uitvoeren van cenige werken 
en onder meer voor het m aken van een << blockpoorte » buiten de 
Brugsche poort (13 Januari 1640) 

Reg. 561', fol. 351. 

2475. Een groote storm heeft veel schade veroorzaakt aan een 10 

spoel van een der scheursluizen te Plasschendale en aan de houten 
kaa i, waar een deel van het fort op staat ; de collegiën van Bruggr 
en het Vrij e moelen het noodi ge doen om hierin te vcrhelpen 
(1 3 Januari 1640) 

fieg . 561, fo l. 351 ('ll V 0
• i S 

2476. ~Jaatregelen voor de be taling van de interes ten van een lee11 ing 
van 40.000 gulden door de commiezrn nangegann (14 .T anuari 1 64-0) 

Heg. 561, fol. 351 v o. 

2477. Opdracht aan Pauwels Sprm1ekholf om zoo spoedig mogelijk 
de lij st van de opbrengs ten van de oevers van de Zuidleie in hel kwar - 20 

ti er van Brugge aan de Vergadering over te m aken (14 Jnnuari 1640) 
Reg . 561., fol. 352 vo . 

2478. De Vergadering besluit aan procureur Le Gay te schrij ven , 
om Le welen hoever het staat met het proces tegen den magistraat van 
1\ n t\\·erpen no,pens den steenweg te Bnrcht·. Zie n r 1616 (14 Januari 1640) 25 

Reg. 561, fo l. 353. 

2479. Opdracht aan Jan Heestijl om eenige « aubetten » te doen 
opri chten voor de forten op de Sasschcvaart , omdat een n.antnl cl oor 
den storm om vergewaaid zijn (14 Janu ari 1640) 

Reg. 561, fol. 353 . 30 

(19) Filips cle Ja Mothe, heer van Ingoo igem en Ker!(hove, was schepen van de 
geueele van Gent iu 1G38 en schepell van de l\ eure i11 16H. Het is opvallend hoe derge
lijl\e posten (ammunitional"is, conunie::; van cle I.Jela li ngen) clilnvi jls in handen zijn 
va n leden van cle geslachten van hooge magisll-aten. 

(20) Jan Heestijl verschijnt herll aaldelijl( als ont vanger van cle stad Gent; ll i.i was 35 
schepen van cle kenre in 1653 en van cle gedeele .in 1638. 
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2480. Opdracht aan G. Snijder. , v:rn Burcht, om voorloopig nid 
over te gaan tot de verpachting van sommige rechten aldaar , omwille 
van het proces m et Antwerpen (14 Janwui 1640) 

Heg. 561, fo l. 353 V 0
• 

5 2481. Opdracht aan den magistraat van Ieper om een afgevaardigden 
te hebben op de aanbesteding van de werken aan den Nieuwen Dijk, 
lussclten Aire en Clairmarais, waar voo r de lnten 30.000 g uld en hela
len (17 Januari 1640) 

Heg. 561, fol. 354 en vo. 

10 2482 ·. « Petitie van een subsidie ex traordinaire van een millioen 
g uldens. >> H t spijt de Infant zeer \Yeer ens geld te moeten vragen 
m aar het kan niet anders; de verwachte troepen uit Duit chland zijn 
niet gekomen; (]::wrenlegen doet de vijand groote toebereidsel n , n1aar 
de Infant heeft besloten , mits hem daarl oc m ogelijkheid wordt gcge-

1:'i ven , zelf het offensief te nem en (13 Januari 1640) 

Heg . 561, fol. 354 V 0 -364. 

2483. Brief van den Raad van Financ iën nopens de rekening van de 
betalingen op de sub idie n n 600 .000 g ulden . Daarin staat een pos t 
voor het belalen der keurlingen ; deze '' orden echter sam en met de 

20 overige troepen betaald, zoodat deze lw tnling tweem aal in r ekening 
werd gebracht ; er m oet dus nog genoeg g lel in kas zijn om een vijfde 
halve soldij aan de troÜjpen te betalen , helgeen de Staten tevoren had
oen geweigerd te doen (12 Januari 1640) 

Reg. 561', fo l. 365-367. 

2'> 2484. Opdracht aan den gouverneur van het Sas om de ver chillen dc 
partij en bu kruit hem door de Stalen geleend , terug te tu ren , m et 
belofte ze hem in geval van n ood weer Ie .' l11ren (17 Januari 1640) 

Reg. 561, fo l. 367 v 0
• 

2485. Reek m aatregelen betreffende pachters; m en zal de goederen 
30 van Mathieu Rij kebusch , gefailleerde pachter , niet voor een te lagen 

prij s, maar voor de \Yaarde van de schnlrl verkoopen ; m en verkoopt 
de herherg « de wnnc » te Den1 <' rgern , lcn la te van de horgen vnn 
rle pachters van Olsene; de h eer de Frémicm1rt C') " or cl t ,·erzocht de 

(21) Jacques Parclo , ridcler, heer Yan Frém icourt , is op dat oogenblik burg meester 
3::; van het VJ'ij e. 
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vonnissen terug te sturen, ten lns tc van eenige pachters gegeven; men 
zal de pachters van de visscherij in de nieuwe vaart van Stekene naar 
Hulst, vergoeden omdat ze niet kunnen van hun pacht genieten; einde
lijk stelt men vast dat de pachters van Olsene, als vergoeding voor 
hun schulden, al huu aanspraken aan de Staten hebben overge- 5 

maakt, daaronder bevindt zich een proces tegen de brouwers van 
Meenen dat wel 50.000 gulden kan opbrengen (18 Januari 1640) 

Reg. 561, fol. 367 v•-371. 

2486 . Het verzoek van de paters Recollecten om te Hulst een klooster 
op te richten, wordt voor advies aan den mAgistraat van Hulst overge- 10 

maakt (19 Januari 1640) 

Heg. 561, fol. 371 en v ". 

2487. Aangaande het verzoek van de wedmYc en de erfgenamen van 
Wenceslas Cobergher C2

), om voor achttien jaar verlenging van vrij
dom van belasting te verkrij gen voor hun bezittingen in de Moeren, 15 

wordt negatief be chikt; nochtans zal men gedurende negen jaren, de 
helft van de opbrengst van 's lands middelen rtldaar terugbetalen 
(19 Januari 1640) 

Reg. 561, fol. 371 V 0 -372 . 

2488. Betaling van een vijfde maand soldij aan de 1roepen 20 

(19 Januari 1640) 

Heg. 561, fol. 372 en v•. 

2489. Opdracht van den Raad van Financiën om de vestingwerken 
langs den 1 ant van Brabant, te betalen (26 Januari 1640) 

Reg . 561, fol. 372 v•-373 . 

2490"' . cc Resolutie die weder te senden met eene replicque. » Betreft 
nr 2472, en vraagt, al de uitgaven voor fourrage van de vorige cam
pagne, op deze bede te valideeren (7 Februari 1640) 

Heg. 561, fol. 373-376. 

25 

(22) Wenceslas Cobergher, heer van Cabergher en Sint-Antonius, was architect-gene- 30 
l'aal van de aartshertogen en superintendant van de bergen van barmhartigheid. De 
hier bedoelde weduwe is Suzanna de Francquart, de erfgenaam is wellicht zijn zoon 
Augustijn, in 1654 ridder geslagen. Over deze beclijldng van de Moeren, zie J. I\ORTHALS 
AI.TES, De eerste bedijking ... der M oer en , 1925. 
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2491. De Vergadering besluit op 16 Februari collatie te houden over 
de petitie van een subsidie van een millioen (7 Februari 1640) 

Reg. 56il, fol. 376. 

2492. De Vergadering besluit de 30.000 gulden te leenen, die noodig 
5 zijn voor oe vestingwerken aan den Nieuwen Dijk (7 Februari 1640) 

Reg. 5û1 , fol. 376 v 0 -377. 

2493. Gunstig advies over het verzoek vau df.n magistraat van As e
nede om vergoeding te krijgen onder vorm van validatie op zijn quota, 
van zijn leveringen aan de soldaten g·edurende het Yoorgaande zomer-

10 seizoen (8 Februari 1640) 

15 

20 

Reg. 56i, fol. 377 en vo. 

2494. Overeenkomst met den magistraat van Grevelingen nopens 
het betalen van stallingen Yoor de leger1paarden, door hem in 1635 
opgericht op last van de Vergaderjng (8 Februari 1640) 

Reg. 56i, fol. 377 V 0 -378. 

2495. rden YCrneemt dut de vijand met tegenmaatregelen dreigt VOOr 
het oprichten van een molen te Sintc-Anna ter ~'luide. Men vraagt aan 
den vroegeren surintcnuant uc Ribeaucourt wat men moet doen 
(8 Februari 1640) 

Reg . 56i , fol. 378 V 0 -379. 

2496 ~~; . << Aen den gouverneur van Sas bij leeninghe toeghesonden 
sijnde eene groote quantiteij t buspoeder ende die refuserende weder 
te gheven, gheresolveert het import van dien te doen valideren op het 
subsidie. >> (8 Februari 1640) 

Reg. 56i, fol. 379 en vo. 

2497*. << Resolutie de comisen te Lelasten af te lossen alle de renten 
niet cammende tot 10 s. groote sjaers. » (9 Februari 1640) 

Reg. 56i, fol. 379 V 0 -380. 

2498. De Staten slellen zich partij in het proces van de pachters van 
ao het markschip tusschen Gent en Brugge legen de douariere van Vinder-
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haute en den heer van Bellem , die wille11 ctgen markschepen 'doen 
varen C3

) (9 Februari 1640) 

Reg . 561, fol. 380 en v•. 

2499. De magistraten van I~per en van heL Vrije hebben het bes
tiaalgeld op het jonge vee niet vcrpacht noch geïnd , de eerste voor 5 

he t seizoen van 1632, de tweed e voor het seizoen 1632 en 1633. Sedert 
heLben ze het land voor dit verlies niet vergoed, hoewel een vonnis te 
hunnen laste werd gegeven. De overige collegiën verzoeken ze uitdruk
kclijk hierin te voorzien , zooniet zal men het met andere middelen 
moeten probeeren (9 Februari 1640) 10 

Reg. 561, fol. 380 v•-381 v•. 

2500 . De Infant Leveelt de 90.000 g·ulden die overblijven van de 
subsidie van 200.000 gulden, onmiddellijk op te brengen om de 
rekruten te be talen, d esnoods zal m en ze moeten leenen en de kosten 
zullen m ogen gevalideerd "''orden (6 Februari 1640) 15 

Reg. 561, fol. 381 v•-383. 

2501'. « Rcsultat L'accurderen 600 m. g uldens. )) Zie de petitie 
ur 2482 (21 Februari 1640) 

Reg. 561, fol. 383-392. 

2502". Acte presentatie . n Op grond van de onverdraaglijke oor- 20 

logskasten en last door de soldaten veroorzaakt << lesdits estats avaient 
tous jus te raison ... d'excuser ... l 'assistance requisc n; de voorwaarden 
behelzen niets bijzonders, nochtans , en dit gaat een twist1punt worden, 
bepalen ze dat aanzienlijke sommen zullen worden voorbehouden voor 
bepaalde vestingwerken (zonder datum) 25 

Reg. 561, fol. 392-400 v • . 

2503 . Uitvoering van het akkoord onder nr 2494 (28 Februari 1640) 

Reg . 561, fol. 400. 

(23) De Staten hebben heL monopolie van de beurLscl1eepvaart en verpachten dit 
r ecllt. Men ziet dat twee gelanclcn van de Oe \·ers van de Brugsche vaart zich hier tegen 30 
dii. monopolie verzetten. De heer Yan Bellem is Ct1arles nijm , heer van Bellem, Schuer
velcle, Eel<enbel<e, Rammelare en Humbeel<, die in 1642 i.n eten adelstanel zal worden 
opgenomen (DE VEGIANO , SllpJJl., ll. lil , bladz. 177) . 
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2504. Voorschrift aan den heer van Gils om aan Matheus \iVantc 
het gebruik te laten van die oevers van de Zuidleie, welke hij in pacht 
heeft genomen (28 Februari 1640) 

Reg. 561, fol. 401. 

5 2505. De magistraat van AnbYerpen heeft een deel van de uitgaven 
voor den steenweg te Burcht ·willen helalen; men schrijft hem om zijn 
voornemen te kennen nopens het geding betreffende dezen steenweg, 
met de verzekering dat de Sta len niet beter vragen dan met hem goede 
Letrekkingen te onderhouden . Zie nr 1616 (29 Februari 1640) 

10 Reg. 561, fol. 401 en V 0
• 

2506. De Vergadering besluit vcrtegemroordigers te sturen naar « de 
vergaedering-he te Brussel sijndc >> om de magistraten Le Burcht en 
Zwijndrecht aan te stellen (te vermaecken) (29 Februari 1640) 

Reg . 561, fol. 401 V 0 -402 . 

15 2507. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van Hulst 
om kwijtschelding van zijn aandeel in de uitzendingen van 1638 ell 

1639; verwerpen van zijn verzoek om zijn aandeel in de toekomst te 
' crminderen (1 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 402 en V 0
• 

20 2508'. « Hesolutie de aanghestcldc Loeckhaudcrs, binnen Ghcndt, 
Brugghe, ende Ipre in de conelitien van verpachting-he Yan de IIII pond 
per vat voor dat jaer bij den pac!J ter te moeten glt econtim1cerl ·wm·
den. n (1 Maart 1640) 

Reg. 561', fol. 402 V 0 -403 . 

25 2509. De Vergadering besluil het verzoek van den Raad van Finan
ciën, om de compagnie van don Andrea Je Prado C'1) lc betalen, af 
le wijzen, omdat ze niet vermeld slaat op de lijsten van het krijgsvolk 
waarvan de betaling ten laste van de bede valt (1 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 403 en V 0
• 

30 2510. Uitslei van betaling wordt toegestaan aan Pieter van Slem-
brocck, pachter Yan het bestiaalgeld in Ser Woutemansambacht 
(2 Mat=1rt 1640) 

Reg. 561 , fol. 403 v"-lL04. 

( ~") Bevelll ebber te Sa s.van-Geut. 
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~511. Onderzoek nopens een rekwest ingediend door Donaas van 
Oost, aannemer van werken omtrent het fort Sint-Jooris, op de 
Zuidleie .<3 Maart 1640) 

Reg. 561', fol. 4.04 en vo. 

2512. Vergoeding aan den heer Joos Vanderstraeten, voor het 5 

gebruik door de Staten van een grond die hem toebehoort 
(3 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 405 . 

2513. Ve11pachting van de veerschuit tusschen Brugge en Plasschen
dale, g·ewonnen door Antoine van Oost, met 2.135 gulden (3 Maart 1640) 10 

Reg. 561', fol. 405 en vo. 

2514. Verpachting van het recht van 4 pond groote per vat wijn : 
het komt aan Joos Labans voor 72.750 gulden. De pacht van het recht 
op zout, visch en haring komt aan Fr. Page voor 26.251 gulden. Henry 
eaulier wordt pachter van den grooten uitdrijf voor 10.620 gulden. 15 

Onder de pachters van het schaapsgeld bevinden zich Pieter de Smet 
na strijd met Jan Inbona, Jan Grevinck, Jan de Busschere, Joos Huijs, 
Jacques Delporte C5

) (4 Maart 1640) 
Reg. 561, fol. 405 v 0 -409. 

2515. Brief van den Cardinaal-Infant gevoegd bij de acte acceptatie 20 

van de subsidie van 200.000 gulden. Hij dringt aan op het betalen 
van de 90.000 gulden voor de rekruten, in nr 2500 aangevraagd 
(1 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 409-410. 

2516*. << Vaerdere acte van acceptatie. » Van de subsidie van 25 

200.000 gulden. Zie nr 2500. Het daarin vermelde verzoek wordt toege
staan, het zal echter geen precedent scheppen; ook zal een deel van 
deze bede gebruikt worden voor het betalen van de vestingwerken te 
Kalloo (8 November 1639) 

Reg. 561', fol. 410-414 V 0
• 

2517 .-. . « Resolutie die acte alsoo te aenveerden. » (6 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 414 V 0
• 

(25) Delporte is een vrij belangrijk pachter van 's lands middelen, al wordt hij 
zelden vermeld . In 1641 wordt hij pachter van de rechten op zout, visch en haring, en 

30 

het volgende jaar wint hij weer die pacht. 35 
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2518. Het maandelijksche steungeld aan Nieuwpoort y,rordt van 400 
op. 500 gulden gebracht (6 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 414 V 0
• 

2519. De Vergadering· besluit een rekwest ten Hove in te dienen, om 
G te verkrijgen dat (( naturele Vlamingen )) in den Geheimen Raad en 

in den Grooten Raad van Mechelen zouden zetelen, wat het geval niet 
is (6 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 415. 

2520. Opdracht aan de commiezen, urn 40.000 gulden te lichten voor 
10 de vestingwerken te Kalloo, Burcht, enz., af te rekenen van de subsi

die van 200.000 gulden (6 Maart 1640) 

15 

Reg. 561, fol. 415. 

2521 . (( Prolongatie van de ac orden met die nn 'int- mand ende 
OpdOI!p. >> (6 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 415 V 0 -/ü6. 

2522. Presentatie van het subsidie van 600.000 gulden . De Cardinaal
Infant doet mondeling verzoek om met dit subsidie onontbeerlijke 
uitgaven voor de vesting n n Duinkerken te mogen bestrijden; hierover 
·worden de princ~palen onmiddellijk geraadpleegd (Brus cl, 9 Maart 

20 1640) 
Reg. 561, fol. 416 en V 0

• 

2523 ". « • IJn hoogheijt versonekende eene i'omme tot de fortifica
tien van Duijnckerke sent ijder lidt tot Brussel sijnde, expressen aen 
sijn collegie ende resultat 't accorderen 50 duijsent gulden . >> (12 Maarl 

25 1640) 
Reg. 561, fol. 417. 

2524. Samen mel Je presentalie van het subsidie, '' ordt aan den 
Infant g·evraagd maatregelen te treffen in zake de represailles door cUm 
vijand in het Contributieland uitgeoefend (12 Maart 1640) 

30 Reg. 561, fol. 417 V 0
• 

2525. Vertoog in zake voormelde represaille die het gevolg zijn 
van het aanslaan van de goederen van den Rijngraaf ; men vraagt het 
intrekken van dezen maatregel (12 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 417 V 0 -422. 
4.6 
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2526. Ondanks de resolutie onder nr 2509, wordt besloten toch de 
co mpagnie de Prado te betalen (13 l\Iaart 1640) 

Reg . 561, fol. 422 en v ". 

2527. Opdracht aan verschillende commiezen om de gelden te lich
ten Yoor het betalen van vestin gwerken te Duinkerken en Burcht 5 

(14 Maart 1640) 
Reg . 561 , fol. 422 v"-423. 

2528 '' . « Gratificatie aen den gracve van ~oij ell es (26
) van een sluck 

wijn van 200 pa ttacon~ over sij11 e promotic al s chef van de finanti en. }) 
(14 ~'!aart 1640) 10 

Reg. 561, fo l. 423. 

2529 '. << Ghelij cke gratifica tie nn 50 pallacons acn den heer Lau
reijn C7

) over sijn prom otic als raedt van . lae teH. >> (14 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 426 v o. 

2530. Brief Yan den Haad van Finan ciën m et vc rzoek de geiden voor 15 

het betalen nu de ves tingwerken te Duinkerken zoo vlug m ogelijl 
te betalen (9 l\la art 1640) 

Reg. 561, fo l. 423 v"-425 . 

2531. De Vergaderiu g be luit op diL ' crzoek m Le gaan (14 i\Iaarl 
1640) 20 

Heg. 561, fol. 425. 

2632 ' . « Die ' an de finanlien vraeghende 20 duij senl g ulden · ler 
rekenin g- he, resolutie te schrijven dal de penninghen ghm·eet sijn mits 
door de com niiscn belaelt wordende aen de aannemers ende iulerve
nicrendc in de aenbes teclinghe. » (brief van 17 Maart 1640; be ·luit van 25 

zelfde datum) 
H.eg . 5Gl. fo l. 4~5-42G . 

2533. Op~ lelien van de afvaardiging, die het vernieuwen va n de 
rtLagislraten van Burcht en Zwijndrecht en de verpachtingen van de 
landerij en zal bijwonen ; levens \\'ordt aan den magi ·traat van Ant- 30 

(26 ) Hugo, gr aèl.f , .tti J Noyelle::,. 
("7) Char les Laurin, voo rzitter van den H.aacl nut Artui::. , daar lla , 30 Nuvem ber 1639 

(r L Cotrespond., UI , n•· 1052), lid van clen n aad van State. 
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werpen m ogelijkheid gegeven OJ II Ie oud erhaudelen . Zie u·· 1616 
(22 Maart 1640) 

Reg . 561, fo l. 426 v" -427. 

2534. De Vergadering IJesluil de midd len IJiHnen h el ka lecl Len 
5 '"ïalle C8

) le verpachl en : vroegf'r helaall e dil gebied een forfait aire 
om (27 Maart 1640) 

10 

15 

Reg . 5Gi , fo l. 427. 

2535. VVeigcring aan pachter .l an de l\fon u et , van h et verzochte 
uitstel van betalin g Yan zijn ac hl er~ l allig-e pad ti en (27 jlaarl 1640) 

Reg. 561, fol. 427 vo. 

2536. Opdracht aan cl en m agistraa L ' alt leper om de goedereu ' an 
Claas Claes, die p Con 1elis Cas lello, Bartho lom eus de 1\.i tem necl er 
en P. Coucke C9

) gebleve11 zijn , le vcrkoop eu op elk aan bod 
(27 Maart 1640) 

Heg. 561, fol. 4;!,7 V 0 -428. 

2537. De nwg istraa t ' an Leper 'raag t, of hij zelf m ag t Lil ,praak 
doen in de p rocc ·sen h ang ende tu ssclt en zijn commiezen en d · Ln ec 
pachter s J acob en Clae ,\ccaert , of indien dit door den Haacl van 
Vlaanderen m oet "'·ord en bcslcc lll . J'(en zal de principalen h iero ' er 

20 raadplegen (27 Maar ! 1640) 

:30 

Reg. 561, fol. 428-4:Z9. 

2538. Voorlzelliug voor dell Lijd van ecu ltaH jaar van hun oc lruui 
aan de brOLL\\ e rs van l\Iecn en , op dczcHd · voo rn-aarel en al s lrvo rcll 
(27 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 4:29-lt30. 

2539. Opdracht van de11 Raad ' an Financiën om h el regim 'HL J ' 
W1llerYal te h talen op denzelfden YOet al de andere troepen. De Ver
gadering be 'luit dit uit te voeren (brief van 23 Maart 1640 ; beslis .ing 
van 27 dito) 

Reg . 56f, fol. '130-!131 v". 

(28) Iu het bosch van Nieppe. Reeds in L6U;?, truclll dit garn izoen nijdom ntn rechten 
Ie verl<rij gen (Reg . 540, fo 13). 

(2D) Dit zijn drie procm·eur,.; nul de Slateu: l1et gaat du~ uver goedcrcu . waarvoor 
geeu kooper wercl ge,·ondeal. 
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2540*. « Die van finantien adviseren de vergaedering he den dagh 
van aenbestedinghe. >> Namelijk van de werken te Duinkerken. Zie 
nr 2532 (22 _faart 1640) 

Reg. 561', fol. 431 V 0 -432 V 0
• 

2541. Aanstellen van de vertegenwoordigers die op deze aanbeste- 5 

ding zullen aanwezig zijn (27 Maart 1640) 

Reg . 561', fol. 432 v-0 -433. 

2542 . << Resolutie Charles van Hoorebcke le doen weeren sijn huijs 
slaende tot Vinderhaute op den traeghelgrondt van de l{>rovintie. >> 

(18 iaart 1640) 10 

Reg. 561, fol. 433 en V 0
• 

2543 . << Resolutie af te slaen de continuatie van betaelinghe van 
vier duij sent guldens 'tsjaers aen den bisschop van Brugghe ter eausen 
van de veralieneerde goedinghen vau de abdije van den Doest. >> Co) 
(19 Maart 1640) 15 

Reg . 561, fol. 433 v 0 -434. 

2544. De vertegen \roonligers die de verpuchlingen va n huizen en 
landeri j en te Burcht ·en Zwijndrecht hebben bijgewoond, brengen ver
slag uit over de groote waardevermindering van deze bezittingen; 
beraadslaging over de vraag of men dat alles niet. voor eenige jaren in 20 

<< admodiatie >> zou geven (19 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 434 en V 0
• 

2545. Aanstellen van .Jacques Wielant lot kapitein van Zwijndrecht 
in ver vangin g Yan baljuw de Brabandere C') (19 MaRrt en 18 April1640) 

Reg. 561', fol. 434 V 0 -435 en 449 V 0
• 

2546. Verzoek van Gilli s de Croocq om vergoeding voor het gebruik 
van zijn huis buiten de Brugsche poort te Gent, door de soldaten voor 
wachthuis gebruikt. Verslag van het daarover ingestelde onderzoek, 
met gunstig besluit (19 Maart 1640) 

Reg. 561', fol. 435-437. 

(·~o) Het gaat over goederen, in de Vereenigde Provinciën gelegen. 
(3 1) Wielant is ooi< meier geweest Yan Burcl1t. Zie nr 1687. 

25 

30 
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2547+. « Petitie van een subsidie van 110 duijsent guldens ter 
maendt. >> (brieven van 27 Maart 1640) 

Reg. 561, fol. 437-440. 

2548. Vermelding van een uitzending van 200.000 gulden om het 
5 tekort van een buitengewone bede te dekken (zonder datum) 

iO 

15 

Reg. 561, fol. 440 en V 0
• 

2549. De Cardinaal-Infant vraagt onmiddellijk een som van 
28.127 schilden uit te belalen aan troepen en rekruten; korte lijst van 
deze troepen (5 A!pril 1640) 

Reg. 561, fol. 440 V 0 -1141 yo. 

2550. Betreffende het verzoek van den Raad van Financiën om de 
20.000 gulden voor de vestingw·erken te Duinkerken bestemd, in eens 
uit te betalen, wordt geantwoord dat de commiezen integendeel zelf 
stuk per stuk alles aan de aannemers zullen hetalen (zonder datum) 

Reg. 561, fol. 442 en vo. 

2551 *. « Vaerdere acte van acceptatie. >> Van de ge·wone becle 
(23 December 1639) 

Reg. 561', fol. 442-449. 

2552. Bericht aan baljuw de Brabandere, dat de Vergadering van 
20 plan is aan de jpachters van de landen te Burcht en Zwijndrecht eenige 

vermindering toe te staan (18 April 1640) 

25 

Reg. 561, fol. 449. 

2553. De Vergadering besluit de aanspraken van den heer de Nceuf
rives af te wijzen. Zien" 2329 (18 April 1640) 

Reg. 561, fol. 449 V 0
• 

2554*. (( Accordt met die van VVatcrvliet voor 1.600 guldens 't sjaers 
voordrij jaren. >>In zake verzoek om vrijdom van lasten (18 April 1640) 

Reg. 561 , fol. 450. 

2555. De Raad van Financiën schrijft om het advies van de Staten 
30 tt verk:rijgen over een voorstel om een nieu-vve vaart te delven van Ath 

over Lessen, Ninove, Geeraardsbergen, Aal st naar Dendermonde 
(18 April 1640) 

Reg. 561, fol. 450 V 0 ·451. 

----, 
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2556. De acte acceptatie van de gcswne bede wordt ontvangen; men 
besluit ze slechts te aanvaarden mits het aanbrengen van eenige wijzi
gingen en namelijk het mededeelen van een lij st van de troepen , 
wier betaling ten laste van de bede valt . Teven besluit men alvorens 
over deze acte te handelen, een beslissing te nemen nopens de acte 5 

acceplntic vnn de 600.000 g-u ld rn (18 \pril 1640) 

H.eg . 561, fol. 1151 en vo. 

2557 ' . << Resolutie !e excuseren c..le ghevraeghc..le penninghen te vali
cleren op ·een gheaceorcleerl ::; nbsidie 'vanof d'acte van acc~ptatie nogh 
niet en was anveert. » Gevolg van een verzoek van den Infant om met 10 

de uh idie van 600.000 g·uldcn hrlalingcn 10. doen :~nn el P. !roepen 
(19 pril 1640) 

Heg. 561, fol. It52. 

2558. Beslissing valt bclreffende n'· 2537. De zaak zal voor den Haacl 
vnn Vlnnnderen komen (19 April 1640) 15 

Heg. 561, fol. 452 en V 0
• 

2559 '. << Resolutie die acte alsoo niet te aenveerden. >> De acte accep
latie van de ubsidie nm 600.000 gulden. De Slaten cischcn dat groote 
sommen , te zamen 140.000 gulden, \Yoruen gebruikt voor vest.ing
,,-erk en te Duinkerkell , L Htdst en \icltwpoorl. en aan den << . ramf 20 

Fos::;é >> (20 A pril 1640) 

Reg. 561, fol. It53-456. 

2560 '. << Rcsoln !.ie neg:ll"ivelijcl Ie rescriberen jeghens het delven 
van ecnen vaerl Yan Aelst op Dendermonde. >> Dit is het antwoord op 
n" 2555 . Dit voorstel worclt g·ebramlmerkl als den ondcrg·ang voor vele 25 

ste-dr,n (20 ~\pril 1640) 

Reg. 56i , fol. It56. 

2561'. << Sententie verleent in den priveen raed l den 26 April 1640 
claerbij verclaert dat de ghees lelijrke moeten llooghen in de ghelichtc 
keurlin ghen, waarjeghens sij ver ehcijde mael hadden gheprotesteert, 30 

soo vuijt de voorgaende boeken Ie f.:Ïen doe t t'scderl. anno 1635. » (32
) 

Zi e n '· 1052 (19 '\pril 1640) 

Reg. 561, fol. t156 V 0 -457. 

(32) Staclsal'chief Gent . VaH Duy e-de Bns. cl1ere, n'· 17G9. 
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2562 •. << Resultat te accorderen 90 duij sen t guldens Ier maend l voor 
ses rnaenden . >> Zie de petiti e onder n•· 2547 (7 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 457-46i. 

2563 ' . « Acte presentatie. >> (8 l\1ci 1640) 

Heg. 561, fol. 461-467. 

2564. De magis1raa l van Hnl I. naagl voonaad naa r zijn stad le 
sturen. Hij m oet dnarover m et den gouverneur van de vesl.ing onder
handelen. Danrun word t hesloten voorraad 10. slttren (R \f<:' i 1640) 

Heg. 56·1, fol. 467 V 0 -468. 

10 . 2565 ~ . « Gralifica lie aan den ontfangl1er el f' Vicq ler rm1sen va11 s i.i11 
lnnvelij ck ' rm 100 guldens. >> (9 1\lf'i 1640) 

Heg. 561, fol. 468 V 0
• 

2566. Opdracht aan commies Volkaert om 10.000 g ulden Ie lichlelt 
van de laaf sic 600.000, om daarmee vestingwerken Ie D11inkerken Ir 

1;; bekos ti gen (9 i\·lc i 1640) 

rtcg. 561' fol. 468 V 0 -469. 

2567 . B.egelen van alle modaliteiten van hel al I oord nu vrijdnn t 
gesloten met cl en heer van vVater vlie t. Zi e n ,. 2554 (10 \fl' Î l 640) 

Reg. 561, fol. 469-~72 V 0
• 

20 2568. Verbod aan Pauwels prouckholf om e~n deel van de oever ;::: 
\'an de Zuidl eie in het k\\'artier an Brugge te verpachten of' te vercijn 
zen, zoowel in cl e ri chting van Gent als in clPze va n P lasschenchtl <:' 
(10 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 472 V 0 -473 y 0
• 

25 2569 -w . « De levc ringh e van vivers door het Magistraat van Ghendt 
ghesonde11 a en d en g·ouverneur vau ' I Sas gltead voueert, maer ghcre
solveerl sulcx niet meer te laetcn g hebeuren len ~ i.i m et participatie van 
de vergaederingltc. >> (10 ~le i 1640) 

Reg. 561, fol. 473 V 0 -474. 

30 2570" . « Hesolulie vau de Yerpachlin ghen van alle t'gonne de pro-
vintie regardeert , le doen door de Ycrgaederinghe. » Besluit dat in de 
toekom st verpachtingen en vcrcijn zingen van gedeelten van de ocvers 
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van de Zuidleie, aanstellen van sh1isbedienden, verpachten van beurt
schepen op de Zuidleie en dergeJijke zaken, alleen door de Staten zal 
kunnen gedaan worden (10 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 474. 

2571. Brief van den Cardinaal-Infant, om te verkrijgen dat de Staten 5 

voor een som van ongeveer 220.000 gulden, af te rekenen van de 
subsidie van 600.000 gulden, betalingen doen aan de Waalsche troepen 
van de tercios en de vrije compagnieën en aan de rekruten, daarbij 
hegTepen troepen die in Artois en Henegouwf'.n liggen (12 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 474 V 0 -477 V 0
• 

2572. De Infant schrijft dat de bedragen die werden voorzien voor 
het betalen van leveringen aan de troepen in geener wijze mogen 
worden overschreden (14 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 477 V 0 -479. 

10 

2573. Ongunstig advies over het verzoek van den magistraat van 15 

Hulst om staat van executie. Tevens besluit men, omwille van de aan
komst van den vijand CS 3

), levensmiddelen naar Hulst te sturen 
(12 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 479-480. 

2574. De ;presentatie van de gewone bede van 90.000 gulden wordt 20 

gedaan (Brussel , 15 Mei 1640) 

Reg. 561', fol. 480 en vo. 

2575. Goedkeuring van de reeds door Ieper aan Nieuwpoort uitge
voerde leveringen van voorraad en materiaal; opdracht om verder aan 
dezelfde bezetting al het noodige te verschaffen (17 Mei 1640) 25 

Reg. 561, fol. 480 V 0 -481. 

(33) Dit is llet begin van een gevaarlijl,en, maar ongelul,kigen Hollandsehen aanval 
tegen I-luist, die reeds jaars te voren was beraamd (AITZEMA, !I, bladz. 625). Trouwens, een 
akkoord door de Vereenigde Provinciën met Frankrijk aangegaan bepaalde dat het 
Staatsch leger zeer vroeg in het jaar een tocllt zon aanvangen tegen het Noorden vn.n 30 
Vlaanderen (Mémoires de Frédéric-H enri, bladz. 261). Dit alles is de voorbereiding tot 
de instorting van de Spaansclle macht in het \'\oorden van Vlaanderen, waar ze weldra 
de twee sleutelvestingen, Hulst en Sas-van-Gent, zal verliezen. Er is hier weer een ldein 
verschil in de chronologie tusschen de Mémoires en deze resolutiën : volgens Frederik-
Hendrik had de landing van de voorhoede omtrent Sluis plaats op 16 Mei. 36 
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2576. Opdracht aan den magistraat van den Oudburg om te Rooden
huize een brug te doen maken (17 Mei 1640) 

Reg. 561', fol. 481 en v 0
• 

2577. De Vergadering besluit den voorraad buskruit die te Gent 1s 
5 naar Brugg-e te sturen (21 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 481 V 0
• 

2578. Gezien eenerzijds den brief van den Infant, n r 2572, maar 
anderzijd den grooten nood van de troepen, wordt besloten de leve
ringen van haver , maar niet van hooi , gedurende vier dagen voort te 

10 zetten. Hiermee ·wordt Pi eter de Smet gelast (Gent, 2·1 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 482-483. 

2579. De Vergadering besluit de soldaten die in de Bijloke worden 
verpleeg·d , o,p den zelfden voet te onderhouden als vroeger (22 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 483. 

15 2580. Verzoek van den gouverneur van Sas-van-Gent om hem eenige 
timmerlieden te sturen voor dringende herstellingen; dit wordt inge
willigd C'') (22 ?vlei 1640) 

Reg. 561 , fol. 483 en vo. 

2581. Besluit den Infant te gaan gelukwenschen bij zijne inkomst 
20 in de stad (Gent) (22 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 483 V 0
• 

2582. Ingevolge he t verzoek van graaf van Fonteyne C5
) om levering 

van fourrage aan zijn troepen, wordt besloten dat men zal trachten 
dit op de subsidie te doen valideeren. Opdracht wordt gegeven aan den 

25 magistraat van den Oudburg om voor de leveringen aan 3.000 okial en 
te zorgen (22 Mei 1640) 

30 

Reg. 561, fol. 484 vo. 

2583 . .Jan Heestijl wordt gelast met het herslellen van een bmg te 
Zeizate (22 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 484 V 0
• 

(3 4) Op 17 Mei is Frederik-Hendrik, met het Hollandsch leger , geland te Philippine 
en marscheert op Assenede; Sas-van-Gent wordt dus gevaarlijk bedreigeL 

(3á) Hij was bevelhebber van 11et leger dat zich tegen het Hollandscl1e moest te 
weer stellen. 

4.7 
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2584. Pachter Monuet die aan de magistraten van de subalternen 
waar hij pachten heeft aangegaan, geen dubbel wijngeld wil geven, 
werd van de pachten uitgesloten en men trof maatregelen om hem te 
vervangen. De Staten vernietigen deze regeling (22 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 48ft V 0 -485 V 0
• 

2585. Besluit het verzoek van den Raad van Financiën, strekkende 
tot betaling van de 44.000 gulden voor vestingonkosten te Bourbourg, 
op de 140.000 gulden die in de laatste subsidie van 600.000 gulden 
voorzien zijn voor dergelijke uitgaven, af te slaan, omdat die vestingen 

5 

niet ten laste van het land staan (24 Mei 1640) 10 

Reg. 561, fol. 486 en v 0
• 

2586. Afslaan van het verzoek van den Cardinaal-Infant (n" 2571) 
(24 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. lt86 V 0 -487. 

2587. Aanbesteding van het leveren van ha ver en hooi aan de troe- 15 

pen; Jacques de Gheldere wint met een aanbod van 10 stuiver per 
rantsoen (24 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 487 en vo. 

2588. Opdracht aan Jan Heestijl om den weg van Gent naar Zeizate 
langs de Sasschevaart, in orde te brengen (25 Mei 1640) 20 

Reg. 561, fol. 487 vo. 

2589. De Vergadering besluit bij ue acle van presentatie van de 
subsidie van 600.000 gulden te blijven (25 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 487 V 0 -488. 

2590 '* . « Vaerdere rescr~ptie met clc resolutie van zijne hoogheijt. n 25 

Gezien den nood, verlangt de gouverneur-generaal dat de Staten geen 
verdere moeilijkheden zouden veroorzaken (25 Mei 1640; de brief van 
den Cardinaal-Infant is 6 Mei gedagteekend) 

Reg. 561, fol. 488-489. 

2591. De Staten maken hun antwoord aan den hoofdpresident (van 30 

den Raad nn State P) over (27 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 489 V 0 -490. 
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2592. Besluit met de laatste subsidie van 600.000 gulden op voor
hand de solelijen te betalen aan de troepen die in Vlaanderen dienen 
(27 Mei 1640) 

Reg. 561', fol. 490. 

G 2593. De Infant vraagt fourrage voor de troepen te Zeizate 
(23 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 490-491. 

2594. Opdracht aan conunies Caloen om voor zes maanden 20.000 
gulden te leenen aan den penning 16 (29 Me i 1640) 

10 Reg. 561, fol. 491 en v ". 

2595. Goedkeuring van hetgeen Brugge en he t Vrije tot hiertoe heb
ben geelaan voor de oldaten; opdracht om hiermee voort te gaan, 
alhoewel met de grootste spaarzaamheid; gratificatie aan de soldaten 
die in het << Hollandsch Huis » en daaromtrent liggen C6

) (30 Mei 1640) 

1f", Reg. 561, fol. 492-493 . 

2596*. « Resolutie om den praemenden noodt dat de vergaedering-he 
sal blijven binnen Ghendt ter auditie rekeninghen niet jeghenslaende 
het is den tour van Ipre op de modificatien daerbij vermeit. » Daar 
zoowel de vij and met een groot leger C7

) al de Cardinaal-Tnfant met 
20 vele troepen tusschen Brugge en Gent lig t., wordt aan den magistraat 

van Ieper bekend gemaakt dat men, zonder prejudicie van zijn rechten, 
de auditie van de rekeningen hier (te Gent) zal doen . Dit wordt ook 
bekend gemaakt aan den heer Yan G<'stel , ('Ommies van de Financiën 
(30 Mei 1640) 

25 Reg. 561, fol. 493-494 . 

2597. Besluit aan den Infant te vragen hel buskruit dat m en aan 
het g·arnizoen van Duinkerken geleenel heeft , terug 1e 1 rij gen 
(31 Mei 1640) 

Reg. 561, fol. 494 V 0 -q95. 

3o (3 &) Hei Hollandsch leger hg te Maldegem (AITZEMA, II, bladz. 703, en M émoir es de 
Frédéric -Henr'i, bladz. 264-265) . 

(37) Ze hadden zich zeer moedig gedragen en hadden hun fort zoo lang verdedigd , 
dat het aan een afclceliug Hollanders onmogelijk was geweest, bij tijds over de Zuidleie 
te treklwn om ziel! bij het gros van het leger te voegen. Dit heeft geheel den aanval 

35 op Brugge doen mislukken, doordat de twee afdeelingen van het leger zich niet hebben 
kunnen samenvoegen (1\lémoires de Frédért c-H enri, bladz. 266-267) . 
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2598. De magistraat van Ieper stemt toe in de beslissing onder 
n,. 2596, mits verkrijgen van een acte van non-prejudicie. Dit wordt 
toegestaan (2 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 495-496. 

2599. Besluit het verzoek van den Raad van Financiën (n" 2585) 5 

opnieuw af te wijzen (4 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 4.96-497. 

2600. Louis Manaulx, Pieter de Smet, Jacques de Gheldere, vragen 
of z€ de leveringen aan de troepen zullen voortzetten; daar de daartoe 
bestemde som reeds overschreden is, wordt negatief geantwoord 10 

Reg. 561, fol. 497 en yo. 

2601. Besluit de acte van acceptatie van de bede van 90.000 g·ulden 
per maand, zooals men ze daags tevoren heeft ontvangen, te aanvaar
den (6 Juni 1640) 

Reg . 561, fol. 4.97 v o. 

2602. Langs verschillende kanten tracht men geld te vinden; de 
magistraten van Gent vragen de wateren niet langer hoog te hou
den {" 8

)' omdat dit voor eenige kooplui heel nadeelig is (6 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 4.97 V 0 -4.98 y 0
• 

15 

2603 . Wenk aan ontvanger-generaal de Vicq om zijn rekening van 20 

de subsidie van 200.000 gulden ger·eecl te maken (11 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 4.98 v o. 

2604*. « Den vijandt sijnde tusschen Ghendt ende Brugghe, soo te 
sien doet hiervooren fol. 443. Gheresolveert ten coste van den lande te 
stQppen het cuijpsgat binnen Ghendt ende de torre poorle om de 25 

waeteren te doen loopen naer Brugghe. » (12 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 4.98 v·ö-499. 

2605 . Gunstig gevolg op het verzoek van graaf van Fonteyne om 

(3B) In tijd van inval van den vijand hield men de wateren in de rivieren zoo hoog 
mogelijk, om betere uitslagen te bereil\en indien men tot 11et doorsteken van de dijken 30 
moest overgaan. Zie nr 2604. 
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buskruit en lonten uit te cleelen aan de troepen langs de Zuidleic C9
) 

(14 .Juni 1640) 
Reg. 561, fol. 499. 

2606 . Opdracht van den Cardinaal-lnfant aan de taten om al de 
5 ammunitie Jie zij bezitten aan graaf Yan Fonteyne te sturen. De Ver

<raderin o· rml woordt dat men maar een kleinen voorraad bezit en di en e o 
zal be\\·arcn C0

) (14 en 9 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 499 v"-500 v". 

2607. Besluit de principalen te raadplegen over de acte aceeptalic 
10 van de toelage van 600.000 gulden die men ontvangen heeft 

(14 Juni 1640) 
Reg. 561, fol. 500 v"-501. 

2608 ·. « aerdere acte acceptatie in marge van de rescriptie vun de 
vergaedering he. >> Ze is zeer inschikkelijk opgesteld (Juni 1640) 

15 Reg. 561, fol. 501-504. 

2609. Opdracht aan Filips de la 1\folhe, ammunitionaris van het 
kwartier van Gent, om een hoeveelheid Luskruit aan te chaffen 
(16 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 50~. 

20 2610. De g raaf van Fonteyne heeft eenerzijds de voortzetting 
gevraagd van de leveringen van fourrage, anderzijds 12 bootjes; het 
eerste verzoek wordt afgeslagen, op grond van de beperking- door den 
Infant van de daartoe toegestane som; het tweede wordt ingewilligd 
(16 Juni 1640) 

25 Reg. 561, fol. 504 v"-505. 

2611. Akkoord met den « Cnape >> van de onvrije chiplieden voor 
het leveren van die bootjes (16 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 505. 

(Jt) Tengevolge van de kloeke houding van de bezetting van het Hollandsch Huis, 
30 hebben troepen positie lmnnen vatten langs cle Zuiclleie; daar het Hollandsch leger uit 

twee afdeelingen bestaat , die zich elk op een anderen oever van de vaart bevinden, 
werden deze oevers bezet om den doortocht van een der afdeelingen te verhinderen. 

(<~O) DH antwoord is niet onbillijk : men moest de mogelijkheid van een beleg 
voorzien. 
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2612. Op v·erzoek van den gouverneur van Bourbourg, baron 
de Licques (41

), worden commies Cobbaert en ingenieur de Buck naar 
deze vesting gestuurd om de gedane werken te schatten en te betalen 
voor zoover ze de provintie aangaan (19 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 505-506. 5 

2613". « Resolutie die acte te aenveerden. » De acte acceptatie van 
de subsidie van 600.000 gulden. Dit wordt aan den Cardinaal-Infant 
medegedeeld; de Staten vragen tevens heL valideeren op de subsidie 
van de buitengewone onkosten door het onderhouden van troepen 
meegebracht (21 Juni 1640) 10 

Reg . 561, fol. 506-508 vo. 

2614. Commies Sprouckholf heeft de rekening van eenige mindere 
werl en in het I wartier van Brugge voorgelegd aan den magistraat 
van Brugge en het Vrije; hij zal ze opnieuw moeten voorleggen aan de 
voltallige Vergadering·, en dit zal in de toekomst den regel moeten zijn 15 

voor alle dergelijke rekeningen (27 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 509 en vo. 

2615. Daar het contract van aanbe tedinrr van het leveren van 
teenkool aan de troepen verstreken i , 'Yordt besloten deze leverin

gen gedurende eenige dagen voort te zetten en aan te dring·en bij 20 

den Raad van Financiën voor het laten doorgaan van nieuwe aanbe
stedingen (28 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 509 v 0 -510. 

2616 . Regeling voor de betaling van lont en buskruit die aan de 
troepen geleverd werden; men besluit een brug van schepen over de 25 

haven van Oostende te laten opbreken (29 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 510 en V 0
• 

2617*. « Noch vaerdere resolutie van sijne hoogheij t. >> Betreffende 
de acte acc~ptatie van de subsidie van 600.000 gulden. Zie n" 2613 (brief 
van 26 Juni 1640, ontvangen op 29 Juni) 30 

Reg. 56f, fol. 510 v 0 -517. 

('1) Filips de Licques, heer van Verre, later bevelhebber van het lmsteel te Den
tlermonde. 
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2618. De Vergadering besluit dat de aannemers van het leveren van 
steenkool aan de troepen, weduwe Joos Kimpe, Pauwels Kimpe en 
Pieter Rotsaert, met deze leveringen z;ullen voortgaan totdat een nieuwe 
aanbesteding gedaan wordt (30 Juni 1640) 

Reg. 561', fol. 517 V 0 -518. 

2619. Opdracht aan ammunitionaris de la Mothe om gansch zijn voor
raad buskruit en lonten naar Hulst te sturen. Bij nader bericht blijkt 
het fort Nassau te ûjn gevallen en wordt opdracht gegeven aan den 
gouverneur van het Sas om ook voorraad te sturen naar Hulst. De 

10 Staten geven Level den dam in de vaart van Hulst door te breken e2
) 

(2 Juli H340) 
Reg. 561, fol. 518-519 V 0

• 

2620. Opdracht aan ammunitionaris de la 1\fothc om schoppen, spa
den, bijlen, << houwmesj es )) en houweelcn , aan Le schaffen (3 Juli 1640) 

t5 Reg. 561, fol. 520. 

2621. Een hoeveelheicl dergelijk materiaal wordt tegen ontvangstbe
wijs aan graaf van Fonteyne geleverd (4 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 520 en V 0
• 

2622. Bcshlit een hoeveelheid oud lijnwaad naar het hospitaal van 
20 Hulst te sturen; afwijzen van het vcrzoek van de beheerders van dit 

gasthuis om dezelfde vergoeding te mogen ontvangen voor de ver
pleegde soldalen als de Bijloke en Sint-Jans Gasthuis (5 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 520 V 0 -521'. 

2623. Graaf van Fonteyne vraagt kaas en bier voor de soldaten; dit 
25 is niet gebruikelijk, maar z;al toch " onlen uitgevoerd (5 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 521 en V 0
• 

(42) Het eerste deel van den tocht van Frederik-Hendrik was niet voorspoedig : 
we hebben reeds gezien hoe de aanval op Brugge werd verhinderd; zijn leger bleef toen 
een tijd lang te l\Ialdegem; een expeditie tegen Gent bleek onmogelijk. De prins van 

30 Oranje trachte toen over land naar Sluis te treld,en en de Sint-Donaas en Sint-Jobs 
forten in te nemen; tevergeefs. Er bleef hem geen anderen weg dan de zee : hij scheepte 
in te Philippine op 29 Juni, maar ontscheepte ia Llen polder van 1\'amen, voor I-rulst; nog 
denzefden dag werd fort Nassau ingenomen (AITZEJ\IA, U, bladz. 703; M émoius de FrédéTic
Henri, bladz. 269·271). 
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2624. Ook de magistraat van Hulst levert levensmiddelen, genomen 
van den voorraad die hem door de Staten werd toevertrouwd ; deze 
keuren dit goed (5 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 521 v 0 -522. 

2625. Ingevolge het rerzoek van DobLelet Wor t om vergoeding 5 

'un yoor chotten op de uitgaven voor vestingwerken te Bourbourg, 
wordt besloten daL hij eerst een betalingsbevel van den Raad van 
Financiën moet zie11 te verkrijgen (6 Juli 1640) 

Reg. 561, rol. 522 en vo. 

2626 . << Andermaal res u1Lat ende re olutic de ghemcldc acte te 10 

aenveerden. » Van de subsidie van 600 .000 guld en . Zie nr 2617 
(7 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 522 V 0
• 

2627. Opdracht aan commies van Duerme om het slot van de reke-
nin g van commies Wijnkeiman over te breng·en (7 Juli 1640) 15 

Reg . 561, fol. 522 V 0 -523. 

2628. Uitstel an betaling wordt toege~ LaaiJ aau pachter du Monuel 
(7 Juli 1640) 

Reg. 5G1, fol. 523 en vo. 

2629. De quota van Oo::;Lende in de repartitie mag niet worden 20 

geheven sedert deze stad vrijdom van la ten verkreeg . Ontlasting zal 
hiervoor worden gegeven aan commie!' van Volden (7 J nli 1640) 

Reg. 5G1, fol. 524-525. 

2630. Betaling van de schuld aan de graven Fugg·er. Zie n" 1551 
(8 Juli 1640) 25 

Reg. 561, fol. 525 en v o. 

263l.OpdrachL aan Jan van Zeveren om 400 << pijpegalen » voor hel 
leger van graaf van Fonteyne te vervaardigen (8 Juli 1640) 

Reg. 561, -fol. 525 V 0
• 

2632. Betaling van een partij buskruit ten la te van de sub idi e 30 

,·an 600.000 gulden (8 Juli 1640) 

Reg . 561 , fol. 526-527. 
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2633. Brief van den Raad van Financiën die aandringt op het betalen 
van de vestingkosten van Duinkerken door de Staten (10 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 527-528 vo. 

2634. De r~partitie van 's lands middelen gedurende het zomersei-
5 zoen is weggelaten (zonder datum) 

10 

Reg. 561, fol. 528 V 0
• 

2635 "' . << Tweede petitie extraordinaire van 400 m. guldens. » Slechts 
de geloofsbrief wordt gegeven, de onderrichtingsbrief is weggelaten 
(19 Juni 1640) 

Reg. 561, fol. 528 V 0 -530. 

2636 . Moeilijke liquidatie van de rekening van wijlen commies 
Wijnkeiman (13 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 530 en vo. 

2637. De Vergadering besluit op 26 Juli collatie te houden over de 
15 gevraagde subsidie van 400.000 gulden (18 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 530 V 0
• 

2638. Uitstel van betaling wordt toegeslaau aan pachter Jacob 
Accaert; dito voor Jan Monuet (19 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 530-531. 

20 2639*. << Resolutie te doen maektm eene steene redoute bij Nieu
poort ter plaetse genaemt den << haeck >> (20 .Juli 1640) 

Reg. 561', fol. 532 V 0
• 

2640~. << In de rekeninghe van den ontfangher generaal de Vicq 
ghebrocht sijndc ende bij consen te van de cammisen auditeurs reke-

25 ning·he ghepasseert sijnde tot 900 guldens ter eausen den selven de Vicq 
ghelicht hadde eene somme van 300 duijsent guldens, protesteren de 
heeren van de vergaederinghe daerjeghens ende sustineren dat de 
heeren auditeurs van de rekeninghen gheen authoriteit en hebben om 
over de penninghen van het subsidie te disponeren; mitsgaeders refll-

30 seren met de rekeninghe voorts te gaen. >> (20 J nli 1640) 

Reg. 561, fol. 532 V 0 -534. 
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2641. Akkoord nopens het leveren van een hoeveelheid buskruit 
dat zal betaald worden met het slot van de rekening Wijnkeiman 
(21 Juli 1640) 

Reg . 561 , fol. 534 v0 -535. 

2642. Op grond van de klachten der oeverbewoners van de Zuidleie 5 

teg·en het hoog houden van de wateren, wordt aan graaf van Fonteyne 
gevraagd, indien dit voor de krij gsvenichtingen niet nadeelig is, de 
wateren te laten weglocpen (21 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 535 en V 0
• 

2643*. « Resultat vuijt de advisen van de heeren prineipaelen ten 10 

dien conforme. Eenen van de auditeurs gheseijt hebbende dat sij in 
de absentie van de vergaederinghe deselve rekeninghe sauden sluijten , 
protesteert de vergaederin ghe daerj eghens van nulliteijt. » Zie nr 2640 
(24 Juli 1640) 

Reg . 56:1., fol. 535 V 0 -537. 15 

2644. Opdracht aan commies Cobbaert, om een som van 28.000 gul
den die hij schuldig blijft op de subsidie van 700.000 gulden van 1638, 
tengevolge het in gebreke blijven van Cassel , aan ontvanger de Vicq 
slechts over te maken mits bevel van de Stalen (5 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 537 v 0 -538. 20 

2645. Reeks maatregelen betreffende verschillende bezittingen van 
Claas Claes die verkocht werden, maar naar het schijnt, niet in normale 
vormen . Dergelijke, maar niet vermelde maatregelen betreffende de 
hezitting·en van Jan de Corte (27 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 538-539. 

2646. Brief van den Raad van Financiën in belrekking met nr 2633. 

25 

De Raad verlangt dat de Staten al de vestingwerken te Duinkerken 
zouden bekostigen met de 140.000 gulden die in de subsidie van 
600.000 gulden voorzien waren voor vestingwerken, maar waarvan 
slechts 50.000 gulàen voor werken te Dllinkerkcn bestemd waren. Ze 30 

rlringen dus aan op het opgeven van de repartitie van de 140,000 gul
den die in de acte acceptatie werd vastgesteld (13 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 539 V 0 -54i. 
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2647. Brief van den Raad van Financiën met verzoek een maand 
soldij aan de troepen uit te betalen met hetgeen van de vorige toelagen 
kan overblijven (27 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 541 V 0 -542 v o. 

5 2648. Hierop wordt ingegaan (31 Juli 1640) 

Reg. 561, fol. 543. 

2649*. « Kijfbrief van die van de Finantien aen de vergaedering-he 
op het ghemelde refus ende protest in harte termen. >> Zie nr• 2769 en 
2772. De Financiën beweren, dat de Staten zich niet langer met het 

10 gebruik der bede mogen bezighouden , eenmaal deze toegc taan is 
(27 Juli 1640) 

15 

Reg. 561, fol. 543 V 0 -545. 

2650 ' . « Ample anl\roorde van de ver o·aederinghe mainlinerend e 
haer recht. » (1 Augustus 1640) 

Reg. 5611, fol. 545 V 0 -548 vo. 

2651 -'~' . « Re ultat t'accorderen 200 m. gulden s. » Op de petit.ie ond c:r 
nr 2635 (1 Augustus 1640) 

Reg. 561, fol. 548 V 0
• 

2652 r . (( Acte presentatie subsidie. n Een hcele reeks gedane krij gs-
20 uitga ven zullen op deze subsidie moeten worden gevalideerd. Ze heb

hen op den eerste der maand 850.000 g ulden moeten uitzenden 
(1 Augustus 1640) 

Reg . 561, fol. 549-554 V 0
• 

2653. De Vergadering· vraag t aan den heer hoofdpresident (van den 
25 Raad van State) of men deze acte presentatie zal brengen naar Atrecht, 

waar de Infant verblij ft ("3
), of hem die schriftelijk zal sturen 

(2 Augustus 1640) 
Reg. 561 , fol. 555. 

2654. Jacques Vijncke en Jacques Bruggheman worden gelast m et. 
30 den dienst van de brug te Moerbrugge VVest, mits een salaris van 

20 pond groote per jaar (4 Augustus 1640) 

Reg·. 561', fol. 555 V 0
• 

(' 3) Op het beleg van Atrecht. 
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2655. Besluit een brug voor het leger Le maken omtrent de forten 
van Sluis (4 Augustus 1640) 

Reg. 561, fol. 555 V 0 -556. 

2656. De kapiteins Bourgoigne, Pijnappel en Stalins vragen beta
ling voor hun soldaten; de Staten weigeren dit en 'vijzen de Financiën 5 

er op dat eenc van die compagnieën 9 a 10 man telt, en de andere nau
welijks 15 tot 16 man (7 Augustus 1640) 

Reg. 561, fol. 556. 

2657. Betaling van een aantal krijgsuitgaven ten laste van het slot 
van de rekening Wijnkeiman (7 Augustus 1640) 10 

Reg. 561, fol. 556 V 0 -557. 

2658. 01pdracht aan ammunitionaris Melgar, om met al het salpeter 
daL hij kan krijgen buskruit te laten vervaareligen (8 Augustl1s 1640) 

Reg. 561 , fol. 558. 

2659. Van Duerme, commies van de maalJerij van Genl , meent te 15 

ontdekken dat hem in zijn rekeningen van 1625 tot 1628, groot onrecht 
werd gedaan door het ongegrond royeeren van posten ten bedrage van 
meer dan 50.000 gulden. Men bewijst hem echter dat hij zich vergist, 
waarop hij zijn aanspraken intrekt (8 Augustus 1640) 

Reg. 561, fol. 558-560. 20 

2660. Meu zal aan den magistraat van Hulst vragen de levensmid
delen die naar zijn stad werden gestuurd terug te geven (9 Augus
tus 1640) 

Reg. 561, fol. 560 en vo. 

2661 " . « Sijn hoogheijt sijnde in het legher van Atrecht ende de 25 

vergaederinghe bij missive ghevraeght hebbende aen den chef presi
dent waer sij moeste beweghen d'acte presentatie subsidie, crijght 
voor antwoorde t'selve toe te senden aen sijne hoogheijt par mi ssive. ,, 
Zie nr 2753 (23 Augustus 1640) 

Reg. 561, fol. 560 V 0 -56L :>o 

2662. Besluit door plakbrieveu aan le kondigen Jat men een grond 
Lc :Meulestede voor drie jaar zal ve11pachten. Iets later besluit men dit 
uit te stellen (14 en 17 Augusluti 1640) 

Reg. 56i', fol. 561 en 562. 
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2663. ·w eigering van de betaling van bvee m aand n Courrage door 
kap. Herre ra gevraagd (17 Augustus 1 640) 

Reg. 561, fol. 561. 

2664. Gunstig advies over het verzoek van Zuidkote om voortzetting 
5 - voor zes jam vanaf 1 November 1640 - an zijn octrooi tot heffen 

van een recht op wijn en hier (17 Augu tu 1640) 

Reg. 561 , fol. 561 V 0
• 

2665. De luitenant , hevelhebber in het ka teel ten vValle, verze t 
zich tegen hel innen van de r echten binnen deze omschrij ving; men 

10 zal he l bedrag daarvan van zijn wedd e afhoud en . Zie n" 2535 (17 A t~ gli S

tll s 1640) 

15 

20 

Reg. 501 , fol. 562. 

2666 . Vergoeding aan een reeks chepenen voor hun << vacca ticn in 
de zaak van .l oo Pathret. )) (17 ugnsln <: 1640) 

Reg. 561, fol. 562 vo. 

2667. Niem e br ief van den Haad van Financiën, me t. bevel van den 
Infant om het geheele bedrag van de vestingonkosten te Duinkerken 
le betalen. Zie nr 2646 . Dit " ·ord I a:m de pr in cipalen overgemaakt 
(brief van 14 A ngustllS 1 640) 

Reg. 561, fol. 563 en V 0
• 

2668. Besluil dat de Vergadering op 19 A11 gustu liÏteeng·aa t lol 
ept ember (1 Augu tu s 1640) 

Reg. 561, fol. 564. 

2669. Brief van den Raad van Financiën die aandringt opdat de 
25 betalingen onder nr 2647 vermeld worden uitgevoerd , en op het intrel -

ken van den maatregel ond er n,. 2644 gcnonwn (31 Angustus 1640) 

Reg . 561, fol. 564-565 V 0
• 

2670 . Dit word t nitgevoerd (3 September 1640) 

Reg. 561, fol. 565 V 0 -566. 

30 2671. Brief van den Raad van Vlaanderen van 2 Augu lus. De 
Infant beveelt. 4.000 keurlin gen o1p te levere11. De Staten hesluiten al 
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het mogelijke te doen om hiervan Ie worden vrijgesteld (3 Septem
ber 1640) 

Reg. 561, fol. 566-567. 

2672·. Betaling van werken aan ~as-van-Gent (4 September 1640) 

Reg. 561, fol. 567. 5 

2673. Opdracht van den Raad van Financiën om het geld voor de 
vestingwerken omtrent Hnlst, tusschen de forten Moervaart en Spi
nola, en tusschen de forten J\as Rll en Ferdinand, voor Ie schieten e4

) 

(6 September 1640) 

Reg. 561, fol. 567 V 0
• 

2674. Dit wordt geweigerd (8 Oeiober 1640) 

Reg. 561, fol. 568. 

2675. Voortzetting voor een half jaar vanaf 1 ovembcr, van hun 
odrooi aan {Ie brouwer van Meenen (8 October 1640) 

Reg. 561, fol. 568. 

2676. Vernieuwing voor drie jaar, van de huur van hun huis aan 
de Jezuïeten van Burcht, mits het aanstellen van iemand die verant
woordelijk is voor de betaling (9 rovembcr 1640) 

Reg. 561, fol. 569. 

10 

15 

2677" . « Petitie ordinaire van 110 duijsen t guldens ter maendL >> 20 

(6 October 1640) 
Reg. 561, fol. 569 V 0 -571 vo. 

2678. De heer van Vlederijke, Jonkl1. P. Cuvillon, spant een proces 
in tegen den magistraat van Ieper die buiten medeweten van de Staten 
een ordonnantie zou hebben opgesteld over het uitvoeren van het vee. 25 

De Staten verklaren wel op de hoogte daarvan te zijn gehouden en 
dezen maatregel te hebben goedgekeurd (30 October 1640) 

Reg. 561, fol. 571 ,V 0 -573 V 0
• 

(44) Op dat oogenblil< is Frederik-Hendrik met zijn leger r eeds onverrichter zake 
vertrol<ken (Mérnoius, bladz. 274-276; AITZEMA, bladz. 703). 30 
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2679. De Vergadering besluit aan Emmanuel Corlewijle, heer van 
Laken e5

), op zijn verzoek, vergoeding te betalen voor het gebruik van 
een molenwal en gronden aan de Zuidleie (30 October 1640) 

Heg. 561, fol. 573 V 0 -574. 

5 2680 *' . << Resolutie t'authoriseren Gabriel Rousseel ende Frans van 
Haute tot het maeken een en pertinenten inventaris van de litteragien, 
registers ende andere . 1papieren van den lande. » Het resolutieboek 
draagt niet van Haute maar van Houttc (30 Oclobrr 1640) 

Heg. 561, fol. 574. 

10 2681. Voortzetting voor een half jaar van zijn pacht van den brou
wersgulden, den ouden dubbelen impost, het slachtgeld en het recht 
op den wijn voor Assenede Ambacht, Albertuspolcler en Sas-van-Gent, 
aan Pieter de Smet, voor zoover de jplaatselijke magis lratcn zich tegen 
deze schikking niet verzetten (13 Augustus 1640) 

15 Reg. 5611
, fol. 574 V 0 -575. 

2682. Bij de acte acceptatie van de suhsidie van 200.000 g uld en 'yas 
een brief gevoegd waarin de Raad van Financiën de Stalen verzocht de 
vestingwerken omtrent Hulst' te betalen. Zie n" 2673 (13 October 1640) 

Reg. 561, fol. 575 V 0 -576. 

20 2683" . « Acte acceptatie subsidie. >> Zie n'· 2632 (19 October 1640) 

Reg. 561, fol. 576 V 0 -580 vo. 

25 

2684*' . « Resolutie die acte niet le aenveerdeu, maer weder te sen
den. » Het conflict gaat om de krijgsuilgaven die men al dan niet zal 
valideeren op deze ubsidie (27 October 1640) 

Reg. 5611, fol. 580 V 0 -581. 

2685. De magistraal van Ieper is doorgegaan met hel verkoopen van 
de goederen van Clans Claes; Claes proles leert hiertegen : deze verkoop 
is onwettelijk, vermits hij beroep had aangeleekend tegen het aanslaan 
van zijn goederen, zooals blijkt uit een document voor notaris Cob-

30 baert opgemaakt; de Vergadering besluil verder te gaan met den 
verkoop (27 October 1640) 

Heg. 561, fol. 581 en vo. 

(45) Emmanuel de Cortewijl e, hee1· van La ken , was clilnvijls &cll epen van de stad 
Gent. 
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2686. Bericht dat de goederen van de weduwe Mahieu Rijckebusch , 
aangeslagen en te koop geboden, slechts zeer laag zijn ingesteld; men 
zal trachten ze te doen stijgen (27 October 1640) 

Reg. 561, fol. 581 v•. 

2687 •. << Ac te pre, entatie inhaudende 90 duijsent g-tJldens ter 5 

maendt. » De lusschenkomst van den Infant wordt ingeroepen om een 
einde te stellen aan het conflict met den Raad van Financiën. Zie 
nr 2640 (14 November 1640) 

Heg. 561, fol. 582-585 V 0
• 

268 . Opdracht aan commies Cobbaerl om een chuld van ongeveer 10 

27.000 gulden die hij beweert te hebben betaald aan ontvanger-gene
raal de Vicq, Ie Yereffencn (15 November 1640) 

Heg. 5G1, fol. 585 vo. 

2689. Gun ·Lig ad vies over het verzoek van den magistraal van Cassel 
om uilslei van betaling te verkrijgen van zijn achterstallige quotas in 1!'i 

de laatste reparlilie~ , mits de renten Yan de gelden die werden geleend 
om dil Lekort Yan onlnngst te dekken , \"OOr zijn rekening te nemen 
(15 ~ovembcr 1640) 

Heg. 561, fol. 586. 

2690. Besluit dat de ubalterne steden hun geld zullen kom n beta len 20 

daar waar de hoofdcolkgiën zetelen (16 November 1640) 

Reg. 561, fol. 586 v•. 

2691. lnge' olge hel verzoek van Pieter van Renterghem om betaald 
le worden voor twee jaar onderhoud van de forten omtrent Sluis, 
\Yordt hem voorgeschreven zijn rekeningen voor te leggen (17 ovem- 25 

ber 1640) 
Reg. 561, fol. 586 v •-587. 

2692 . Opdracht aan de magistraten van Gent en Brugg·e om elk iu 
zijn kwartier, de wegen langs de Zuidleie in behoorlijken staat 1e 

lellen (14 November 1640) 30 

Reg . 561, fol. 587. 

2693 . Commies van de financiën Schotlr is op la t van de Stalen
Generaal in 1633 en 1634 op reis g·ewcest, hij kr eg hiervoor van de 
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Staten van Vlaanderen 1.000 gulden, maar verlangt meer. Hij krijgt 
nog 600 gulden . Zie nr 1584 (14 November 1640) 

Reg. 561, fol. 587 en vo. 

2694. Besluit dat de vergoeding van de commiezen van den lande, 
5 als ze reizen voor 's lands zaken, slechts 5 gulden per dag zal bedragen 

(14 November 1640) 

Reg. 561, fol. 587 V 0
• 

2695. Besluit graaf van Fonteyne omwille van zijn buitengewone 
diensten gedurende den oorlog te vereeren met 6 « carrospeerden n ter 

10 waarde van 1.500 gulden (30 November 1640) 

1.5 

Reg. 561, fol. 587 V 0 
• 

.2696. Graaf van Fonteyne weigert het geschenk te aanvaarden en 
verlangt dat de vertegenwoordigers de som naar believe in aalmoezen 
gebruiken (17 December 1640) 

Reg. 56f, fol. 588 en v o. 

.2697. Het boni van de rekening van baljuw de Brahandere wordt 
uitbetaald aan commies Volkaert (17 December 1640) 

Reg. 561, fol. 589 . 

.2698. Volgens het gebruik worden, wanneer zijn beurt komt voor de 
20 auditie van de rekeningen, 300 gulden aan den magistraat van Ieper 

uitbetaald om aan de arme kloosters uitgedeeld te worden (17 Decem
ber 1640) 

Reg. 561, fol. 589 en vo . 

.2699. Definitief slot van de rekening van commies Wijnkeiman 
25 (20 December 1640) 

Reg. 561', fol. 589 V 0
• 

2700*. (( Va,erdere acte van acceptatie . » Van de subsidie van 
200.000 gulden . De gevraagde validaties worden niet toegestaan 
(19 October 1640) 

30 Reg. 561, fol. 589 v 0 -594. 

2701 *' . « Resolutie niet te aenveerden, als voren. » Zie nr 2684 
(30 Januari 1641) 

Reg . 561, fol. 594 vo. 
49 
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2702. Besluit het maken van een steenen brug te Roodenhuize aan 
te bested·en op 1 Februari (46

) (30 .T anuari 1641) 

Reg. 561, fol. 594 :V 0 -595. 

2703. Opdracht aan conunies Absolon Lombaerl, commies van 
impost in het kwartier van Brugge, om aan Jonkvr. Joanna van der 5 

Meersch, weduwe van Jan de Keerle, een renle van 700 pond per jaar 
uit te betalen (30 Januari 1641) 

Reg. 561, fol. 595 en V 0
• 

2704. Gevraagde uitstel van betaling werd door den Raad van 
Financiën toegestaan aan den magistraat van Cassel. Zie nr 2689 10 

(31 Januari 1641) 
Reg. 561, fol. 595 V 0 -596. 

2705 ~. « Petitie van een subsidie extraordinaire van een millioen 
guldens. » Geloofsbrief voor den graaf van Noyelles en onderrichts
brieven, le tterlijk dezelfde als die van de petitie gedaan op 17 .Januari 15 

1640 (47
) (brieven van 24 .T:umari 1641, met last petitie te doen op 

29 dito) 
Reg . 561', fol. 596-597 V 0

• 

2706. Opdracht aan den magistraal van Gent om onder toezicht van 
Cornelis de Backcere, baljuw van Waasdonck, herstelwerken te laten 20 

uitvoeren aan de brug over de vaart van Hulst te Cauwenburne, aan 
den Exaerdschen dijk, aan het rabot in de Durme (1 Februari 1641) 

Reg. 561, fol. 598. 

2707. Op een brief waarin de Raad van Financiën verzoekt 
20.000 gulden te betalen voor vestingwerken omtrent Antwerpen, af 25 

te rekenen van de subsidie van 200.000 gulden "\Yordt geantwoord dat 
er nog geen acte acceptatie van deze loclage werd ontvangen 
(1 Februari 1641) 

Reg. 561, fol. 598 vo. 

(46) Zeer waarschijnlijk met een strategisch doel; men wilde aan het leger een 30 
veil igen overgang over de Sasschevaatt bezorgen, om zoowel een ontschepen van den 
vijnnd te Pl1ilippine, als in den polder van Namen, te kunnen beantwoorden. 

(47) Roose had zich gelast met onderll andelingen met de Staten, om het hoogst moge
lijk subsidie te verl<rijgen (Correspond., JIJ , nr 1186). 
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REGISTER 562. 

T aefel van den resolutieboeck beginnende met den 18en F ebruarij 
1641 ende eijndighende 18en Junij 1642. 

2708 .,. . « Alvooren de vergaedering·he ijnd e ten lanthuij se van den 
5 Vrijen, worden de heeren van de vergaedering-he opghestelt, eerst de 

gheestelijcke, de gonne van Ghendt, Brugghe, Ipre e nde 't Vrije. » 

(18 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. i. 

2709. De sergeant-majoor van Oostende betoogt dat de nood onder 
10 de soldaten van de grenssteden zoo groot i , dat onlusten zich kunnen 

voordoen bij de aanstaande monstering . ]\Jen besluit soldij te betalen 
aan die soldaten (20 Februari 1641) 

Heg. 562, fol. 1 vo. 

2710. 01pdracht aan commies Vulder om h t. lot van zijn rekenin-
15 gen aan te brengen (20 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. 1 v o. 

2711. Ontvanger-generaal de Vicq breng t een brief van den Infant 
aan, waarbij deze om de boni van de ge wone bede verzoekt; m en 
vraagt aan den ontvanger een staat op te maken van de uitgaven ten 

20 laste van deze bede, waarvan de rel cnin n· nog nie t gcsloten i 
(22 Februari 1641) 

Reg. 562, fo l. 1 vo. 

2712. Be lui t « genen elc Ycrg:-~cclrring >> Ie houd en op 13 ~VIaart 

1641, en v::maf den 1 • met de « gt'nernclc p:-~ chtcn >> Ie beginnen 
2::i (23 Febnwri 1641) 

;jQ 

Reg . 562, fol. 2. 

2713 . Verzoel aan graaf de Noyellcs om de acle accc,plalic van d 
ge\rone bede en van de loclage van 200.000 g ulden op 1e sturen , mei 
las t ann proc urettr Maurissiens om hie rvoor te zorgen (25 FelJrunri 1641) 

Reg . 562, fo l. 2. 
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2714*. « Resolutie te maeken een chof in den Sasschen vaert tot 
Desseldonck om de meersschen te bevrijden van innondatie, het waeter 
hooghe stellende in den vaert. » (26 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. 2. 

2715. Besluit te antwoorden op een brief van den Infant (wellicht 5 

betreft dit het conflict met den Raad van Financiën). Zie n.. 2643 
(26 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. 2 v o. 

2716. De Infant (nr 2711) vraagt de boni van de gewone bede te 
gebruiken voor het belalen van de r·ekruten; besluit dit te weigeren, 10 

omelat zulks niet voorzien wordt in de acte acceptatie (28 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. 2 vo. 

2717. Voorstel van den magistraat van Gent om een kalseicleweg te 
maken aan de Brugsche poort te Gent; men zal eerst de plaats laten 
insrpecteeren (28 Februari 1641) 15 

Reg. 562, fol. 3. 

2718. Vertegenwoordigers die ten I-love gaan om op niet bepaalde 
brieven te ant'ivoordcn; dezelfde als in nr 2715 (28 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. 3. 

2719. Men zal het grazen op de oevers van de Zuidleie van Gent tot 20 

Oostende verpachten op 8 Maart (1 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 3. 

2720. Weigeren van het verzoek van Jan de Corte om ontslagen te 
worden van zijn borg voor Claas Claes en van den verkoop van zijn 
goederen (1 Maart 1641) 25 

Reg. 562, fol. 3 en vo. 

2721. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van Cassel 
om uitstel van betaling te krijgen voor het betalen van zijn quota 
in de subsidies (2 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 3 vo. 30 
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2722. Opdracht aan de commiezen die een werk betalen, om bij de 
eerste betaling ook een kopij van de aanbesteding in hun rekening te 
voegen (2 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 3 vo . 

5 2723. Joos Bracket wordt aangesteld tot opzichter van de werken 
aan het sas van Plasschendale. Een loods voor het materiaal wordt 
daar opgericht (2 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 3 vo. 

2724. Uitvoerige lij st van de werken op la t van den magistraat van 
10 Gent uilgevoerd aan de vaart van Hulst naar Stekene, met de opmer

kingen van de Vergadering in margine (1 Februari 1641) 

15 

20 

Reg. 562, fol. 5-6. 

2725. Voortzetting voor zes maanden van het accoord met de brou
wers van Meenen (6 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 6 V 0
• 

2726 ·. cc Resolutie te doen vermaeken de sasdeuren tot Plas chen
daele. » (9 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 6 V 0
• 

2727. Betaling van een werk aan den Nieuwen Dijk (9 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 6 vo. 

2728. De Vergadering besluit de principalen te raadplegen nopens 
de contracten aangegaan uoor den ammunitionaris van Sa -van-Gent 
en de omliggende forten (11 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 6 vo. 

25 2729. Ondanks een v·erbod dat hun werd gedaan, worden de salpe
termakers van Brugge aangezet om voort te werken (11 Maart 1641) 

30 

Reg. 562, fol. 7. 

2730• . cc Resolutie te vermaeken het a te Peereboom. » (11 Maart 
1641) 

Reg. 562, fol. 7. 
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2731 "" . (( Resolutie Lc aulhoriseren Oclaviaen van l\Iaurissien Lot 
hel vermaeken den wegh tusschen Brugghe ende teenbrugghe. >> 

Reg. 562, fol. 7. 

2732. Reo-eling betreffende het tekort van de rekeningen van de 
ammunitionaris en. 

Reg. 562, fol. 7 vo. 

2733. Brief van den Curdinaal-Infant aan de Staten; hij beveelt de 
lr~pen die Le Duinl erken liggen te belalen (6 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. . 

2734. Brief van denzelfden Haad lll L Level de \ aal che en Neder- 10 

d uil che troepen en rekruten le belalen (19 Februari 1641) 

Reg. 562, fol. 8 en v o. 

2735. In Je rekeningen van commies Cubbuerl "orden de schulden 
van de kasseirij Ca sel geroyeerd, en de commies 'Yordt van deze beta-
ling vrijgehouden (16 l\Iaart 1641) 15 

Reg. 562, fol. 9. 

2736. Op verzoek van den Raad van Financiën wordt besloten de 
ve tingwerken aan de forte11 de Peerle, Sinte-Nlarie en andere aldaar 
met de subsidie van 200.000 gulden te beko Ligen voor een bedrag van 
20.000 gulden en de interesten van een gelijke som, door den Raad 20 

van Financiën met helzelfd e doel geleend, Lc betalen (16 _ iaart 1641) 

Reg. 562, fol. 9 en v o. 

2737. Herhaald weigeren om de acte acceptatie van de subsidie van 
200.000 gulden te aanvaarden (19 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 9 vo. 

2738. Besluit, ingevolge de petitie van een millioen gulden, er 
600.000 toe te staan. Zie n• 2705 (19 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 9 v o. 

25 
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2739 ~ . (\ Resolutie de \Y.ercken ende forlen op de rivieren tot defensie 
van de provintie gemaeckt end e te maeken, mitsgaeders het onderhaut 
van dien te betaelen vuijt de maelderijc. » (19 Maart 1641) 

Reg . 562, fol. 10. 

5 2740 . Afwijzen vm1 de aUIJ S{HïJilk van llltll'<Jili. Li ·l10 urg C) lp 'riJ 
dom voor het kasleel len \iValle (19 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 10. 

2741. Vergoeding aan Willem de Smedl , conunies 'au de subsidie 
rau 300.000 gulden in 1635, van de quola van w ·atervliet in deze sub-

10 idie. Deze werd nooit betaald gezien de aanspraak va n Walervlicl op 
vrijdom (20 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 10. 

2742- . (( Resolutie de ghemeldc rekeninghen te Leecl enen onder 
proteslatie ende sonder prejudilie van he l recht vau de vergaedc-

15 ringhe. )) Dit betreft het oude confli ct over de rekeningen. Zie n• 2640 
(20 Maart 1641) 

neg. 5G2, fol. 10 en V 0
• 

2743 ' . (( Hesolutie de reparatien acn de cal:sijdc buijlen de bruggh
sche poorle voor soo veele die staet lot laste van de generaliteijt, te 

20 betaelen vu ij t de maelderije. n (22 Maart 1641) 

Heg. 562, fol. 10 v". 

2744. De Vergadering besluit aau den Jnfant te schrij ven : de acte 
acceptatie wordt teruggestuurd, men vrangt hem, ze nn den huidigen 
datum te voorzien, men verlangt dat erin worde gesteld dat de commie-

25 zen van het land over de pennin gen van de bede mogen beschikken. 
Verder vraagt men van het betalen van rekruten te worden vrijgesteld. 
Men wijst erop, dat de acte acceptatie van de loopende gewone bede 
nog niet werd ontvangen en dat de voortzetting van deze bede niet 
werd aangevraagd, hetgeen \vel moeilijkheden zou kunnen meebren-

30 gen (23 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 10 v 0
• 

(1) Over llet geslacht van de marl,graven van Lisbourg, graven van Noyelles en 
Croix, zie DE VEGIANO, Supplément, Il , bladz. 13. 
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2745" . « Resolutie te maeken het bedde ende schofdeuren aen, de 
brugghe tol Roodenhuijse. » (23 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 11. 

2746. De Vergadering besluit iemand aan te stellen om toezicht uit 
te oefenen over het maken van het sas van de Lang·herbrugghe 5 

(24 Maart 1641) 
Reg. 562, fol. 11. 

2747 . Men zal eenige palen plaatsen in de kreek aan Sinte-Anna 
voor Sinte-Isabelle fort C) (24 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 11'. 10 

2748. De Gee tdijkheid en de magistraten van Brugge en het Vrije 
mogen gedurende de afwezigheid van de Vergadering de noodige beta
lingen doen voor het maken van het sas van Plassehendale . Het college 
van Gent krijgt dergelijke machtiging voor wat zijn kwartier betreft 
(25 Maart 1641) 15 

Reg. 562, fol. 11 en vo. 

2749. Brugg·e en het Vrije mogen eenige achterstallige betalingen 
aan het krijgsvolk doen ttitvoeren (25 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 11 vo. 

2750. Besluit de r~partitie van het winterseizoen nog niet te maken 20 

vermits de gewone subsidie voor de zes maanden vanaf 1 November 
1640 nog niet « geaccepteer.d » is (25 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 11 vo. 

2751. Voor dezelfde rede wordt de bede van 200.000 gulden nog niet 
uitgezonden (25 Maart 1641) 25 

Reg. 562, fol. 11 vo. 

2752. Er wordt vastgesteld dal de steen gebruikt voor het maken 
van het sas te Plasschendale niet overeenstemt met wat bij contract 
werd bepaald; de aannemer worden hierop gewezen (25 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 11 vo. 30 

(2) Deze kreek schijnt de huidige uitmonding van llet Zwin, aan h et Zoute, te zijn. 
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2753 ~ . << Opneminghe hoeveele bedraeght de verpachlinghe van de 
respective provintierechten. >> Alleen Jacques Chijs biedt voor het 
recht op den wijn en wint me t 68.700 pond torn. Voor het recht o,p 
zout, visch en, haring is de strijd hevig tusschen denzelfden, Jacques 

5 Delporte, Joos Stouthals; Delporte wint met 26.579 pond torn. Alleen 
Hendrik Caulier biedt voor de pacht van den grooten uitdrijf die hem 
toekomt met 10.669 pond torn. 19 st. 6 d. Het schaapsgeld komt aan 
Jan Sabot, Thomas Verstraete, Pieter de Smet (het 3" kwartier, zeven 
maal verhoogd), Joos Samijn, Joos Stouthal (13 en 15 Maart 1641) 

10 Reg. 562, fol. 12-15. 

2754~ . << Acte presentalie van het gheaccordeerde subsidie extraor
dinaire van 600 duij sent guldens gheaccordeert in den voorgaenden 
boeck » C). De ov·ers troomingen verwekt om den vijand tegen te hou
den hebben het land verarmd ; onder m eer voorwaarden drukt men 

15 hierop, dat elke stad of kasseirij slechts verantwoordelijk mag zijn 
voor haar ·eigen quota , en dus niet instaat voor de gedeelten van de 
provincie, door den vijand bezet C) (20 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 16-19. 

2755. Bij de brug die men ten Roodenhuize over de << Moervaart » 

20 zal oprichten, moet ook een << rabot » komen dat zal verhinderen dat 
de langs deze rivier gelegen m eersellen nog langer ''orden over
stroomd. De eigenaars van die meersellen Lesluiten in de onkosten te 
deelen (25 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 19 vu-20. 

25 2756. Voorwaarden van verpachting van hel tolrecht op de waren 
langs de vaart van Hulst vervoerd, tusschen ' l fort ten RoodenhuilJe 
e.n de brug te Stekene (12 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 20-21. 

2757. De Vergadering besluit van Gent naar Antwerpen te trekken, 
30 met het oog op de verpachtingen betr.effende Burcht en Zwijndrecht. 

Ontvanger God. Snijders krijgt hiervan bericht (ü en 10 April 1641) 

R eg . 562, fol. 22 en v ". 

(3) Het blijlü uit een brief van den Cardinaal·Infant aan den Koning (Corr espond., 
JII , nr 1229), dat de uitslag van deze petitie voor het Centraal Gezag een groote ontgoo-

35 cheling is geweest. 
(~ ) Deze vrij billijke eisch zal na een langen strijd worden ingewilligd. 

50 



-- ~ -- ---~ ---~---------

- 394 -

2758. Afwijzen van het verzoek van den Raad van Financiën om 
22.000 gulden van de boni van de vorige subsidie te mogen gebruiken 
voor het werven van rekruten (9 April 1641) 

Reg. 562, fol. 22 V 0
• 

2759. Akkoor.d met (lannemcr Clement de Prince, voor het uitvoeren 5 

van eenige werken (10 April 1641) 

Reg . 562, fol. 22 V 0
• 

2760. Besluit de toelage van 600 g ulden die aan commies Schatte 
werd toegekend op 1.000 gulden te brengen. Zien" 2693 (11 April 1641) 

Reg . 5G2, fol. 22 vo. 

2761 ' . « Acte acceptatie van eeu ~S ubsidie onlinaire van 90 m. gul
dens ter maendt in den voorgaenden boeck gheaccordeert. >> (25 Maart 
1641) 

Reg. 562, fol. 23-24 vo. 

10 

2762"' . << Resolutie die acle niet te aenveerdeu. >> (16 April 1641) 15 

Reg. 562, fol. 23. 

2763•. « Prolongatie van accordt aen die van Sint-Amand ende 
Opdorp. >> (11 April 1641) 

Reg. 562, fol. 25. 

2764. Besluit de goederen van weduwe Mahieu Rijckebusch die aan 20 

procureur Kistemaekers (") gebleven zijn, te verkoopen (11 April 1641) 

Reg. 562, fol. 25. 

2765. Vergoeding aan de eigenaars van de Klinge voor het gebruik 
van hun eigendommen door de soldaten (11 April 1641) 

Reg. 562, fol. 25 . 25 

2766. Akkoord met Pictcr de Smet waardoor hem voortzetting wordt 
Yerleend van zijn pacht van de rechten in Assenede-Ambacht en 
afhankelijkheden, voor een half jaar vanaf 1 Mei (11 A1pril 1641) 

Reg . 562, fol. 25 v o. 

( 5 ) Iüstemaeliers, procureul' ten pensioene van !let Land, was gelast met !let ver- 30 
lwopen van deze goederen voor rekening van de Staten. 
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2767. Besluit de werken die langs de Zuidleie \Yenlen uitgevoerd 
te doen schatten om ze Le belalen. Vergoeding voor dergelijke werken 
aan den magistraat van het Vrije (12 April 1641) 

Reg. 562, fol. 25 V 0
• 

5 2768. Betaling aan Lieven Oosterlinck voor werken aau de nieu\\ e 
brug ten Roodenhuize (12 April 1641) 

Reg. 562, fol. 26. 

2769 "' . << Re olutie acn Jonker Emanuel Gortewijle af Le legghen 
40 roeden lants streekende lancx t. den traeghel van de vaerl. lot Ael-

10 tere. » (13 April 1641) 

Reg. 56~, fol. 26. 

2770. H.eeks Lelal.ingen : aan den magistraal Yan den OudLurg, voor 
werken aan de Zuidleie, aan Gillis l'lecrinck, voor ·werken aan 't fort te 
Rooclenhuize en lmiten de Brugsche poort, aan .Jan Clayssens voor dit 

15 laatste werk, aan .T uu Ghijsels voor het plaveieu van den weg langs de 
Sasschevaart, aan Pieler van Houcke en aan Jan Bogaerl voor hetzelfde 
(13 April 1641) 

Reg. 562, fol. 26 en vo. 

2771 "' .(( Petitie ordinaire vau 110 duijsent guldens ter maendt. » 

20 (8 April 1641) 
Reg. 562, fol. 27 en vo. 

2772 ' . << Acle acce.ptatie van het subsidie extraordinaire van 200.000 
guldm~s in deu voorgaenden boeck. » (24 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 28-29. 

25 2773 ... . << H.e ·olutie die te aenveerden. >> (19 April 1641) 

Reg. 562, fol. 29 vo. 

2774 . << H.e olutie binnen Brussel ghenomen. » Benevens de voor
gaande, :ûjn het de betaling van 25.000 gulden aan Pieter van Herck 
en Ja~part van Boven, voor werken te Antwerpen; en de presentatie 

30 van een toelage van 600.000 gulden (Bru sel, 19 April 1641) 

Reg. 562, fol. 29 en 30. 



-396-

2775. Men besluit een octrooi te vragen tot maken van den steenweg 
te Burcht (6

) (22 April 1641) 

Reg-. 562, fol. 29 V 0 -30. 

2776. Men besluit aan tresorier-generaal Kinschot het origineel te 
geven van de acte acceptatie van de bede ordinaire die aanvangt op 5 

1 November 1640 (22 April 1641) 

Reg. 562, fol. 30. 

2777. Opdracht aan commies Volkaerl om 20.000 gulden te leenen 
aan den penning 16, en iels later, nieuwe dergelijke opdracht voor 
15.000 g ulden (27 April en 7 Mei 1641) 10 

Reg. 562, fol. 30 en vo . 

2778. Betaling van een reeks troepen ten laste van de boni van de 
subsidies (7 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 30 V 0
• 

2779. Betaling van vestingwerken omtrent Hulst, ten bedrage van 15 

15.000 g ulden (7 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 30 V 0
• 

2780. Besluit, in geval van nood, voorraad te sturen naar Sas-van
Gent C) (7 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 3i. 

2781. Het Land van Aalst v,rordt gelast met het opbrengen van 
800 keurlingen; men schrijft aan den Raad van Financiën dat dit 
'vel het weigeren van de subsidie zou kunnen voor gevolg hebben 
(7 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 3i. 

2782. Besluit op 14 Mei collatie le houden over de petilie van de 
bede ordinaire (7 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 3i. 

(6) Zie nr 1616 en noot. 

20 

25 

( 7 ) Op dat oogenblik bestaat er nog geen rechtstreel,sche bedreiging vamvege het 30 
Hollandsch leger, dat niet tot de vijandelijkheden is overgegaan (Conesp., UI, nr 1297). 
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2783. Betaling aan Jacq. Bernacrt voor het leveren van ijzerwerk 
bestemd tot de Brugsche poort, aan Lieven van der Grachten voor 
werken aan hetzelfde, aan Gillis Neerinck en Jan Bogaert voor werk 
aan den weg langs de Sasschevaart (7 Mei 1641) 

Reg. 562, fo l. 31 en vo. 

2784. Vcrder betaling aan verschillen de gerechtsdienaars : Jacques 
de Paix, ontvanger van de rapporten van den Raad van Vlaanderen, 
advocaat Penneman , en de procureurs Kistenmaecker en Lieven van 
Damme (7 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 31 vo. 

2785. Besluit dat de Vergadering den volgenden dag uiteengaat 
(7 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 32. 

2786\ . << Resultat t'accorderen UO 111 . gnldcns Ier maendt voor ses 
15 maendcn . >> (23 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 31 V 0 -33 vo . 

2787. Pre enta Lie van cleze Sll bsidie (23 [el 1641) 

Reg . 502, fol. 34-35 V 0
• 

2788. Betalingen voor werken aan Jan Ghij ssels en P . van Houckc 
20 (24 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 35 v o. 

2789 *' . << Wercken ende fortificatien van Oo Lende sijn tot laste van 
het subsidie . » (24 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 36. 

25 2790*. « Acte acceptatie » van de subsidie van 700.000 gulden, met 
een brief van den gouverneur die vraagt de repartitie onmiddellijk te 
maken. O,p de vraag om de fourra ge onkosten op deze subsidie te vali
deeren, en nopens de aanspraak om elke stad en kasseirij slechts voor 
haar eigen quota aansprakelijk te stellen , wordt afwijzend geantwoord 

30 (4 Mei 1641) 
Reg. 562, fol. 36-38. 

2791"'. « Resolutie de acte niet te aenveerden, met replicque daer
jeghens. n Men dringt aan, opdat deze gelden uitsluitend tot betalen 
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van in de provincie dienende troepen worden gebruikt; verlaten ze 
deze en worden ze door andere vervangen , dat deze laat te dan automa
tisch in plaats van de eer te worden betaaia. Zie ook de twee punten 
in de acte acceptatie hi erboven waarop nu weer \vordt aang-edrongen 
(27 Mei 1641) 5 

Reg. 562, fol. 38-40. 

2792. Brief van den Infant die vraagt verschillende regimenten te 
betalen. Dit wordt geweigerd (brief van 4 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 40 v o . 

2793"' . « Vaerdere acte van acceptatie n van de gewone bede. Zie 10 

n'' 2750 (23 Maart 1641) 

Reg. 562, fol. 41-42. 

2794'1 • << Bij acte accep tatie subsidie verleent bij ijn hoogheijt den 
Cardinael Infant worden de g-h eestelijcke ende leden gheseijt Le repre
senteren de staeten van Vlaanderen n << les ecclésiastique et quatre 15 

membres de flandres repré entans les Eslal d'icelle » 

Reg. 562, fol. 42. 

2795. De acle van acce;platic wordt aam·aard . De Infant zal het 
twistpunt tusschen. Staten en Raad van Financiën onderzoeken (zonder 
datum) 20 

Reg. 562, fol. 42 en vo . 

2796 . « Resolutie te roltreeken de auditie rekening-hen ende ten 
dien eijnde te beschrij ven de auditeurs ende hun adviseren den gepre
fio·eerden dagh. » (28 lVIci 1641) 

Reg. 562, fol. 42 v". 

2797. Goedkeuring van een betaling van 2.000 gulden door leper 
aan den mag·istraat van Ca cl gedaan (28 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 42 vo. 

25 

27!)8. Besluit Ilnbrech I van Aken, 0 11 t vanger van het veerg-eld te 
Burcht, af te stellen ; bericht wordt {laal'\'an aan den magistraat van 30 

An twerpen g-egeven (28 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. '*2 v 0 -43. 
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2799. Brief van den Cardinaal-Jnfnnt betreffende de vestingwerken 
die noodig zijn voo r de verdediging van Brugge : men moet den wnl 
voor de forten ïnte-Anna tot Frederik en van daar lot int-Donaas 
verbreeden, zooals dit tevoren gedaan werd van fort Isabelle lot fort 

5 Sinte-Anna (8
) . Dit alles ten koste van de taten (23 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 43 en v o. 

2800. Besluit de aete presentatie van de ge wone bede naar Bru ·sel 
te brengen (28 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 4.3 v o. 

10 2801 '". u Repartitie van het subsidie ten deele op het provenu van 
de middelen van de Provintie ende ten decle bij vuij lsent. » (Voor de 
zes maand en in gaand e met 1 November 1640) (zonder datum) 

Reg. 562, fol. 4.4.-47 vo. 

2802. Brief nn den Infant ; hij vraagt voor 7.000 of 8.000 gulden 
i5 voorraad te sturen naar Grevclingen. Men zal de principalen daarover 

raadplegen (hrief van 22 Mei, resolutie vn11 4 .T uni 1641) 

20 

Reg. 562, fol. 4.7 V 0
• 

2803. Betaling van een rente aan Jan va n vVa elpoel , voogd an de 
weezen van Jan de Bundele (5 Juni 1641) 

Heg. 562, fol. 117 vo. 

2804. Verslag over het onderzoek van de ' erken lang de Zuicll('ie 
(i n e.-rtenso) (onderzoek gedaan op 29 Mei 1641) 

Reg. 562, fol. 48-49. 

2805. Lij t van de aanwezigen op cl Vcrgadering op hel. lanclh11is 
25 van lte t Vrije, op Juni 1641 

30 

Reg. 562 , fol. L\9. 

2806. Opdracht aan in genieur de Bucq om een ontwerp op Ie maken 
van de brng te Schipsl.al , waarvan he l oprich1 en zal worden aanhe
steed (9 Juni 1641) 

n co·. 562, fol. ~9 en V 0
• 

(B) DH zijn al de belangrijkste forten die Sluis ten Westen oml'ingen; de bedoeling 
is blijl(baar een ononderbrol<en verschansing op te richt en ten Oosten van luis, vanaf 
de zee (het Zoute) tot aan h et Zwin (het Sint·Donaasfort ). 
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2807. Herhaling van het besluit onder nr 2780. Men zal spaden, 
schoppen en houweeJen sturen aan de troepen omtrent Sluis (10 Juni 
1641) 

Reg. 562, fol. 49 vo. 

2808 ~ . << Op het verloogh van de ghcdeputeerde van Brugghe dat 5 

den midden van de minnebrugghe "\Ya inghevallen, gileresolveert den 
deurvaert te laeten rnaeken ten eosle van de generaliteijt. >> (11 Juni 
1641) 

Reg. 562, fol. 49 vo. 

2809. Betaling aan ,tmmunitionari . l\'[ lgnr nw door hem aange- 10 

chaflen voorraad (12 Juni 1641) 
Reg. 562, fol. 50. 

2810. Besluit aan Pieter de 'met voor een half jaar vanaf 1 rovem
ber zijn pachl Yan de rechten in A senede-Ambacht en afhankelijk
heden voorl Le zellen, alsmede voor een half jaar vanaf 1 Mei 1641, de H> 

pachL vun de middelen in den polder van Zuicldm·pe (13 Juni 1641) 
Reg. 562, fol. 50 en vo. 

2 11. Ver lag in extenso van de inspeclic der \\·erken lang de vaarl 
va n IIulsL en aan hel sus van Plas ·eh nelale met besli ingen m 
margine (13 Juni 1641) 20 

Reg. 562, fol. 50 V 0 -51. 

2812. De vertegenwoordigers van Ieper wijzen op de dringende 
noodzakelijkheid om de vestingwerken aan den Nieuwen Dijk tusschen 
Clairmarais en Aire, te vervolmaken. Besluit zoo spoedig mogelijk de 
noodige aanbestedingen te doen (9

) (14 Juni 1641) 25 

Reg. 562, fol. 51 vo. 

2813. Het bomYen van de nieuwe brug te Schipstal wordt voor 
1.170 gulden toevertrouwd aan Clement de Prince (15 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 51 vo. 

2814. Zijn herstellingswerken aan het as te Pla schendale worden 30 

aan Michel Vergaert betaald (15 Juni 1641) 
Reg. 562, fol. 51 V 0 -52. 

(9) De Fransehen zijn reeds sedert eenige weken te velde getrokken in de streek van 
Bethune (Correspond., liJ, nr 1297). 
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2815. Besluit materiaal te leveren aan kap . Trcfert, bevelhebber op 
hel fort Sint-Donaas (16 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 52. 

2816. Opdracht aan den magi traat van Jeper om 3.000 pond bu -
5 kruit van Dan iel Walewein te koopen (16 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 52 . 

2817. Vergoeding aan Willebare voor hel logeeren van offici ·ren in 
zijn huis te Slalhillc-Brugge gedurende drie jaar (19 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 52. 

10 2818. Belaling aan Lieven Ooslcrl incl \'OOr zijn ,yerk aan de brug 
Ie Roodenhuizc (19 Juni 1641) 

15 

Reg. 562, fol. 52. 

2819. Acle acccpl atic van de ge " onc hc• cl c van 90.000 gulden, vanaf 
1 Mei 1641 (Brussel, 8 Juni 1641) 

Reg . 562, fol. 52 V 0 -53 V 0
• 

2820*. cc Vaerd re ac lc acceptatie, niet acnvccrl als vooren )) van de 
buitengewone ·ubsidic van 600.000 guld en. Zi e n r 2791. De sleden en 
kasselrij ên blijven solid air vcra ntwoordelijk voor het betalen van de 
bede. Belofte deze maal zonder verwijl een hospitaal op te ri cht n 

20 (Brussel, 8 Juni 1641) 
Reg. 562, fol. 54-56. 

2821. Lange discu ics nopens h et vcrzoek van den Infant betref
fende de vestin gwerken aan de forten rond lui (n r 2799) . Al de andere 
collegiën willen, om den dringenden nood, tot het uitvoeren van de 

25 werken overgaan; de vertegenwoordiger van Gent blijven over de 
proeeduur vitlcn, en e ischen dat de principalen ieder in algemeenc 
Yergaderin g, be li ·sen. Alhoewel resolutie wordt gelrokken tegen hun 
meening in , blijfttwijfel heerschen over h aar geldigh eid (22 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 55 V 0 -56 v o. 

30 2822. Op het verzoek van den Infm1l om voorraad te stmen naar 
Grevelino-en " ordt ino·co·aan (zie nr 2 02) · die brief wordt opnieuw 

0 ' 0 t:> ' 

overgeschreven (20 Juni 1641) 
Reg. 562, fol. 57 en 5 . 

31 
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2823. Het geld voor het belalen van die leveringen wordt geleend 
door commies Caloen (21 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 58 vo. 

2824. Besluit de actc acceptatie van de gewone bede (nr 2819) te 
aanvaarden (22 Juni 1641) 5 

Reg. 562, fol. 58 vo. 

2825. De magistraat van Honlschoote vraagt het valideeren op zijn 
quota in de subsidie van een som van 3.000 gulden hem door den 
Raad van Financië toegezegd. Dit wordt. geweigerd (22 Juni 1641) 

H.eg. 562, fol. 58 v o. 

2826. Betaling vau hel bu kruit gele' erd door Jacques Hebbelinck , 
buskruitmaker te Gent (2·2 .T uni 1641) 

Reg. 562, fol. 58 V 0
• 

10 

2827. De levernar van de spoelen van h l sas te Plasschendale heeft 
zijn levering ni t uitgeYoerd. De werklieden aldaar protesteeren bij 15 

de Vergadering omda t ze niet voort kunnen werken (23 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 59. 

2828. Tengevolge va n hel beleg van Aire door de Fransehen C0
), 

heerscht in het VVestkwarlier grooten nood; de magistraat van Ieper 
vraagt dat de Vergadering naar Ieper zou komen om daar gemakke- 20 

!ijker de noodige maalregelen le treffen. Dit. wordt voorloopig van 
de hand gewezen (23 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 59 en V 0
• 

2829. Opdracht aan de vier commiezen om 100.000 gulden te lich
ten, om die te gebruiken zooals het zal nood ig kunnen zijn 25 

(23 Juni 1641) 
Reg. 562, fol. 59 vo. 

2830• . (( Resolutie desclve ac le niet le aenveerden. » Dit betreft de 
ac le acceptatie van de subsidie van 600.000 gulden. Men blijft bij de 
'roegere voonYaarclen, en ond er meer clal men 50.000 gulden zal so 

(IO) Corres1Jonä., III , n•· 1346, en vooral VI!'iCART, Retacion .. . de la cam1JU1i.a del mio 1641, 
bladz . 1 5~ en volgende (Uitgave van A. nonRTGUEZ VILLA , bij El Coron et Fran cis co fl erdugo ). 
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gebruiken voor de vestingwerken aan den i\ïe nwen Dijk; dat er geen 
keurlingen, wagens noch paarden zullen worden opgeëischt en des
noods dat deze onkosten op de subsidie worden gevalideerd, ·enz. 
zooals hoog·er (25 Juni 1641) 

Heg. 562, fol. 59 v0 -60. 

2831 '* . << Vaerdcr verloogh met de resolutie van sijn hoogheijt. >> 

In margine staat voor ieder punt het besluit van den Infant. Hij ver
zoekt hen niet Yerder aan te dringen op de 50.000 gulden voor den 
Nieuwen Dijk; indien het noodig wordt, zal hij wel voor die vestingen 

10 zorgen; slechts de troepen welke in de provincie .dienen zullen op de 
subsidie worden onderhouden; dit wordt toegestaan; hij slaat ook toe 
dal. de Stalen zelf zullen mogen oordeden over de eventueele noodza
kelijkheid om keurlingen en wagens te leveren; de soldaten zullen bij 
de burgers niet mogen logeeren , dit "\Vorcl t voor dezen keer toegestaan. 

15 Dat elkeen slechts voor zijn eigen quo la zou moeten instaan wordt 
weer afgm,ezen (Yertoog van 25 Juni , te Brugge, Rnt\"\Oord van 9 Juli, 
(( ~Hl camp de ~1oerbeke ») 

Reg. 562, fol. 60-61 vo. 

2832'. << Resol11Lie cenen heer van elck liclL Ie gaen naer Ipre om 
20 bij de handt Le sijn ter eausen van het belegh van Arien door de 

Fransche, waet·in niet en consenleren Len sij gheheel de vergaederinghe 
vertreeken de. » Het is van Gent dat het vcrzet u i I gaat (26 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 61 V 0 -62. 

2833 1
• << Declaratie Yan de provi sie in 's landts magazijn tot 

25 Brugghc. » (26 Juni 1641) 

30 

Reg. 562, fol. 62 en vo. 

2834. Uitstel van betaling wordt 1oeges taan aan Daniel de Smit, 
pachter van 's lands imposten in het kwartier van Aalst, voor het 
zomerseizoen van 1640 (27 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 63. 

2835. Akkoord met cenige eigenaars te Lovendegem, voor het 
huren van hun huizen om aan de compagnie van kap. Camargo onder
dak te Ycrschaffen (27 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 63 en V 0
• 
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2836. Betaling aan smid Adriaan Millecamps voor ijzerwerk door 
hem geleverd voor het sas te Langerbrugge en andere doeleinden 
(27 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 63 v o. 

2837 . Moeilijkheden bij het betalen van geleverd buskruit (27 Juni 5 

1641) 
Reg. 562, fol. 63 V 0

• 

2838 . Voorloopige betaling aan Joos B,rocquct, opzichter van de 
werken aan het sas te Plasschendale (28 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 64. 

2839. Tien maanden soldij werd en aan de troepen betaald, de Raad 
van Financiën wil er maar acht van erkenn en ; men protes teert daar
tegen (28 Juni 1641) 

Reg. 562, fol. 64 v". 

10 

2840. Vertegenwoordigers word en aangesteld om aanwezig te zijn 15 

te Brussel op de liquidatie van de uitgaven voor keurlingen 
(3 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 6!1 V 0 -65 . 

2841. Opdracht aan de erfgenamen van commies Wijnkeiman om 
de laatste achterstallen van zijn rekening te vcreffenen (3 Juli 1641) 20 

Reg. 562, fol. 65. 

2842. Opdracht aan den m agistraat van Gent om de ·werken aan de 
brug te Roodenhuize en aan de vaart van Hul st Ie doen in specteeren 
(3 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 65. 25 

2843. Commies Volkaert. kan geen geld lcenen te Gent en moet. dil 
te Antwerpen doen ; hij vraagt daar voor een bijzondere vergoedin g 
die hem geweigerd wordt (5 Juli 1641) 

Reg . 562, fol. 65 v 0
• 

2844. Lecning aan kap. La Mote, die verklaart zijn compagnie niet 30 

langer te kunnen onderhouden bij gebrek aan betalin g (8 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 65 vo . 
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2845. Lij st (niet overgeschreven) van de troepen waarvan de Verg-a
dering verklaart dat ze van weinig dienst zijn (9 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 66. 

2846. De heer Joos van der <;;, lraelen, eigenaar ' an het « Hollandsch 
5 Huis ))' dat door den vijand werd in genomen en verbrand, vraagt 

vergoeding; deze \YOrdt hem geweigerd om rede van heirkracht 
(9 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 68. 

2847. Bij hel bericht dat de Yijand in aantocht is, bc lui t de Verga
iO dering voorraad Le turen naar llnlsl (9 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 68. 

2848 . Betaling Yoor zijn dien::;lcn aan Oclaviaan van lauri ien 
(9 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 68 V 0
• 

15 2849. Besluit de b\ ee ijzeren platen bestemd voor de brug le Schip-

20 

~ tal , te doen hergieten (12 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 68 vo. 

2850. Besluit de troepen ten la ·te van de subsidie van 600.000 g ul
den te belalen alhoe\\ el deze toelage uog niet is aanvaard (12 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 6 vo. 

2851. Besluit spaden te sturen auu dcu bevelhebber vuu hel. fort te 
Blankenberge (14 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 60. 

2852. Opdracht aan baljuw de Brabandere om het huis te Burcht 
25 te doen in orde stellen (16 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 69. 

2853. Het beslui t onder n ' 2850, \Yordl overgemaakt aan den Raau 
van Financiën (16 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 69 en V 0
• 

30 2854 . «Re olulie door de Landtmeters l\Iaurissien ende ' iVi llaeijs 
le laeten rnaeken een caerte figuralive van den brugghschen vaert 

- l 
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ende baermen oo verre het Vrij e Lreckt. » lie t gaat over Octaviaan 
van Maurissien (17 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 69 V 0
• 

2855. Opdracht en volmacht aan pensionaris Baer (11
) om te onder

handelen in zake het liquideeren van J.c onl as ten van de keurlingen 5 

(17 Juli 1641) 
Reg. 562, fol. 69 V 0 -70. 

2856 . Betaling aan Arnold Schol acrt voor de abeelen welke hij 
langs den leperlee heeft geplant (17 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 70. 10 

2857. Staat van executie wordt ge"\YCigcrd aan pachter Jan Momtel 
(18 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 70. 

2858. Regeling nopens betalingen van ves ting" erl en te Bourbourg·, 
tengevolge ·een brief van den Raad van Financiën (18 .Tnli 1641) 15 

Reg. 562 , fol. 70 en vo. 

2859. Dezelfd e Raad vraag t 9.000 g ulden ,·oor ve tingonkoslen te 
betalen aan den h eer van J. cn Sandc. De Vergadering wil eer t verne
men m et welke vestingwerken dit vcrband h oudt (18 Juli 1641) 

Reg. 562, fo l. 70 v o. 

2860 . Betaling aan ondernemer Heynier HcLLechap , voor werken 
te Langerbrugge (19 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 70 vo. 

2861. Besluit alvoren uit een Ie gaan, de overblij ende troepen Le 

20 

belalen (19 Juli 1641) 25 

Reg. 562, fol. 71. 

2862. Besluit over te gaau loL ck :schalling van de werken die langs 
de Zuidleie worden uilgevoerd op last vau hel Vrij e en den Oudburg 
(19 Juli 1641) 

Reg . 562, fol. 71. 

( 11 ) Vun Geut. 

30 
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2863. I-kt regiment van den Prins de Ligne wordt betaald in plaats 
van dat van llibeaucourt (19 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 71. 

2864. De ingeze tenen van den Sint-.Tobs;poldcr vragen waar ze hun 
5 wateren zullen kunnen laten uitvloeien , nu men in het Zoete bij het 

Sint-Donaas fort een dam gaat leggen. Dit wordt nan de principalen 
voorgelegd (19 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 71 en V 0
• 

2865. Zijn pocht van beide oevers van de Zuidleie, van Brugge tot 
10 aan Steenbrugge, ·wordt aan F. Hougele voortgezet tot op het oogen

blik dat men tot een algeroeene verpachting van de oevers van cl c 
Zuidleie zal overgaan (20 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 71 V 0
• 

2866. Aanvaarden van de som voorgesteld door den Raad van Finan-
15 ciën voor de onkosten van de keurlingen, op de aangeboden voorwaar

den, 't is te zeggen 86.000 gulden , niet inbegrepen de vergoeding van 
de kasseirijen die nog geen slaat ·van onkosten hebben ingediend 
(21 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 71 V 0 -72. 

20 2867. Herhaald afwijzen van de acte acceptatie van de 600 .000 gul-

25 

30 

Jen. Zie n,. 2831 (23 Juli 1641) 

Reg. 562, fol. 72-73. 

2868. Besluit dat vier verlegemvoordigers naar Ieper zullen trekkeil 
zoodra men zal vcrnemen dat Aire gevallen is C~) (2·6 Juli 1641) 

Heg. 562, fol. 73 V 0
• 

2869. Het verzoek van den magistraal van Belle om vergoed te 
worden voor de onkosten van keurlingen die ze gedurende het beleg 
van Aire opgeleverd hebben, wordt uildrukkelijk afgeslagen (2 Augus
tus 1641) 

Heg. 562, fol. 74. 

(12) Aire heeft z~ch twee maand lang verdedigd; op 26 Juli, datum van deze beraad
slaging, geeft de stad zich over (Corrcsponcl., III , n•· 1346). Op dat oogenblik heeft de 
C:arclinaal-Infant reeds het tegenoffensief ingezet. 
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2870. De betaling van de te Cassel gelegen tro~pen wordt geweigerd, 
maar men stuurt hen ammunitie, men belaalt hen het achterstallige 
van de uitgaven voor vestingwerken aldaar, en men belooft erm deel 
van de vestingonkosten te vergoeden (6 Aug-u tus 1641) 

Reg. 562, fol. 74 en V 0
• 5 

2871. Op schrijven van den gouverneur van Hulst wordt hem mede
gedeeld dat de magistraat van Gent last heeft gel regen om de vesting
"verken aldaar uit te voeren (6 Aug-uslus 1641) 

Reg. 562, fol. 74 vo. 

2872. De magi lraat van leper meldt dat Liliers (1 3
) werd heroverd 10 

en dat de toestand niet ongunstig is; nochtans hlijft gevaar dreigen 
en hij legt een plan voor om de streek van Aire af te zonderen van 
het overige Westkwarlier, door middel van een verdedigingslinie die 
van den Nieuwen Dijk Lol aan de Lcic zou loopen (7 Augustus 1641) 

Reg. 562, fol. 74 V 0 -75. 

2873. Opdracht aan den magistraal van leper om gedaan te maken 
met het liquideeren van de bezittingen van Claas Claes, van zijn borgen 
de Corle en des Ramants, en ook van weduwe Rijckebusch en andere 
(7 Augustus 1641) 

Reg. 562, fol. 75 V 0
• 

2874. Opdracht aan den magistraat van Ieper om door alle middeler~ 
de werken aan den lieuwen Dijk heelemaal te doen uitvoeren 
(12 Augustus 1641) 

Reg. 562, fol. 75 v 0 -7G. 

15 

20 

2875. Schadevergoeding aan Jacques Verraes, messagier vau Ieper, 25 

voor het verlies van zijn paard, in dien L van de Staten (12 Augus
tus 1641) 

Reg. 562, fol. 76. 

2876. Herhaald afwijzen van de voorwaarden van de acte acceptatie, 
herhaald besluit van de Slaten om voet bij stek te houden. '~' (( Bij de ao 
acte van presentatie gheseijt sijncle dat de olvente niet en su llen 
betaelen voor de insolvente is daerbij altijdt blijven persisteren. » 

(1") Zie corresponclance, Hl, llr 1346 eu VIKCART, OJ'· cil. , bladz. 163. 
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(21 Augustus, te Gent, brief van den gouverneur-generaal gegeven lc 
Terwaan, op 7 Augustus 1641) 

Reg. 562, fol. 77-78 V 0
• 

2877 • . « Prote t van d'heeren van Brugghe, Ipre end e ' t Vrije dat 
5 sij naer Ghendt ghecommen sijn sonder prejudilie van elcx tour, ende 

contre-protest van die van Ghcndt. n Deze laatste verklaren van het 
eerste protest geen nolilie te zullen nemen (7 Augustus 1641) 

Reg. 562, fol. 76 V 0 -77. 

2878'. « Vuijlscnt ende reparlilie van 800 m. duijsenl gu ldem. n 

10 (23 Augttstus 1641) 
Reg. 562, fol. 79 v "-80 v o . 

2879. Opdracht aan de vier commiezen Vollwert C'), \·an Volden C"), 
Cobbaerl en Caloen om 100.000 gulden te lecncn , voor zes maand, aan 
den penning 16, af te rekenen van de subsidie van 600.000 guld en 

15 (25 Aug·ustus 1641) 

Reg. 562 , fol. 0 V 0
• 

2880. Ter gelegenheid van het onderzoek van de rekeningen der 
commiezen , en meer bepaald ·wal aangaat de subsidie van 600.000 gul
den, wordt besloten aan te dringen opdat de leveringen van voorraad 

20 en buskruit aan Sas-van-Gent Cf\ aan de forten van Slui s zou worden 
gevalideerd op deze sub ·idie (25 Augustus 1641) 

Reg. 562, fol. 81. 

2881*. << Hesolulie Le stellen cencn sluijvcr voor ijdcr waeghcn ende 
schip passerende de brugghc Lot Roodenh uij se. n (25 Aug ustu 1641) 

25 Reg. 562, fol. 81. 

2882. Griffier Croonendaele verzoekt betaling voor het slellcn van 
brieven; dit wordt. ge,Yeigerd al zijnde << debvoirs d'office n (zonder 
datum) 

Reg. 562, fol. 81. 

30 (H) Filips Volcael't, heer Yan W elden, was co111mies nu1 de impositiën in h et lnvartier 
va n Gent in 1639-1663 (Reg. '•218-4227). 

(1 5) Anfoon van Volden was commi es Y::l ll de imposiliën in ltet kwarti er vQn Brugge 
iu 1637-1647 (Reg. 3378-3383). 

52 
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2883J . (( Repartitie op hel import van s' lanls middelen van het 
gheaccord eercle subsidie van 90.000 g uld en s ter maendt. » (Voor zes 
maanden ingaande op 1 Mei 1641) (zonder datum) 

Reg. 562, fol. 81 V 0 -84 vo. 

2884' . (( Liquidatie \rat elcke ::; Ladt ende Landt moel proffileren 5 

over de gheleverde ke urlinghen . >> (zonder datum) 

Reg . 562, fol. 87-89 vo. 

2885. Geloof::;brief van graaf de Noyclles, voor een verzoek dat op 
20 September moet gedaan \\-orden (Kortrijk , September 1641) 

Reg. 562, fol. 89 V 0
• 10 

2886. Opdracht aan· baljuw de Brabaudere om naar de Vergadering 
te komen, voorzien van alle documenten betreffende Burcht, en onder
tusschen aan de grondge1Jruikers aldaar verbod te doen om den grond 
le gebruiken (21 September 1641) 

Reg. 562, fol. 90. 

2887. Opdracht aan d en magistraat van Ieper om het recht van den 
grooten uitdrijf te verpachten; immers, pachter eaulier heeft geen 
voldoende borgen gesteld (23 September 1641) 

Heg. 562, fol. 90. 

15 

2888 . Vergoeding aan Floris Backelrod e van de som door hem aan 20 

graaf van Fonteyne voorgescholen voor het maken van ceuige werken 
aan de Aa (23 September 1641) 

Heg . 562, fol. 90. 

2889 . Betaling aan den LurggraaJ van Veume van de door hem te 
Cassel bekos tigde vestingwerken (23 September 1641) 25 

Heg. 562, fol. 90. 

2890 . Hendrik de Backcr "'' ordt procureur ten pensloene van den 
Laude in den Raad van Vlaanderen , in vervanging van wijlen Kiste
maecker (23 September 1641) 

Reg. 562, fol. 90. 

2891. Ingenieur de Bucq wordt gelas t met het onderzoeken van 
eenige verdedigingswerken langs de Zuidleie en van de barakken 

30 
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aldaar, die door de Engelsche soldaten heelemaal vernield ·werden 
(23 September 1641) 

Reg. 562, fol. 90 vo. 

2892·. Verlenging van hull pacht aan de brouwers van l\Ieenen, voor 
5 hel winterseizoen 1641-1642 (23 September 1641) 

Reg. 562, fol. 90 v" . 

2893. Besluit aan verschillende I asselrij en van heL \iVes tkwartier 
naar verhouding, hunne onkosten Yoor het onderhouden en logeeren 
van soldaten lc \'ergoeden met de daartoe bestemde 60 .000 g ulden 

10 (23 Scptemher 1641) 

15 

Reg. 562 , fol. 91. 

2894. Miunelij ke schikking in het proces door J au van der Leepe 
en N. Godefroid legen de Vergadering ingespannen, nopens den prij 
waarvoor ze buskruit mocsle11 leveren (24 September 1641) 

Reg. 562, fol. 91. 

2895 . Zes ·weken slaat van executie worden toegeslaan aan Jan 
du )Ionuet (24 September 1641) 

Reg. 562, fol. 91 vo. 

2896. Opdracht aan den heer Na ughccr onJ te Gent r eken in g te 
20 komen doen (24 ~eplcmber 1641) 

25 

Reg. 562, fol. 91 v". 

2897. Opdracht van den Haacl ,. an Financiën om, met de boni van 
de Leden, de ves tingonkos ten aan Sas- an-Gent en Hulst le Letaleu 
(3 Augustus 1641) 

Reg. 562, fol. 91 V 0 -9.2. 

2898. Op dit. vcrzoek " orclt ingegaan (25 September 1641) 

Reg . 562, fol. 92. 

2899. Gunstig advies over h et vcrzoek van den magistraat van Cassel , 
om kwijtscheldin g van een deel van zijn achterstallige quota::; (25 "-ep-

30 lember 1641) 
Reg. 56i, fol. 93. 
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2900 ~. « Die van de finantien van de vergaederinghe vraeghende 
de quote van die van Iperen , ten achteren, verclaert de vergaederinghe 
bij antwoorde voldaen te hebben. >> (brief van 31 At1 g ustus, antwoord 
nn 25 September 1641) 

Reg. 562, fol. 92 y 0
• 

2901. Brief van den Baad \ an Financiën, die vraagt dat 100.000 gul
den worden gelicht op de subsidie van 600.000 om het krijgsvolk dat 
voor Airc ligt te belalen (2 October 1641) 

Reg. 562, fol. 93. 

5 

2902. Opdracltl uau dcu magi:slruaL van Brugge om het m atcriaal 10 

daL na heL vervaardigen van heL sas te Plassch endale overblijft te ver
kaope n (26 September 1641) 

Reg. 562, fol. 93 v o. 

2903. l\1eu zal trachten octrooi le verkrijgen loL h et heffen val\ 
helzelfde n~cht Lussch en Stekene cu Hoodcnhuizc als tusschen Stekene 15 

en Hulst (' 6
) (26 ~eptember 1641) 

Reg. 562, fol. 93 V 0
• 

2904. Besluit hel h effen 'an de rechten le verpachten in de gebie
den door den vijand in het VVcstkwartier beze t (15 October 1641) 

Reg . 562, fol. 94. 

2905. Besluit het proces van de 1\ cdu\\ c SpilleJJauL Le docu inLruee
rcu (15 October 1641) 

Reg. 562, fol. 9'1. 

20 

2906 . Besluit , in gevolge het verzoek van den pastoor van Lokeren , 
hem kopij te geven van clc actc attestatie iu de zaak van PieLer van der 25 

Doorent C'), maar niet Yan de andere s tukken, die moelen geheim 
blijven (15 OcloiJer 1641) 

neg. 56;(, fol. 94. 

(16) DiL schijnt eerst in 1G46 te zijn geslaagd. Zie Stadsarchief Gent , v an Duyse-de 
Busscher, nr 1801. 30 

(1') van der Doorent was pachter van 's lands middelen in het Land van Waas; 
zij l! pacl1t werd l1em J.>wijtgPsclloltlen. Zie 11" 13 :~7 en noot. 
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290i ~ . « Credentie brief tol vraeghen subsidie. » (2 October 1641) 

Reg·. 562, fol. 94 y 0
• 

2908. Brief van ·den Raad van Financiën, die aan de Staten vraagt 
10.000 guld en te betalen voor vestingwerken te Hulst (8 October 1641) 

Reg. 562, fol. 95. 

2909. Besluit hiero,p in te gaan, mits de staten van betaling op de 
subsidie \Vorden geliquideerd, zoodat blijkt hoeveel boni er is (16 Octo
ber 1641) 

Reg. 562, fol. 95. 

10 2910. Besluit de principalen over het verhoogen van de weelde van 
de vertegenwoordigers te raadplegen, de bisschop nn Brugge ver
klaart niet te willen stemmen (16 October 1641) 

Reg. 562, fol. 95 . 

2911. Voorschrift van den Raad van Financiën : dat de Staten de 
15 werken aan den Nieuwen Dijk stopzetl en, tol na het heroveren van 

Aire Cs) (10 October 1641) 

Reg. 562, fol. 95 yo. 

2012·. Beslui L de principalen hieroYer te raadplegen (16 October 1641) 

Reg. 562, fol. 95 vo. 

20 2913. Besluit de barakken lan gs de Zuiclleie le inspecteeren (19 Octo
ber 1641) 

Reg. 562, fol. 95 y 0
• 

2914. Reeks betalingen : voor het herslellen Yan de forten Zand
YOOrde , Sinle-Angele en Rieme op de Sasschevaart; aan Gillis Neerinclc 

25 (18) Immers, door het bezetten van Aire, hadden de Fransehen toch toegang in Vlaan-
deren , zoodat de versterkingen uan cle grens van Artais geen nut le\'erden. Aire was door 
den Carclinaal belegerd geweest kort voor 21 AugLtslus; vruchteloos echter. Het is wel 
opvallend dat men in de resolutieboel<en niets verder boort over de krijgsverrichtingen : 
de Fransehen hadden La Bassée, Lens en Bapaume genomen, en betgeen men clan ten 

30 minste zou moeten terugvinclen in cleze registers, cle Hollanclers l1ebben vanaf de laatste 
dagen van Augustus een inval gedaan; het doel was Sas-van-Gent belegeren, maar het 
Spaansch leger van graaf Fontana was in de buurt en het opzet mislul<te dus : een 
schermutseling tusschen Hollanders en Spanjaarden liep nit ten gunste Yan de laatste. 
Einde October Yerlaat het Staatsch leger Vlaancleren (Mémoires cl e FTécléri c-H cnri , 

35 bladz. 297). 
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voor het maken van een dijk te Coudenborne; aan .T . Hebhelinek voor 
het maken van buskruit (19 October 1641) 

Reg. 562, fol. 96. 

2915 . Opdracht aan den magistraat nn Gent om iemand aan te stel-
Jen die yoor de brug Ie Hooclen.huize zal zorgen (19 October 1641) 5 

Reg. 562, fol. 96. 

2916. Vrijelom van bcln slin g wordt Locgcs taan aan de zusters van 
' I kloos ter (( De I<a slunj eboom en >> Ie Brugge (19 October 1641) 

Heg. 562, fol. 96 V 0
• 

2917. OngunsUg ach ie · OYce het Yerzoek om ' r ij stelling van h l 10 

uitvoerrecht op het ,·ec Yam\ cgc de Lazari sten Ie Gent (19 October 1641) 

Reg. 562, fol. 96 v o. 

2918' . (( Charles 'an Hoorcbckc vcrcoo,pl. aen de Yergaederinghc 
sijn !wij s staende ae11 den brugghsch en nert lot Vinderhaute hij 
voorgaende boel fol. 433 en alhier fol. 96 Y 0

• » (zond er datum) i 5 

Reg. 562, fol. 96 V 0
• 

2919. Besluit vcrlcgcm\ oordiger Ie slur n naar Brussel om L kl a
gen over de uilspa llingen der oldntcn. (Gent , 5 l·ovember 1641) 

Reg. 562, fol. 97. 

2920. Opdracht aan den gouYcrncur vnn h et a om einde te stellen 20 

aan de handclingeu van sergeant Bularcl, hev.elhehber op het fort 
Roodenhuize, die Pauwels van Sluij s, aange -Leld om alelaar den tol te 
heffen , vcrhind er t zijn ambt uit te oefenen (5 November 1641) 

Reg. 562, fol. 97. 

2921. Opdracht aan de gouverneurs van Hul t en het Sas om den 25 

\•OOlTaacl ·die h en werd gestuurd , teru g te sturen C9
) (5 November 1641) 

Reg. 562, fol. 97 vo. 

2922. Betalin g van dr werken aan den t\ iemven Dijk (5 Novcm
her 1641) 

Reg. 562, fol. 97 vo . 

(19) Het blijl<t uit de voorgaande noot da t op het oogenblil( waarop dit besluit werd 
getroffen, alle gevaar geweken was . 

• 

30 
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2923. Betaling aan Miehiel Vergaerd van een deel van zijn werl 
aan het sas te Pla schendale, waarvan hij aannemer is (5 Novem
ber 1641) 

Reg. 562, fol. 97 vo . 

5 2924. Brief van den Raad van Finan 1cn \raarbij beYolen wordt het 
regiment Bervoel, .dat niet op de lij t taal , te betalen, in vervanging 
van troepen die wel op de lij st slaan, maar het land hebben verlaten. 
De Staten stemmen hierin 1oe (brief van 29 October , bcslnH van 
5 November 1641) 

10 Reg. 562, fol. 98. 

2925. Besluit dal cle \'erg::ulering uiteengaat lol 17 Iovemher 
(29 October 1641) 

Reg. 562, fol. 98 v". 

2926. De Raad vun Financiën vraagt de onder n r• 2908 en 2909 v r-
15 meld e betalin g te verhaasten; de staten vnn cl c . nbsicli cs znll~n hinnr.n 

kort worden ges lumd (24 October 1641) 
Reg. 562, fol. 98 v" . 

2927. Brief nn den H.aad vau Financiën, in yerband met nr 2919 : 
nw n zal slreng·c maalregelen lreffen legen de sold alen (11 i\'ov m -

20 ber 1641) 
Reg. 562, fol. 99 v o. 

2928. Lij st. van de nnnwezigen op de V rgaclcrin g Yfl n 18 1ovrmbrr 
Ie Gent 

Reg. 562, fol. 100. 

25 2929 ' . « Hesuitat voor subsidie ordinaire Ie accorderen 90 duij ent 
g uldens ter maendl ende yoor ::' ubsidie ex traord inaire 200 m. g uld ens 
eens. » (11 Iovemher 1641) 

Reg. 562, fol. 100-101 V 0
• 

2930"' . Acte presentatie subsidie ordinaire ghepresenleerl aen den 
so raedt van Staeten mil s de doodt van ii ijne hoogheijl. » De Staten vragen 

om niet verder te gaan m et het belalen van allerlei bijzondere !roepen 
ten laste van de gewone bede, ten nadeele van de tro~pcn die normaal 
ten la te vall rn van cle bede (Gent , 1 1ovem ber 1641) 

Reg. 562, fol. 102-103 v.o. 
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2931 "' . « Actc presen talie van h et sub iclie extraordinaire. » De 
Staten eischen weer dat niemand voor de quota van een ander tad of 
kasseirij aansprakelijk weze (18 November 1641) 

Reg. 562, fol. 103 V 0 -106 . 

2932. Besluit aan het fort Saint-Philippe op de Zuiclleie een logeer- 5 

plaats te bouwen, ten dienste van mestre de camp des Granges 
(18 November 1641) 

Reg. 562, fol. 106 V 0
• 

2933 · . « Resolutie mits de dood t van sijn hoogheij t den Cardinaal 
Infant , iederen h eer toe te leggh en X pond groo ten voor een ramveleet 10 

Lot het yoordraegh en subsidie . » (18 No ember 1641) 

Reg . 562, fol. 106 V 0
• 

2934. Verkoop van de helft van een rente welke toebehoorde aan 
Jacques Bonne, als vergoeding voor zijn schuld als borg en vennoot 
in de pacht van den impost op het bier,. in de stad en kasseirij Aalst 1:\ 

(20 November 1641) 

Reg. 562, fol. 106 V 0
• 

2935 . Betalin g aan Bcrtel Roman van zijn werken aan de forten 
]:mgs de Zuidleie (23 November 1641) 

Reg . 562, fol. 106 V 0
• 

2936. Betalin g aan Ncerinck Yoor zijn wer1 aan de forten vanaf 
Galgenhoeksken (20

) tot en met vVonclclgem (23 November 1641) 

Reg . 562, fol. 106 V 0
• 

20 

2937 . Betaling van : de huur van de drie huizen Le Lovendegem, 
het huis van Willem van der Haere te Durme, en een builen de Brugsch e 25 

poorl , dat locbeh oort aan de weduwe de Croocq (23 November 1641) 

Reg. 562, fol. 106 V 0 -107. 

2938 · . « Resolutie Le schrij ven a en die van Veurne dat sij proffi
Lerende de wijghelden in de verpachting-he van de provintierechten 
moete11 presteren de souffi anthede van de ghes telde borgh en van de 30 

pachters. >> (26 November 1641) 
Reg . 562, fol. 107. 

(20) Het Gulgenll oel; sl\en is J1 et punt waar cle Lieve in de Btugsclle ,·aart loopt. 
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2939. Vergoeding aan de weeluwe van procureur Kistemaecker C1
), 

op grond ' an de diensten door hem aan de Staten bewezen (26 Novem
ber 1641) 

Reg. 562, fol. 107. 

5 2940" . (( 'and eru s, autheur van Flanelria Illu strata , heeft daerover 
van de verga·ederinghe gheproffileert 100 p. grooten. » Hij i kanunnik 
te Ieper (28 ovember 1641) 

Reg. 562, fol. i 07. 

2941. Ingevolge een brief van den H.aad van "' late van 26 K ovember , 
10 die verzoekt dat de ac ten acceptatie worden aangebracht, wordt beslo

ten ze n aar Brussel te brengen op 3 December (28 November 1641) 
Reg. 562, fol. i07 vo. 

2942. Een vcrzoek cluift ingediend door Jaspar Limosijn en Pi eter 
van Essche wordt aan den m agistraat vnn het Vrij e gestuurd (29 ovem-

15 ber 1641) 
Reg. 562, fol. i 07 vo . 

2943. Vergoeding aan een aant al schipper , voor het gebruik va n 
hun schip ten di enste nn h el leger (2·9 November 1641) 

Reg. 562, fol. i08. 

2o 2944. Betaling aan Joos Piersens voor zijn werken aan de barakken 

25 

vanaf de Brugsche poort tol aan l\Iariak rke (29 November 1641) 
Reg. 562, fol. 108. 

2945. Na onderzoek van de plaat , wordt een lal opgericht bij een 
fort op de Zuidleie (2 December 1641) 

Reg. 562, fol. i 08. 

2946. Be taling aan Lieven d e Zomere voor zijn werk aan de forten 
Bellem en Meulewal (2 December 1641) 

Reg. 562, fol. i08. 

2947. Besluit het maken van 100 koetsen voor den dien t van de 
30 forten van de Zuidleie aan te bes tcel en (2 December 1641) 

Reg. 562, fol. 108. 

( ~1 ) Over Kistemael\ers, zie n•· 2764 en noot. 

53 



-418-

2948. De presentatie van de twee beden wordt gedaan (Brussel, 
6 December 1641) 

Reg. 562, fol. 108 v• . 

.2949. Brief van den Raad van State : het afsterven van den proYie
dor-generaal voor de levensmiddelen, Vincent Lazana (22

) heeft eenige 5 

moeilijkheden verwekt in het aanschaffen van brood voor de troepen; 
men vraagt dat de Staten, voor de maand December ue betaling van 
het brood bij de leveraars op hun crediet zouden waarborgen (2 Decem
ber 1641) 

Reg. 562, fol. 108 v•-109. 10 

2950. Besluit << sermo coHegiis » te houden over het verzoek van 
den superintendant don Cantelmo, om aan al de om trent Aire gelegen 
troepen, een maand soldij te betalen, voor een gezamenlijk Ledrag van 
30.600 uukalcn. Hiervoor moet men beschikken over de boni van de 
voorg·aande bede van 600.000 gulden (zonder datum) 15 

Reg. 562, fol. 109 en v•. 

2951. De Raad van Financiën doet mondeling verzoek om betaling 
voor vestingwerken te Hulst, - wat zal worden onderzocht, - van 
uitgaven voor de troepen voorgeschoten door commissaris d'Esclez, 
-zelfde antwoord,- en voor de « archiers »van den_ Infant, waarin 20 

wordt toegestemd (Brussel, 14 December 1641) 

Reg. 562, fol. 109 v•-110. 

2952. Schriftelijk verzoek om betaling voor commissaris d'Esclez 
(3 November 1641) 

Reg. 562, fol. 110. 

2953. Het verzoek van don Canlelmo (zie n,. 2950) ,"-ordt ingewilligd 
mits de soldaten ' 'velke in de provincie dienen eerst betaald worden 
(20 December 1641) 

Reg. 562, fol. 110 v•. 

25 

2954. Betaling van de werken tusschen Brugge, Damme en de forten 30 

van Sluis. De vertegenwoordigers van Gent ·weigeren te stemmen. Zie 
n,. 2821 (20 December 1641) 

Reg. 562, fol. 110 v•. 

(22) Hij bel<leedt dit ambt ten minste seclert 1622. Zie Corresponcl. , II , nr 214. 
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2955. Reeks betalingen : aan de vVaele voor het. leveren van 8 koet
sen; aan Lieven van der Gracht voor 33 koetsen, h elzelfde aan Gillis 
Neerinck; aan Joos Baets voor 25 koetsen; aan Gillis Ncerinck voor 
werken aan de forten Ter Donck, Roodenhuize, Zandvoorde; aan 

5 Jacques Thoorcns voor het onderhouden van de forten Sinte-Angele 
en Rieme (20 December 1641) 

Reg. 562, fol. 1.10 V 0 -111. 

2956. Opdracht aan baljuw ûe Brabandere om de landen en meer
schen Le Burcht, Zwijndrecht en Kruibekc te vcrpachten (21 Decem-

1.0 her 1641) 

15 

Reg . 562, fol. 111. 

2957 '~ . « Resolutie an de heercn van de vcrgaederinghe besoignc
rendc in loco bij te legghcn vier guldens dacgh s cn.de extra locum 
acht guldens daeghs. n (21 December 1641) 

Reg. 562, fo1. 111 en v o. 

2958*. << Gratificatie an den ghecoren bisschop van Brugghe C3
), 

gheweest van de vergaederinghe, een lampet van 400 guldens. n Ter 
gelegenheid van zijn wijding (21 December 1641) 

Reg. 562, fol. 111' vo. 

20 2959. Opdracht aan den magistraat van Gent om voort te onder
handelen om octrooi te verkrijgen, om rechten te heffen op het nieuwe 
gedeelte van de vaart van Hulst (21 December 1641) 

Reg. 562, fol. 111 vo. 

2960"". « Acte acceptatie van het subsidie extraordinaire. » Van 
25 200.000 gulden. Er zal deze maal aan de Staten geen lijst worden 

overgemaakt van de troepen wier betaling ter~ laste van de sub
sidie staat; de 50.000 gulden die ze gevraagd hadden voor vesting
onkosten worden geweigerd; ook het beginsel van de niet solidariteit 
van de steden en kasseirijen voor het betalen van hun quotas . Over 

30 het verzoek van de Stalen om streng eiken uitvoer van vlas, lijnwaad 
en dergelijke te verbied.en, en opdat heel in het bijzonder te Antwerpen 

(•3) d'Haudion, die vanaf 1657 in de Vergadering de Geestelijlcl1eid Yan l1et Brugscl1 
kwartier Yertegenwoorcligd. 
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de desbetreffende plakkaten weer worden afgekondigd, zal een onder
zoek worden ingesteld (18 December 1641) 

Reg. 562, fol. 112 V 0 -114 vo. 

2961. Don Andrea Cantelmo vraagt dat de gelden voorzien voor het 
betalen van al de troepen (zie nr 2953) onmiddellijk zouden worden 5 

opgebracht (Brussel, 1 Januari 1642) 

Reg. 562, fol. 114 V 0
• 

2962. Brief van den Raad van Financiën over hetzelfde onderwerp 
(1 0 Januari 1642) 

Reg. 562, fol. 115. 

2963*. « Brief van den coninck van Spaig·nen adviserende dat hij 
mits de doodt van den cardinal infant, sijnen broeder, tot gouverneur 
deser Nederlanden haddc aughestelt don Franco de Mello. » C·1) 

(6 December 1641) 

Reg. 562, fol. 115 V 0 -116. 

2964. De Staten hebben aan don de Mello bericht gegeven van een 
voornemen van den vijand; hij meldt hun dat hij die zaak heeft over
gemaakt aan don Cantelmo, << clu conseil de guerre de sa majesté, 
general de !'artillerie et superintendant de la gendarmerie de Flandres » 

10 

15 

(Brussel, 27 .Januari 1642) 20 

Reg. 562, fol. 117. 

2965. Brief van don de Mello; hij verzoekt de Staten de uitgaven 
gedaan voor het aankooipen van bedelen en matrassen voor de troepen 
te dekken (Brussel, 26 Januari 1642) 

Reg. 562, fol. 117-118. 

2966. Brief van den gouverneur-generaal die vraagt een aantal troe
pen waarvan de lijst volgt, te betalen (Brussel, 28 Januari 1642) 

Reg. 562, fol. 118 en vo. 

25 

(2<>) Deze brief schijnt niet in de Con·espondance te staan; over het aanstellen als 
gouverneur-generaal ad interim van Francisco de Mello, graaf van Assumar, n'larlües 30 
Tor de Laguna, cf. Correspond., lil, nr 1387. 
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2967. Brief van den Raad van Financiën nopens het gebruik van de 
geld en onder nr 2951 vcrm eld (31 Janu ari 1642) 

Reg . 562, fol. ii9 en v o. 

2968. Vcrzoek van don de Mello om 30.000 of 40.000 gulde~ te beta-
5 lcn voor het ~wer ven van rekruten. Kopij van zijn brief m et dezelfde 

opdracht aan ontvanger de Vicq (17 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 120. 

2969. Brief van de Mello : bovenstaande som zal genomen worden 
Yan de boni van de gewone bede van h et zom erseizoen 1642; daar deze 

10 gelden nog niet zijn binnen gekom en , zal ontvanger de Vicq de som 
lcenen (19 Februari 1642) 

15 

Reg . 562, fol. 120. 

2970. Het verzoek van don de l\1ello vcrmeld onder nr 2961 , \vordt 
afgeslagen (Gent, 21 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 121. 

2971. Het verzoek onder n ,.• 2966 en 2967, voor zoover het troe
pen betreft die niet in Vlaanderen dienen , ,,·ordt niet in gewilligd 
(21 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 121. 

20 2972. Afwij zen van een ander vcrzoek van den Raad van Financiën 
(van 30 Januari), om 100.000 g ulden te krij gen voor het betale~ van 
de tro~pen ; deze som maakt immers deel uit van een subsidie, die nog 
niet is aanvaard (21 Febr uari 1642) 

Reg. 562, fol. 121. 

25 2973. De principalen zullen worden geraadpleegd over het verzoek 
onder u r• 2968 en 2969 (21 Fe bruari 1642) 

Reg. 562, fol. 121 v o . 

2974. Opdracht aan Maurissien om ervoor te zorgen dat vertegen
woordigers van den Raad van Financiën aanwezig zij n op de auditie 

30 van de rekeningen (21 Februar i 1642) 

Reg. 562, fol. 121 v o. 

F 
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2975. Besluit o.p 11 Maart te Gent de veerschuiten tusschcn Brugge 
en Plasschendale te vcrpachten (21 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 122. 

2976. De Vergadering weigert h et regiment prins de Ligne te betalen 
omdat het niet op de lij sten staat (21 Februari 1642) 5 

Reg. 562, fol. 122 . 

2977*. « Ac te acceptatie suLsidic ordinaire. » (5 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 122-123 vo. 

2878. Verzoek van don de l\1ello om ongeveer 120.000 gulden Le 
verkrij gen voo1· vestingwerken aan den Nieuwcn Dijk te Clairmarais, 10 

Aire, Lillers, Saint-Venant, en omstreeks Grevelingen; besluit er 50.000 
toe te staan ("5

) (22 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 123 vo . 

2979. Besluit in te gaan op het verzoek vermeld onder n"" 2968, 
2969 en 2973 (24 Februari 1642) 1.5 

Reg . 562, fol. 123 v o. 

2980. Met de toestemming van don Cantelrno werden vorig jaar de 
forten langs den Ieperlee om trent Pla schendale en langs de vaart van 
Blankenberge, afgebroken; men zal aan denzelfden bevelhebber toela
ting vragen om ook de overblijvende forten af le breken : het zijn 20 

er drie gelegen op de vaart van Brugge (( nacr het groot fort Sinte
Isabelle » en wel te Koolkerkc, aan hel sas te Peerboom en te Dij en
broek Cs) (26 Februari 1642) 

Reg . 562, fol. 124. 

2981. Zijn brieven van aLolilie worden op zijn vcrzoek lerugge- 25 

sluurd aun den heer Naugheer, gewezen commies (26 Februari 1642) 

Reg . 562, fol. 124. 

(25) Op dat oogenblik zijn de Staten zeer gewillig voor \Vat aangaat het belwstigen 
\ "UI1 vesting\nrl,en tegen Franl\rijl\. Zie ool' nrs 2978, 2980. 

(2 6) Deze vaart lmn geen andere zijn dan degene welke in ([e kaart van 17iW (bij de 30 
i\ederlandsche omwerking Yal1 cle M émoir es van i\E~~Y) genoemd wordt " canal de 
Saint-Donas »; ze loopt vrij wel 1·ech1streel\S naar Fort Jsabelle, op het Zwi n. Dat clcze 
fo rten worden afgebroken, is wellicht h et gevolg van h et oprichten van een ononder
broken wal ten Westen van Sluis, waardoor tleze forten alle belang verloren in den 
oorlog tegen cle Hollanders. 35 
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2982*. « Vaerdere acte » acceptatie van de subsid ie van 200.000 gu l
den zonder wijzigingen (20 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 124 V 0 -127. 

2983. Brief van de l\fello, nogal droog opgesteld , waarin geëischt 
5 wordt de troepen waarvan in nr 2969 wordt gesproken zonder ver

wijl te betalen (Brussel, 23 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 127. 

2984. Van de l\fello over hetzelfde (Bru:::sel , 27 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 127 V 0
• 

10 2985. Brief van den Haad van Fü)anciën die aandringt op het betalen 
van de geweigerde bedragen, e1~ in 't bijzonder deze bestemd voor de 
vestingen (n,. 2978) en voor hel beeldegocel (nr• 2965 Cl~ 2970) (Brussel, 
28 Februari 1642) 

Reg. 562, fol. 128 en V 0
• 

15 2986. Brief van den gouverneur-generaal met hevel de troepen van 
den gouverneur van Aire, mestrc de camp Bervoet, te betalen (Brussel, 
1 lVIaart 1642) 

Reg. 562, fol. 129. 

2987. Brief van dcu Raad van Financiën aan de Staten : om geschillen 
20 te regelen, geven ze hen opdracht vertegenwoordigers te sturen met 

de staten van de betalingen gedaan op de subsidies van 1639 en 1640, 
om die te onderzoeken; immers de Staten en de Raad zijn het volstrekt 
niet eens over het bedrag van de boni van deze toelagen (8 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 129 V 0
• 

25 2988. Nieuw aandringen van den gouverneur-generaal opdat de Sta-
ten 120.000 gulden zouden belalen voor vestingwerken . Zie nr 2978 
(Brussel, 10 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 130 v"-131 V 0
• 

2989. Nieuw aandringen van den gouverneur-generaal opdat de troe-
30 pen (zie nr 2969) zouden betaald worden (Brussel, 11 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 131 V 0 -132. 

~----------- -- - -- -- -



-424-

2990. Herhaald bevel om de troepen van mestre de camp Eervoet 
(zie nr 2986) te betalen (Brussel, 11 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 131 en V 0
• 

2991. Op het verzoek van don de Mello (nr 2984), wordt ingegaan 
(11 Maart 1642) 5 

Reg. 562, fol. 132. 

2992. Ingevolge het verzoek van den Raad van Financiën (nr 2987) 
wordt besloten hem deze staten van betaling te sturen (11 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 132. 

2993. Besluit « sermo collegiis » te houden over het veriloogen van 10 

de wedde van de vertegenwoordigers (11 Maart 1642) 

Reg . 562, fol. 132. 

2994. Regeling vau ·eenige detailmoeilijkheden nopens het verpach
ten van sommige landerijen te Burcht en Zwijndrecht (11 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 132 en V 0
• 

2995. Regeling van de verpachtingsuagen van de middelen en som
mige veerschuiten (11 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 132 V 0
• 

15 

2996. Verpachting Lij opbod van het markschip van Plasschen
dale; de pacht blijft aan Pieter de Cuuper·e voor 1.350 gulden 20 

(11 Maart 1642) 
Reg. 562, fol. 132 V 0

• 

2997. Afslaan van het iteratief v·erzoek van de Mello om het regi
ment Eervoet te betalen. Zie nr 2990 (13 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 133. 

2998. Het verzoek van den magistraat van de kasseirij Ieper opdat 
de vestingonkosten door hem gedaan te Sint-Venant aan de Noordleie 
ten laste van de generaliteit zouden komen, wordt ingewilligd 
(13 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 133 . 

25 

30 



- 425-

2999. Gunstig advies over het rekwest van den magistraat van Hazc
broek om verlenging van octrooi tot lichting van 30 stuiver per ton 
bier, 4 stuiver per stoop wijn en 10 stuiver par stoÜip brandewijn ver
bruikt in de herbergen (15 Maart 1642) 

5 Reg. 562, fol. 133. 

3000*. << Resolutie niet te acnveerden d'acte acceptatie van het sub
sidie extraordinaire, ende brief daerover aen sijne excellentie. » Zie 
n'' 2977. De eischen waarbij men blijft zijn: dat 50.000 gulden zullen 
gebruikt worden tot versterking vau den Nieuwen Dijk; dat elke stad 

10 en kasseirij leehts voor haar eigen quota aansprakelijk is, dat de 
uitvoer van vla en lijnwaad naar de opstandige gebieden verboden 
blijft (15 Maart 1642) 

Reg . 562, fol. 133 en v o . 

3001. Pieter de Smet heefl urn de voortzetting verzocht van ziju 
15 pacht van de middelen in Assencde- '\mbacht en afhankelijkheden; 

maar Joos Stouthals heeft ook een aanbod gedaan; aan beide wordt 
voorgeschreven een aanbod schriftelijk in te dienen; dat van Stouthals 
is het gunstigste; hij krijgt de pacht voor 4.630 g ulden (17 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 133 v"-134. 

20 3002. Nopen Yerzoek om vrijelont van bes tiaalgeld vanwege de 
« grauwe zusters » van Poperinge, zijn de adviezen zeer uileenloopend, 
eindelijk wordt het verzoek afgewezen. De Geestelijkheid had het 
« absolutelick afgewezen » (18 Maart 1642) 

Reg. 562. fol. 134. 

25 3003. Besluit , om bedrog le vermijd en , dat vuur laan hel. heffen 
van het recht van den gulden en de 6 stuiver op het bier ineens zal 
worden verpacht « binnen de stede van Corlrijck, de stede ende roede 
van 1-Iaerlebekc, de roede van Mcencne, de derthicn prochici~ li gghcndc 
alle bij ende om trent. .. Corlrijck » (18 Maarl 1642) 

30 Reg. 562, fol. 134 en V 0
• 

3004. Afwijzen van het verzoek van ArnoulL de Vos O Jll de pacht vau 
de rechten in dit gebied uit de hand lc krij gen , alhoewel zijn aanbod 
vrij gunstig is (18 Iaart 1642) 

Reg. 562, fol. 134 v o. 

34 
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3005. De Staten beslissen , om moeilijkheden te vermijden, dat de 
pachters van den impost commiezen zullen m oeten aanstellen van 
tw€e tot twee mijlen , zooals door de lij st van 1629 werd bepaald , en 
in strijd dus met de lij st van 1632, waarin eei) verpachting van paro-
chie tot parochie werd voorzien (18 Maart 1642) 5 

Reg. 562, fol. 134 V 0
• 

3006. Opdrach t om aan Jan de Corle 500 gulden Le betalen 
(19 :Maart 1642) 

Reg. 562, fo l. 135. 

3007"' . (( Petitie van een subsidie ordinaire van 110 m . guldens ter 10 

maendt ende een subsidie exlraonliuaire van ecu millioen guldens met 
briefv en van instru ctic juditieus end e insinuant. » De gouverneur
generaal bedankt de Stalen voor hun buitengewone behulpzaamheid, 
waaraan zooveel te wij leu is; de vij aml is versterkt , onder m eer wor
dei) de troepen van graaf de Guebrianl , die zooveel wreedheid hebben 15 

aan den dag gelegel in de stree k van Keulen en Gulik, naar hier 
ges tuurd. Er is dus groote hulp noodig, ze zullen hem die niet weigc
rell voor zijn eerste petitie (Br ussel, 17 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 135-138. 

3008. Lij st r an de aanwezigen op de vergaderiiJ g van 22 Maart 1642, 20 

le Gent 
Reg. 562, fo l. 138 en V 0

• 

3009. Besluit de pontons aan het Sint-Jobsfoi'l te breeuwen (24 Maart 
1642) 

Reg. 562, fol. 139. 

3010 "" . (( O,p de reques le van die van Steenhuij se, hun verleent conti
nuatic Yan hun acco rdt. )) (24 ?vlaart 1642) 

Heg. 562, fol. 139. 

3011 . Voortzettin g van het akkoord met de brouwers van Mcenen 

25 

(24 1\Iaart 1642) 30 

Heg. 562, fo l. 139 vo. 

3012" . (( Langhe deductie van den comm is van de W alle, auditeur 
\ an de rekeninghe, dat sijne excellentie de drij pointen daerbij ver
soebt nie t accorderen en can. )) De Staten worden verzocht geen verdere 
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« replicque n te doen. Dit alles houdt verband met het stand houden 
van de Staten bij hun voorwaarden gesteld voor hel toeslaan van de 
bede van 200.000 gulden, zie nr 3000 (zonder datum) 

Reg. 562, fol. 140-142. 

5 3013 '. «Voor het doen van de selve verpachlinghe verclaert de ver
gaederinghe dat de pachters gcenen quijlschclt sullen mogen vraeghen 
op pretext van de invasien van de!l Yij ant ofte legher van de majes
teit.. )) Zie die verpachtingen hierna (26 l\Iaart 1642) 

Reg. 562, fol. 142 en vo. 

10 3014 ". (( Verpachtinghc van de provinlierechtcn. )) Boudc·wijn Ver
faille -...-int op Piclcr de Smet Je pacht van J.c rechten op den wijn 
met 79.300 guld en. Zijn borgen zijn Pieler van der Beke en Hen
drik d'Ailly. De cerli fianl is Joos Sloulhals. Voor de pacht van 
de rechten op zoul, visch en haring is het Jacques Delporte die op 

15 denzelfden Verfaille wint met 29.415 g·ulden. Ant. Persijn is zijn 
borg· en J an Persijn de certifianl. De pacht van den grooten uil drijf 
komt zonder m ededinging aan Verfaille voor 9. 761 gulden. Zelfde 
borgen en cerlifiant als bovcu. De pachters van het schaapsgeld zijn 
Marijn van Nieuwburcht (borg Martin de Vos, poorter van Brugge, 

20 certifiant Martin Gooris, kapitein van de burgerwach l) , Filips de 
Busschcrc, Pieter de Smet, (twee kwartieren) en B. Verfaille (weer 
dezelfde borgen) (26 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 142 V 0 -146. 

3015 "' . (( Brief acn de Finantieu o,p hel subject van ecnighc roije-
25 ringhe in de staetkcns van het subsidie, d ie de vergaederinghe anthoonl 

niet te co1men gheroijeerl worden ende last te ijn van het subsidie. )) 
(Leveringen aan troepen, kosten van een schipbrug lc Hoodenhuize, 
uitgaven om de waleren hoog te houden, voorraad aan Hulst en het 
Sas, rente van het geld geleend om de quota van Cassel te venangen. 

30 aankoop van buskruit c.a.) (Gent, 27 Maart. 1642) 
Reg . 562, fol. iliG V 0 -14.9. 

3016. Op zijn verzoek, en daar zijn ...-ennooten P. \ iVe ijns en 
J. Bonne bankroet zijn gegaan , wordt uitstel van betaling· verleent 
aan Daniel de Smit, pachter van den ouden dubbelen impo t in de ::: tacl 

35 Aalst voor 1640 (28 Maart 1642) 

Reg . 562, fol. 149 en v o . 
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3017. Opdracht aan GeBstelijkheid Bn magistraten van BruggB en 
het Vrije om te Beckaf 12 barakkBn voor dB troepen op te richten 
(12 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 149 V 0
• 

3018. Brief aan de Financiën over he tzelfde als nr 3015 (28 Maarl 5 

1642) 
Reg . 562, fol. 150 en V 0

• 

3019. Verpachtingen van de twee << baargies >> die dagelijks varen tus
schen Gent en Brugge (28 Maart 1642) 

Reg. 562, fol. 150 v 0 -15i. 

3020. Gezien zijn << Bxlreme aermoede >> wordt aan Pieter van Doo
rent, gBfailleerde pachter van de maalderij en het bestiaalgeld, het 
grootste deel van zijn schuld kwijtgescholden « bij vorme van ael
moes n. Zie n ,. 1327 (1 April 1642) 

Reg . 5B2, fol. 151 V 0
• 

3021. Voortzetting voor een jaar van het akkoord met Sint-Amands 
voor het afkoopen van alle provintielasten (1 April 1642) 

Reg. 562, fol. 151 v o. 

10 

15 

3022. Dergelijk vcrlengen wordt toegestaan aan Opdorp, voor het 
rekenjaar 1 Mei 1642-1643, mits betaling van 300 g11lden (1 April 1642) 20 

Reg. 562, fol. 152. 

3023. Besluit de werken door wijlen :J'I'lartcn Michiels uitge voerd te 
doen onderzoeken door Maurissien (1 April 1642) 

Reg. 562, fol. 152. 

3024. Be taling aan Jacques Hebhelinek voor het lc veren van Lus- 25 

kruit (2 April 1642) 

Reg. 562, fol. 152. 

3025 . Amm unitionaris Melgar krij g t opdracht zijn leeningen nog 
met drie maand te verlengen (2 April 1642) 

Reg. 562, fol . 152. 30 



- 429 -

3026. Opdracht aan Pieter van Houcke, aannemer van werken aan 
den Nieuwen Dijk te Clairmarais, om met die werken voort te gaan 
(2 April 1642) 

Reg. 562, fol. 152 V 0
• 

5 3027 . « Resolutie neo·ativelijck te rescriberen jeghens die van 
Bornhem, versouckende de continuatie van hun oc troy. » Het gaat 
ook over die van Mariakerke en Hingene (3 April 1642) 

Reg. 562, fol. 152 V 0
• 

3028. Staat van execu1ie \vordt ,-erlcend nan den magi Lraat van 
10 Assenede (4 April 1642) 

Reg. 562, fol. 152 V 0
• 

3029. Besluit de vergoedin g van de ,·ertegenwoordigers te vermeer
deren met twee gulclrn daags voor hen die werken ext1'a loco en 
met een gulden als ze optreden in loco; zoedoende zal deze vergoe-

15 ding voor den vertegenwoordiger die extra loco werkt, 8 g ulden llcdra
gen en in loco 4 gulden (5 April 1642) 

20 

Reg. 562, fol. 152 V 0 -153. 

3030. Een vergoeding wordt uil betaald aan den magistraat van 
Nieuwpoort (5 A1pril 1642) 

Reg. 562, fol. 153. 

3031. Een nieuwe stemming wordt gehouden over hel besluit reeds 
onder nr 3029 vermeld; deze maal hebben de Geestelijken, die altijd 
geweigerd hadden hierover te stemmen, meegedaan. De uitslag blijft 
onveranderd; men bepaalt dat, na hel toestaan van deze nieuwe ver-

25 goeding, geen wijnpenningen meer zullen worden voorzien in de wer
ken die ten laste van de provincie worden aanbesteed (8 April 1642) 

30 

Reg. 562, fol. 153 en vo . 

3032. Besluit eenige herstelwerken te laten uitvoeren aan de forten 
1-Ioucke, Beckaf en Zeizate (9 April 1642) 

Reg. 562, fol. 153 V 0
• 

3033. Besluit over de petitie van subsidie, collatie le houden op 
28 April (11 April 1642) 

Reg. 562, fol. 153 vo. 
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3034. Betaling aan Jan Bogaert voor hel m aken van een ophaalbrug 
aan he t fort le Zeizate (11 April 1642) 

Reg. 562, fol. 153 V 0
• 

3035 . Besluit Yan op 15 April uiteen te gaan Lol 5 Mei (11 April 1642) 

Reg. 562, fol. 154. 5 

3036. Opdracht aan de ammunitionari sen Melgar en La Mothc om 
hun rekeningen g-ereed Le houden (15 April 1642) 

Reg. 562, fol. 154. 

3037. Gunstig advies over een verzoek va n cl en magistraat van Den-
dermonde (15 April 1642) 10 

Reg. 562, fol. 154. 

3038*. « Resolutie van een poinl te suppen..:ederen ende bij de l\vec 
andere te persisteren. » .Men verzaakt aan den cisch 50.000 gulden 
voor vestingwerken te doen gebruiken, maar men blijft aandringen 
om een lij st te ontYan gen nn de troepen die len laste van de provin cie 15 

vallen en opdat het uilvoeren van la weer zal worden verboden. Zie 
nr 3012 (15 April 1642) 

Reg. 562, fol. 154 en vo . 

3039. Opdracht aan commies Caloen om zijn quota van h et verleden 
zomerseizoen, die hij weigert in te brenge n, Ie betalen (15 April 1642) 20 

Reg. 562, fol. 154 yo. 

3040. Besluit , op vcrzoek van de pachter van de « baerg ien » van 
Gent naar Brugge, de palen tu sschen de tcenbn1g en de Moerbrug 
weg te nem en (15 April 1642) 

Reg. 562, fol. 154 y o . 

3041 :r· . '' Resolutie Le11 aensien van de wercken bij de vergaedering-he 
anbesteet die door niemant anders laet.en visit.eren ofte hun claerm ede 
Ie bemoeij en wie h el ij . » (15 April 1642) 

Reg. 562, fol. 155-156. 

25 

3042. Opdracht aan den ontvanger van de werken te Gent Jan Hec- ao 
tij] om aan ammunilionar.i de La Molhc de opbrengs t van het ver-
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koopen van het materiaal van de schipbrug te Roodenhuize, te betalen 
(15 April 1642) 

Reg. 562, fol. 156. 

3043. De gouverneur-generaal vraagt een som van 50.000 gulden op 
5 te brengen om het geld terug te betalen dat geleend werd voor de 

betaling van de troepen te Aire (Valen.cijn , 10 April 1642) 

fO 

Heg. 562, fol. 156 en vo. 

3044. Besluit aan Severijn Le Smul gedurende zijn krankzinnig
heiel een jaarlijksche vergoeding· te betalen. Zie n" 3084 (zonder datum) 

Reg. 562, fol. 156 v o. 

3045 *' . « Resolutie te accorderen 1)0 cluijsent guldens ter macndt 
voor subsidie ordinaire ende de quote in elcke stadt ofte cassclrije in 
600.000 gu lden s eens . >> Zie n" 3007 (Gent, 6 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 157-159. 

15 3046 "' . « Acte presentatie. >> Men zal 100.000 gu lden aanwenden voor 
vestingwerken (6 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 159-161 v o . 

3047. Afslaan van een vcrzoek van den Raad van Financiën om de 
troepen die in het kasteel van Gent gelegen zijn le betalen, omdat ze 

20 op de lij st. niet staan (6 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 162. 

3048. Ingenieur de Bucq zal de werken te Plasschendale inspeetee
ren (6 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 16.2. 

25 3049. Uitstel van betaling wordt verleend aan de erfgenamen van 
Aubert Cochet, ontvanger van de landen van clehal tusschen Vlaan
cleren en Artois (7 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 162. 

3050. Uitstel van betaling aan pachter Pauwels Gherolf, van Hul-
30 ster Ambacht (7 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. . 162. 
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3051 . Besluit zich het verzoek van den magistraat van Hondsehole 
om validatie van zijn leveringen aan de troepen niet aan te trekken 
(8 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 162 V 0
• 

3052. Gun stig adYie OYer een verzoek nn den magistraal yan l\Icr- 5 

'ille (8 :\1e i 1642) 
Heg. 562, fol. 162 V 0

• 

3053. Pensionaris Griellens "ordt naar Brussel gestuurd om de wer-
1 en Le Clairmarais Le doen bespoedigen (8 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 162 v o. 

3054. Opdracht aan den deken van ïnt-Donaas om een juweel ter 
waarde van 500 gulden te koopcn voor den hee1' d'Haudion , bisschop 
van Brugge. Zie n'' 3310 (9 Mei 1642) 

Reg . 562, fol. 163. 

fO 

3055 . Betalin g aan Jan Bogaerl voor zijn werl aan de forten Meule- 1!) 

stede en Langcrbruo·gc en de vi jf stcene « rcrlonlcn >> tus ehcn rli e 
1\ cc forten. (9 lei 1642) 

Reg. 562, fol. 163 . 

3056'. << Resolutie te depcseh eren ordonnanlic van 1.125 gulden 
arn den audicncicr Vcrcijcken over het depcseheren van de acten 20 

acceptat.ien subsidien t' edert den jaerr 1627 tot 1641 a 25 guld ens 
ijd er subsidie. l> (9 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 163. 

3057 . << Resolutie de gagie van de mi sagicrs Ie 1peerde te augmen
teren Lot op 12 schellinghen daeghs voor de gonne handende peerden. » 25 

(9 Mei 1642) 
Reg. 562, fol. 163. 

3058". << Resolutie Saterdaeghs naer noene gheenc vergaederinghc 
Le hauden maer Le hauden festurn palalii als andere raeden . » 

(9 Mei 1642) 30 

Reg. 562, fol. 163 V 0
• 
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3059. Weigering aan den heer van Gids van een verzochte betaling 
(9 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 163 vo. 

3060. Opdracht aan ontvanger de Vicq om commies Caloen desnoods 
5 door executie tot betaling te dwingen. Zie n• 3039 (10 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 163 V 0
• 

3061. Betaling aan Jan Bog·ael't voor dezelfde reden als in n• 3055 
(11 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 163 V 0
• 

to 3062". « De vergaederinghe t' recht (voor treckt) naer La Bassée 
om aen sijne excellentie te presenteren d'act:c presentatie subsidie » C7

) 

(12 Mei 1642) 
Reg. 562, fol. 1611. 

3063. Presentatie van deze subsidie (13 Mei 1642) 

t5 Reg. 562, fol. 164. 

3064*'. « Repartitie van het subsidie ordinaire op s'lants middelen. )) 
Voor de periode begrepen tusschen 1 November 1641 en 1 Mei 1642 
(zonder datum) 

Reg. 562, fol. 164 V 0 -166. 

20 3065. De Raad van Financiën vraagt dat de repartitie van de sub
sidie van 200.000 gulden zou gemaakt worden; de Vergadering ant
woordt hem dat deze subsidie tot nog toe niet werd aanvaard 
(17 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 166 V 0
• 

25 3066. De hoofdpresident vraagt in de acte presentatie te stellen, dat 
iedere stad en kass·elrij haar quota in de subsidie be taalt. Men zal 
hierover de principalen raadplegen (17 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 166 vo. 

(27) De nieuwe gouverneur-generaal de Mello was dit jaar vroeg te velde getrold<en , 
30 en had de tocht met glanzende suksessen ingezet; r eeds op 19 April had hij Lens h ero· 

verd (VINCART, ReLacion .. . , b. 59, bladz. 126). Onmidd ellij k daarna ging hij over tot het 
beleg van La Bassée ; deze plaats valt in zijn handen op 11 Mei (VINCART, op. cit., bladz. 
126-140). En dit a lles, ondanks de aanwezi gheid der Fransch e legers van de graven 
van Harcourt en Guiche. Op 26 Mei, te Incl1 y, ver slaat hij dat laatste (Ibid., bladz. 145). 

55 
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3067. De Staten brengen advies uit over een verzoek van den 
magistraat van Assen ede-Ambach l , dat niet n ader wordt bepaald 
(17 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 166 v o. 

3068. Besluit hel overschot van de subsidie van 600.000 gulden te 5 

gebruiken voor het hetalen van een halve soldij aan de troepen 
(17 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 167. 

3069. Ammunitionaris felgar moet komen rekensch Ujp doen (17 Mei 
1642) 10 

Reg. 562, fol. 167. 

3070. Commiezen van de Financiën worden verzocht op 25 Mei o,p 
de auditie van de rekeningen aanwezig te zijn (17 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 167. 

3071. De vier commiezen moeten komen rekenschap doen van de 15 

buitenge·wone subsidies van 1640 (17 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 167. 

3072. Brief van den gouverneur-generaal over hetzelfde als m 
nr 3043 (La Bassée, 6 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 167 en vo. 

3073. De Vergadering zal een onderzoek instellen naar de gegrond
heid van het verzoek van den magistraat van hel Vrije en kap. 
Camargo, om vergoed te worden voor vestingwerken (20 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 168. 

20 

3074. Schadevergoeding wordt toegestaan aan de pachters van het 25 

beurtschip van Gent op Brugge (23 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 168. 

3075. Betaling van zijn leveringen Ya n buskruit aan Jacques Heb
helinek (23 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 168. 30 



----- - - - - ------------ · 

-435-

3076. Besluit dat in de toekomst geen krijgsvoorraad uit de 
magazijnen van het land zal mogen worden uitgeleend, tenzij op 
uitdrukkelijk bevel van de Staten (26 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 168 V 0
• 

5 3077. Vrijdom van rechten wordt toegestaan op den door don Can
telmo verbruikten wijn (28 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. i68 V 0
• 

3078. Besluit de werken in de nabijheid van de meerschen van 
Peijtmeerschen, vValacker, \iVulpebroeck in de parochies van Oost-

10 kamp, Loppem -en Sint-Michiels Ie inspeeteet·en (2 Juni 1642) 

Reg. 562, fol. 168 V 0 -169 . 

3079. Reeks betalingen : aan B. Rooman voor zijn werken aan de 
forten op de Zuidleie, aan Gillis Neerinck voor werken aan dezelfde 
forten, aan P. van Driesche voor dergelijk \Verk en aan .T. Bernaert 

i5 voor het leveren van ijzerwerk voor de Brugsche poort te Gent 
(4 Juni 1642) 

Reg. 562, fol. 169. 

3080. Na de veroordeeling van de Stalen in den Raad van Vlaande
ren, wordt een akkoord aangegaan m et .Tonkvr. Isabeau van Havré, 

20 weduwe van Jaeob Hebbrecht, omdat gronden die haar toebehaoren 
werden gebruikt voor het maken van de doorvaart aan de Brugsche 
poort te Gent, nevens den Waldam (5 Jun,i 1642) 

Reg. 562, fol. 169 V 0
• 

3081. Brief van den Raad van Financiën gevoegd bij de hiernavol-
25 gende acte waarbij gevraagd wordt de repartitie van de subsidie dad e

lijk te doen (4 Juni 1642) 

Reg. 562, fol. 170. 

3082"'. « Acte acceptatie van het subsidie. )) Van de 200.000 gulden. 
De Stalen zullen geen lijst krijgen van de te betalen troepen, omdat 

so het gaat over achterstallige betalingen die werden voorgeschoten en 
dus feitelijk reeds geelaan zijn (La Bassée, 13 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 170-172 V 0
• 
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3083. Vergoeding aan den m agistraat van de kasseirij Ieper van zijn 
uitgaven voor werklieden , aangeworven met het oog op de versterkin
gen te Saint-Venant (14 Juni 1642) 

Reg. 562, fol. 172 vo. 

3084. Besluit de vergoeding aan Severijn Le Sceul (nr 3044) te beta- 5 

len aan de overste van he t Sint-.T nlianus Gasthuis te Brugge 
(17 Juni 1642) 

Reg. 562, fol. 172 V 0
• 

3085. De commiezen van h et land zijn overgegaan tot de verpach
ting van de middelen in het land van debat met Artois, en in strijd 10 

met de aangegane m odus vivendi; ingevolge hd protes t van de Stalen 
van Artois, besluiten de Staten van Vlaanderen dat de zaak niet als 
precedent zal gelden , m aar dat deze pachten nochtans geldig zullen 
zijn (21 Juni 1642) 

Reg . 562, fo l. 172 V 0 -173. 

3086. Brief van den gouverneur-generaal m et weigering van het 
uitvoerverbod van vlas e .a ., n a raadpleging van de bevoegde lichamen 
« magistrat et officiers des licentes d ' Anvers, chambre des tonlieux 

15 

et licentes illecq n . Die ad viezen waren schriftelijk bij den brief 
gevoegd, m aar werden niet overgeschreven (La Bassée, 21 Mei 1642) 20 

Reg. 562, fol. 173 en V 0
• 

3087. De Mello vraagt nieuwe sommen voor vestingwerken te 
g·ebruiken (23 Mei 1642) 

Reg. 562, fol. 174 en V 0
• 

3088. Geschenk en gelukwensch en aan den nieuwen surintendant 25 

van het krij gsvolk in Vlaanderen , don Carlos Guasco (26 Juni 1642) 

Reg . 562, fol. 174 v 0
• 

3089. De Vergadering besluit de acte acceptati e van de 200.000 gul
den (zie nr 3082) te aanvaarden (1 .T uli 1642) 

Reg. 562, fol. 174 vo. 

3090*. << Repartitie van 200 m. guldens op den transport van den 
j aere 1631. n Betreft de subsidie van 200.000 gulden (zond er datum) 

Reg. 562, fol. 175-176. 

30 
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3091. Reeks betalingen : aan Gillis Neerinck voor het maken van een 
huis in het fort Ter Donck, en voor herstellingen aan de forten Rooden
huiz·e, Ter Donck en Zantvoorde; aan Jacques Thoorens voor zijn 
werken aan de forten Sinte-Augele en Ricme, aan Jacques Vindelo voor 

5 het onderhouden van de forten int-Frans en Zeizate (4 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. 176. 

3092• . « Frans Dobbelaere, vooght van de weesen Gillis Griel, ver
coopen an de vergaedering-he een sweesen llllijs, schuere ende stallin
ghen staende tot Vinderhaute int ghewesle den Bierslal oost den 

10 traeghel, west d'huijsen van Laurens de Sultere. )) (4 Juli 1642) 
Reg. 562, fol. 176 V 0 -177. 

3093. Op verzoek van den heer F. Veranneman en pensionaris de 
Blende, wordt hen toegelaten een buis in de vaart van Plasschendale te 
leggen voor het bewateren van hun landen, deze van Veranneman te 

t5 Sehipstal, deze van de Blende bij het fort te Krakeelken (5 Juli 1642) 
Reg. 562, fol. 177 V 0

• 

3094. Betaling aan Gerardijne Blomme voor de schade aan haar huis 
aangebracht (7 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. 177 V 0
• 

20 3095. Op grond van het groote getal zieke en gewonde soldaten die 
in de ho~pitalcn van Gent en Brugge liggen, wordt een extra vergoe
ding aan de pastoors van deze inrichtingen uitgekeerd (7 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. 178. 

3096. Opdracht aan ingenieur de Bucq om, te Lovendegem, een 
25 barak te doen in orde brengen (8 Juli 1642) 

30 

Reg. 562, fol. 178. 

3097. Besluit vertegenwoordigers te sturen om de verschillende ver
pachtingen en aanbestedingen voor Burcht en Zwijndrecht bij te 
wonen (8 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. 178. 

3098. Opdracht aan ammunitionaris Melgar om in het kwartier van 
Brugge de noodige herstellingswerken aan forten en barakken uit te 
voeren (8 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. 178. 
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3099. De Vergadering besluit een leening door Jan van Marcke, 
commies van de maalderij in het Vrije, aangegaan, te verlengen 
(9 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. i78 V 0
• 

3100. Ze besluit herstellingswerken aan de oevers en de dijken van 5 

de vaart Brugge-Plasschendale-Oostende, aan te besteden (10 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. i78 V 0
• 

3101. Betaling aan Sirnon de Rue voor werken aan den « l.raghel >> 

van de vaart van Hulst, en aan .T acques Hebhelinek voor het levereil 
van buskruit (11 Juli 1642) 10 

Reg. 562, fol. 179. 

3102*. << Resolutie te rnaeken verscheijde bruchkens an het graut
huijsleijcken, bij de Moerbrugghe. » Eigenlijk gaat het over verschil
lende werken, waaronder stecnen bruggen (18 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. i79 en V 0
• 15 

3103. Betaling aan Gillis Neerinck voor het maken van een brug te 
Moerkerke (18 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. i79 V 0
• 

3104. Verschillende subalternen, en deze keer in ' t bijzonder Ninove, 
verzoeken uitspraak van de Staten over het vraagpunt, of de abt van 20 

N inove, als geestelijke, recht heeft op vrij dom van belasting. De ver
tegenwoordigers van de Geestelijkheid trachten de zaak op de lange 
baan te schuiven, maar men legt hen op binnen de drie weken een 
beslissing te nemen (18 Juli 1642) 

Reg. 562, fol. i80. 25 
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REGISTER 563. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met den 3 Julij 1642 
ende eijndighende zgen Julij 1643. 

3105 ". « Alvooren acte van acceptatie van een subsidie extraordi-
5 naire van 600 duijsent guldens eens danof de petitie stuet in den 

voorgaenden boeck. >> Daarbij een brief van de Mello die eenige punten 
van de acte commenteert : ·waarom hij deze maal in het verzoek voor 
de zelfstandigheid van de quota van elk e lad en kasseirij in de bede 
toestaat, maar niet ingaa t op hel punt dut de soldaten bij de burgers 

10 niet mogen logeeren (Wessem , 3 Juli 1642) 

15 

Reg. 563, fol. 1-3 vo. 

3106!1, . << Resolutie deselve acte te aenveerden. » (28 Juli 1642) 

Reg. 563, fol. 3 vo. 

3107. Brief waarbij zulks aan de 1ello gemeld \Yordt (28 Juli 1642) 

Reg. 563, fol. 4. 

3108. Op een brief van 17 Juli aan den Raad van Financiën geschre
ven, antwoordt deze dat de Staten, gezien de moeilijkheden ondervon
den bij he t leveren van steenkool aan de troepen volgens een nieuw 
reglement, deze leveringen op den ouden voet mogen voortzetten 

20 (16 [sic, voor 26] Juli 1642) 

25 

Reg. 563, fol. 4 vo. 

3109. Brief van den Raaa van Financiën met verzoek de werken aan 
den Nieuwen Dijk en meer bepaald aan het Vlaamsch-Hoofd, te ver
haasten (14 Juli 1642) 

Reg . 563, fol. 5. 

3110. Verslag van de vertegenwoordigers die de verpachtingen te 
Burcht en Zwijndrecht zijn gaan bijwonen (29 Juli 1642) 

Reg. 563, fol. 5. 

--~--- ---l 
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3111. Verslag wordt uitgebracht door vertegenwoordigers die te 
Brugge hebben onderhandeld met den, abt van Eekhaute en andere 
gelanden, benadeeld door ecnige werken, door de provincie onderno
men (30 Juli 1642) 

Reg. 563, fol. 6. 5 

3112. De voornoemde abt vraagt dat de helft van de onkosten van 
de buis; door hem gelegd om de bewatering van zijn landen te verze
keren, zou worden betaald door de 1provincie; dit wordt geweigerd, 
immers alle andere gelanden hebben zich daarvan op eigen kosten 
gekweten (30 Juli 1642) 10 

Reg. 563, fol. 6. 

3113. Besluit de steenen brug op de Zuidleie, een halve mijl van 
de stad Brugge, in haar ouden toestand weer op te richten (30 Juli 1642) 

Reg. 563, fol. 6. 

3114. Opdracht aan de magistraten van Burcht en Zwijndrecht om 15 

de rekeningen van de uitgaven gedaan ten bate van deze parochies op 
te stellen na de Vergadering daarvan te hebben verwittigd (1 Augus
tus 1642) 

Reg. 563, fol. 6 en vo. 

3115. Repartitie van het buitengewoon steungeld van 200.000 gul- 20 

den (zonder datum) 

Reg. 563, fol. 7 en vo. 

3116. Steungeld uit de kas van het kwartier van Gent betaald aan 
die van Ieper (12 Augustus 1642) 

Reg. 563, fol. 8. 

3117. Staat van executie wordt toegestaan aan Laurent Apre, gewe
zen pachter van den tol op sommige produkten door de vaart van Hulst 
vervoerd (18 Augustus 1642) 

Reg. 563, fol. 8. 

25 

3118. Ingenieur de Bucq zal te Hulst onderzoeken, welke vesting- so 
werken noodig zijn (18 Augustus 1642) 

Reg. 563, fol. 8. 
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3119. Besluit buiten de Brugsche poort te Gent een paardenstal op 
te richten voor de paarden van het beurtschip (18 A uguslus 1642) 

Reg. 563, fol. 8. 

3120. Aanbes teding van het onderhouJen van den steenweg te 
5 Burcht (18 Augustus 1642) 

Reg. 563, fol. 8 vo . 

3121. Brief van den Raad van Financiën van 15 Augustus 1642 en 
consult van den Raad van State ' 'vaaruit volg t dat he t noodig is 
300.000 g ulden van de subsidie van 600.000 g ulden onmiddellijk te 

10 Jichten 
Reg. 563, fol. 8 V 0 -i0 . 

3122. Besluit hierop in 1e gaan (22 Augus tu :; 1642) 

Reg. 563, fol. 10 en V 0
• 

3123*. (( Den ontfangher generael de Vicq in sijne rekeninghe ghe-
15 bracht hebbende eenighe be taelinghe die niet en waercn ghedaen aen 

de solciaeten , gheresolveert sulcx te roijeren ende anderssinls vu ij t de 
vergaederinghe te vertrecken .. )) Betreft onder meer de betaling aan 
rekruten , in Vlaanderen aangeworven maar naar Spanje gezonden 

Reg. 563, fol. 10 V 0 -11. 

20 3124. Opdracht aan de commiezen Volk aert , van Volden , Cobbaert 
en van Caloen om 200.000 gulden van de 600.000 gulden te lichten 
(31 Augustus 1642) 

Reg . 563, fol. 11. 

3125. Pieter de Smet verzoek t dat hem de pacht van den impost van 
25 geheel Vlaancleren voor een jaar zou worden uit de hand toegezegd ; 

hij biedt daarvoor 12.000 gulden m eer aan als deze impost zuiver heeft 
opgeleverd ; m en verneemt dat andere pachters zelfs 20.000, 30.000 of 
40.000 gulden meer willen betalen dau de voorgaande opbrengst. l\'[eu 
besluit de principalen te raadplegen over deze voorcleelige voorstellen 

30 (2 S~ptember 1642) 

Reg. 563, fol. 11 en vo. 

3126. Nopens het twistpunt vermeld onder n'· 3123, ·heeft comm ies 
van Financiën van Male verklaard dat . hij wel -van plan is deze uitgave 

56 
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goed te keuren; hierop 
zal weigeren de auditie 
ber 1642) 

verklaart de VeF raderin rr dat ze in u al ereval 0 0 0 

van de rekeningen voort te zetten (3 Septem-

Reg. 563, fol. 11 v 0 -12. 

3127. Opdracht aan de vier commiezen om 100.000 gulden le lich- 5 

ten (5 September 1642) 

Reg. 563, fol. 12. 

3128. Voorslel tot regeling van het conflict met den heer Boude,Yijn 
van de Zande en de erfgenamen van den heer van Frémicourt (5 Sep-
tember 1642) 10 

Reg. 563, fol. 12. 

3129•. « Den ontfangher generael bij rekeningh e verantwoordende 
het totael subsidie ende nochtans ter~ groolen deele niet ontfanghen , 
belooft de vergaedering-he hem te garrandcren van ' t gonne de maj es-
teit op hem saw.lc moghcn depescheren. » (5 September 1642) 15 

Reg. 563, fol. 12 V 0
• 

3130. Besluit de werklieden en soldaten die gewerkt hebben aan de 
forten van Sluis, de soldaten van baron Camargodie dergelijke werken 
hebben uitgevoerd , en Lieven Veijt, tavernier te Hansbeke, waarvan 
het huis door soldaten bezet werd, te be talen (5 September 1642) 20 

Reg. 563, fol. 12 V 0 -13. 

3131. Besluit in te gaan o,p een verzoek van den Raad van Financiën 
van 16 Augustu s om voor het maken van barakket~ voor de troepen 
14.000 g ulden te gebruiken , m ils deze op de subsidie van 600.000 g ul-
den worden gevalideerd (5 September 1642) 25 

Reg. 563, fol. 13. 

3132. Brief van de Mello van 25 Aug ustus en van den Raad van 
Financiën van 3 September, die aandringen op het spoedig uitbetalen 
van de 300.000 gulden toegezegd voorschot op de subsidie van 
600 .000 gulden en van nog 100.000 g ulden daarbij ; volg t (zie nr• 3121 30 

en 3122) reeds vermeld consult (zie nr 3121) en een bericht van den 
Raad van Financiën aan den gouverneur-generaal van het besluit van 
de Staten om over te gaan tot de li chting van de 300 .000 gulden 

Reg. 563, fol. 13 V 0 -16. 
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3133. Men besluit ook nog de gevraagde 100.000 gulden te lichten 
(zonder datum) 

Reg. 563, fol. 17 V 0 -18. 

3134. Verzoek van den Raad van Financiën om de overige vesting-
5 werken van Grevelin n-en 1e betalen (20 Augu tus 1642) 

Reg. 563, fol. 18 v o. 

3135. Hierop wordt ingegaan (6 September 1642) 

Reg. 563, fol. 19. 

3136. Opdracht aan Joos Brocquet om toezicht uit te oefenen over de 
10 nieuwe werken aan de Zuidleie, onder meer aan de ioerbrugge 

(6 September 1642) 

Reg. 563, fol. 19. 

3137. Opening van de werken aan den steenweg te Burcht (6 S~p
tember 1642) 

f5 Reg. 563, fol. 19. 

3138. Betaling aan Jacques Thoorens, aannemer van het uitmerge
len van alle ondiepe plaatsen in de Zuidleie ~ « verdiepinghe van den 
Bruggschen vaert )) ; aan Gillis Neerinck voor een deel van hetzelfde 
werk en aan J. Ramault voor nog een ander deel (6 September 1642) 

20 Reg. 563, fol. 19. 

3139 "' . << Repartitie em.l e vuijl sent van 800 m. guldens bij resolutie 
van den 10 september. » 

Reg. 563 . fol. 19 v 0 -20 vo . 

3140. Op verzoek van den Raad van Financiën van 6 en 9 September 
25 wordt een som van 20.000 gulden, af te rekenen van de 300.000 gul

den , betaald aan den pagador-generaal van het exerrito (zonder datum) 

Reg. 563, fol. 20 v o. 

3141. Opdracht aan Geestelijkheid en magistraat Yan Brugge en h t 
Vrije om het maken van een steenen brug op de Zuidleie aan te 

30 besteden (13 September 1642) 

Reg. 563, fol. 21. 

I 
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3142. Verschillende brieven van den Raad van Financiën die om de 
betaling vraagt van de mogelijke boni van de overige subsidies; men 
zal hierover de principalen raadplegen (14 September 1642) 

Reg. 563, fol. 21. 

3143. Kopij van een brief van J.ou Je Mcllo gegeven aan commies 5 

Volkaert om zijn betalingen op de subsidie te bepalen (14 Septem
ber 1642) 

Reg. 563, fol. 21. 

3144. Don de Mello, in een brief gedagteekend 11 Sep tember, te 
Pevelschuere, vraagt dat de gevangeniskosten Yan de Franschc officie- 10 

ren g·evangen in den slag van Chastelet, zouden worden betaald door de 
generaliteit; antwoord dat dit een onaannemelijke nieuwigheid is; 
dat de steden, waar de gevangene Ycrblijven hen hun onkosten voor
schieten en daarna door de gevangenen vcrgoed worden C) (15 Sep-
tember 1642) 15 

Reg. 563, fol. 21-22. 

3145. Verzoek van de Mello opdat de \Yerken van het sluiten van de 
« marine » van Grevelingen, waarvan de contracten bij zijn brief 
gevoegd waren. door de Staten zouden worden bekostigd (camp au 
Fort Rouge, 9 September 1642) 20 

Reg. 563, fol. 22 en vo . 

3146. Op dit vcrzoek ·wordt ingegaan en de gelden zullen gevali
deerd worden op de subsidie van 600.000 gulden (17 September 1642) 

Reg. 563, fol. 22 V 0 -23 . 

3147. De pacht van de brouwers van lHecncn wordt voor zes maanden 25 

verlengd (17 September 1642) 

Reg. 563, fol. 23. 

3148*. « Petitie van een subsidie extraordinaire van 500 m. gul
dens. » Interessante uiteenzetting van de militaire gebeurtenissen van 
de laatste tijden en van de krijgsverrichtingen tegen de Fransehen so 
en de Hollanders C). Tevens wordt medegedeeld dat 100.000 gulden 

(1) Over dit punt is een lang juridisch geschil ontstaan, door de Staten verloren. 
(2) La Bassée werd herwonnen, zoodat de grenzen van Vlaanderen nu veilig zijn; 

de Fransehen hadden twee legers op de been gebracht : het cene, onder den graaf van 
Guiche, werd vernield; het tweede, onder den graaf van ·Harcourt, werd in het defensief 35 
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van de gevraagde som zullen worden gebruikt voor vestingwerken 
aan de waterloopen van de grens te Mardijkc en Duinkerken (Wilte, 
27 Augustus 1642) 

Reg. 563, fol. 23 V 0 -25 vo. 

5 3149. Ingevolge een verzoek van den gouverneur van Hulst wijst 
don de Mello in een brief gedagteekend << camp du fort Rouge, 1 Sep
tcrnbre » de Vergadering erop dat men op den geheelen loop van de 
vaart van Gent naar Hulst, geen bootje uit het water kan halen, omdat 
er daar geen wegeltje is. Men besluit dit te onderzoeken (zonder datum) 

10 Reg. 563, fol. 26. 

3150. Besluit dat. de Vcrgadering nileengaat lot 6 October, te Gent 
(zonder datum) 

Reg. 563, fol. 26. 

3151. Brief van don de Mello met verzoek om een deel van de 
15 300.000 gulden, die reeds gel icht werden voor het betalen van de 

troepen, uit te betalen aan verschillende betalingsofficiercn en volgens 
lij sten die ze zulllcn ontvangen. Hierin -wordt toeges temd (brieven 
van 16 en 19 September, gegeven in het (( camp du fort Rongc », 

besluit van 7 September 1642) 

20 Reg. 563, fol. 26 V 0 ·27. 

3152. Brief van de Mello opdat de Vergadering vestingwerken op de 
Aa bij Bourbourg, ten bedrage van 5.000 guldden, zou bekostigen. 
Zie n' 3157 (camp du Fort Rouge, 15 September 1642) 

Reg. 563, fol. 27. 

25 3153. Ingevolge de beraadslaging over he l voorstel onder nr 3125 
wordt besloten de imposten van Vlaanderen te verpachten, te Gent~ 
op 22 September, voor een jaar, in drie kwartieren : het Gentsch kwar-

teruggedrongen. Ondertusschen bevindt de prins Yan Oranje zich te LangestJaate, en 
tracht zijn leger in verbinding te brengen met de troepen van Weimal' en Hesse, en 

30 met het leger van graaf de Guebriant; l1et Spaansch leger is naar de Maas opgemar
scheerd en Oranj e is het Hessisch-Weimarsche leger tegemoet getrokl,en. (Zie, over deze 
maneuvers, Mémoires cle Frédéric-Henri, bladz. 409 en volgende.) Ondertusschen heeft 
de graaf van Harcourt versterking ontvangen, maar de Spanjaarden, door een plotse 
inval in Boulonnais, hebben de Fransche gedwongen achteruit te trel<ken. (Zie VI~CART, 

35 op. cit., bladz. 176-184 voor het eerste, en 18!l voor het tweede.) 
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tier, hetBrugscheen het Vrije samen, en Ieper. Zie nr 3173 (7 Septem
ber 1642) 

Reg. 563, fol. 27 V 0
• 

3154. Men besluit over de gevraagde subsidie van 500.000 gulden 
collatie le houden op 15"n September (7 September 1642) 5 

Reg. 563, fol. 27 V 0
• 

3155. Don de Mello vraagt dal de Stalen ongeveer 30.000 gulden zou
den betalen voor vesting·werken Le Marclijk (Bouchain, 2 October 1642) 

Reg. 463, fol. 27 V 0 -28. 

3156. De Vergadering antwoordt dat er geen acte acceptatie is van 10 

de subsidie van 200.000 gulden waarop deze betaling zou worden geva
lideerd (8 October 1642) 

Reg. 563, fol. 28. 

3157. Men besluit het verzoek, onder nr 3152 vermeld, in te willigen. 
(8 October 1642) 15 

Reg. 563, fol. 28. 

3158. Aanbesteding aan Joos de Somere van het herstellen van de 
barakken aan het fort Vinderhaute (8 October 1642) 

Reg. 563, fol. 28 V 0
• 

3159. Dergelijke aanbesteding aan Gillis Neerinck (8 October 1642) 2o 

Reg. 563, fol. 28 vo. 

3160. Betalingen aan Gillis Neerinck voor het maken van een stee
nen brug op de Zuidleie, op het goed van den abt van Eeckhout, voor 
het ruimen van de Zuidleie tusschen de Moerbrugge en Brugge, voor 
het maken van een brug te Moerbeke, voor het maken van een brug 25 

op het Gruuthuuseleiken lusschen Brugge et~ de Moerbrugge op de 
Zuidleie * « de brugghe over het gruuthuijselijcken ghemaeckt ten 
costc van de provintic »; vcrder betalingen aan Jacq. Thoorens voor het 
verdic,pen van de Zuidleie, en voor dergelijk werk ook aan J. Ramault 
(8 October 1642) ao 

Reg. 563, fol. 28 V 0 -29. 
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3161. De Vergadering gaat uiteen op den volgenden dag tot 19 Octo
ber (8 October 1642) 

Reg. 563, fol. 29. 

3162. Na vcrslag van het inspec teeren der vaart van Hulst, ' ordt 
5 besloten {le principalen te raadplegen (8 October 1642) 

Reg. 563, fol. 29. 

3163. Ingevolge het verzoek van den magistraat van Hulst, om de 
draaiboamen die o,p den dijk van de Klingc en de nieuwe vaart staan , 
open te doen stellen, wordt hem aangerauen zich tot den go uverneur 

iO van Hul st te richten (9 October 1642) 

15 

Reg. 563, fol. 29. 

3164. Opdracht aa n ieder college om in eigen district te onderzoe)wn 
welke hers t.ellin gs' erken nood ig zijn aan de barakken van de lmepcn 
(9 October 164-2) 

Reg. 563 , fol. 29. 

3165. Opdracht aan sergeant-maj oor van de Zuidleic \.odart, om te 
zorgen dat de barakken aldaar niet vernield worden (9 October 1642) 

Reg. 563, fol. 29. 

3166. Brieven van de Mello over het hetalen van de troepen waarnm 
20 de soldij ten las te van de subsidie van 600.000 gulden valt (camp du 

Fort Rouge, 17 September, en Bouchain , 3 October 1642) 
Reg. 563, fol. 29 V 0 -29b1

'. 

3167. Ingevolge het vertoog van de Staten nopens de g-evangenen 
te Dendermonde (zie nr 3144) verklaart de gouverneur zich met hun 

25 zienswijze te vercen igen (Bouchain, 3 October 1642) 
Reg. 563, fol. 29bl• V 0

• 

3168. Lij st van de aanwezigen op de Vergadering van 20 October 
1642 te Gent 

Reg. 563, fol. 30. 

30 3169 '* . u Resultat I.' aceorderen 200 m. guldens. » Zie de petitie onder 
nr 3148. Elk lid stelt deze som voor, tenzij het Vrije dat 300.000 n·ulden 
wil toestaan (zonder datum) 

Reg. 563, fol. 30 V 0 -32. 
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3170"'. << Acte presentatie. » Benevens de gewone voorwaarden, ver
langt men dat 30.000 gulden worden voorbehouden voor de werken 
aan den « nceuf fossé >> (Gent, 20 October 1642) 

Reg. 563, fol. 32 V 0 -34 vo. 

3171. Opdracht aan de geestelijken en magistraten van Brugge en 5 

het Vrije om een vergelijk te treffen in zake de brug te Sch~pslal 

(20 October 1642) 

Reg. 563, fol. 34 V 0
• 

3172. Betalingen aan Pieter Lommelinck voor werken aan de barak
ken langs de Zuidleie, en voor dergelijk werk aan Daniel Pluvier; 10 

verder aan Joos Broquel voor hel herstellen van de forte~ van Loven
d.egem tot Hansbeke; aan Joos Je Zomere voor hel herstellen van de 
forten vanaf de Brugscl1e poort tot aan Galgenhoeksken, aan Gilli 
Neerinck voor hetzelfde van Bellem tot Grammere en voor het leveren 
van 150 koetsen voor den dienst van de forlcn van Gent tot Grammere, 1.5 

langs de Zuidleie; betaling aan Pieter de Voor t voor het herslellen 
Yan de barakken aan forl Sint-Philippe (20 October 1642) 

Reg. 563, fol. 35. 

3173. De magi traat van den Oudburg heeft in den Raad van Vlaan
deren vonnis verkrege1~ tegen het besluit van de Staten om den ouden 20 

dubbelen impost in drie kwartieren over Vlaanderen te verpachten 
(zie nr 3153); men geeft opdracht aan de advocaten van Denderc en 
Penneman om hiertegen rescriptie op te st.ellen (20 October 1642) 

Reg. 563, fol. 35 V 0
• 

3174. Verder besluit, om deze rescr~ptie niet in den Raad van Vlaan- 25 

deren, maar in den Geheime~ Raad aan te bieden (21 October 1642) 

Reg. 563, fol. 35 V 0
• 

3175. Verder besluit om voor de eerstkomende zes maanden, de ver
pachtingen te laten gebeuren op den ouden voet, 't is le zeggen parochie 
per parochie (22 October 1642) 30 

Reg. 563, fol. 35 V 0 -36. 

3176. Betaling aan Thoorens voor eenige leveringen van materiaal 
voor de brug over de grullthuuslei, en aan .Too Brocquet, van zijn 
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wedde als opzichter van de werken aan de Moerbrugge (23 Octo
ber 1642) 

Reg. 563, fol. 36. 

3177. Een jaar staat van executie wordt verleend aan Laurens Apre, 
5 pachter (23 October) 1642) 

10 

15 

Reg. 563, fol. 36. 

3178. Last aan Quinten " ' alraevens om een nieuwe brug op en 
neder te draaien , voor drie jaar, mits een jaarlijksche betaling van 
4 g·ulden (23 October 1642) 

Reg. 563, fol. 36 V 0
• 

3179 "' . «Resolutie op het versoek van vrijdom van de aerme cho
len in Ghendt, soo als die te Brugghe ghenieten. >> Men zal onder
zoeken of de arme scholen te Brugge vrijdom van belasting genieten. 
ï.ie nr 3280 (24 October 1642) 

Reg. 563, fol. 36 vo. 

3180. Gunstig advies over hel verzoek van den magistraat van Ca sel 
om uitstel van betaling (van zijn quotas in de subsidies) (24 Octo
ber 1642) 

Reg. 563, fol. 36 v". 

20 3181. Aanstellen va n de ver tegenwoordigers die de rekening·en le 
Burcht zullen g·aan aanho01·en (24 Oc1ober· 1642) 

Reg. 563, fol. 37. 

3182. Men vraagt aan don Diego de I a Torre, secretaris van State 
en Oorlog C), waar men de acte presen tat ie vnn de laatste subsidie moet 

25 overbrengen (25 October 1642) 

Reg. 563, fol. 37. 

3183. Betalin g aan Jacques Ramault voor zijn verdiepingswerken 
aan de Zuidleie (27 October 1642) 

Reg. 563, fol. 37. 

30 (3) Zie LEFEVRE, La Secréta·i.rerie d.' Etal et de Gu erre, bladz. 126, 128. De Ja T01·re 
bekleedde dit ambt van 1642 lot 1644. 

57 
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3184. Regeling van de laat ste rekeningen van van Marcke, gewezen 
commies van de maalderij in het kwartier van het Vrije (27 Octo
ber 1642) 

Reg. 563, fol. 37 en vo. 

3185. Betaling aan Gillis Neerinck voor het maken van koetsen 5 

(tweede deel van de betaling) bestemd lot de fot'Lcn van de Zuidleie, 
voor het verhoogen van de werf van Lovendegembrugge en voor het 
herstellen van barakken vanaf 't fort te Dunne; betaling aan Jacques 
Schelfault voor het onderhouden van al de bruggen over de vaart van 
Hulst. Betaling aan Pieter Nieuwlandt (29 October 1642) 10 

Reg. 563, fol. 37 V 0 -38. 

3186. Besluit op Woensdag naar Brussel te vertrekken voor het 
overreiken van de acte presentatie van de subsidie van 200.000 gulden 
(29 October 1642) 

Reg. 563, fol. 38. 

3187. Opdracht aan commies Caloen om de gelden van de subsidie 
van 600.000 gulden, die hij in kas heeft, gereed te houden (29 Octo
ber 1642) 

Reg. 563, fol. 38 V 0
• 

15 

3188. Ingevolge het verzoek van don de Mello om bepaalde eompa- 20 

gniën te betalen, wordt hem geantwoor-d , dat ze reeels betaald werden 
(29 October 1642) 

Reg. 563, fol. 38 vo . 

3189. Gunstig advies over het verzoek van den mag istraa t v:m MeP-
nen om vier jaar verlenging van zijn oe irooi (30 October 1642) 25 

Reg. 563, fol. 38 V 0
• 

3190 jt . « Verpachlinghe va11 de rechten op den vaert van Huls1. » 

Zeer heftige m ededinging Lusschc11 Piclcr vander Mars en Pieter de 
Smet die wint (30 October 1642) 

Reg. 563, fol. 39. 30 

3191" . « Verpachtinghe van het marekscltip van Hulst OtP Meche
len , Dendermonde, Rupelmonde, t ' hcm sche (sic) ende Lockeren e l e 
converso. »Jacques Schelfaut. wint op Joos de Somere (30 October 1642) 

Reg. 563, fol. 39 vo. 
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3192"'. << Verpachting-he van het rnarek chip van Hulst op Ghendt. » 

Willem Coppen . haalt het op drie mededingers, waaronder Joos de 
Somere (30 October 1642) 

Reg. 563, fol. 39 v•. 

r; 3193. Verpachting va n het markschip van Hulst naar Antwerpen 
en omge keerd . Joos de Somere wint zonder strijd (30 October 1642) 

Reg. 563, fol. 39 v•. 

3194. Bij het vernemen van de bem oeiingen van de ma g istraten 
van Dendermond e in den Geheimen Raad, wordt hen bekend gemaakt 

10 dat hel op aandringen van de Stalen is, dat hen staat van execu tie werd 
geweigerd , omda t het niet geraadzaam is, het bekostigen van gevan
genen als verontschuldiging voor de achter tal in de hetalino- te aan
vaarden. Zie nr 3144 (30 October 1642) 

Reg. 563, fol. 40 V 0
• 

15 3195. Men zal op zijn verzoek, aa11 den Raad vau Financiën een lij st 
.~ 1 uren va n de betalingen gedaan op de reeels gebruikte 300.000 gnlden 
n n de , uhsidie van 600 .000 g uld en (31 October 1642) 

Reg. 563, fol. 40 V 0
• 

3196. Vcrzoek van denzelfd en Raad, om 4.000 guklen te betalen voor 
20 ves tingwerken Ie Oos tende; ani woord van de Vcrgadering dal al de 

subsidi 0s 11il gep ul zijn (31 October 1642) 

Reg. 563, fol. 40 v". 

3197. Men bes luit 20 tonnen buskruit Ie stm·en aan don Guasco, 
mits deze belooft ze ter ug te chcnken of Ie vervangen (1 Novem-

25 her 1642) 
Reg. 563, fol. 41. 

3198. Cnn I ig nclv ie over het verz ek van die van Eernegembroeck, 
om tien j aar voor tzelling van hnn oc trooi, Lot heffen van 2 schellin
gen op eiken o-roo lcn biltander en. vn n 1 schelling groo te op elke vlette 

30 (3 November 1642) 

Reg. 563, fol. 41. 

3199. De presen ta lie van de sub idie va n 200 .000 g ulden wordt 
g-edaan ( November 1642) 

Reg. 563, fol. 4i v•. 

J 
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3200. Weigering aan douariere Lucas Cairo, van den vrijdom van 
belasting die ze vraagt op grond van de groote diensten door haar 
echtgenoot aan het land bewezen (17 November 1642) 

Reg. 563, fol. 41 V 0
• 

3201. Nieuw verzoek en nieuw besluit zooals in n'· 3195 (17 Novem- 5 

her 1642) 
Reg. 563, fol. 41 vo. 

3202. Afwijzen van de aanbeveling van Hennin, gouverneur van 
Hulst, ten gunste van Pieter Stijvaert, om hem de pacht van het 
marksch~p van Gent op Hulst te doen verkrijgen (17 November 1642) 10 

Reg. 563, fol. 42. 

3203*' (( Resolutie te betaelen vier jaeren croos van de rente in prof
fijte van het collegie van Milius tot Loven. » (18 November 1642) 

Reg. 563, fol. 42. 

3204. Verzoek van den magistraat van Cassel om te worden vrijge- 15 

steld van zijn achterstallige quotas in beden en subsidies, en omdat 
maatregelen zouden worden getroffen om de tucht onder de troepen 
te doen heerschen. Voor het eerste moeten ze zich tot den Raad van 
Financiën wenden, wat het tweede betreft wordt het punt voorzien in 
de acte presentatie van de laatste subsidie (18 November en 4 Decem- 20 

ber 1642) 
Reg. 563, fol. 42 en V 0 en 48 V 0

• 

3205 *' . (( Instructie aen den graeve de Noijelles om ter vergaed~e

ringhe te proponeren de inten tie van sijne Excellentie tot egalemeute 
van de betaelinghe van de soldaeten. >> Ziehier wat bedoeld wordt : 25 

tenvijl de troepen die werkelijk in Vlaanderen dienst doen, dertien 
halve soldijen trekken, krijgen andere soldaten, bijvoorbeeld de gar
nizoenen van de grensplaatsen als Grevelingen, La Bassée e.a. veel 
min, en hetzelfde geldt ook voor de troepen die door de krijgsver
richtingen tijdelijk in het land vertoeven. De gouverneur-generaal 30 

vraagt dat al de troepen voortaan op denzelfden voet zoudt>..n worden 
betaald (brief van 16 November 1642) 

Reg. 563, fol. 43-45 V 0
• 
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3206. Don de McJlo besluit het koninklijk hospilaal van Mechelen 
naar Gent over te brengen (brief van den Raad van Financiën van 
24 November 1642) 

Reg. 563, fol. 46 en V 0
• 

5 3207 '"' . « Acte acceptatie. >> Van de ·ubsidie van 200.000 gulden. 
Zie nr 3170. Het voorbehouden van 30.000 gulden voor de werken aan 
« le nreuf fossé » komt aan de Mello niet dringend voor (Brussel , 
20 November 1642) 

Reg . 563, fol. 47-48. 

1.0 3208. Betalingen aan Jacques Thoorens, voor de verdie,pingswerken 
aan de Zuidleie, en aan Gilli eerinck, \'OOr dergelijk werk en het 
herstellen van de barakken lang de Zuidleie (Gent, 3 December 1642) 

Reg. 563, fol. 48 vo. 

3209. Besluit over de gewone bed e collatie te houden op 11 Decem-
1.5 ber (3 December 1642) 

Reg . 563, fol. 48 v o. 

3210. Besluit uiteen te gaan op den. volgenden dag, tot den 
29"" December (3 Deeember 1642) 

Reg. 563, fol. 48 V 0
• 

20 3211 '~~ . « Resultat die acte niet te act1Veerden als contrarie aen d'acte 
presentatie. » Zie nr 3207 (3 December 1642) 

Reg. 563, fol. 48 V 0
• 

3212. I1l\voord aan den gouverneur-generaal : de gelden van de 
subsidie zullen uitsluitend worden uitgegeven door de commiezen van 

25 het land voor de troepen ·welke in het land dienen; men zal een hospi
laal oprichten en de gevraagde 30.000 gulden voor de vestingwerken 
te Nomf Fossé zullen worden voorbehouden (4 December 1642) 

Reg. 563, fol. 49 en V 0
• 

3213. De Raad van Financiën heeft rechtstreeks met Pieter de Smet 
ao en Rogier de Gelder, een contract aangegaan voor het leveren. van 

graan aan een reeks vestingen in Vlaanderen; de Staten willen deze 
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betalingen niet toestaan, de Financiën eischen dat ze wel zouden beta
len (brief van Financiën van 20 November 1642) 

Reg. 563, fol. 50 en V 0
• 

3214. Brief m et het antwoord van gouYerneu r de Mello op de re crip-
Lie onder nr 3212· (14 December 1642) 5 

Reg. 563, fol. 51. 

3215. Deze rescriptie met de beslissingen in margine van den gou
verneur-generaal; men zal voortaa11, zegt hij , de gelden van de sub
sidie gebruiken (zie nr 3205) niet m eer alleen voor het betalen van de 
in Vlaanderrn ·gelegen troepen , maar ook voor de ga rnizoenen van 10 

de grenssteden van Vlaancleren ; het hospitaal dal te Gent zal opgericht 
worden , zal op kosten van het centraal gezag worden onderhouden: 
de 30.000 g ulden voor werken aan << namf fo sé >> word en weer gewei
gerd. * << ·vertoogh jcghens de voorseijd e acte met de intentie van sijn e 
Excellentie in margine daerbij hij persisteert dat. de pennin ghen van 15 

het subsidie soo wel moelen betaelt word en an de soldneten ligghend e 
op de frontiersted en van Vlaeneleren ter defensie van deselve Provin1ie, 
als de gonne ligghende in Vlaenderen. » (14 December 1642) 

Reg. 563, fol. 60. 

3216. Lij st van de aanwezigen op de vergadering van 30 Decem- 2c 
ber 1642 (30 December 1642) 

Reg. 563, fol. 60. 

3217*. << Resultat aen de majesleijL Le accon.lereu voor subsidie ordi
naire tol 90 duijscnl g uldens ter maendt voor zes maenden op een' 
petitie die in den Loeck niet en staet. » (30 D cCinber 1642) 25 

Ileg. 563, fol . 62-63 V 0
• 

3218" . « Acte presentaLie subsidie . » (31 December 1642) 

Reg. 563, fol. 62-63 V 0
• 

3219. Betaling aan Jacques Schelfaull voor hel onderhouden van 
de bruggen over de vaart van Hulst (31 December 1642) 30 

Reg. 563, fol. 63 vo. 
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3220. Voortzetting voor drie jaar vanaf Kerstmis 1642 van den 
afkoop van belastingen van de ingezetenen van den Sint-Alberinspol
der (30 December 1642) 

Reg. 563, fol. 64. 

5 3221. Slaking van gevangenis ·wordt toegestaan aan Jan de Schap
pere, pachter van de tolrechten op de nieuwe vaart van Hulst lot Ste
kene. Immers de waren bestemd tot het gasthui~, de cantine en de 
ammunitiebakker te Hulst waren \Tij van lol (2 Januari 1643) 

Reg. 563, fol. 64. 

10 3222. Uitstel vau betaling wordt verleend aan pachter Frans Elle. 
Zie nr 509 (2 Januari 1643) 

Reg. 563, fol. 64 v o . 

3223. Het jachtrecht eu üet patrijzenjachtrecht in de heerlijkheden 
Burcht en Zwijndrecht worden voor een jaar afgestaan aan baron van 

l5 Amvegem (4
) , mits leveren van zes koppel patrijzen en een koppel 

hazcu aan de Vergadering (2 Januari 1643) 

Reg. 563, fol. 65. 

3224. Maalregelen betreffende de lasten die wegen op een hofstede 
van den gefailleerden Jan de Corte, te Staden, verkocht zooals zijn 

20 andere goederen CO) (2 Januari 1643) 

Reg. 563, fol. 65. 

3225. De magistraat. van leper moel iemand aanstellen voor het 
innen van de pachten van de goederen van Claas Claes, de Corte, en 
Mahieu RijkeLusch, vervallen sedert het aanslaan van die goederen 

25 (2 Januari 1643) 
Reg. 563, fol. 65. 

3226. Besluit zich te verzetten tegen het heffen door den magistraat 
van Bergen, van een recht op de steenkool die naar Vlaanderen wordt 
gevoerd. De Vergadering zal Brabant verzoeken zich bij dit protest 

30 aan te sluiten . Ze verzet zich ook tegen het heffen van 10 stuiver per 

(•) Op dat oogenblik is het Alexander Triest, geboren op 1& Juni 1618, gestorven 
in 1649 (DE VEGIANO, Su.ppL, II, bladz. 150). 

{") Hij was borg van pachter Claas Claes. 

---- -----~--- ~ - ~ -
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kruik kalk door den m agistraat van Doornik geheven op de kalk die 
naar Vlaanderen komt (3 Januari 1643) 

Reg . 563, fol. 65 v o. 

3227. Nopens het voorstel van weduwe Spillebaut, om afstand te 
doen van al haar goederen ten bate van haa r schuldeischers, wordt 5 

geantwoord dat ze brieven van afstand moet indienen en de lij st van 
de goederen bez" ·eren (3 Ja nuari 1643) 

Reg. 563 , fol. 65 V 0
• 

3228. Betaling aan Gilli s Neerinck voor het maken van vier dubbele 
barakken te Hansbeke, aan Pr. de Voorst voor he t herstellen van de 10 

barakken van het fort Phihppe, aan Joos de Somere voor het herstell r- n 
van de barakken aa n de Brugsche poort en aan hel fort Vinderhaut e 
(3 Jan u ar i 1643) 

Reg. 563, fol. 65 V 0
• 

3229"' . cc Rescriptie jeghens de ghemelde instructie. » Dit wil zeggen 15 

tegen het voorstel onder nr 3205, dat afgewezen wor·d l (Gent , 5 Januari 
1643) 

Reg. 563, fol. 66 en vo. 

3230*. cc Rescr~plie van de vergaedering he cousenterende inde betae
linghe van de garnizoenen van Sint Venant , Arien ende Sint Omer. >> 20 

Betreft nr 3212. De Stalen weigeren hel oprichten van het hospitaal 
te Gent te bekostigen (5 Januari 1643) 

Reg. 563, fol. 66 V 0 -67 V 0
• 

3231. Het verzoek van de aLelis van de Woes tijne, om kwijtschel
ding van alle achterstallige lasten , wordt afgewezen (5 Januari 1643) 25 

Reg . 563, fol. 67 v o. 

3232. Betaling aan Jan Bogaert voor het onderhouden van het for t 
van Langerbrugge, aan Noé de Froije voor het leveren van ijzerwerk, 
aan Gilles Neerinclc voor het verhoogen van de werf te Lovendegem ... 
brugge (8 Januari 1643) 30 

Reg. 563, fol. 67 V 0
• 

3233. Opdracht van den Raad van Financiën om ves tingwerken te 
Grevelingen te betalen (12 Januari 1643) 

Reg. 563, fol. 68 V 0
• 
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3234. Dit wordt geweigerd (15 Janu ari 1643) 

Reg. 563, fol. 68 v o. 

3235. Opdracht van den gouverneur-generaal om ervoor te zorgen 
dat de commiezen van Gent en Ieper hun achterwege blij vende quotas 

5 van de gewone bede betalen (Brussel , 9 Januari 1643) 

Reg . 563, fol. 69 en V 0
• 

3236. Onderrichtingen in dezen zin aan de betrokken comm1ezeit 
(15 Januari 1643) 

Reg. 563, fol. 69 v o. 

fO 3237. De Vcrgad ering besluit de betalingen voorzien onder nr 3213 
uit te voeren voor de helft door middel van de gewone bede, Yoor de 
andere helft door middel van deze van 600.000 gulden (17 Januari 1643) 

Reg. 563 , fol. 69 V 0 -70. 

3238. Dringend e Ldef van gouvem eur-generaal de rl'lello opdat de 
15 Staten de 30.000 g uluc11 di e noodig zijn voor de vesling '"-crkcn te 

Mardijk, zouden belalen (Brussel , 15 Jamwri 1643) 

R eg. 563, foL 70 en V 0
• 

3239. Acte acceptatie va11 J e gewone bede, voor het winterseizoen 
1642-1643, me t lij st van de troepen waarvan het onderhoud ten laste 

20 van de bede valt . Deze lij st bevat de t.roepcn die niet iu de prov incie 
liggen, maar loch J oor J e provincie belaald worden (Brul:is l'l, 

21 Januari 1643) 
Reg. 563, fol. '71-7ft V 0

• 

3240 w. (( Ac le aceCjptaLie m et de resoluticu de penninghen van het 
25 selve subsidien te doen betaelcn door de cammisen acnde trouppen 

in Vlaenderen dienst doende ende niet daerbuijten. >> 't Is te zeggen 
dat men slechts de troepen die in Vlaanderen dienen wil betalen, en 
dat de commiezen zelf, en niet de ontvanger-generaal , voor de beta
ling zullen zorgen , om alle bedrog op dit gebied te verhinderen 

30 Reg . 563, fol. 74 v o. 

3241. Antwoord van de Mello op n ' 3230. Hij aanvaardt het voorstel 
om 300.000 g ulden te lichten, 200.000 af te rekenen van de subsidie van 
600.000 gulden en 100.000 van deze van 200.000 gulden, om de troe-

58 

l 

J 
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pen lc betalen ; hij voegt dna rbij cl e zeer 11i I voerige lij st van deze troe
pen (21 J anuari 1643) 

Reg. 563, fol. 75-79 V 0
• 

3242. Aanvaarden van <leze acte. Hel Yerzoek om 30.000 gulden aan 
te wenden voor vestingwerken lc }lardijk wordt echter van de hand 5 

gewezen. Br ief waarLij zulks aan ue Mello gemeld \\ Orcl t (3 Februari 
1643) 

Reg . 563, fol. 79 V 0 -80 vo. 

3243. De Vergadering besluit alle renten gevef' li gd op de imposten 
van Vlaand eren en die 10 eh. g r. 's jaar::; niet te boven gaan , af te 10 

lossen en slechts deze " 'elke nie t meer J au 25 :-r h. '::; j aars beuragen , 
te la ten combineeren (3 Februari 1643) 

Reg. 563 , fol. 80 vo. 

3244 • . << Brief vall :sijne excellentie daL het een nicuwigheijl is, J e 
betaelinghe te doen g hebeurcn uoor J e cornmisen in plaetsc van den 15 

on LJanger gene ra el , uwer <lal hij com m issarissen sal senden om J e 
rekeninghen va11 hel suLsiJic lijdelij t..: k te doen g hebeuren omdat de 
vergaederinghc suude sie11 het emploij van ue p enninghen . » Zie 
n .. 3240 (9 l•ebruari 1643) 

Heg. 563, fol. 81 en v•. 

3245~. <<Petitie vau een wlJ ·iuie vau 100 111. g uldens ter maenJL 
ingaende 1 l\l eij c 1643, eude eeu subsidie extraordinaire vau ee11 
millioen. >> (Brussel , 28 Ja uuari 1643) 

Reg . 563, fol. 82-83 V 0
• 

20 

3246. Decree l vau den Geheimen H.aa<l bclreHende de krij gsgevan- 2:\ 

gen-onkosten te Dendennoude. Het centraa l gezag zal zelf deze onkos
ten terugbe talen of doen betalen , maar vraagt dal de Staten de noodige 
som zoo lang zouJen voorschieten (6

) (Brussel , 14 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 84. . 

3247. Na hel insinueercn van dil decreet , ontslaat een bespreking 30 

\Vaaruit blijkt dat dit een zeer gevaarlijk precedent kan worden; reeds 
weigeren Dend ermonde en Kortrijk << een stuiver » van hun quota te 

(B) Cf. nr 3144 en noot. 
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betalen indien men hun eer t deze gevangenisonkosten nie t valideert, 
Gen t en Oudenaard e zouden gerechtigd zijn dergelijke aan spraken lc 
la ten g·elden. Jlen. s tuurt afgevaardigden uaar Brussel om Ie trachten 
de zaak in orde te brengen (') (21 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 84. 

3248 .- . u Vcrtoog h van de vergnedcrin g hc aen sijn e excellenti ' p er
sisterende bij de belaelinghe door hae rc co nmüsen. » Zie nr• 3241 en 
3244 (Gent, 23 Febl'llari 1643) 

Reg. 563, fol. 84 V 0 -85. 

10 3249. De Vergadering Leluit eeu jaarlijk che wedde ' il ll 5 pond 
g- roote te uetale ll aau Philips C ro i ~ i c r, voor het LcdietlCII \ (.1 11 hel 
nieuwe sas lc Lau~rerhru•r n-c (23 Fe bru a ri 1643) 

r" 00 

Reg. 563, fol. 85. 

3250. Uitslei van betalin g wordt verl eend aan Jt1u Devenij11 
15 (23 Februari 1643) 

20 

Heg. 563, fol. 85. 

3251 '. u Re oluli e an den in gcniari ~ Yan de Provin tic vacher cud · 
buij ten stadt te g h even ses g ulden claco·h s end e in de ladt ' acherende 
drij g uld eus daf'g bs . )) (23 Februari 1643) 

Reg·. 563, fol. 85 v". 

3252. De magi ·lraal vau Cassel vraagt aau de Slaten aan le dringe11 

opdat lroep('JJ worden gestuurd naar den i'licuwcn Dijk. Men vcrzendt 
ze naar don Guasco (2·3 Feb ruari 1643) 

Reg . 5G3, fol. 85 V 0
• 

25 3253. Betaling aan Geert de Man om ZIJn werk aan de forten lan gs 

:!0 

de Brugsche vaart (23 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 85 V 0
• 

3254. Opdracht aan commies Volkacrt , h eer van W elden , om ecu 
h:-ening van 100.000 gulden te verlengen (23 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 86. 

(T) Cf. n r 3144 en noot . 
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3255. Die van Assenede, Lokeren , Daknam verklaren zich lc vcrzet
ten legen het instellen nn een tol te Roodenhuize (23 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 86. 

3256. Lij st van de aanwezigen op de Vergadering van 10 Maart 1643 

Reg. 563, fol. 86. 5 

3257. Voorl.zelling van het akkoord met de brouwers van Meeneu 
voor hel zomerseizoen va11 1643 (23 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 86 en V 0
• 

3258. Staat van executie wordt verleend aan den magistraal van 
Assenede, omdat de groote uitgave vereisebt voor het leveren van 10 

fourru ge hem heeft verhind erd zijn quota in de subsidie te betalen 
(23 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 86 V 0 -87. 

3259. Op bericht van {)e llcnnin , gouverneur van Hulst, dat hij 
het gouvernement vau wap1·ne1J ,-an het Land van Geldre heeft ver- 15 

kregen, wordt hem samen met een « courtoisen brief >> een geschenk 
in wijn gesluunl (23 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. 87. 

3260. Beslu i t voorloopig geen lllaalregelen le treffen nopens hel 
verzoek van den abt van Baudeluo en den magistraat van Stekene om 20 

een << lraeghel » 1e 1nakeu langs de vaart van Stekene (23 Februari 1643) 

Reg. 563, fol. S7. 

3261. De Vergadering besluit. op 26•u ~laart collatie te houJ eu over 
de petitie van een millioen en de gewone bede (11 Maart 1643) 

Reg. 563, fol. 87 vo. 25 

3262. Opdracht aan conunies Cobbacrl om zijn leening van 
35.000 gulden te verlengen met drie maanden (11 Maart 1643) 

Reg. 563, fol. 87 V 0
• 

3263. Besluit de subsidie van 200.000 gulden uit te zenden 
(11 Maart 1643) 30 

Reg . 563, fol. 87 V 0
• 
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3264. Besluit op 10 April , te Gent , de verschillende rechten te vcr
pachten (11 Maart 1643) 

Reg. 563, fol. 88. 

3265 . Resolutie te IPCrsistecren zooals in nr 3248 (11 ?\'[aart 1643) 

Reg. 563, fol. 88. 

3266. Verpachting van de veerschuit van Schipstal op Plasschendale 
en Oostende (11 Maart 1643) 

Reg. 563, fol. 88 V 0
• 

3267. Op zijn verzoek wordt aan krij g·sauditeur Hesius een geschenk 
10 in wijn aangeboden als dank voor zijn goede diensten (11 Maar t 1643) 

Reg. 563, fol. 89. 

3268"'. « Resolutie nega tivelij ck te rescriberen op het versouck van 
die van Belle ende Cassel versoekende betaelinghe van het volck bij 
hun g-hesonden tot secours van Arien ende den nieuwen dij ck . » 

15 (11 Maart 1643) 
Reg. 563, fol. 89. 

3269. ll r i<' l' van den gouverneur-generaal die vn'lagt de gelden I~ 

voorzi f:n voor de helaJingen die moeten gebeuren op den voel van 
zes m aandelijk sche betalin gen per j aa r aan de troepen die in Vlaan -

20 deren dienen en zes halve betalingen aan de compagnieën van h et 
exercito. Dit alles ten laste van de gewone bede (Brussel , 16 Ff'bruari 
1643) 

Reg- . 563, fol. 89 vo. 

3270. Opdracht van den gouvern eur-generaal aan de Staten , om de 
25 leveringen van Rogier van Geldere en Pieter de Sm et aan de troepen 

te betalen (Brussel , 19 Fehruari 1643) 

30 

Reg. 563, fol. 90. 

3271 *. « Brief van sijn e exrf'llentie persisterende dat hij sulex niet 
doen en can . n Zie nr 3248 (Br ussel , 4 Maa rt 1643) 

Reg . 563, fol. 90 en V 0
• 
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3272 w- . << Brie f van de vergaederiJ1ghe persislerende bij hun ver
soek in consideratie stellende de notoiriteijt van hunnen grooten ij ver 
in t'accorderen groote subsidien . >> (Gent, 13 Maart 1643) 

Reg. 563, fol. 90 v• -91. 

3273•. << Vuijt sent van 200 duij sent guldens subsidie extraordi- 5 

naire. >> (zonder datum) 

Reg . 563, fol. 91 v•-92 v• . 

3274 ~· . << Rcsultat t'nccordcrcn voor aijclf's ordinaire 90 duij sent gul
dens ter m acndt ingaende l"n 1\fe ije 1643, ei)de voor subsidie extraordi
naire 600 duij sent guldens. >> Gent wil slechts 500.000 gulden toestaan 10 

(10 April 1643) 
Reg . 563, fol . 93-95 . 

3275' . << Acle presentatie subsidie. >> Vijftig duizend gulden zullen 
" orden voorbehoud en voor werken (vooral aan << le nce uf fossé ))) ; drin 
gc nc.l vc rzoek er voor te zorgen dat in Spanj e geen licenten 'vorden 15 

toegeslaan voor den invoer aldaar van waren uit Frankrijk en Holland 
afkomstig (Gen! , 10 April 1643) 

Heg. 563, fol. 95-9G v • . 

3276 · . << Verpachling lt e van de respecti vc provintierechten . >> Voor 
het j aar vanaf 1 Mei 1643. Eerst het recht van 4 pond groo le per vat 20 

wij11 : P ie ler de Sme t wint op .lacqn es van Schaeden me t 77 .851 guldf'n 
10 stuiver. Zijn IJo rg is Louis i\fan aulx. Dan de pacht van het recht op 
visch , zout en h aring: Joos Patheet biedt alleen en wint met 27.027 gul
den. Joos Stouth als is zijn borg. Het eenig opbod voor het recht van 
den groolen ui I drijf , gaa t uit van Filips de Buuschere, die het haalt 25 

m el 10.703 g uld en 15 stuiver . Loys de Ghelnwe r.n Maarten cl e May 
zijn zijn borgen , Loui s Manaulx is certifianl. De pachters van he t 
sch aapsgeld , voo r hel zomerseizoen van 1643 zijn Marten de Vos (borg 
Marlen Gooris, eertifiant Geerten Gooris), Thom as van der Strae ten 
(borgen Joos van der Stracten en Joos Rom an , certifiant Thomas va n der 30 

Strae ten), Joos Bauwens (borg Joos de Groot, certifi ant Hans de Witte), 
J an van Ooteghem (borg·en .loos de Clcrcq en Joris van Acker) (10 en 
11 April 1643) 

Reg . 563 , fo l. 97-100 vo. 
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3277. Brief vnn gouvernenr-gen€raal J e Mello die oprlracht geeft om 
zonder vcrwijl de sommen van de ge,vone bede zooals vroeger aan 
ontvanger-generaal de Vicq uil Ie betalen (Brussel, 18 Maart 1643) 

Reg. 563 , fol. 101. 

5 3278 ~ . << De Yrrgaed cringhe des isteert mits belooft was haer ' t ad ver-
leren wal m en ' l elckeu bclaelen sn ud e. » Zi e n··· 3271 , 3272, e.a . 
(10 April 1643) 

Reg. 563, fol. 101 en V 0
• 

3279. i\ ud i tour Scrassn van het kwartier van Brugge vraagt dat 
10 zijn wedde voorlaan ten laste van de gewone subsidie valt. Dil ·wordt 

ingewilligd (10 April 1643) 

Reg. 563, fol. 101 V 0
• 

3280. Vermits de arme scholen te Brugge geen vrijdom van rechten 
genieten, wordt het verzoek om vrijdom van deze va n Gent afgewezen . 

15 Zi-r n'' 3179 (10 April 1643) 

20 

Reg. 563, fol. 101 V 0
• 

3281. W eigering va n den verzochten vrijdom van belas tingen aan 
vrouwe Marie Ynn ~Ionl oys, di e zich d aarvoor to l rl cn Raad van Vlaan
deren had g·ewend (13 April 1643) 

Reg. 563, fol. 101 V 0
• 

3282. De Staten verklaren dat. een r~kwes t. in gediend in den Gehc i
llll'n Raad door TPmplemars en Vendeville hrn niet aanbelangt 
(13 ''pril 1643) 

Reg. 563 , fol. 102. 

25 3283. l\Iarcus Anionins Novarre, o~pvolger van wijlen .T . B. Rodoan 
als commi ssaris bij de mon sterin gen , vraag t dal zijn wedde, zooal s 
deze van zijn voorganger , ten las te nn de bede zon vallen. Men zal 
hieromtrent de principalen raadplegen (brief van de Financi ën van 
20 Maart, besluit van 13 April 1643) 

30 Reg . 563, fol. 102. 

3284. De koopers van dr aangeslagen goederen van Mahieu Rij cke
busch m ogen van hun koopprij s het kapitaal van de renten die 
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daarop wegen en het bedrag van de achterstallige renten aftrekken 
(13 April 1643) 

Reg. 563, fol. 102 v o. 

3285. Uitbetalen van de vergoeding aan de stad Nieuwpoort toege-
staan door den Raad van Fin anciën (15 April 1643) 5 

Reg. 563, fol. 102 V 0
• 

3286" . « Prolongatie accordt acn die van Sint A mand c·nde Opdorp . >> 

Voor een jaar vanaf 1 Mei 1643 (15 April 1643) 

Reg. 563, fol. 102 v o. 

3287. Op verzoek van den g-a rdi aan van de Capucijnen van Oostende, 10 

\\-orden hem eenige teenen , gekocht voor het bonwen van het fort te 
Plasschendale, g·egcven « ad pios nsn >> (16 April 1643) 

Reg. 563 , fol. 103. 

3288" . « Resolutie te beschrij ven de anditeurs rekeninghen j eghens 
den 2" Meije 1643 tot proeederen tot slnijtcn de rekening-h en . >> Ui 

(1 6 April 1643) 
Reg. 563, fol. 103. 

3289 '"' . « Petitie omme de gheaccord f'erdc somme instantelij ek op te 
li chlf' n gheconsid ereert den noodt van pennin ghen . » (6 April 1643) 

Reg. 563, fol. 103 v 0 -104. 2o 

3290 •·. (I Re~mlta t alsoo te consent eren. >> (17 April 1643) 

Reg. 563, fol. 104. 

3291 . Berich l cl narvan aan de Mello en opdracht aan de commiezf'n 
om de toegestane 300.000 gulde n te li chten (17 Apr il 1643) 

Reg . 563, fol. 10t. vo. 

3292. Antwoord van de Mello op nr 3272, hij blijft op zijn stanelpunt 
staan (waarmee trouwens, de Vergadering onderlussch en heeft m gc
stemd) (9 April 1643) 

Reg. 563, fol. 105. 

25 

3293. Als antwoord hierop , herhaald bf's luit al in nr 3278 (zonder 30 

datum) 
Reg. 563, fo l. 105 vo. 
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3294. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 4 Mei 1643, 
te Brugge, voor de auditie van de rekeningen. ""' << Ter vergaederinghe 
van de Leden binnen Brugghe staet het Lidt van Ghendt eerst in 
ordine. » 

Reg. 563, fol. 106 en y o . 

3295 "' . « Acte acceptatie subsidie . » Van het voorschot van 300.000 
op de subsidie van 600.000 gulden (Brugge, 20 Juli 1642) 

Reg. 563, fol. 107 en V 0
• 

3296. Brief van bedanking van de Mello omdat de Staten beloofd 
10 hebben 260.000 gulden van die 300.000 onmiddellijk naar Rij ssel 

Ie sturen (Rij ssel, 27 ~pril 1643) 

Reg. 563, fol. 108 . 

3297 '. « Den commis van Ghendl gheene penninghen connende 
vinden, ·wordt sijn andeel ghclicht bij {len commis van Brugghe; een 

15 expedient om te prevenieren de confusien die daervuijt sauden moghen 
resulteren. >> Acht eraf heeft de commies van Gent toch het geld gevon
den , zoodat m en er teYcel heeft.; m en maakt hem toch het geld over 
dat beschomyd wordt als zijn volledige quota in de subsidie van 
600.000 guld en (4 M1~ i 1643) 

20 Reg. 563 , fol. 108-110. 

3298. Opdracht aan commies Volkaert. om zijn achterstallen aan 
ont.vánger de \' icq te betalen (5 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 110. 

3299. Opdracht aan den magistraat van Ieper om een beslissing te 

25 treffen in het conflict nopens eenige achterstallen verschuldigd aan 
Pieter Naugheer , gewezen commies (5 Mei 1643) 

30 

Reg. 563, fol. 110 v o. 

3300. Betaling van de onkosten van eenige werken tusschen Slui s 
en Damme (6 Mei 1643) 

Reg . 563, fol. 110 y o . 

3301. De Staten weigeren zich in het conflict tusschen baljuw de 
Brahandere en de schepenPn van Burcht en Zwijndrecht te mengen . 

59 
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:Men zal binnen kort overgaan tol de \'erpachtin g van eenige vissche
rijen aldaar (7 Mei 1643) 

Reg- . 563, fol. 110-111. 

3302. Men beslrdt de aanspraken van een niet bepaald kloos ter (de 
Jezu ïeten te Burcht-Zwijndrecht wellicht) op vrij stellin g va n het hest- 5 

hoofd , nader te onderzoeken (7 Mei 1643) 

Heg. 563 , fol. 111 y o _ 

3303 r . « De gagie van ckn commis van de rekeninghecamer int 
anhooren de pr·o,·intie rekeninghen ghes telt op acht g uld ens daeghs. >> 

(9 Mei 1643) 10 

Reg. 563, fol. U 1 V 0 -112. 

3304. Gu nstig l1esluit over h et verzoek van don Guaseo om buskruit 
Ie ontvange n, en de forten Plasschendale en het I-Iolland sch I-l1tis in 
orde te doen brengen (9 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 112 en vo. 

3305. Verzoek van cle sluismees ters van de watering-e van Blanken
berge, om de zeer gehavende dijken van de vaart tusschAn Brugge en 
Plasschendale te hers tellen. Men zal dit ond erzoeken (9 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 112 V 0
• 

15 

3306. Zelfde bc~luit nopens het verzoek Yan den snshoucl er te Peere- 20 

boom; het sas is yoor ecu deel << heelem aal ruin eux » (9 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 112 vo. 

3307. Nieuwe weigering op een herhaald vuzoek van de abdis van 
de \iVoestijne, om vrijstelling van haa r achterstallige be talingen in de 
quota van Cassel (9 Mei 1643) 25 

Reg. 563, fol. 113. 

3308. De echtgenoot van de weclmve Braem \Yerd in dienst van den 
Koning, te Veere ontdekt en terech tgesteld . Zij Yerzockt een « teerpen
ninek » die haar " ·ordt toegestaan (11 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 113. 30 

3309. Besluil op Maandag 18 Mei de dijken tusschen Brugge en 
Plasschendale, en andere ple kk en, te gaan bczicl1Ligen (12 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 113. 
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3310. Het juweel dal aan den bisschop van Brugge werd aangeboden 
kos t 67 gulden meer dan men bepaald had . Ze worden betaald. Z.ie 
n '" 3054 (12 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 113 V 0
• 

5 3311. De kapitein s van het nieuw regiment van don Cantelmo wij
zen er o,p dat zij nu al een j aar in het land dienen , en nog geen de 
minste soldij h ebben ontvangen. Men zal hun verzoek niet afslaan, 
maar m en raadt hen aan zich ook tot den gouverneur-generaal en 
don Gu asco Ie wenden (13 Mei 1643) 

10 Reg. 563, fol. 113 V 0
• 

3312. Voorloopig kan m en op het vcrzoek van de u bandes d'ordon
nances >> om helaal cl te \\-ord en , niet ingaan (13 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 113 V 0
• 

3313. Brief van don d e Mello die de Staten verzoekt een deel van de 
15 ves tingwerken te Aire 1e betalen (Brussel , 25 April 1643) 

Reg. 563, fol. 114 en V 0
• 

3314. IngeYolge hel ,-erzoek van pachter Daneels om in vrijheid 
g-es teld te ' 'Vorden, omda t zijn executie hem ve rliezen heeft doen onder
g·aan , veel groole r dan zijn schuld bedraag t, wordt hem voorgeschrc-

20 ven zich te "\Ye nden tot den commies die hem heeft geëxecuteerd 

25 

Reg. 563, fol. 114 V 0
• 

3315. Afslaan va n het verzoek van col. Eervoet om betaling van 
zijn compagnie, omel al de d aartoe bestemd e gelden opgebruikt zijn 
(16 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 115. 

3316. Gelijkluidenel antwoord voor dezelfde reden op een dergelijk 
' erzoek van col . Grobbendon cq (8

) (17 Mei 1643) 

Reg. 563 , fol. 115. 

3317"' . u Resolutie an een en nieuwcn commis van de maelderij e af 
3o Ie slacn sijn versoeek van in rekeninghe te laeten passeren d'oncos len 

"an eene copie reken inghe van sijncn voorsact bij hem ghedacn 

(8) Antoon Schets, graaf van Grobbendonck. 
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maecken, 't sijnder instructie, mitsgaeders d'oncosten van sijnen rente 
boeck ende den intrest van de penninghen bij hem betaelt aleer 
hij penninghen ontfanghen hadde. » Deze commies heet Rapaert 
(20 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 115 vo. 

3318. Maatregelen nopens eenige uitgaven voor vestingwerken, door 
d·ezen commies betaald (20 Mei 1643) 

Reg·. 563, fol. 115 en vo. 

3319. Opdracht aan de magistraten van Burcht en Zwijndrecht om 

5 

hun rekeningen gereed te houden (21 Mei 1643) 10 

Reg. 563, fol. 115. 

3320. Klacht van Pieler de Smet, pachter van hel recht van 4 pond 
groote per vat wijn, dat er te Duinkerken geweldig bedrog wordt 
gepleegd, door middel van verschillende cant.ines, zoodat het recht 
hem daar bijna niets opbrengt hoe groot het verbruik ook \Yeze. Men 15 

schrijft aan den gouverneur van Duinkerken om daar een eind e aan 
te stellen (21 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 116 en V 0
• 

3321. Zelfde antwoord op hetzelfde vcrzoek als in n'' 3311 (21 Mei 
1643) 20 

Reg. 563, fol. 11.6 V 0 -117. 

3322 ~ . (( Sijne rxccllentic (don Gna sco) adviseert het vcrlies van den 
slagh tot Roucroij ,·oorghevallen 19 Mcijc 1643 >> (

9
). Vele officieren 

zijn daar gesneuveld, waaronder graaf van Fontcyne en vcrschillende 
andere colonels (22 Mei 1643) 25 

Reg. 563, fol. 117. 

3323. Leveringen worden geelaan aan cenige manschappen van de 
compagnieën die niet te Rocroy gestreclrn hebben, maar in Vlaanderen 
gebleven zijn , nlhoewel de Sinten verklnrrn clnt dit hen niel nnngaat 
(27 Mei 1643) ao 

Reg. 563, fol. 117 en v". 

(9) De groote Spaansche nederlaag te nocroy is het begin van de ineenstorting van 
de Spaansche macht; tot dan toe hadden ze in de i\ cderlanclen stand gehouden tegen 
den dubbelen vij and; nu begint voor hun wapens een somberen ti:id. Over dezen slag , 
zie het uitmuntende verslag van VI NCART , Relacion ... (Doe . Ined., b. 75, bladz. 428-442). 35 
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3324. Er schijnt gevaar te dreigen van een Hollandsehen aanval op 
Sas-van-Gent of Hulst Co); de magistraat van Brugge krijgt volmacht 
om deze twee vestingen te approviandeeren (27 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 117 V 0
• 

5 3325. Zelfde antwoord aan colanel Bervoet als hooger, n,. 3215 
(27 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 118. 

3326. Opdracht aan commies Cobbaert om voort te gaan met de 
executie van den magistraat van Cassel omwille van zijn achterstallen 

10 in de quotas van de subsidiën toegestaan sedert 24 Mei 1641 
(28 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 118 en vo. 

3327. Besluit aan die van Belle een zekere som te betalen als ver
goeding voor hun onkosten bij het versterken van Sint-Venant 

15 (29 Mei 1643) 
Reg. 563, fol. 118 V 0 -119. 

3328 !>. « Acte acceptatie subsidie extraordinaire. » Van 600.000 gul
den (30 April 1643) 

Reg. 563, fol. 119-121. 

20 3329• . « Resolutie niet te aenveerden ende replicquen dat de sol-
vente niet en moeteu betaelen voor de insolvente. » (Brugge, 29 Mei 
1643) 

Reg . 563, fol. 121-122. 

3330. Ingevolge een brief van den gouverneur-generaal, nr 3313, 
2:> en eenen van den Raad van Financiën van 22 Mei, wordt besloten dat 

de Stalen zullen tussche1~ komen in de werken te Aire. Brief waarbij 
zulks wordt gemeld (29 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 122-123 vo. 

3331. Men gaat in op het verzoek van don Guasco, om een zekere 
30 hoeveelheid buskruit te leveren aan de forten, in ruil voor een gelijke 

hoeveelheid, dit moet geraffineerd worden (30 Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 123 V 0
• 

(lO) Inderdaad, ingevolge de Spaansche nederlaag, wordt in Holland onmiddellijk 
besloten te velde te trel<ken (Mémoir es de Frédéric-Henri , bladz. 315). Het is nochtans 

35 eerst op 18 Juni dat h et leger in den Sinte-Annapolder, voor Hulst. landt. 
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3332. Afslaan van het verzoek van don Gua co om hem over ccnige 
duizenden gulden le la ten be.,chikken voor hel onderhouden van de 
soldaten die een voor een van RoC!·oi terugkomen (31 .Mei 1643) 

Reg. 563, fol. 124 . 

3333. Men tracht te weten hoe don Guasco verlangt dal hel fort << het 5 

Hollandsch Huis » wordt herop,o·erich l (2 .Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 124. 

3334. Tegemoetkoming aan den magistraal van Cassel voor zijn 
lasten (3 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 124. 

3335". « Repartitie van 60 duij sent gu ldens an de casselrij en schaede 
gheledcn hebbende in de campaigne. >> ' t Is te zeggen van de 60.000 g ul
den daartoe voorbehouden in de subsidie van 600.000 gulden (zonder 
datum) 

Reg . 563, fol. 124 V 0 -126 V 0
• 15 

3336. Opdracht aan den magistraat van Gent om de wateren zoo 
hoog mogelijk te houden, binnen de oevers (4 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 126 vo. 

3337. Men besluit over te gaan tot de aanbestedingen voor het maken 
van « het Hollandsch Huis », me t een korten brief van don Guasco 20 

van Brugge, 5 Juni (4 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 126 vo. 

3338. Gratificatie voor zijn e goede dien lcq aan sergeant-maj oor 
de Brie (5 Juni 1643) 

Reg . 553, fol. 127. 

3339. Afslaan van het verzoek van de officieren van het kasteel ten 
\ iValle, in het bosch van Nie.p.pe, die vrijelom van rechten vragen mits 
uetalen van 40 gulden jaarlijks (5 Juni 1643) 

Reg. 553, fol. 127. 

25 

3340. Vergoeding voor zijn onkos ten bij het versterken van Sint- 30 

Venant aan den magistraat van stad en ka sseirij Waas ten (6 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 127 en vo. 



- __ , _ ___ _ · - - - -- ·--- -

- 471 -

3341. Opdracht aan den (( j onge Maur.iss.icn n om de ondiepten in 
de vaart van Hulst, niet ver Yan de brug leu Roodeuhuize, te gaan 
onderzoeken (7 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 127 V 0
• 

5 3342'. (( Instructic om g heexcu eert lc zijn van versochle lcve-
ring hc vun 3.000 keurlinghen al. ondienstigh ende cos tbaer . )) Er is 
te weinig volk op helplalteland voor den landbouw (9 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 127 V 0 ·128 V" . 

3343. Ingevolge een brief van den Raad van Financiën van 24 Mei, 
10 'vordt besloten de troepen van m cs tre de camp Eervoet te betalen 

(9 .T uni 1643) 

15 

20 

Reg. 563, fol. 128";". 

3344. Men hesluit ook de troep r> n va n gra ::~f Grobbendonck le bela
len (9 .Juni 1643) 

Reg. 563 , fol. i 28bi• vo. 

3345. De helft van zijn pacht \YOrdt kwijtge chold en aa n )1arten , 
pachter nn een deel dPr oevers van cl e vaart van Brugge naar Pla -
schendale, om,Yille van de schad e doo r het ,·oül·bij trekken der troepen 
Yeroorzaakl (9 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 128bi• v o. 

3346. VoorJ oopige vergoedin g aan de KarLhuizers, voor den g rond 
die hen in p acht werd gegeven maar gebruikt m oest worden in de 
werken le Plassc hendale (9 Juni 1643) 

Heg. 563 , fol. 128bis v o. 

25 3347 . Acle acceptatie van de gev one bede en van de bede van 
600.000 g ulden die aa n vaard worden. In een brief van 9 Juni vragen 
de Financiën de repartitie onmidd ellijk te doen (aan vaard op 12 Juni 
1643, g·ecl atcerd 39 April 1643) 

Reg. 563, fol. 129-130 v• . 

30 3347 . De Raad van Financiën geeft loelaliil g de geld en voor het 
belalen va11 de troepen , Ie leenen C' n de intres t te valid eeren op de . ub
sidie (15 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 131 v• . 
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3349. Verzoek aan don Cantelmo om Burcht en Zwijndrecht niet 
al te zeer met logeeren van troepen e.a. te belasten (13 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 131 v". 

3350. Opdracht aan de magistraten van Burcht en Zwijndrecht om 
hun rekeningen gereed te houden (13 Juni 1643) 5 

Reg. 563, fol. 131 V 0
• 

3351. Sluiten van de rekeningen van commies Meese, met uitdruk
kelijke verklaring, dat de Vergadering zich voor de renten die ver
kocht werden, om de vaart van Ieper te bekostigen, niet verder verant-
woordelijk stelt dan ze moet (13 Juni 1643) 10 

Reg. 563, fol. 132. 

3352. Betaling door commies van den Luithgen, gelast met het 
innen van de inkomsten van de oevers van de Zuidleie in het kwartier 
van Gent, van een som ten gunste van ammunitionaris de Ln Mothc 
(15 Juni 1643) 15 

Reg. 563, fol. 132. 

3353. Ingevolge het bevel van den Raad van Financiën om de ben
den van ordonnantie te betalen, wordt hem gevraagd op welken voet 
dit moet gebeuren (16 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 132. 

3354. Besluit de wedcle van sergeant-majoor Ringout en zijn troe
pen te Aire te betalen (17 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 132 V 0
• 

20 

3355". (( Resolutie alle de resolutien van de vergaedering he op te 
stellen in scriptis ende des anderen daeghs wederom te corigueren in 25 

volle vergaedering-he om te tiien of alles wel opghestelt '"as. ,, 
(18 .T uni 1643) 

Reg. 563, fol. 132 v". 

3356. De Vergadering weigert aan het garnizoen van Dendermonde 
nog soldij te betalen_, omdat het regelmatig wordt betaald met geld 30 

van de gewone bede (18 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 132 v". 
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3357. Opdracht aan deurwaarder Sneekman om zijn ommatic tol 
betaling· van\\en·e de Fuu·n·er in Ie trekken omdat ecu [Jroces han aende 

0 00 ' ' ' 0 

is nopens deze zan k (ll) (18 Jnni 1643) 

Reg. 563, fol. 133. 

5 3358. Een niet uitLelaaide Yergoeding Yoor keurlingen wordt 
gebru ikt in aalmoezen en g raluileiten, die door de collegiën zeil' zulleu 
" ·orden uitgedeeld (18 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 133. 

3359. Besluit ten dienste van d ·n magistraat een kopij te maken 
10 ,·au cll'n ' laat van de goederen van de " ·cd u\\ e Spillebaul (19 Juui 1643) 

Reg. 563, fol. 113 V 0
• 

3360. Antwoord van den Raad van Financiën op hel vcrzoek onder 
n •· 3353. "'<< Relations wat daeghclix te proffijteren h ebben d 'offi cicn·n 
ende soldaetc11 van de compagnien d'armcs . >> (19 .Juni 1643, brief van 

15 18 .T uni) 
Reg . 563, fol. 133 V 0 -l35 vo. 

3361. Voorloopig word t geen gevolg gegcveu aan hel vcrzoek va n 
tlcn Raad van Füwn ciën om mel tlc boni van de subsidie 'c tiug " 'l'

kcn te Duiukerken te bekostigen (zonder datum) 

20 Reg. 563, fol. 135 V 0
• 

3362. De Vergadering besluit hel bevel tot betaling aan so nnnige 
I roepen ui I te voeren alhoe,.-cl het ni et door tlen go uverneur-gen ra al 
onderteekend is (20 .l uni 1643) 

Reg. 563, fol. 136. 

:? 3 3363. Bericht Yan ec u. nakenden inYal ,·an den vij and en verzoek 
van tle bevelhebb · r~ om tle wa teren in tle rivieren hoog te houden. 
l\1cn besluit ook de redouten t.usschcn Brugge en Damme in orde ~~~ 

brengen cu stallen te !alen bouwen Cz) (22 Juni 1643) 

Heg. [>63, ful. 136 CU V0
• 

30 ( 11 ) Zie 11" 15H en IIOOL. 

( '2) Inderdaad, Frederik·Hendrik en zijn leger zijn op 18 Juni in den Isabellapoldet 
(benoorden Aarclenburg) gelancl; ze tnarscheeren naar Hulst, maar hotsen op het Spaansch 
leger - hetgeen van Hocroy overi.JlijfL, - aange1·oercl lloor tlou Cantelnw (M émoires , 
bladz. 31G, en Vr:'iCAI1T. blaclz. 450). 

GO 
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3364. Bericht aan den Raad van Financiën dat op de lij steu van 
betalingen nn de troepen die omtrent Cassel liggen , een aantal offi 
cieren vergeten " ·erd cn (22 .1 uni 1643) 

Reg. 563, fol. 137. 

- -- ----------

3365. De Staleu weige ren ven;chillende compagm een die binnen 5 

Lens liggen te betalen omdat de subsidie uilgeput is (22 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 137. 

3366. Zelfde .uesluit belt·e ffendc compag nieën gelegen te Belhunc 
en Liliers (22 Juni 1643) 

Reg . 563, fol. 137. 10 

3367. Drie verzoeken van sergeant-majoor Grimarez worden, afge
slagcu : het oprichten van nieuwe versterkingen aan hel Hollandsch 
Huis, het leveren van paarden aan sommige troepen , en het waarbor
gen van de bes tellingen , door de ammunitiebakkers - wier krediet 
verzwindt - gedaan aan hun leveran ciers (22 Juni 1643) 15 

Reg. 563, fo l. 137 V 0 -138. 

3368. Opdracht aau Octaviaan van Maurissien om de forten tu s
schcn Brugge en Damme te visiteeren en werken, aan de dijken te 
Plasschendale aan te !Jes leden (22 Juni 1643) 

Reg . 563, fo l. 138. 

3369. Opdracht nan den m agistraa t van Gen t om een loopgracht te 
doen delven lussd 1rn het Fort ter Donck en Menlestede C3

) (24 Ju n i 
1643) 

Reg. 563, fo l . 138. 

20 

3370. De vijand ligt rond de forten van Sluis en den Rijngraaf 25 

bevindt zich in deze stad (l 4
) (25 Juni 1643) 

Reg. 563 , fol. 138 v o. 

( 13) Langs de sasschevaart dus. 
( ' ' ) li et ll ollanclsc ll leger l1 ceft hel Spüansche ni et d m ven aa nva ll en en a fortiori , 

I>N !Je leg \·an Hul st onde rnemen . Om de Fransch en, die mot h et beleg van Thion vill e 30 
IJegonneu zijn, de vri je ha nd te geYen, doo r h et Spaanscl1 leger in Vlaanderen te houclen , 
doen ze sch ijnmaneuvers a lsof ze Sas-Yan-Geni zouden beetreigen (Mémo'ircs , bladz . 316) . 
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3371. Levering van buskruit, lood c.a. aan de compagnie Rougeleu , 
feru!!g·ekeerd nm Rocroy (25 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 138 V 0
• 

3372". << Declaratie van s'lants incommen. ende repartitie hoe veel 
5 elckcn commis maendelijkx daervuijt sal betaelen aen den ontfangher 

de Vicq. » Het is de gewone bede, vanaf 1 November 1642, die wonlt 
gesmaldeeld (zonder datum) 

Reg. 563, fol. 139-141. 

3373. De Pater provinciaal van de B.ecolletten meldt dat te Greve-
10 lingcn een klooster wordt gebouwd en stelt aau de Vergadering voor 

den titel van stichteres daarvan te aanvaarden. Men zal de principalen 
daarover raadplegen (26 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 141 v ". 

3374" . << Resolutie in de rekenii1ghe van het subsidie te stellen eene 
15 salutaire clausule dat men de ghesuporteerde oncosten daer bij vermeit, 

wel hadde willen nemen tot laste van de Provintie voor dien keer 
naer niet voorder. » Dit betreft het betalen van tie leveringen aan de 
forten, voor negen jaar door d.e Financiën aanbesteed aan Pirter de 
Smet en de Geldere (26 Juni 1643) 

20 Reg. 563 , fol. 141 v "-142. 

3375. Aanstellen van de afvaardiging die le Burcht en Zwijndrecht 
de magistraten gaat vernieuwen en ecnige verpachtingen bijwonen 
(26 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 142 v " . 

25 3376"' . (( De selve levering he ghehauden m ~taete » de keurlingen. 
Zie n'' 3342 (26 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 142 v " . 

3377. Verzoek van sergeant-majoor de Brie, om fourrage te leveren 
aan de troepen die in cle provincie liggen (27 Juni 1643) 

30 Reg. 563, fo1. 142 v ". 

3378. De gouverneur-generaal beveelf de regimenten des Granges 
en de Meghem te betalen, met gunstig gevolg (28 Juni 1643) 

Heg. 563, fol. 142 v "-143. 
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3379. Men schrijft aan den go uverneur van Aire om den j uisten dag 
te kennen ''a a rop de aanLestedingen van de vestin g werken zullen door
g aan (29 Juni 1643) 

Reg. 563, fol. 11!3. 

3380. Het ve rzoe k van den go u verne ur van HuLt. om krijgsmate- 5 

ri aal wordt afgewezen, maar m en stuurt h em geneesmiddelen. · « Lij st 
,-an de m edecijn en bij de verg aederin g-he g hesond en ter dcfentie van 
de sladt Hulst. » (30 .Juni 1643) 

Reg . 563, fol. 143-J44. 

3381 . u Het conincklijl legher g heconnnen sijnJc int Landt van 10 

\iVaes (1 5
), versoecken, die van het landt gh erecompen seert te sijn over 

dien last o ft e ontlas t n m hun contingent in de subsidien , t ' welcke om 
de quaede cou scqu enlic n g heexcuseert wordt. >> (1 .luli 1643) 

Reg. 563, fol. 144 v"-145. 

3382. Bespre kingen over he t sturen van een afvaardiging aan 15 

don Cantelmo om hem te vragen maatreg elen te nemen om den last 
va u he t Land van \iVaas te verlichteu ; geen besluit wordt getroffe11 
(1 .T uli 1643) 

Reg. 563, fol. 145. 

3383. Besluit de weeluwe ~pillebaul 111 vrijhe id te s tellen , mits ze 20 

a fs t;:~nd doe t van al hanr bezit tingen en Lel ooft !tel tekort te vergoeden 
indi en ze to t be leren fortuintoes tand ko mt (1 .I uli 1643) 

Reg. 563, fol. 145 en v". 

3384. Opdracht aan d en mag istraat van Gent om herstellin gswer-
ken te doen uitvoeren aan de brug ten Roodeuhuize (2 Juli 1643) 25 

Reg. 563, fol. 146 V 0
• 

3385. De Vcrgadering vcrklaart zi ch akkoord m et h et voornem en 
nn don Guasco om de compagnie van kap. Lie nwe door de Staten te 
doen betalen (2 .T uli 1643) 

Reg. 563, fol. 146 v o. 

(15) li c de n uuL bij n•· 3370. 

30 
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3386. Briefwisseling tliSschen drn magistraat van Gent en de Staten. 
De gouverneur-generaal, die met zijn geheele leger in Vlaanderen is, 
lijdt gebrek aan levensmiddelen; hij doet mondeling aan den magis
traat van Gent vragen om er te leveren, die uitgave zal gevalideerd 

5 worden op de eerste subsidie die zal worden aangevraagd. De Staten 
zullen in allerijl hun principalen raadplegen (2 Juli 1643) 

iü 

Reg . 563, fol. 146-1117. 

3387. Aanstellen van de vertegenwoordigers die de aanbes tNlin g· vfln 
de werken te Aire zullen hijwonen (3 Juli 1643) 

Reg . 563, fol. Jli7 . 

3388. Lood en buskruit \Vorden gestuurd naar de forten het Ilol 
landsch Huis en Steenbrugge (3 .Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 147 en v•. 

3389*. Resolutie hel water in den Bmgg hsc lHm nwrt hoogh e te 
15 hauden met he t. stellen van twee deuren an heecle de les te brugghcn 

van d e bruggh sche poorte, met de acte vi sitntic. » (3 en 11 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 147 v•-1.48 en 151. 

3390. Besluit he t herstellen van de <<parapett en » va n de va(lrt va n 
Damme naar Brugg·e aa n te hes tcden , samrn met :mdcre " er) Pn 

20 aldaar (' 6
) (3 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 147 v • . 

33!)]. Herhaald bevel aan den heer ~angheer , gt>wrzen commi t>~, 

om zijn re kening-r n Ir kom en lorn (3 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 148. 

25 3392. Brief van den gouverneur-generaa l gedagteekend Lookristi , 
4 Juli; hij vraagt vertegenwoordigers van de Slatrn bij hem te Gent 
te sturen. Hi erin wordt toegestemd (5 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 148 en v •. 

3393. Besluit d e principalen te raadplegen nopens den brief van den 
ao gouverneur-generaal van 26 .Juni , waarin, gezegd wordt dat de ont

vanger van Gent, Lolli s Hoochbrouck , hem 40.000 gulden geleend 

(16 ) Zie cle noot bi.i n•· :-!~70. 
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heeft , die zullen worden, terugbetaald op cl e tweede en derde toekom
stige subsidies (6 Juli 1643) 

Reg. 663, fol. 148 v "-149. 

3394. Terug betaling aan bromver Jacques Schaersens, in (( den Sleu
tel » te Brugge, van de rechten op het bier verbruikt door don Cantelmo 5 

en don Guasco (7 .T uli 1643) 

Reg. 563, fol. 149. 

3395. Opdrac ht van den gouverneur-generaal aan de Staten om het 
graan Ie betalen ct at \'Oor de troepen werd ~rek och t (9 .T uli 1643) 

Reg. 563, fol. 149 en v o. 

3396. Verslag van de verlegem wordiger t' die aanwezig geweest zijn 
op de aanbes1cdingen Ie Aire (10 .l11li 1643) 

Reg. 563, fol. llt9 V 0 -150. 

·10 

3397. Betalin g arm kap . Cam arg-o va n hetgePn door hem vom·ge
schotcn werd ,·oor \\ erken aan de redouten in de cl u in en tusschen 15 

Blan kenberge en het fort Sint-Paul (10 .T11li 1643) 

Reg. 563, fol. 150. 

3398. Opdrncht nan com mies Yan .1\ta rcke om met de boni van zijn 
rekening zoonel m ogelijk van zijn lee ningen Ie lossen (10 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 150. 20 

3399. Verslag· van ingenieur de Bucq over de werken door J. Thoo
rens ondernom en in de Zuidleie te Merghelen ; een akkoord wordt m et 
dezen gesloten , waarbij hij betaald wordt, in afwachtin g va n het 
op en en van de werken (11 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 150 V 0
• 

3400. '\iVeigering va n de door den Haad van Financiën voorge cbre
ven betaling van troepen Ie Bethune en Liller s omdat m en al het voor
handen geld moet gebruiken voor de provincie zelf (11 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 151 vo. 

25 

3401. Staten van de betalingen gedaan op de l wee laatste subsidies 30 

van 600.000 en 200.000 guld en (11 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 151 V 0 -152. 
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3402". (( Resolutie te excuseren eene ghen aeghde somme te vali 
deren op het toecammend e subsidie, vuijl reden hel clve nogh niet 
en was g·hevraeght, veele min gheaccordeert. » Antwoord op n r 3393 
nopens d e validatie van de som van 40.000 guldeu door den ontvanger 

ti van Gent geleend . 13r ief waarbij deze beslissin g· aan den gouverneur
generaal rn cdeg·ederld wordt (12 Juli 1643) 

Reg . 563, fo l. 152 v" . 

3403. Onderhand elingen lussclH·n den mag istraal van Oudburg en 
den gouverneur-generaal n1 et gevolg dal de troepen gelegerd in !tel 

10 gebied van den Oudburg zullen onderhouden worden door den magis
traat, mil s de vier vijfde van deze onkos ten ten bedrage van 1.200 gul
den daags, op zijn quota worden gevalideerd (brieven van den Oud 
burg zonder datum, en van den golJ Verneur gegeven te Gent op 
9 .1 uli 1643) 

15 

<!0 

Reg. 563, fol. 153-151.. 

3404. Afslaan van het verzoek vnn den Financieraa.cl om. de wedd r 
van d en commi~sari s hij de m onsteringe n ten laste Yan de gewone 
bede te brengen , imm ers cl eze Yolslaa t reeds niet yoor hel betalen vn n 
hctg·een er 1111 op gea signeerd is (zonder datnm) 

R eg. 563, fol. 154 V 0
• 

3405 ' . (( Petitie va n een subsidie ex traordinaire van 600 m . g·uldcns 
etaeronder begrepen 300 m. t ' emploij ere11 tot het onl et van Thion
ville )) (' 7

). De Franschcn. hebben in den laat sten slag zware verliezen 
g·eleden , namelijk 665 officieren: ·de troepen van den Koning zullen 

25 du s tot het offensief on•rgaan om Thionvillf' , dal door de Fransehen 
wordt belegerd , te ontzetten (bri ef van : Gent , 19 Juli 1643) 

Reg. 563 , fol. 155-159 V 0
• 

3406. Opdracht aan den m agistraat van Gent om , op verzoek va n 
den gou vern eur van Sas-van-Gent , ren walerhoom Ie leggen in de 

30 vaart ald aa r (14 .T uli 1643) 

Reg . 563, fol. 159 V 0
• 

3407 *- . (( Verl oogh aen sijne excellentie ende secreten raedt dat dr 
oncosten ghesupporl eert bij d 'een ofte d 'ander sladt over hel logement 

( 11) Zie de noot bij nr 3370. 
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van ghevangene soldaetcn van clen vijand! niet en is last van drn 
Lande. )) C8

) (16 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 159 V 0 -160 vo. 

3408. Op voorschrift van den Raad van Vlaanderen en onder drei
g ing van execnfie worden 22.000 gulden uitbetaald aan de Fugger 5 

(17 Juli 1643) 
Reg. 563, fol. 161. 

340û. Opdracht nan den magistraat van Ieper om 15.000 gulden te 
lichten voor het bekosligen van de vestingwerken te Aire, af te trek
ken van de som welke in de loopende subsidie van 600.000 gulden 10 

voor vestingwerken is voorbehouden (17 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 161. 

3410. Die van Bornem, Hingene en Mariakerke vrag·en verlenging 
van hun oef rooi van vrijdom van belastin ft' op grond van de lasten 
voor het indijken langs de Schelde; gezÎ('n de om ~ lantlighedcn wordt 1!'i 

dit geweigerd (18 .T uli 1643) 

Reg. 563, fol. 161 vo. 

3411. Opdracht aan de rertegenwoordigers Jie naar Burcht worden 
g·es f11urd 0111 daar de magistraten Ie vernieu\\cn, om de noodige ver-
pachtingen te doen en de rekeningen l.e aanho01·en (20 Juli 1643) 20 

Reg. 563, fol. 161 vo. 

3412. Beri cht van raadsheer Stalins en praemeur Le Gay te Meche
len, dal. Jan van Hove tracht herziening te verkrijgen van de schat
tingen en afrekeningen op grond wnanan hem zijn heerlijkheid Burcht 
en Zwijndrecht werd betaald. De eerste krijgt opdrncht., een schrifte- 25 

lijk verslag op te makf'n (20 .hili 1643) 

Heg. 563, fol. 162 . 

3413. Maatregelen hel.l·effende de rente van François Triest, die 
sedert 1639 niet meer was nitbetaald omdat ze stond aan den pen
ning 12, en niet tot den normalen voet 'verd herleid. Dit gebeurt thans 30 

(20 Juli 1643) 
Reg. 563, fol. 162 . 

( ' R) Cf. nr 3144- en noot . 
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3414. De betaling van drie maanden leveringen aan de forten van 
Slui s e .a. aan Hogier de Geldere, op den voel van het contract met hem 
door den Financieraad gesloten, wordt geweigerd (21 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 162 yo. 

5 3415. Vergoeding aan weduwe van Pieter Hamerlinck, omwille van 
de diensten door haar man aan de Vergadering bewezen (21 Juli 1643) 

10 

Reg. 563, fol. 162 V 0
• 

3416. Aanbested in g aan Arnout. "chokaert van werken aan het sas 
te Peereboom (21 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 162 V 0
• 

3417*. << De brugghen ligghende over het gheleedt bij Plasschen
daele en sijn gh een las t van de provintie. n (21 Juli 1643) 

Reg . 563, fol. 162 vo. 

3418. Op verzoek van de~ gouverneur-generaal , gedagteekend 
15 14 Juli , wordt een betaling gedaan aan de troepen van o-raaf Grobben

cl onck (22 Juli 1643) 

20 

Reg. 563, fol. 163. 

3419. De Vergadering besluit de betaling van de rekruten die naar 
Spanje worden ges tuurd opnieuw te weigeren (22 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 163 V 0
• 

3420. Goedkeuring van het contract in naam van de Vergadering 
door ingenieur de Bucq gesloten met Jan de midt voor het herstellen 
\'an de vaart te Pee r(• boom (23 .l uli 1643) 

Reg. 563, fol. 163 V 0
• 

2:::, 3421. Op hel vcrzoek van de weduwe van wijlen Fr. Dominicke, 
commies van Ul'n ouden dubbelen impos t in het kwartier van Brugge, 
worden haar een reeks sommen vergoed, die door den commies betaald 
werden, m aar voor vcr schillende reden nooit in werkelijkheid geïnd 
of terugbe taald. Teven wordt vrijstelling van accijnzen aan den urin-

30 tendant va n hel leger g weigerei (23 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 163 V 0 -164 V 0
• 

61 
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3422". « W eer als eenen heer ghecommitteert tot het doen van 
eenighe vertooghen, en is het niet ghepermitteert aen d'een ofte d'ander 
van hemlieden ter exclusie van hunne mede ghecommitteerde ope
ninghe te gheven van hunne commissie . » Burgemeester van der 
Haghen, die met twee andere afgevaardigden gestuurd werd bij den 5 

gouverneur-generaal om hel be talen van de gevangeniskosten te Den
dermonde te regelen , heeft hierover alleen met den gouverneur gehan
deld. Deze heeJt hem afgescheept m et te beloven dat de zaak binnen 
kort zal in orde kom en omelal le Dowaai reeds onderhandelingen aan 
gang zijn m et de Fransehen nopens de gevangeniskosten. De verte- to 
genwaardigers moelen onmiddellijk naar de Vergadering Lerug keeren 
(23 Juli 1643) 

Reg . 563, fol . 165. 

3423. Pensionari s Baers betoogt, dal het kwartier van Gent afge
loopen wordt door een talrijke ruiterij die daar ni ets Le doen h eeft en 15 

veel beter dienst zou doen omtrent. Thionville . Verder vraagt hij dat de 
Vergadering zich uitdrukkelijk zou vcrze tten legen h et voom em cn van 
den gouverneur-generaal om m et een strategisch doel, een vaart te 
doen maken tusschen de Zuidleie aan het Galgenhoeksken , en de Sas
scbevaart aan Langerbruggc . I-Iet. eerste pnnt wordt afgewezen , omd :ü 20 

de Vergadering niets Ie zien heeft. hij ue krij gsverri chtin gen ; hel 
tweede punt behoort. op de colla tie te word en aangehaald (24 .T uli 1643) 

Reg. 563 , fol. 165 y o. 

3424. Besluit de auditie Y::m de rekeningen te Burcht uit te stellen 
(25 .Juli 1643) 25 

Reg. 563, fol. 165 V 0 -166. 

3425. Besluit n a het mislukken van de afvaareliging (zie n" 3422) 
brieven te schrijYcn aan den Geheimen Raad in zake de gevangenison
kosten te Dend erm ond e (25 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 166. 

3426. Besluit 600.000 g·ulde11 11il te zenden , en 100.000 g ulden te 
leenen op de ~phrengst van den impos t (25 Juli 1643) 

Reg. 563 , fol. 166. 

30 

3427. Goedkeuring van het contnwt cl oor ingenieur de Bucq gesloten 
met .T . Thoorens, voor h et \Yf'f.' ren van de groote hoeveelheid aarde die 3:1 
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gevallen is in de werken aan de Zuidle ie bij de Bt·ugsche poort te Gent 
(28 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 166 vo. 

3428. Gun stig advies over het vcrzoek van de drie geüni ërde polders 
5 van Scr \iVoutem:-~ n s Ambacht om voortzetting van vrijdom ; volgens 

de Staten mag hen dit mor zes jaar word en toegestaan (28 Juli 1643) 

Reg. 563, fo l. 166 V 0
• 

3429. Na inspectie, wordt hesloten de dijken tusschen Brugge r~n 

Pla sschend ale weer in behoorlijken staa l te stellen (28 Juli 1643) 

10 neg . 563, fo l. 166 V 0
• 

3430. Betaling aan Joos van der Strae len van een houten brug door 
hem gem aakt aan u het Hollandsch Huis >> (28 J nli 1643) 

Reg . 563, fo l. 167 . 

3431. Aankoop van 400 muskelt en (28 Juli 1643) 

15 Reg. 563, fol. 167 . 

3432. Ondcdt andelingen m el de rij e schippers van Brugge, pach
LeJ·s 'an hel m arkschip van Brugge op Plasschendale, die voorstellen 
op eigen kosten ef'n nieuw schip te bouwen , indien ze voor zes j aar 
deze jpacht krij gen. De Vergadering wil hierin slechts voor drie j aar 

20 toes taan en de beslissing wordt uitgesteld (28 Juli 1643) 

Reg. 563 , fol. 167 vo. 

3433. Regeling van de achterstallige be talingen van den vroegeren 
commies van de maalderij in het Vrije, van Marke, aan wie uitstel 
wordt verleend , omdat deze schulden bes taan in achterstallige beta-

25 lingcn van geëxec uteerde pachters c .a., waarvan de goederen nog 
moeten worden verkocht of op verschillende termijnen betaald 
(28 Juli 1643) 

Reg. 563, fol. 167 v 0 -168. 
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REGISTER 564. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met den 30"" Julij 1643 
ende eijndighende met den 24•n Septembre 1644. 

3434•. « A Ivooren opening-he van de vergaedering-he binnen 
Ghendt. » (30 Juli 1643) 5 

Reg. 564, fol. 1. 

3435. Opdracht aan Geestelijkheid en magistraten van Brugge en 
hel Vrije om een beslissing Le treffen nopens een verzoek aan den abt 
van Oudenburg (30 Juli 1643) 

Reg. 564, fol. 1. 10 

3436. Men zal op 6 Augustus collatie houden (30 Juli 1643) 

Reg. 564, fol. t vo. 

3437. De Vergadering gaat uiteen tot 11 Augustus (30 Juli 1643) 

Reg . 564, fol. 1' V 0
• 

3438*. « Resolutie door Octaviaen van Morissen ende Anthone 15 

Wilaeijs te laeten voltreeken de caerte van den Brugghschen vaert tot 
Ghendt toe. » Het voorgelegde gedeelte begon van Brugge en reikte zoo 
ver als het V rij e (30 .T uli 1643) 

Reg. 564, fol. 1 vo. 

3439. Opdracht aan commies Volkaert om voor den tijd van zes 20 

maanden 8.000 gulden te ontleenen aan den penning 16 (30 Juli 1643) 

Reg. 564, fol. 2. 

3440. De Vergadering besluit zich in Raad van Vlaanderen te verzetten 
tegen het verzoek van Gillis en Anthonis Daniel om brieven van cessie 
(30 Juli 1643) 25 

Reg. 564, fol. 2. 
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3441. Besluit de magistraten van Steenpul en Reningelst, district 
van Kortrijk , die zich vcrzetten tegen !Jet verpachlen van het bestiaal
geld, te execuleeren (30 Juli 1643) 

Reg. 564, fol. 2. 

5 3442. Rekenmeester (meslre des comptes) de Vos wordt naar de 
Staten gestuurd om daar talrijke onregelmatigheden in het betalen 
van de troepen en de vestingwerken door de commiezen te doen goed
maken. Onder meer zijn de betalingen van de rantsoenen aan eenige 
compagnieën veel te hoog ge,veest. In zijn geheel is dit een vrij 

to scherpe kritiek vanwege den Raad van Financiën over de financiëele 
inrichting van de Staten , die schijnt het antwoord te zijn op hun 
onwil in sommige betalingen. Ziehier een passus, de « Tafels » zeg
gen : *« In de instructie van den, auditeur ende commis René de Vos 
wordt hij belast te informeren waerin bestaen de 4.500 guldens grati-

1.5 ficatien die passeren in rekeninghe impositien Ghendt niet om sulcx 
te controllercn, maer om van dies gheinformeert te sijn; in deselve 
instructie was hij belast te verthoonen dat het teghen de eere schijnt 
van sijne excellentie dat de vergaederinghe haere ordonnantie van 
betaelinghe stelt onder de ordonnantien van sijne excellentie al of die 

20 waere defectueus. » (28 Juli 1643) 
Reg. 564, fol. 2 V 0 -5. 

3443. Besluit de principalen hierover te raadplegen (30 Juli 1643) 
Reg. 564, fol. 5. 

3444. Besluit met de boni van de subsidie van 600.000 gulden 
25 12 con11pagnieën die in Vlaanderen liggen, en degene welke te Bethune 

zijn ingekwartierd, te betalen (30 Juli 1643) 
Reg. 564, fol. 5 V 0

• 

3445. Brief van den Raad van Financiën waarbij deze meldt dat hij 
den gouverneur-generaal een beslissing zal vragen in zake het al dan 

30 niet executeeren van den, magistraat van Dendermonde, die weigert 
zijn quota te betalen indien de krijgsonkosten niet worden gevalideerd 
(29 Juli 1643) 

Reg. 564, fol. 5 vo. 

3446. Besluit de herstellingswerken aan de dijken tusschen Brugge 
35 en Plasschendale aan te besteden op 25 Augustus (12 Augustus 1643) 

Reg. 564, fol. 6. 

l 
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3447. Opdracht aan commies Cobbaert om v0s tingwerken te Aire te 
betalen (12 Augustu s 1643) 

Reg. 564, fol. 6. 

3448* . (( Brief an . ijnc excellentie mil de perij ekten van den wegh 
om ijne intentie te weten of men de acte ,pre ent atie subsidie sonder r. 
(sic, voor saude) overdraeghen in persoonc oft e over enden per m i. sa
gier. >> (12 Augustus 1643) 

Reg. 564, fol. 6 en v ". 

3449. Betaling aan Jan de Zomere voor het maken van een draa i-
boom aan de sluis bij a -van-Gent (12 J\ ,, o·uslu 1643) 10 

Reg. 564, fol. 6 v ". 

3450. Opdracht aan '\Yeduwe Villegas, om de door haar gecommi
neerde executie tegen den burgemeester van h t Vrij e, van der Haghen , 
uit te stellen (12 Augu lus 1643) 

Reg . 564, fol. 6 v". 15 

3451. Op verzoek van don Cantelmo zal steenkool geleverd worden 
aan de troepen die lang de Zuidle ie en de Sa chevaarl liggen , dit zal 
ten las te van de gewone bede vallen (12 Aug u l u · 1643) 

Reg. 564, fol. 6 v o. 

3452*. (( Resolutie te teekenen als vooren onder eenighe nieuwig- 20 

heij t te pleghen. » Dil slaat in verband m et nr 3442, en wel met het 
tweede uittreksel hierboven gegeven (12 A11 gustus 1643) 

Reg. 564, fol. 7. 

3453. Opdracht aan ingenieur de Bucq om een hui bij het fort ten 
Roodenhuize te verplaat en ; inden de grond aan de provincie nicl 25 

toebehoort , m oet de in genieur hem koopen (12 Aug ustus 1643) 

Reg. 564, fol. 7. 

3454*. << Resolutie op de petitie extraordin aire van 600 m. gul
dens ten voorgaenden boecke saude consenteren 300 m. gulden . » 

(12 Augustus 1643) 30 

Reg. 564, fol. 7 V 0 -9. 



-487-

3455 ~ . << Acte presentalie van ' t selve accordt. » Voorwaarden : .de 
subsidie zal dienen voor het betaler~ , door de commiezen van h et land, 
op den voet van een door den gouverneur opgestelde lij st , van de 
troepen welke in het land dienen ; 30.000 guld en zullen voorbehouden 

5 worden om te Nieuwpoort barakken op te richten en werken aan de 
haven van 1\ ie uwpoort en verder aan « nceuf fossé )) uit te voeren ; 
70 .000 gulden m oeten dienen voor uitgaven door den inval van den 
vijand veroorzaakt (wellicht voor de leveringen aan de troepen) (Gent, 
12 ,\ ug ustus 1643) 

10 Reg. 5611, fol. 9 V0 -11. 

3456. Opdracht aan de pensionarissen de Blende en vand er Sli
chele C) om m et raadsheer Stalins Le beraadslagen over de poging van 
Jan van Hove, om herziening te verkrij gen van de uitspraak van den 
Raad van Mechelen, op grond va n ee11 verg1ssmg in hel schatt en van 

15 de \\"aard e van Burcht en Zwijndrecht (13 Augu~ tus 1643) 

20 

Reg . 5G4, fol. 11 vo. 

3457. Het contract door ingenieur de Bucq geslot-en voor het her
stellen van de brug te Roodenhuize wordt door de Vcrgadering goed
ge keurd (13 Augustu s 1643) 

Reg. 564, fol. 11 vo. 

3458. l\Ien besluit aan ·den Raad vau Financiën te m elden dat men 
Lot hiertoe de troep en die te Atrecht lagen, heeft betaald ; gezien tevens 
een Yijand elijk leger en dat. van den koning van Spanj e in Vlaancleren 
verblij ve n e), kan men mel de betalin gen niet voo rtgaan (16 Augus-

25 tu s 1643) 

30 

Reg. 564, fo l. 11 v 0 -12. 

345~ . Besluit om , mil s behoorlijk betali ngsbevel , het garnizoen van 
het kas teel van Gent te betalen mei de builengewone subsidie 
(17 Augustus 1643) 

Reg. 564, fol. 12. 

(1) Jan van der Stichele, raadspensionaris van Ieper. in 1650 tot den adelstand 
verlleven (DE VEG IA:iO, I , bladz. 308). 

(2) Zie de noot bt j ll" 3370. 
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3460. Nieuwe opdracht aan den magistraat van Ieper, om alleslim 
de moeilijkheden gerezen bij h et verkoopen van de goederen Yan 

Jacques de Carte, te regelen (17 ,'\ugus lus 1643) 

Reg. 564. , fol. 12. 

3461. Opdracht aan de bevelhebbers va11 het Sas en Hul st , om 5 

eenige voorraden levensmiddelen, die huu '' ·nleu ges tuurd , terug te 
zenden aan Crisloffel van der Haeghcn , ontvanger van de openbare 
werken van Gent (17 :\ ug- ustu s 1643) 

Reg. 564. , fol. 12. 

3462. Voortzellin g van l1el akkoord mel de brouwersneriug v u11 10 

Meenen , voor zes maa nJ cll vanaf 1 i\ovember (17 Aug ustus 1643) 

Reg. 564., fol. 12. 

3463. Besluit dal de Vergadering zal uit ee 11 gaait op 20 Aug u ~ lu ~. 

tol nadere samenroeping (17 Augustus 1643) 

Reg. 564, fol. 12. t ='> 

3464. Ingevolge het verzoek van don Çantelmo, wordt omnium 
votis besloten zonder verwijl om Hulst te beschermen een (( redoubte 
ofte cleen steenm~ forl , omme daer inne te legghen X soo twaalf man
nen » op te richten ten ko te van het land, tusschen de Moervaart en 
het fort Nassau , op een verplichten doorgan ::r (20 Augustus 1643) 20 

Reg . 564., fol. 13 en vo. 

3465*. « Antwoorde van sijne excellentie Jat m en se ~enden saudc 
bij missive. » Zie n '· 3448 (Namen , 15 Augustus 1643) 

Reg. 564, fol. 13 vo. 

3466. Besluit dus de actc van presentatie op te sturen (20 Augus- 25 

lus 1643) 
Reg. 564, fol. 14. 

3467. Don de Mello meldt dat hij de acte h eefL ontvangen , en bin
nen kort zal antwoorden (Namen , 22 Augl.lStus 1543) 

Reg. 564, fol. 14. 

3468" . (( Repartitie van 90 duijsent guldens ter maendt <:>;p s' lants 
incommen. >> 't Is te zeggen de gewone bede voor het zomersei-

30 
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zoen 1643, Jaarbij de 600 .000 g ulden Yan de ,-oorgaandc buitenge
wone subsidie, en eindelijk 300.000 g uld en om hel tekort vün de 
gewone bede r•ed urcnde de \Y intcrm aa nd cn t ' dekken (zonder da tum) 

Reg. 564, fol. i4 v• -19 v•. 

5 3469. Twee Lrie,·en ,·an J en Raad van F iu auciën ; J e eeue (van 
3 Aug ustus) houd t beL be::;luit van J e )lello de onkosten va n Llc gevau
gcnen te Dm~dermonde te laten valideeren op de q uola va n J eze stad 
in de bede (3). De tweede (van 3 ~eplember) zeg t dat , in strijd m et 
he tgeen de Staten besloten hebben (n '· 3458), ze Loch moelen loorg an11 

10 m et hel betalen va n de I roepen in Art ais « ser vans de bolle\\<trl . ram
part et antemir:ll dr In proYin cc df' Fla nd rcs » 

Heg. 564, fol. 20 en v• . 

3470. De acle accepta tie van de subsidie '' m 300.000 g ulden wordt 
weggestuurd (br ie f van 12 ~eptember 1643) 

15 H.eg. 564 , fol. 19 v• . 

3471 *. << Acte acc~ptati e . )) Alle '"enschen worden ingewilligd ; 
voorbehoud betreffende h et begin el va n de onafh ankelijkheid der 
quotas van elke !'Lad of kasseirij (5 epl ember 1643) 

Reg. 564, fol. 21-22 v•. 

20 3472. Advie wordt d oor de Mello gev raagd over een rekwes t inge
diend door Hendrik Ooghe; men zal daarover den mag istraat van Aalst 
raadplegen (22 Sept ember 1643) 

Reg. 564, fol. 23. 

3473. Besluit de principalen te con uiteeren over het verzoek van 
25 den Raad van Financiën om 12.000 g ulden op de suL idie van 

600.000 g ulden , voor Le schie ten aan don Guasco, wperiul end an l vun 
het krij gsvolk in Vlaanderen (23 .;;:eplember 1643) 

Reg. 564, fol. 23. 

3474. Een afvaardig-ing- wordt naar he t Hof ges tuurd om de beslis-
30 sing in zake de krij gsgevangen Le Dcudermonde te uocn herzien . Zie 

n .. 3469 (23 September 1643) 

Reg . 564, fol. 23. 

(3) Cf. nr 3144. 

62 
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3475. l\len Lesluit zich te verzetten legen het voortzetten van een 
bepaald octrooi aan Oos tend e (23 Septem ber 1643) 

Reg. 564, fol. 23 v o. 

3476. Men gaat in op de opdracht om de Lroepeu van Artois verder 
te IJe talen. Zie nr 3469 (23 September 1643) 5 

Reg. 564, fol. 23 vo . 

3477. De Geestelijkheid van Brugge, de magistraat van Brugge en 
he f Vrij e zullen het maken van de brug te Stalhille aanbesteden 
(23 September 1643) 

Reg. 564, fol. 23 v o. 10 

3478. Klachten van ontvanger de Vicq over de onvoldoende beta
lingen van commies Volkaer l; hem " ord t verklaard dat dit het gevolg 
is ,-an de houding van den magistraa t van Dend ermonde; m en deelt 
hem mede welke maatregelen d aartegen werd en getroffen (23 Septem -
ber 1643) 15 

Reg . 564, fo l. 23 vo. 

3479 . Besluil aan kap . Grove, gezegd Leeuw , een vergoeding in 
geld te schenken voor het gevangen nemen van vijf zijner soldaten 
en het verli es van hun wapenen (23 September 1643) 

Reg. 564, fol. 24. 20 

3480. Opdracht all n commies van der Beke om zijn ll dvies nopens 
hel verzoek van Miehiel en .lacques Bonne schriftelijk op le stellen 
(23 September 1643) 

Reg. 564, fol. 24. 

3481. Besluit de acte acceptatie van de 600.000 g ulden te aanvaar- 25 

den , en brief waarbij dit aan de ~{cllo wordt gemeld (23 Septem
ber 1643) 

Reg. 564, fol. 24 en vo . 

3482. A.fslaan van het rekwest van Fr. de Wilde, landman te 
Heusden , om vergoeding voor het afbranden van zijn huis en hetgeen 30 

er zi ch in bevond (24 September 1643) 

Reg. 564, fol. 24 vo. 
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3583. Besluit den naar IIulsL gesLuurden momlvoonaad aldaar te 
laten, tenzij het zout dat de magistraal van Gent moet verkoopen ('1) 

Reg. 564, fol. 25. 

3484. Besluit dat de Vergadering den volgenden dag uiteengaat tol 
5 nadere amenroeping (24 September 1643) 

Reg. 561!, fol. 25. 

3485. Lij st van de aan'wezigen op de Vergadering te Gent, op 
12 October 1643 

Reg . 564, fol. 25 v • . 

10 3486. Het verzoek om be taling van" ege het r egiment de l\Icgbem, 
wordt met een g un stig advies aan den Raad van Financiën ove rge
maakt (zonder datum) 

Reg. 564 , fol. 25 v o. 

3487. Opdracht aan de commiezen Volkaer l, Caloen en van Volden 
15 om de leeningen , aangegaan voor het. belalen van de subsidi e van 

600.000 gulden , met 3 m aanden te verl engen (zonder cl:ttum) 

Reg. 564., fol. 26. 

3488. Het verzoek om betaling vanwege ondernemer Pieter vall 
Rentergem moet aan den 1\aad van Financiën worden gericht (zond er 

20 datum) 
Reg . 564, fol. 26 . 

3489. Don de Mello verklaart dat de staal va n executie door den 
Geheimen Raad aan den magistraal van Dend ermonde verleend onaan
getast moet blij ven, maar dat na het vcrstrijken daarvan deze magis-

25 traat zal geëxecuteerd worden zonder dat nog slaat moge worden 
verleend. Hij Lepaalt den duur va n den staat van executie op lwec 
maanden , vanaf het uugenblik Yan ziju bcslisfi ing (5) (24 Scpterli 
ber 1643) 

Reg. 564 , fol. 26 en v•. 

30 (4) Het Holla nctsch leger is r eects ui t h et la ntl weg (M emoires de Frédéri c-H enri. 
IJ!aclz. :l17). 

(·') er. 11" :314' .. 
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3490. l\Ien Lesluit deze mailtregelen ailn Jer~ belrokkeu magistraat 
J uo ,. n o lari ~ k do1• n insinuëeren (13 Ocluue r 1643) 

Reg. 564., fol. 26 V 0
• 

3491. Vriendelijke Lrief vau de "\lcllu : hij stelt voor 120.000 gulden 
va11 de subsidie van 300.000 gulden lc gebruike11 om een algemeeue 5 

Letaling te doen aan al de troepen nn het koninklijk leger ; Vlaan
deren zal geJurcndc dezen Winter van alle logeeren van fruepeu vr ij 
zijn (Bergen, 22 f:eptembcr 1643) 

Heg . 564 , fol. 27 V 0
• 

3492. Men besluit hel verzoek belreJfende Jit gebruik van de 10 

120.000 gulden, af te slaan; brief welke Jil meldt, samen rnet het 
aanvaarden van een licht gewijzigde acte acceptatie van de subsidie 
van 300.000 gulden gedagleekend Fontaine-l'Évêquc. 28 ~eptcmhcr 

(uricl' van 14 October 1643) 

Reg. 564., fol. 27 V 0 -30. 

3493"'. « Petitie van een subsidie ordinaire van 111 duij scnt g ul
den s ter maendt. )) ln feite, 110.000 (5 October, om te doen op 
13 October 1643) 

Reg. 564, fol. 30 V 0 -3f. 

15 

3494. Staal van executie wordt voor drie maanden toegestaan aan 20 

Lanuoy , pachter van 's lands midJelen, vau Sint-Winnoxbergen 
(14 October 1643) 

Reg. 564, fol. 31 V 0
• 

3495. Op verzoek van Jen magistraal van Kortrijk wordt bevestigd 
dat hij geen vergoeding heeft ontvangen van de provincie voor de 25 

onkosten van de krijgsgevangenen (15 October 1643) 

Reg. 564., fol. 31. 

3496. Betaling van het garnizoen van het Kasteel van Gent, dal 
onder bevel staat van graaf Salazar (6

) (15 October 164!-l) 

Reg. 564, fol. 31. so 

(6) Louis de Velasco, graaf van Salazar. 
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3497. Opdracht van den Raad \ a11 Financiën om onmiddPllijk de 
gevraagd e 120.000 g uld en (zie n'' 3492) op te brengen (14 Octohf'r 1643) 

Reg. 564, fo l. 32. 

3498. De principalen zullen hierover onmiddellijk worde n zeraad-
5 pleegd (15 Octol, r 1643) 

Reg. 564, fo l. 32. 

3499. Men besluit de boni van d e hocle ordinaire te g·ebruikc11 tul 
he t betalen van de troepen in Vlaand eren en Artois gelegen en die 
ten laste vallen Ya n de buit engf'won subsidie, die tekort chie t. 

10 (15 October 1643) 
Reg. 564, fol. 32 v o. 

3500. Bericht aan df' ll sergeant-maj oor van Vlaanderen , de Brie, 
di e op de Zuidleie het bevel voert , dal de aanbestedingen voor de 
herstellingswerken aan de barakken aldaar binnen kort znllen worden 

15 gedaan (17 October 1643) 

20 

Reg. 564, fol. 32 V 0
• 

3501. De weduwe Spillebaut doel plechtig af~ tand van al haar goe
deren en aanspraken , en wordt dan ook in vrijheid ges teld (17 0 to
ber 1643) 

Reg. 564, fol. 32 V 0 -33. 

3502"'. << Continuatie van het accorclt van die van Watervliet. '' 
(17 October 1643) 

n eg . 564, fol. 33 V 0
• 

3503. Brief van de Mello, rlie aandring t op he t onven ijld betalen 
25 van de gevraagde 120.000 gulden . Zie nr 3491 (Rr11 ssel , 19 October 1643) 

Reg. 564, fol. 34 en V 0
• 

3504. De Staten besluiten , en meld en schriftelijk aan rl e Mello , dat. 
ze deze 120.000 gulden zullen betalen, indien hij uitdrukkelijk ver
klaart. dat onder geen voorwendsel i<'m ancl zal worden vrij gesteld van 

3U he t be talen van zijn CJUOta in dez buitengewone sub kl i (Gc•n I , 

28 October 1643) 

Reg. 564 , fol. 34 V 0 -45 V 0 • 
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3505*. << Vuijlsenl ende repartitie van t'selvc accordt. » D . i . n n cl(' 
subsidie van 300.000 gulden (20 October 1643) 

Reg. 564, fol. 36-37. 

3506. :\ cle acceptatie van h el voorscho t. va n 120.000 g nldcn opge
stelct zooals de ~I alen verzocht ha-dden (n' 3504). Commies van de 5 

Financiën van der Bekc, die dit. overbrengt, is leven s ho uder van een 
geloofsbrief van de 1\Iello en een van den Raad van Finan ciën waaruit 
blijkt dat hij ook m oe l. onde rzoeken h ocveel er nog ovcrblijl'l van de 
vorige subsidies, om de gelden clic n og moet en betaald \\-orde n , spoe
dig lc doen binnenkomen. De actc acceptatie wordt door cle ' talen 10 

aa nvaa rd en dil \\'Ordl a::m den gouverneur gemeld (31 October voo r 
de brieven van den go nvc rn e11r , 4 1\overnhcr voor dezen van de Finan
ciën , :=di es Ie ;enl aan de Vergaderin g \'oo rg·c l(·gd o,p 6 1overnher 1643) 

Heg. 564, fol. 37 V0 -39 v o. 

3507 . Voortzelling 'an slaa t van exec utie aan Laur. A.pre, pachter 15 

va n ecu recht op l1 el ni eLm kanaal van Stckf' ne naar J-hdst (6 Novem
ber 1643) 

Heg. 564 , fol. '•0. 

3508. Nacla l J aco b en .J an Accardt, zoo ns r n Nfg·enamen ' an .TaGob 
Accardt, aan al dezes goederen hebben n·rzaa kl , wordt besloten deze Ie 20 

ve rkonpen C) (6 i\'"ovember 1643) 

Reg. 564, fol. 40. 

3500 . Commies Cobbaerl ontva ng t een som voortgekomen uit h<'l 
verkoopcn va n df' goederen va n Mahieu Rij ckeh11 sch , borg van Jacob 
Coolaer t, en een and ere :iüm , sch11ld van de weduwe Olivier Nockebaerl 25 

(6 November 1643) 
Reg . 564, fol. .:\0. 

3510. Opdracht aan de vier rommiezen om 120 .000 g ulden van de 
Rllbsiclie van 300.000 g uld en te lichten (6 November 1643) 

Reg . 56'!, fol. 40 vo. ao 

3511. Opdracht. aan Geestelijkheid en magistraat van Gent om , 
ben evens andere werkc•n , de nienwc redoute tusschen he l fort Nassa u 
en de Moervaart te ond erzoeken (7 Nowmber 1643) 

Reg. 564, fol. 40 V 0
• 

(7) Zie nr 2638. 35 
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3512. Jnn -Bapt is t Baers \vordl , in vervang ing van wijlen Godd r
vaert Snijder s, aan ges teld to l ontva nger van het veergeld te Burcht 
(7 Novemher 1643) 

Reg . 564 , fol. 41. 

;) 3513. Brief \"lHl dc• n n aad \'an Fin aneiën , lllel ve rzoek aa n <I e s t·a tcn 
om maatrcg-elc1t te I rc i'J'en. k gcn het oplrecl cu van de im\> on cr s nn he L 
kasteel ten ' iVall c, die zi clt yerze tlcn tegen het in pacht g-r vPn van dP 
middelen in dal ka steel (7 :\ovrntlw r 1643) 

Reg. 561J. , foL t\1. 

iO 3514. De \ erg·ade ring g·aat uit een tot 23 ~ovemLer (7 Novem -
ber 1643) 

Reg. 551, , fol. 'd . 

3515. Brief Yan de Mc llo me t vcrzoe k de 120.000 g uld en zoo spoedi g· 
mog-elijk op te lcvcr r n. Zi e n r 3491 (Rrll SSI' I. n Iovemher 1643) 

t 5 Reg. 564, fol. 41 V 0
• 

3516". u Resolutie Ie neeorderen 90 duij :".c n1 g ~tlden s ter ma'nciL. ,, 
(24 \ ovemLer 1643) 

Reg. 564, fo l. '12-''3 vo. 

3517" . « 1\ e te presentatie subsidie . >> Bevat de uitdrukkelijke " eigc-
20 rin g om de troepen te he talen op den Yoe t door den go uverneur-gen e

raal voorg·csehreven , wnarcl oor nllr trorpen hctwlfcle zoud en ontvan ge n 
(24 'ovember 1643) 

Reg. 564, fo l. 44-45. 

3518. Akkoord lw;~c ll r n dr ~tal en r n d r n ma g- istraat va n Sint-\\'iJ I-
25 no~herg-en , stad en kas eh'ij, inzake het te rugbetalen van de sommen 

door den mag istraat in 1609 opgebracht en geleend aan cl<' Sta ten voor 
het afdank en der trocpr n (Gent. 23 \iovember 1643) 

Reg. 564, fol. 45 v •-46. 

3519. De m ag- is tra aL van Assenede vr aag t. een bep aalde ver g-o din g·: 
30 hij m oel zich to t de n Hr.wel ,·an Fin anc iën " r ndc n (23 Novembf' r 1643) 

Reg. 564, fo l. 46 V 0
• 
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3520. Opdracht aan sergeant-maj oor de Brie om aan hen die de 
koeLen in ont va ngs t nemen , ontvangs tbewijzen te n agen (23 Novem
ber 1643) 

Reg. 564, fol. 46 vo. 

3521. Gunstig· advies over het rerzoek va n den magistraat van 5 

Boechoute, om kwijt scheldin g van een d eel \'an zijn chuld (26 Novem
ber 1643) 

Reg. 5M, fol. 46 v o. 

3522. Opdracht aan den bevelhebber te i\ ire om te verhinderen dat 
zijn alelaten voortdurend de re iziger en anderen op den Vlaamsehen 10 

Dijk lastig vallen , zooals blijkt 11it een klacht. van den magistraat van 
Cassel (26 November 1643) 

Reg. 564, fol. 47. 

3523. Herhaald besluit om de weduwe ~pilJebaut in vrijheid te stel-
len . Zie nr 3501 (26 November t'643) u; 

Heg. 564, fol. 47. 

3524. Bericht aa n deu go uverneur-generaal , rlat de 120.000 g· ulden 
klaar zijn (26 November 1643) 

Reg . 564, fol. 47. 

3525. Men beslllit de wechm e Bened ielus Adriaen sens, Jan Lande- 20 

wijn, Anth. Persijn en Jan de Monuet, borgr11 \an Jacques van den 
Casteele, zelf (( nn r rpachter » van Ben. 'piJlebaut voor het recht van 
den grooten uitdrijf voor het jaar dat aan vang nam op 1 Mei 1632, 
te doen hetalen (27 \,.ovember 1643) 

Reg. 56't , fol. 47 vo. 

3526. Volmacht aan den magistraa t van leper om alle noodige beta
lingen voor d<' werken aan den Nieuwen Dijk te doen (27 ovem
her 1643) 

Reg. 564, fol. 47 V 0
• 

25 

3527. Jn ge ,·olge een hr ief ' an den go uverneur-generaal van 30 

24 l\"ovembcr \Yorclrn de 120.000 gulden overgemaakt aan don Pedro 
Sanchez (30 Xovemher 1643) 

Reg. 564 , fol. 47 V 0 -48. 



-497-

3528. Men besluit op Woensdag 2 December naar Brussel te vertrek
ken om daar de presentatie van de gewone bede te dom) (30 Novem
ber 1643) 

Reg. 564, fol. 48 v•. 

5 3529. Ingevolge de klachten van personen die tusschen Gent en 
Antwerpen reizen, dat de soldaten de Schelde oversteken en het Land 
van Waas onveilig maken, wordt aan den hoogbaljuw van Waas 
opdracht gegeven daartegen maatregelen le treffen (17 December 1643) 

Reg. 564, fol. 48 v •. 

1.0 3530. Men besluit uiteen te gaan van 18 December tot 8 Januari 
(17 December 1643) 

Reg. 564, fol. 48 v•. 

3531. Opdracht van den gouverneur-generaal aan de Vergadering 
om den graaf van Iscnghien te ontvangen. die een medecleeling zal 

t 5 doen (") (12 December 1643) 

Reg. 564, fol. 49. 

3532. Maatregelen om dezen graaf in Ie halen (17 December 1643) 

Reg. 564, fol. 49 en v•. 

3533*. u Resolutie te anveerden het patronaetschap van de Paters 
20 recollecten tot Grevelinghe bij hunnen gardiaen bij requeste ver

socht. >> (17 December 1643) 

Reg. 564, fol. 49 v•-50. 

3534. Besluit de principalen te raadplegen over het voorgenomen 
aanstellen van raadsheer Malinaeus tot voorzi lt er van den Raad van 

25 Vlaanderen C) (17 December 1643) 

Reg. 564, fol. 5i v•. 

(") Filips·Lamoral van Gent, graaf van Isenghien. 
(D) Dit is de aanvang van het heftigste conflict tusschen Staten en Centraal Gezag , 

dat zich in de hier bestudeerde jaren voordoet. Malineus is Aurelius-Augustinus van Male, 
30 raadsheer van den Raad van Brabant en van de Admiraliteit, later raadsheer van den 

Geheimen Raad (1648), gezant bij den Keizer, in 1641 ridder gemaakt. Hij is Brabander, 
en men wil hem nu voorzitter maken van den Raad van Vlaanderen; dit verwel{t een 
ongelooflijk krachtig verzet, niet alleen van de Staten, maar ook van den Raad van 
Vlaanderen en zelfs van de bisschoppen. Op eene mysterieuse wijze werd de zaak bijge-

35 legd en Malineus niet aangesteld op het. oogenbl ik dat alle instanties reeds de Staten 
in het ongelijk hadden gesteld. 

ö3 
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3535. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering· van 12 Januari 
1644 

Reg. 564, fol. 52. 

3536. Besluit nog 200 koetsen te laten maken (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 52. 

3537. Besluit het maken van dij ken, tusschen Schipstal en Plasschen
dale aan te besteden; volgt het advies van ingenieur de Bucq over deze 
werken (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 52 vo. 

5 

3538*. u Acte acceptatie. » Van de gewone bede. De gouverneur 1.0 

b] ij ft bij het besluit om aan de troepen, deze van de Financiën evenals 
deze van het exercito, dezelfde soldij te betalen (12 December 1643) 

Reg. 564, fol. 52-53 v ". 

3539 "' . u Resolutie die acte niet te anveerden. >> (13 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 53 v". 

3540*. u Replicque daerjeghens (tegen de acte acceptatie) dat de 
penninghen van het subsidie moeten worden gheemploijeert ande sol
daeten dienst doende in Vlaenderen . >> (13 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 53 v". 

15 

3541. Akkoord met Miehiel Bonne, priester, en Jacques Bonne, voor 20 

de liquidatie van de schulden van wijlen Jacque Bonne, hun vader, 
borg en medepachter van het recht van den impost in het kwartier van 
Gent Co) (15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 54. 

3542. Verzoek van den. Raad van Financiën om advies van de Staten 25 

in zake een rekwest ingediend door Hendrik Hooghe. Antwoord dat 
die zaak de Staten niet aangaat (15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 55. 

(10) Jacqu es Bonne, zoon van Michel, is pachter van 's lands middelen in 1616 
(Reg. 544, fo 14) ; hij is borg van Joos Patheet (Reg. 542, fo 117). 30 
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3543. Opdracht aan Geestelijkheid en magistraat van Gent, om de 
noodige herstellingswerken aan forten en barakken langs de Zuidlei<~ 
in hun district, te doen aanbesteden (15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 55. 

5 3544. Gratificatie aan pensionaris Griettens voor zijn diensten in 
de betalingen van den (( Nietrwen Dijk >> en het (( fort royal >> dat erop 
staat (15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 55. 

3545. Besluit zich tegen de promotie van raadsheer Malineus (zie 
to nr 3534) te verzetten, door een afvaardiging te sturen naar den gouver

neur-generaal, om aan te toonen dat deze promotie in strijd is met de 
privilegiën van het Land (15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 55 v 0 -56. 

3546. Betaling aan ammunitionaris Melgar met .de boni van de 
15 rekeningen van baljuw de Brabandere (15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 56. 

3547. Besluil op de volgende Vergadering alle achterstallig<' reke
ningen van de vorige pachters te laten vereffenen (15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 56. 

2o 3548. Afwijzend antwoord op hel rekwest van pachter Daniel de 
Smet, door den Raad van Financiën vour advies overgestuurd 
(15 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 56. 

3549. Brief van den gouverneur-generaal : de laatste overstroomin-
25 gen en stormen hebben veel schade veroorzaakt aan de forten Sinte

Therese en Isabelle; de gouverneur-generaal had gevraagd aan den 
magistraat van het Vrije om de herstellingswerken te bekostigen met 
het overschot van zijn quotas in de twee laatste buitengewone subsi
dies, wat ze gev,reigerd hebben; hij verzoekt nu de Staten die werken 

30 Ie betalen (5 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 56 V 0 -57. 

3550. Hierin wordt toegestemd (16 Januari 1644) 

Reg. 564, fol. 57 V 0
• 



- 500 -

3551. Ingevolge brieven van de commiezen Caloen en van Volden, 
wordt besloten dat de geestelijken en de collegiën van Brugge en 
het Vrije zich met Jeze commiezen in betrekking zullen stellen 
(16 Januari 1644) 

Reg . 564, fol. 57 V 0
• 

3552. De Vergadering gaat uiteen tot nadere samenroeping 
(16 .T an uari 1644) 

Reg. 564, fol. 57 vo. 

5 

3553*. '' Den burghemeestre van der Haeghen (11
) gheadvansceert 

hebbende ofte opghelicht hebbende op sijn credit 40.000 guldens voor 10 

de majesteit ende sijne excellentie bij brief gherecommandeert heb
bende het remboursement vuijt de penninghen van het subsidie, valt 
resolutie sulcx te excuseeren omdat de penninghen van het subsidie 
dienen tot betaelinghe van de solciaeten >> (brief van 23 December 1643, 
besluit van 6 Februari 1644) 15 

Reg. 564, fol. 58. 

3554*. u Brief van sijne excellentie dat hij voor dit subsidie an het 
versoeek van de vergaedering-he ten pointe questieus niet voldoen en 
can, om dat de andere provintien sulcx sauden willen naervolghen. » 

Dit slaat op nr 3540 (23 Januari 1644) 20 

Reg. 564, fol. 58 V 0
• 

3555*. u Resolutie te persisteren ende naerder vertoogh. » (6 Ft>bruari 
1644) 

Reg. 564, fol. 59 V 0 -60. 

3556*. u Deputatie van commissarissen van Je vergaederinghe om 25 

te gaen naer Mechelen bijwoonen de revisie gheintenteert bij d'heer 
.Toan van Hove jeghens de provintie » (1 2

) (6 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 60. 

3557. Men besluit de u gheerssingen » op de oevers van d~ Zuidleie 
van Gent tot Brugge, te verpachten (6 Februari 1644) 30 

Reg. 564, fol. 60 V 0
• 

(11) Burgemeester van het Vrije : Louis van der Haghen, ridder, heer van Lembeke. 
(1~) Zie nr 3412. 
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3558. Op zijn verzoek, wordt Antoon van der Luytgen , secretaris 
van de schepenen van de keure van Gent en ontvanger van de rechten 
op de oevers van de Zuidleie in het kwartier van Gent, van dezen 
laatsten post ontlast ten gunste van Charles van Casele, procureur bij 

5 den Raad van Vlaanderen (6 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 60 V 0
• 

3559. In een brief van 14 Januari, vroeg de Geheimen Raad om het 
opbrengen en gebruik van de beden te verbeteren. Antwoord dat hel 
in alle geval niet geraadzaam zou zijn, het beheer van de gewone 

i O en de buitengewone beden aan verschillende ambtenaren toe te ver
trouwen. Daarentegen ware het een goede zaak indien elk jaar de 
on tvanger-generaal aan de commiezen van het land een algemeen plan 
voorlegde van de betalingen die ze zullen moeten, doen (7 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 61-62. 

'1 5 3560. Men besluit de compagnieën Spintelet en Due te betalen, als
mede het garnizoen van het Kasteel van Gent (23 Februari 1644) 

tO 

25 

30 

Reg. 564, fol. 62 V 0
• 

3561. Besluit de garnizoenen van Artois te betalen, die daar sedert 
ten minste een maand vertoeven (24 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 62 V 0
• 

3562. Brief van den Raad van Financiën waarbij gevraagd wordt 
vestingwerken te Hulst te betalen; men besluit dit te weigeren, omdat 
deze onkosten niet ten laste van de provincie kunnen vallen (brief van 
12 Januari, besluit van 24 Februari 1643) 

Reg. 564, fol. 63. 

3563. Dergelijk verzoek, en dergelijk antwoord om een zelfde reden , 
betreffende het maken van een aantal (( redouten » langs de kust (brief 
van den gouverneur-generaal van 6 Januari, besluit van 24 Februari 
1644) 

Reg. 564, fol. 63 V 0
• 

3564. Pensionaris de Blende brengt verslag uit over het proces tegen 
Jan van Hove hangende te Mechelen; hij zal naar deze stad niet moeten 
terugkeeren (1 3

) (24 Februari 1644) 
Reg. 564, fol. 64. 

35 (1" ) Zie nr 3411. de Blende IS macispensionaris \'an l:lruggc. 
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3564. Ingevolge een brief door den magistraat van Rijssel aan dezen 
van Ieper geschreven, een verzoek inhoudend betreffende de manufac
turen van « sa yen », wordt daarover gunstig geoordeeld en last gege
ven aan de verlegenwaardigers die naar Brussel trekken om dit te 
steunen ('~) (24 Februari 1644) 5 

Reg. 564, fol. 64. 

3566. Besluit op 16 Maart de verschillende rechten op WIJn, 
zout, visch, haring, uitgevoerd vee en schaapsgeld, te verpachten 
(24 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 64. 

3567. De Vergadering gaat uiteen tot 14•" i\'[ aart (24 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 64 vo. 

10 

3568 '. « Petitie van een subsidie ordinaire van een 110.000,0,0, gul
dens per macnt. » En van een buitengewone subsidie van 1 millioen. 
Nogal interessante onderrichtingsbrieven : de vredesonderhandelingen 15 

zijn aan gang, maar men moet den vijand toonen dat men machtig is; 
de Koning heeft geld gezonden. en zijn vloot is aangekomen. *« In de 
briefven van instructie ·wort ghcseijt dat den coninck alles doet dat 
hem maghelijek tot conserYatie van dese provintie >> « son ancien 
patrimoine, a quoij elle est justement unie par le grand zele et extreme 20 

fidelité quelles lui ont témoigné dans scs plus urgentes affaires par 
tant de libérales subventions et accordts, aijdes et subsides, que la 
mémoire sera taujours perdurable et fera vair à la postérité qu'il est 
autant roy de leurs cceurs qu'il est le creur ct centre de ses bons et 
]oijaux sujets » (1 5

) (18 Februari 1644) 25 

Reg. 564, fol. 65-68. 

3569. Geloofsbrief Yoor den graaf van (senghien (Brussel , 
19 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 68. 

(14) Het gaat blijkbaar over een poging om den uiLvoer daarvan te verhinderen. Zie 30 
nr 783 en noot. 

(15) In de briefwisseling tusschen de centrale instanties te Brussel en Madrid wordt 
nooit gewag gemaakt van de geweldige financieel e inspanning door onze provinciên 
gedaan, tenzij om te klagen over de moeilijkheid om subsidiën af te dwingen. 
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3570". << Brief van den coninck van Spaignien de vergaedering he 
bedanckende over haeren goeden ijver. >> In 't Fransch en in 
' L S,paansch (1 6

) (Saragossa, 4 October 1643) 

Reg. 564, fol. 68 V 0 -69 V 0
• 

5 3571. Men besluit aan den gouverneur-generaal te schrijven, dat het 
ammunitiebrood sedert eenige dagen in geheel de provincie ontbreekt 
(20 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 69 V 0
• 

3572. De gouverneur-generaal antwoordt dat dit veroorzaakt werd 
10 door een misverstand, dat onmiddellijk zal hersteld worden. Ook 

belooft hij maatregelen te treffen tegen het wangedrag· (la brimberie) 
van de soldaten (1 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 70. 

3573 !1' . « Brief van sijne excellentie persisterende. » Zie nr 3555 
i5 (Brussel, 22 Februari 1644) 

20 

Reg. 564, fol. 70 V 0 -7i. 

3574. Voortzetting van de overeenkomst met de brouwersnering van 
Meenen, voor zes maanden vanaf 1 Mei 1644, mits betaling van 
796 pond groote (Gent, 16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 71' vo. 

3575. Opdracht aan Geestelijkheid en magistraat van Gent en Brugge 
om eenige, niet nader bepaalde, werken te doen uitvoeren (16 Maart 
1644) 

Reg. 564, fol. 71 V 0
• 

25 3576!1' . « Sententie in den priveen raedt dat de bestiaelen gaende 
van Vlaenderen naer Brabant gheen rechten subject en sijn. » Eischers, 
de Staten van Brabant (16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 72. 

3577. Ingevolge een vertoog van den heer Boudewijn van den 
30 Zande, betreffende werken aan het fort Isabelle bij Sluis, wordt geant-· 

(U) Deze brief werd aan elke provincie gestuurd. Correspond., 111, nr 1467. 

- ----~-~-~------ ...... 

I 
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woord dat men hier geen beslissing kan treffen, omdat de aanbeste
ding, tegen het verlangen van den gouverneur-generaal in, is gebeurd 
buiten de aanwezigheid van de Staten (16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 72 V 0
• 

3578. De Vergadering werd door den Raad van Financiën geraad- 5 

pleegd over zekere aanspraken op vergoeding van den magistraat van 
Assenede-Ambacht; ze antwoordt dat die zaak niet haar, maar de 
magistraten van het Vrije en den Oudburg raakt (16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 72 V 0
• 

3579. De jaarlijksche wedde van Lieven Dhondt., van Sas-van-Gent, 10 

die de twee uiterste waterhoornen buiten het sas bedient, wordt op 
3 pond groote bepaald (16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 72 v 0
• 

3580. Men besluit een ouden ,ponton te verkoopen (16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 73. t5 

3581. Besluit tot invrijheidstelling van Jan Neefs, borg· van een 
niet bepaalden pachter van de maalderijrechten, (16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 73 v o . 

3582. Besluit de magistraat van Ieper te raadplegen over het rekwest 
van Jan de Vijnck, betreffende het maken van 13 << dodaenen n ( 11> 20 

in den nieuwen Vlaamsehen Dijk (16 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 73 vo. 

3583. De Vergadering besluit op 22 Maart collatie te houden over 
de aangevraagde gewone bede, en over de petitie van 1 millioen gulden 
(16 Maart 1644) 25 

Reg. 564, fol. 73 V 0
• 

3584"'. << Declaratie van het import van de verpachting he provin tie
rechten. » Voor een jaar vanaf 1 Mei 1644 en voor het seizoen van het 
schaapsgeld. Het recht van 4 pond groote per vat wijn komt zonder 
mededinging aan Lieven rle Graune, met 73.560 gulden; zijn borgen ao 

( ' r ) !:;en doda f' ll (do:; ll 'àne) is een waterscttutting·. 
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zijn Pieter de Smet en LO)S Manaulx . . \lleen Pieter van den Doorent 
biedt zich aan voor het in 1pacht nemen van het recht op zout, visch 
en wijn; hij wint mel 27.380 g. sl. De groole uitdrijf die niet meer 
wordt geheven op het vee dat naar Brabant wordl uitgevoerd, wordt 

5 betwist door Lieven de Graune en Joo Stouthal die wint; zijn borg 
is Marten Fulre (P), certifiant Joos Patheet. Wal het schaapsgeld aan
gaat, het eerste kwarLier wordt zeer sterk betwist en komt eindelijk 
aan Joos d'Onurijn (borgen : Pieter de Bucq en Willem d'Onurijn). 
Het tweede kwartier komt aan Joos Stouthals, het derde aan Jacques 

10 Merlens (borgen : Gillis Goreman en Arnout Lamkin r ill); het vi errl~ 

komt aan Joos d'Onurijn (zelfde borgen als tevoren), het vijfde aan 
Jan van Ooteghem (borgen : Jan van Hoeft en W illem van ' iVonter
ghem) (16 en 17 Maart 1644) 

Heg. 564, fol. 73 v 0 -77 . 

t5 3585 • . << Rescriptie van de vergaederinghe persisterende als bij 
voorgaende . >> Zie n'' 3573 (17 l\Jaart 1644) 

Reg. 564, fol. 77 V 0 -78. 

3586. Afwijzen van het verzoek van Maarten de Vos, pachter van het 
schaapsgeld in het eerste kwartier voor het jaar 1643, die om kwijt

::o schelding van zijn pacht vroeg op grond van het verblijf van het leger 
in dat g-ebied (17 Maart 1644) 

Heg. 564, fol. 78. 

3587. Afslaan an een dergelijk verzoek vanwege den pachter van 
het tweede kwartier voor hetzelfde jaar, Thomas van der Straeten, 

25 die steunt op het feit dat eenige personPn beweren vrij te zijn van het 
recht (17 \ '[aart 1644) 

~0 

Reg. 564, fol. 78. 

3588. Afwijzen van het verzoek van de Discalsen Ie :\alsl om vrij 
stelling van de belastingen (17 Maart 1644) 

Reg . 564, fol. 78 vo. 

3589 .. . << Vertoogh aeu de ergaederinghe bij de practesijnen van 
den Raede van Vlaenderen dat het p-hetal van Raedtsheeren niet souf-



-506 -

fisant en is om te wijsen alle de zaeken. Dienvolghende de vergaede
ringhe saude willen versoeken het aenstellen nn nogh ses raedtsheeren 
' I welcke geexcuseert. >> (17 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 78 vo . 

3590. Geschenk in wijn aan raadsheer Stalins, voor zijn diensten in 5 

het proces tegen Jan van Hove • << ghesententieert in faveur van de 
provintie » . Zie nr 3456 (17 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 79. 

3591. Ammunitionaris Melgar zal gehoord worden nopens een 
rekwest ingediend door twee « poedermakers » van Brugge, Lieven 1.0 

Raas en N. Robijn (17 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 79. 

3592. Gunstig advies over het verzoek van den heer Gheeraert van 
den Bogaerde om vrijdom van bestiaalgeld (17 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 79. u; 

3593. De Raad van Financiën beveelt aan Pieter de Smet het door 
hem geleverde graan te betalen (5 Maart). De Vergadering weigert en 
meldt dit aan den Raad van Financiën (17 Maart 1644) 

Reg. 564, ~ol. 79 V 0 -80. 

3594. Opdracht aan baljuw de Brabandere om van de bevelhebbers 20 

van de forten te Laar en Vlaamseh-Hoofd te verkrijgen dat ze aan hun 
soldaten verbieden aldaar de boomen af te hakken (17 Maart 1644) 

Reg . 564, fol. 80. 

3595 "" . « Resolutie sijn majesteit door miSSive te bedancken over 
~ijne affectie. » Zie nr 3570 (17 Maart 1644) 25 

Reg . 564, fol. 80 vo. 

3596. Opdracht aan den magistraat van Ieper, om het maken van 
eenige barakken te Ieper aan te besteden (18 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 80 V 0
• 
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3597. Brief van den Raad van Financiën, waarin deze het overma
ken vraagt van een staat van de betalingen op de twee laatste buiten
gewone subsidies (29 Februari 1644) 

Reg. 564, fol. 81. 

5 3598. De Vergadering gaat uilee11 Lot Donderdag na Quasimodo 
(18 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 81. 

3599. De Raad van Financiën vraagt de rekruten van de Waalschc 
tercios van den graaf van Megen (1 8

), Grobbendonck, Mouscron. en 
10 Desgranges, te betalen (11 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 8i en v o. 

3600. Op dit verzoek wordt ingegaan (18 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 8il V 0
• 

3601. Lijst van Je aanwezigen op de Vcrgadering te <3ent op 8 April 
15 1644 

Reg. 564, fol. 82. 

3602 . (( Resultat t'accorderen 90 (sic) guldens (voor 90.000) ter 
maent. » Betreft niet alleen de gewone JJede, maar ook de petitie van 
een millioen gulden. De Geestelijkheid stelt een gewone bede van 

20 90.000 gulden voor en een buitengewone subsidie van 600.000 gulden 
op voorwaarde dat alle kloosters van het land, die ten minste 3.000 gul
den jaarlijksch inkomen bezitten, zullen betalen. Het college van Gent 
wil slechts 400.000 gulden toestaan en dat op voorwaarde dat geen 
Brabanders posten zullen mogen bekleeden in Vlaanderen_. Die van 

25 Brugge stellen voor als buitengewone subsidie, de quota van elke stad 
en kasseirij in een subsidie van 500.000 gulden met dezelfde voor
waarde als Gent, waarbij uildrukkelijk raadsheer Malineus genoemd 
wordt. Hetzelfde eischt het college van Ieper, dat 600.000 gulden voor
stelt. Die van het Vrije zijn dezelfde meening toegedaan, zoodat resul-

30 taat valt, de loopende bede voort te zetten en als buitengewoon hulpgeld 
de quota van ieder stad en kasseirij in 600.000 gulden aan te bieden 
(zonder datum) 

R~g. 564, fol. 82 V 0 -85. 

(U ) Albert-François de Croy, graaf van Megem . 
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3603". << Acte presentatie. » Benevens de gewone voon.vaarden wordt 
bepaald dat de kloosters die meer dan 3.000 gulden inkomen genieten, 
niet zullen mogen worden vrijgesteld. ~ << Bij de selve acte wordt ver
sacht dat de promotie van den raedtsheer Malineus, gheboren Braban
der, tot ,president, sal gheconfereert worden aen eenen Vlaeminck n (1°) 5 

(Gent, 8 April 1644) 

Reg. 564, fol. 85-87. 

3604 •. « Continuatie van het accordt van die van Watervliet voor 
1.600 guldens t'sjaers. >> Voor drie jaar vanaf 1 November 1644 
(8 A,pril 1644) 10 

Reg. 564, fol. 87 V 0
• 

3605" . « Ghelijcke continuatie van die van Opdorp ende Sint
Amand . >> Voor een jaar vanaf 1 Mei 1644. Opdorp betaalt 300 gulden, 
Sint-Amands 850 (8 April 1644) 

Reg. 564, fol. 87 vo. 

3606 . .Men zal de pontons langs de Zuidleie en de Sasschevaart doen 
herstellen (8 Apri l 1644) 

Reg. 564, fol. 88. 

15 

3607. Bericht aan den gouverneur van het Sas dat men te Sluis een 
aantal bootjes en lichte bruggen heeft gemaakt, en dat alles naar fort 20 

Filippine wordt gevoerd (" 0
) (8 April 1644) 

Reg. 564, fol. 88. 

3608. Betalingen aan eenige kapiteins voor de werken door hun 
:;oldaten uitgevoerd aan de forten van Sluis (8 ~\pril 1644) 

Reg. 564, fol. 88. 25 

3609. De betaling van Je compagnie Danila, alhoewel ze niet op de 
lijst staat, zal voor zooverre dit van de Staten afhangt ten laste staan 

(10) Zie nr 353~. 
(20) De Vereenig-de Provineiën hadden een akkoord gesloten met de Fransehen : 

terwijl de laatsten Grevelingen zouden belegeren, moesten de eersten een inval in 30 
Vlaanderen doen, en ooi< voor de approviandeering van de belegeraars zorgen; voor 
15 Mei zou het Hollandscl1 leger op de been zijn (Mémoi-res, bladz. 322) . Blijkbaar staat 
bovenslaande resolutie in verband met de oo rl ogstoebereiclselen der Hollanders. 
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van de gewone bede, zooals dit het geval is met de overige compa
gnieën die te Oostende liggen (8 April 1644) 

Reg. 564, fol. 88. 

3610. Men zal affuiten en bmkruit luren naar het fort There a e') 
5 (10 April 1644) 

Reg. 564, fol. 88 v ". 

3611 . Men besluit den stoel van den draaiboom te .'as-van-Gent 10. 

doen maken (10 April 1644) 

Reg. 564, fol. 88 y o . 

10 3612. Staat van executie wordt. verleend aan Hendrik Lannoy , pa h
ter van de 2 stuivers groote per stoop wijn en 10 groote per stoop 
brandewijn te Sint-Winnoxbergen (12 April 1644) 

Reg. 564, fol. 88 V 0
• 

3613. Schriftelijk advies wordt gevraagd aan de commiezen over 
'15 het verzoek van pachter Daniel de Smet om kwijtschelding- van zijn 

achterstallige pachten van 1635 en 1640 (12 April 1644) 

Reg. 564, fol. 89. 

3614. Ingevolge het verzoek om interpretatie van ~vege den schout 
van Brugge van Eggermont; be luit de boelen van impost en impo i-

20 tiën op dezeHele wijze toe te passen (12 April 1644) 

25 

Reg. 564, fol. 89. 

3615. Men besluit sommige gedeelten van de oevers van de Zuidleie , 
waarvan de pachter, in gebreke bleven , opnieuw te verpachten 
(12 April 1644) 

Reg. 564, fol. 89. 

3616. Afwijzen van het verzoek van de douairière van Au ·i om 
vrijdom van alle belastingen (12 April 1644) 

Reg. 564, fol. 89. 

3617. Vergoedinge11 , gevraagd door serg·eant-majoor de Brie, wor
au den geweigerd (12 April 1644) 

Reg. 564, fol. 89 V 0
• 

("' ) Dit staat blijkilaar in verba nd met het beri cht onder nr 3607. 
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3618. Men besluit aan Jonkh. Filips Bertholf, heer van Schiltove, 
beheerder en patroon van de kapellen van Sint-Joris binnen Brugge 
en andere, de daarmee verbonden renten uit te betalen (13 April 1644) 

Reg. 564, fol. 89 V 0
• 

3619. Vergoeding aan Pieter Cerpain, tapper ~p den weg van Brugge 5 

naar Damme, voor de kamer ~vaarover de soldaten beschikken 
(13 April 1644) 

Reg. 564, fol. 89 vo. 

3620. Opdracht aan baljuw de Brabandere om de Vergadering in 
le lichten over het hondenbrood en het valkenbrood (14 April 1644) 10 

Reg. 564, fol. 90. 

3621. Onderzoek over de gegrondheid van de aanspraken van Lieven 
Neijt, eigenaar van een huis te Hansbeke dat door de soldaten wordt 
be,vooncl (16 April 1644) 

Reg. 564, fol. 90. 

3622. Gratificatie aan krijgsauditeur Hesius (16 April 1644) 
Reg . 564, fol. 90. 

3623. Opdracht aan baljuw de Brabandere om zijn rekeningen 
gereed te houden en deze van de weduwe van Godevaart Snijders te 

15 

<loen opmaken (16 April 1644) 20 

Reg. 564, fol. 90. 

3624. Een vierde van zijn pachtgeld wordt kwijtgescholden aan 
Gillis Neerinck, pachter van de oevers van de Zuidleie voor 1640-
1643, om·wille van de schade aldaar door de soldaten aangebracht 
(16 April 1644) 25 

Reg. 564, fol. 90 V 0
• 

3625. Betaling van aanbestedingen m het kwartier van Nieuwpoort 
(16 April 1644) 

Reg. 564, fol. 90 V 0
• 

3626"' . « Resolutie te gheven aen de douariere van Jonker Anthone ao 
Sersanders, tot 18 pond in rederuptie van 200 roeden mersch gheem
ploijeert in den vaert van Hulst. >> Ze heet Anna Rutselaere 
(16 April 1644) 

Reg. 564, fol. 90 V 0
• 
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3627. Dringende brief van den gouverneur-generaal opdat de Staten 
de lasten voor het herstellen van de forten Isabelle en Sin te-Therese 
zonden dragen (Brussel, 18 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 91' vo en V 0
• 

5 3628. Hierin wordt toegestemd (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 91 V 0 -92. 

3629. Men besluit Gillis Daniels en Gillis Goetkindt in vrijheid Ie 

stellen (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 92. 

10 3630. Verzoek aan den heer Audiencier om te bepalen waar men de 
presentatie van de subsidie kan doen (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 92. 

3631. De Staten stemmen er in toe dat Floris Luick, « practisijn )) 
te Ninove, in zijn proces in Raad van Mechelen tegen Jan de Fraai, 

15 geboren Brabander, betreffende het bedienen van de greffie van het 
Land van Wedergraete, hun naam zal mogen gebruiken (18 ;\pril 1644) 

Reg. 564, fol. 92 vo. 

3632. Op vertoog van vertegenwoordigers van Doornik en Rijssel , 
wordt besloten aan te sluiten bij hun verzoek om de plakkaten tegen het 

20 uitvoeren naar « de provintien rebellen van sayetten. ca ma lotten enz. » 

opnieuw te doen afkondigen (22
) (18 April 1644) 

Reg. 564, fol. 92 vo. 

3633. Brief van den gouverneur-generaal die aandringt op het beta
len van de leveringen van graan a:m de troepen van de grenssteden 

25 (Brussel, 23 Maart 1644) 

Reg. 564, fol. 93 en vo . 

3634. Herhaalde weigering- (18 April 1644) 

Reg. 564, fol. 93 vo . 

(2 2) Zie nr 783 . 
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3635. Bevel van den gouverneur-generaal aan ontvanger-generaal 
de Virq om dit te betalen (Brussel. 30 Maar1 1644) 

Reg. 564, fol. 94. 

3636~. << He olutie te excuseren d'ordre Yan ijne excellentie van an 
den annemer van heL broot van ammonitie te betaelen 37 duijsent gul- 5 

dens, sonder te segghen de reden waerom, clogh schijnt vuijt oorsaecke 
dat die betaelinghe gheen last saude wescn van het subsidie. maer wel 
cl e hetaelinghe van de soldaeten. » (18 April 1644) 

Reg. 564, fol. 94 v 0
. 

3637. Betalingen van een reeb 11itgaven aan ammunitionari~ de '10 

Ja \Tot.he (20 April 1644) 

Reg. 564, fol. 94 v o. 

3638. Betaling aan Jan van VVaelpoel va n den 
st.allige termijnen van een rente (20 April 1644) 

Reg. 564, fol. 94 V 0
• 

intcrC's1 voor achter-

3639. Opdracht aan procureur Backere om de bezittingen van df' 
weduwe Spillehaut te verkoopen (20 A,pril 1644) 

Reg. 564, fol. 95. 

3640'. << Sijne excellentie alhier in stadt sijnde wort hem g·heprc-

1!'i 

senteer l de aete presentalie subsidie. » (20 April 1644) 20 

Reg. 564, fol. 95. 

3641 ~ . << Den graeve van 'oijelle Ler vergaederinghe camparerende 
versoeekt verbaelijek anticipatie van een deel van het ghepresen teerde 
. ubsidie, waerop hem gheseijt wordt dat hij ulc saude doen bij 
gheschrifte. >l (20 Atpril 1644) 25 

Reg. 564, fol. 95. 

3642*. << Des anderen daeghs de vergaedering he gheroepen sijnde 
bij sijne excellentie doet hij verbaelijek het selve versoeck, ende levert 
den voornoemden graeve van Noijelles an de vergaederinghe over eenen 
brief van sijne excellentie op het selve subject. >> (21 April 1644) 30 

Reg. 564, fol. 95-96. 

- . ----- --- - - -------
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3643. Besluit daarop terstond de principalen te raadplegen (21 April 
1644) 

Reg. 564, fol. 00 . 

3644. Het verzoek wordt toegestaan; presentatiebrief (23 April 1644) 

Reg. 564, fol. 96 en V 0
• 

3645. Vrijdom van accijnzen wordt toegestaan aan de douairière 
van Ramlx, weduwe van wijlen den hofmeester van de Aartshertogen 
(23 April 1644) 

Reg. 564, fol. 97. 

10 3646. Men besluit eenige onontbeerlijke werken te Hulst te laten 
inspecteeren (26 April 1644) 

Reg. 564, fol. 97. 

3647. Ingevolge het verzoek van Loys Manaulx en Pieter de Smet, 
algemeene pachters van het recht van 4 pond groote op den wijn, 

15 wordt hun toegelaten te trachten het uitvaardigen te verkrijgen van 
een, reglement tot vermijding van alle bedrog (26 April 1644) 

20 

Reg. 564, fol. 97 vo. 

3648. Men besluit de advocaten ten pensioene te raadplegen over 
het honden- en valkenbrood te Burcht en Zwijndrecht (26 April 1644) 

Reg. 564, fol. 97 vo. 

3649. Opdracht aan de commiezen om het voorschot van 400.000 gul
den op de nieuwe subsidie te lichten (26 April 1644) 

Reg. 564, fol. 97 vo. 

3650. Besluit dat de Vergadering den volgenden dag uiteengaat tot. 

25 op 19 Mei, om te !~per, voor de auditie van de rekeningen, weer bijeen 
te komen (26 A,pril 1644) 

Reg. 564, fol. 97 V 0
• 

3651. Besluit om alle documenten betreffende het proces over het 
bestiaalgeld met Brabant te verzamelen (26 April 1644) 

30 Reg . 564, fol. 98. 

65 



3652. Men besluit dat de vier commiezen hun staten van betaling op 
de subsidies zullen aanbrengen op de auditie van de rekeningen 
(26 April 1644) 

Reg. 564, fol. 98. 

3653. De bisschop van Gent C3
) brengt de acte acceptatie van de 5 

gewone en buitengewone bede, alsmede van het voorschot van 
400.000 gulden van de buitengewone bede mee; bedankingen van den 
gouverneur-generaal daarvoor, eindelijk een verzoek om 200.000 gul
den onmiddellijk gereed te hebben, hetgeen wordt toegestaan 
(27 April 1644) 10 

Reg. 564, fol. 98 en v 0
• 

3654*. << Acte acceptatie subsidie ter vergaederinghe overghebracht 
door den bisschop van Ghendt. ,, * « Bij de selve acte laet sijne excel
lentie de vergaederinghe in haer gheheel recht in justitie te vervolghen 
ofte haer te adresseren an de majesteit. ,, De gouverneur slaat de eisch 15 

af, dat het geld van de buitengewone bede slechts mag dienen tot het 
betalen van krijgsvolk dat in Vlaanderen dient, omdat de betaling van 
al deze tro~pen ten laste valt van de gewone bede, terwijl onder meer 
de in Artois gelegen troepen worden betaald met de buitengewone 
toelage van Vlaanderen. Indien echter het bedrag van de gewone bede 20 

te kort mocht schieten voor het betalen van de troepen van Vlaan
deren, zullen deze het eerst worden betaald met de buitengewone 
subsidie. Al de troepen zullen op denzelfden voet betaald worden. Wat 
den door de Staten geweigerden vrijdom van de kloosters aangaat, en 
vooral betreffende de bedelorden, de gouverneur zal dit laten onder- 25 

zoeken (22 April 1644) 
Reg. 564, fol. 98 V 0 -102. 

3655*. << Resolutie te schrijven an de majesteijt met den, brief seer 
crachtigh opghestelt. ,, Nopens de zaak Malineus C') (26 April 1644) 

Reg. 564, fol. 102-103. 30 

3656. Men besluit te schrijven aan den graaf van Iseghem, opdat 
hij bij den Koning de houding van de Staten zou verdedigen {_2

5
) 

(26 April 1644) 
Reg. 564, fol. 103 V 0

• 

( ~•) Triest. 
(24) Zie nr 3534. Deze brief in Corres1JOndance, lil , nr 1509 
( 2") Zie n• 3534. 

35 



- 515 -

3657. Zelfde brief te richten aan den heer de Vulder C6
), van den 

(( Supremen Raad » van den Koning, in panje (26 A,pril 1644) 

Reg. 564, fol. 103 v•. 

3658. Verzoek van den gouverneur-generaal om binnen kort 15 com-
5 pagnieën Ie belalfm (Bru sel , 30 April 1644) 

Reg. 564, fol. 104. 

3659. Brief van den gouverneur-generaal, opdat het overschot van 
de 100.000 gulden op de lichting van 400.000 gulden voorbehouden 
aan de artillerie, naar Brussel zon worden g-estuurd (Antwerpen, 

10 14 Mei 1644) 

15 

Reg . 564, fol. 104 v • . 

3660. De gouverneur-generaal vraagt het bekostigen van vesting
werken te Aire, dat door den vijand is bedreigd C7

) (Brussel , 
30 1\pril 1644) 

Reg. 5611, fol. 104 v•-105 . 

3661. De go uvernem-generaal vraagt dat werken aan den « namf 
fossé )) en aan hel fort Sint-François aan het Vlaamseh-Hoofd hij AirP. 
zouden worden he laald C8

) (Brussel, 16 Maart 1644) 

Heg. 564, fol. 106. 

20 3662. Brief vall den Raad van Financiën ; hij vraagt het sturen van 
een slaat van de nitgaven ten laste van de hvee laatste subsidies 
(2 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 106. 

3663. Brief van den Raad van Financiën over hetzelfde (n• 3560) 
25 (11 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 106 v • . 

(26) Antoon de Vulder, zoon van Maillart de Vulder (advocaat-fiscaal), werd zelf 
advocaat-fiscaal in 1610 en raadsheer in den Raad van Vlaanderen in 1613; zijn aanstel
ling in den Grooten Raad van Mechelen (1627) werd verbroken door afschaffing van het 

30 ambt; in de plaats daarvan werd hij lid van den n aad der Nederlanden te Madrid. Hij 
stierf in 1644 (Corresp., Ill, n• 1564). 

(21) De voorhoede van het Franscl1 leger komt op 24 Mei te Terwaan en verschijnt 
denzelfden dag aan den Nieuwen Dijk , tu sschen Aire en Sint-Omaars; ze neemt weldra 
het " Fort Rouge " in en trekt over den Nieuwen Dijk. De Spaansche troepen trekken 

35 zich terug binnen Aire en Sint-Omaars; op 21• Mei wordt Bourbourg bedreigd (VINCART, 

1644, ui tg. HENRARD, bladz. 30-32). 
(28) Zie de noot bij vorig nummer . 
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3664. In n .. 3659 en 3658 wordt na raadplegen van Geestelijkheid 
en vier collegiën afzonderlijk - vermits de Vergadering niet zetelt -
toegestemd (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 107. 

3665. Lijst. van de aanwezigen op de Vergadering van 22 Mei 1644, 5 

te Ieper 
Reg. 564, fol. 108. 

3666. Toestemming in het verzoek onder n"' 3660 en 3663 (zonder 
datum) 

Reg. 564, fol. 108 en vo. 10 

3667. Na onderzoek van sommige ondiepten in de vaart van Hulst, 
worden de aanbestedingen, gedaan om daarin te verhelpen, goedge
keurd; men besluit nochtans den '' ketsweg », langs deze vaart, vanaf 
Roodenhuize, niet te maken (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 108 V 0
• 15 

3668. Opdracht aan pensionaris .Jan Baers om te werken voor het 
verkrijgen van het octrooi tot heffen van een recht op de schepen in 
dezelfde vaart, terwijl ingenieur de Bucq last krijgt de bijdragen te 
ontvangen van de gelanden langs de oevers van de vaart, die nu tegen 
overstrooming zijn beschut (zonder datum) 20 

Reg. 564, fol. 109. 

3669. Men besluit in te gaan op den brief van den Raad van Finan
ciën van 12 Maart en naar Brussel het overblijvende van het voorschot 
van 300.000 gulden te sturen, mits de commiezen aldaar zelf aan de 
officieren het geld zullen overmaken (21 Mei 1644) 25 

Reg. 564, fol. 109 en yo. 

3670. De Vergadering weigert de troepen te Aire te betalen ten laste 
van de subsidie van 200.000 gulden, die bijna uitgeput is (21 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 100 yo. 

3671. Verzoek van den gouverneur-generaal om de 300.000 gulden 30 

(zie n• 3669) niet naar Brussel, maar naar Kortrijk te sturen (21 Mei); 
bevestigend besluit en antwoord (23 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 109 V 0 -110. 
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3672. Op het bericht van den gouverneur van Aire dat een beleg 
nakend is wordt het uitvoeren van de beslissing onder n~ 3664, ver
haast (29

) (23 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. HO vo. 

3673. Bericht dat de Fransehen over den Nieuwen Dijk zijn getrok
ken C0

); men vraagt aan den gouverneur-generaal te trachten het ver
woesten van het land door den vijand te verhinderen (24 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. HO vo. 

3674. Betaling van een som voor de vestingwerken te Sint-Omaars 
w (24 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. iii. 

3675. Commies Cobbaert, die met geld naar Aire getrokken is (zie 
n• 3672), bericht dat hij omwille van den vijand niet verder geraakt 
is dan Belle C1

); hij krij gt o,pdracht al wat mogelijk is te doen om tot 
15 Aire te geraken (24 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. i11 en V 0
• 

3676•. « Resolutie provisie van poeder ende loodt te senden naer 
Belle ende Berghen » (Sint-Winnox) C2

) (24 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 111 V 0
• 

20 3677. Opdracht aan commies Cobbaert om 16.000 gulden te leenen 
aan den 1pennin g 16, voor het betalen van werken te Aire en aan den 
Nieuwen Dijk (24 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 112. 

3678. Afslaan van het verzoek van deli magistraat van Sint-Winnox-
25 bergen, om daar vertegenwoordigers te sturen (28 Mei 1644) 

30 

Reg. 564, fol. 112. 

3679. Suggesties van den baljuw van Duinkerken om den vijand 
voor Bourbourg « te vercrancken )) worden aan den gouverneur-gene
raal , te Armentières , overgemaakt (28 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 112. 

(29) Zie de noot bij nr 3660. 
(30) Zie de noot bij nr 3660. 
(31) Zie de noot bij nr 3660. 
(32) Zie de noot bij n• 3660. 
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3680. Opdracht aan ammunitionaris Melgar om te Brugge een partij 
salpeter aan te schaffen (30 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. i12 vo. 

3681 ., . « Sijne excellentie met het legher sijnde tot Armentiers , ver
soeekt commissarissen vuijt. de vergaederinghe om 't saem en te corres- 5 

ponderen , waeran voldaen wort. )) (30 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. 112 vo. 

3682. Aankoop van een groot.e partij buskruit die aan Nicolas Blon
de! toebehoort (30 Mei 1644) 

Reg. 564 , fol. 112 vo. 

3683. Op het bericht van een n akenden aanval van de Hollanders, 
worden Hulst en Sas-van-Gent van voorraad voorzien en worden inder
haast eenige verdedigingswerken uitgevoerd lang de vaart van Brugge 
naar Damme en de Zuidleie C3

) (31 Mei 1644) 

Reg. 564, fol. i13. 

3684. Aanbesteding van dergelijke werken (1 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 113. 

3685. De Vergadering besluit aan den heer van Ribea ucourt mate
riaal te leerren (7 Juni 1644) 

10 

15 

Reg. 564, fol. i13 vo. 20 

3686. Een vertegenwoordiger van den Oudburg verklaart dat de 
betalingen aan de troepen gedaan door den magistraat van den Oud
burg, in de rekeningen van commies Volkaert ten onrechte niet werden 
gepasseerd, en dat ze zich daartegen in rechte zullen verzetten 
(10 Juni 1644) 25 

Reg. 564, fol. 114 en V 0
• 

3687. Betaling aan ammunitionaris Melgar voor een aantal niet 
opgesomde voorwerpen (10 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 114 vo. 

(33) Inderdaad, op dat oogenblil< deden de Hollant.lers de laatste toebet·eidselen voor 30 
een aanval op Sas-van-Gent. De eene afdeeling moest langs den Austriapolder tot Zeizate 
doordringen, terwijl het gros van het leger , onder Frederil\-Hendril<, te Philippine moest 
landen om over Assenede naar Zeizate te marscheeren . Zie Mémoir es, bladz. 323-325. 
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3688. Opdracht van den Raad van Financiën om de vaart van Gent 
naar Hulst behoorlijk. te doen onderhouden en verdiepen, en het water 
heter op le houden (brief van 6 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 114 V 0 -115. 

5 3689. Opdracht aan den magistraat van Gent om wat hiervoor noo
dig is te doen (11 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 115. 

3690. Betaling aan Maarten Buissou voor het oprichten van een 
halve maan te Nieuwpoort (11 Juni 1644) 

10 Reg. 564, fol. ii5 . 

15 

3691. Opdracht aan de vertegenwoordigers bij den gouverneur
generaal, te Sint-Winnoxbergen, om terug te keercn. • « Resolutie 
deselve ghecommiteerde te beschrijven om weder te commen. n 

(11 Juni 1644) 
Reg. 564, fol. 115. 

3692. Na het lezen van brieven van deze vertegenwoordigers , blijft 
men bij dit hesluit (15 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 115 V 0
• 

3693. Klachten tegen het feit, dat de garnizoenen van Vlaanderen, 
20 waarvan de betaling ten laste van de gewone bede valt, slechts een 

maand soldij hebben ontvangen, worden aan den gouverneur overge
maakt (13 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 115 V 0
• 

3694. Opdracht aan commies Cobbaert, van 's lands impositiën in 
25 het kwartier van Ieper, om de koopers van de goederen van den gefail

leerden Jacob Accaert, in bezit te stellen (14 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 115 vo. 

3695. Men be<s luit al het buskruit in de magazijnen van het land te 
laten onderzoeken en zoo noodig te laten raffineeren (15 Juni 1644) 

30 Reg. 564, fol. 116. 
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3696. Men besluit zich met de acten acceptatie van de gewone bede 
en de buitengewone subsidie van 600.000 gulden << te contenteTfm >> 

(15 Juni 1644) 
Reg. 564, fol. 116. 

3697. Men besluit zich te verzetten teget~ het aanstellen van raads- 5 

heer Malineus. door schrijven aan den Koning. Zie nr 3534 
(15 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 116. 

3698. Men besluit zich tot de rechtbank te wenden om de talrijke 
tegenkantingen gesproten uit het verkoopen der goederen van .J. Accaert to 
te doen ophouden (16 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 116 v• . 

3699~. « Resolutie hiervan paert te gheven an den Raedt van Vlaen
deren ende te versoecken dat sij den voornoemden Malineus tot Presi-
clent niet en sauden admitteren. » Zie nr 3697 (17 Juni 1644) 15 

Reg. 564, fol. 116 v•-117. 

3700*. « Brief OiP het selve subject aen sijne excellentie. » (23 Juni 
1644) 

Reg. 564, fol. 117-118 v•. 

3701. Regeling van een achterstallige schuld van Naugheer, vroeger 20 

commies van Je,per (23 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 118 v"-119. 

3702. De Vergadering besluit den volgenden Zaterdag te scheiden 
(23 .Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 119. 

3703. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 25 Juni 

Reg. 564, fol. 120. 

25 

3704• . << Petitie van een subsidie extraordinaire van 600 m. gul
dens. » Een nieuw leger is verzameld onder bevel van baron 
de Becq (l 4

). Talrijke troepen worden binnen Grevelingen belegerd , 30 

(Ui \.olonel !Jaron cle Becq, een Luxemburge l' , is een de1· beroen1 dste veldheeren van 
lij n tijd. 
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men zal trachten ze te ontzetten C5
). De hertog van Lorreinen C6

) is 
bereid zijn leger bij dat van de Spanjaarden te voegen, mits hem 
groote sommen worden uitbetaald; overal staan de zaken goed; de 
Keizer heeft Racoczy uit Hongarije verdreven, de Zweden hebben hun 

5 handen vol in den oorlog met de Denen. De hertog van Beieren heeft 
zoo'n macht verzameld, dat de Fransehen daar in het defensief zijn 
teruggedrongen. In Spanje eindelijk hebben de Fransehen eeQ groote 
nederlaag opgeloopen (brieven van Sint-Winnoxbergen, 19 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 120 V 0 -123 V 0
• 

10 3705. Brief van den gouverneur-generaal met een lijst van de troe
pen betaald met het voorschot van 300.000 gulden (Sint-Winnoxber
gen, 20 Juni 1644) 

Reg. 564, fol. 1.23 V 0 -125 vo. 

3706*. << Declaratie van de nombre van mannen staende ter repar-
15 titie van Vlaenderen. >> Samen met een brief van den Raad van Finan

ciën van 25 Juni 1644 

Reg. 564, fol. 126-127 V 0
• 

3707 "' . << Resultat t'accorderen 500 duijsent guldens tot het outset 
van Grevelingen. » Zie nr 3704. De Geestelijkheid verleent 400.000 gul-

20 den, en Gent 300.000 gulden; ze eischen meteen dat Malineus niet 
worde aangesteld. Brugge is de meening toegedaan, dat 500.000 gulden 
niet door uitzending, maar onder vorm van verkochte renten moeten 
worden toegestaan; Ieper verleent 400.000 gulden en het Vrije ein
delijk, 600.000 gulden (zonder datum) 

25 Reg. 564, fol. 128-13f V 0
• 

3708". « Different of het resultat wel ghemaekt is op de ghepre
senteerde somme, gheresolveert acte van presentatie te coucheren ende 
die an de principaelen te communiquieren. » (4 en 12 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 131 V 0 en 132. 

30 (35) Grevelingeu was, van meet af, llel doel van den Fransellen ve ldtocht; de Span-
jaarden hadden daar een sterk garnizoen geplaatst. Op 1 Juni ving llet beleg aan (VINCART. 
op. cit., bladz. 34-40). 

(3&) Karel, hertog van Lorreinen, speelt in die periOL1e een dubbelzinnige rol , waarbij 
hij nu eens met Spanje, dan weer met Frankrijk heult. 
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3709. Opdracht aan den aannemer van leveringen van hooi, steen
kool e.a. om zulks te leveren aan de cc corp de garde >> gelegen langs 
Zuidleie tusschen Gent, Brugge en Sint-Donaas (4 en 12 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 131 V 0
• 

3710. Besluit aan graaf Isenbourg, te Mariakerke, een ontvangstbe- 5 

wij te vragen voor het hem geleverde buskruit (12 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 132. 

3711•. cc Acte presentatie subsidie. )) Men. zal de som opbrengen door 
renten te verkoopen, gehypothekeerd in iedere kasseirij zooals het 
voordeeligst schijnt; • cc bij de selve acte wordt wederom gheinsisteert 10 

jeghens het aenstellen van den Raedtsheer Malineus. Brabander, als 
president van Vlaenderen » (12 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 132 V 0 -135. 

3712*. cc .\cte acceptatie subsidie. » (Sinl-Winnoxbergen, 15 Juli 
1644) 1.5 

Reg. 564, fol. 135 V 0 -136. 

3713 . cc Sijne excellentie versoeekt anticipatie van 200 duij ent gul
dens op het selve subsidie. » In werkelijkheid 250.000 (16 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 136 V 0 -137 vo. 

3714. Opdracht aan al de commiezen van den impost, om de boni 20 

van hun rekeningen in gereed geld te bewaren (20 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 137 V 0
• 

3715. Hesluit in te gaan op het verzoek onder nr 3713. " cc Hem sulcx 
loeghestaen. » (21 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 138. 

3716. Opdracht aan de commiezen van de impositiën, om renten te 
verkoepen aan den penning 16, voor efln kapitaal van 500.000 gulden 
(21 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 138. 

3717. De acte acceptatie wordt aanvaard (21 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 138 . 

25 

30 
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3718. Aanstellen van vertegenwoordigers om aanwezig te ZIJn bij 
het uittellen van de voorgeschoten 250.000 gulden (21 Juli 1644) 

Reg. 564, rol. 138. 

3719. Opdracht aan de commiezen van den impost : van der Beke te 
5 Gent, Charles Sprouckholf C7

) te Brugge, Absalen Lombaerl C8
) tf' 

leper, Jacques Michiels in het Vrije, om de renten te verkoo,pen zooals 
hierboven gezegd. Zie nr 3716 (21 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 138 V 0 -139. 

3720. Musketten met hun bijhoerigheden worden geleverd door dP. 
10 ammunitionarissen van den Lande aan de magistraten van Gent en van 

leper (22 Juli 1644) 

15 

Reg. 564, fol. 139 V 0
• 

3721. Bedankingsbrief van den gouverneur-generaal voor het stu
ren van de 250.000 gulden (22 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 139 v 0 -140. 

3722. Bericht aan de vertegenwoordigers die te Grevelingen zijn , 
dat de prins van Oranje met zijn leger omtrent Terdonck C9

) over de 
Sasschevaart is getrokken (27 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 140 V 0
• 

20 3723. Pensionaris Baers wordt belast dit bericht in allerijl aan den 
gouverneur-generaal te Sint-Winnoxbergen over te brengen , en hnlp 
te vragen (28 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 140 V 0
• 

3724. Brief van den gouverneur-generaal met bevel aan Charles de 
25 Cuupere cc officiaal >> van den ontvanger-generaal van de Financiën 

(37) Pauwel Sprouckholf was commies van de maalderij te Brugge in 1617-163ö 
(Reg. 3642-3656); Filips Sprouckholf bekleedt dit ambt in 1638-1659 (Reg. 3657-3664). Hij 
wordt hier dus bedoeld, en Karel moet een tweede voornaam zijn. 

(38) Absalon Lombaert was commies van de maalderij in het kwartier van Ieper 
30 in 1642-1652 (Reg. 4813-4816). 

(39) De eerste tocht op Sas-van-Gent liep op een sisser uit (Mémoires, bladz. 326-327). 
Na allerlei manceuvers, weet Frederik-Hendril' het Spaansch leger van graaf Isenbourg 
te bedriegen en slaagt erin de Sasschevaart zonder veel moeilij kheden over te trel,ken; 
onmiddellijk gaat het nu naar Sas-van-Gent ! (Mémoires, bladz. 328-333. Zie ooi' VINCART . 

35 op. cit., bladz. 48-50, 50-52, 84). 
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verschillende sommen uit te betalen, bestemd om Gr~velingen bij te 
i'laan (29 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 141 en v". 

3725. Dit wordt uitgevoerd (zonder datum) 
Reg. 564, fol. 141 V 0

• 

3726. Brief van den gouverneur-generaal; deze beveelt om zonder 
verwijl eenige compagnieën te betalen (Sint-Winnoxbergen, 26 Juli 
1644) 

Reg. 564, fol. 142. 

5 

3727. Brief van den Raad van Financiën waarbij bevolen wordt dat 10 

de troepen van mestre de camp Desgranges zullen worden betaald op 
het buitengewoon hulpgeld (30 Juli 1644) 

Reg. 564, fol. 142 V 0
• 

3728•. « Advis van sijne excellentie dat Grevelinghe overgheghe
ven is, eer de vremde trouppen hebben connen aencommen. >> Hij 15 

vraagt dat de 250.000 gulden toch worden uitbetaald, ten bate van de 
troepen waarmee hij verder het land verdedigt (40

) (Meulestede, 
1 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 143 en vo . 

3729. Brief van den gouverneur-generaal die beveelt geld bestemd 20 

tot de soldij van het leger uit te betalen aan An tonio Bezarra, officiaal 
van den pagador-generaal van het exercito (Menlcstede, 1 Augus
tus 1644) 

Reg. 5M, fol. 143 v 0 -144. 

3730. Dit. g·ebeurt (2 Augustus 1644) 
Reg. 564, fol. 144. 

3731. Bevel van den gouverneur-generaal om Pieter de Smet voor 
zijn leveringen van ammunitiebrood te hetalen (Meulestede, 2 Augus
tus 1644) 

Reg. 564, fol. 144 V 0
. 

25 

30 

("'O ) Over 11et beleg van Grevelingcn : VINCART, bladz. 54-108; de stad kon niet gered 
worden, noch door de pogingen van Piccolomini, noch door de aankomst van het leger 
van den hertog van Lorreinen. Op 9 Juli gaf ze zich over. Had ze zich drie dagen langer 
kunnen verdedigen, misschien ware ze gered geweest, want een machtig leger was in 
aantocht om ze te ontzetten. Over dit beleg zie ook • La prise du fort Saint-Ph.ilippe par 35 
le duc d'OrUans, avec ce qui s'est passé au s'iège de GraveUnes », Paris , 1644, in-4° , el 
HARREAU in • Bulletin de !'union Fau!connier "• 1901 . t. IV, bladz. 5-100. 
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3732. Anhvoord van den gouverneur-generaal op hetzelfde, waar
schijnlijk als gevolg op eenig tegenstribbelen van de Staten, (Saffelare, 
3 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 145. 

5 3733. Df)ze betaling wordt uitgevoerd (4 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 145 vo. 

10 

1.5 

3734. Besluit aan den gouverneur-generaal en aan den president 
Roose (4 1

) te vragen op welken voet men de zieke en gekwetste soldat.N• 
moet onderhouden in de hospitalen (5 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 145 V 0 -146. 

3735. Iteratieve brief van den gouverneur-generaal nopens de beta
ling onder nr 3728 die niet werd uitgevoerd omdat Grevelingen, waar
voor het geld bestemd was , ondertussschen is gevallen (Rieme, 
6 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 146 en V 0
• 

3736. Toelating aan de commiezen om de renten te verkoopen aan 
den penning 14 (8 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 147. 

3737. De som onder nr 3735 vermeld zou wel betaald zijn geweest 
20 (8 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 147. 

3738. Men zal aan de abdis van de Bijloke dezelfde vergoeding geven 
als vroeger, voor elken aldaar verpleegden soldaat (8 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 147. 

25 3739. Besluit dat de 500.000 gulden welke werden verleend voor het 
ontzetten van Grevelingen, zullen gebruikt worden voor het ontzetten 
van Sas-van-Gent (4 2

) (10 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 147 vo. 

(4!) De beroemde chef-voorzitter van den Geheimen Raad (zie ALEXA~DRE, Hi stotn : 

30 du Conseil pr'iVé, bladz. 101-398, passim. 
(•2) We hebben hooger gezegd hoe Frederik-Hendrik over de Sasschevaart is getrok· 

ken en onmiddellijk naar Sas-van-Gent marscheerde waar hij met het beleg aanving 
(zie Mémoires, bladz, 333 en volgende , en VINCART, bladz. 114 en volgende) , 
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3740. Nieuwe opdracht aan de commiezen om de renten te verkoopen 
aan dei~ penning 14 (11 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 14.8. 

3741. Brief van den gouverneur-generaal die vraagt de troepen 
onder nr 3726 vermeld, te betalen (Rieme, 9 Augustus 1644) 5 

Reg. 564, fol. 148 en vo. 

3742. Brief van den gouverneur-generaal die de betaling aan de 
troepen van den hertog van Lorreinen, ten laste van de buitengewone 
subsidie brengt (Rieme, 12 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 148 v 0 -149. 

3743, HiP.rin wordt toegestemd (15 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 149. 

3744. Besluit geld naar Cassel te sturen om daar den noodigen voor
raad in te doen; de commies van Ieper moet daarvoor zorgen (15 A ugus-

'10 

tns 1644) 1:1 

Reg. 564, fol. 149 vo. 

3745 *-' . << Oclroij om renten te maghen opnemen ten advenante van 
den penninck twaelfve nietj eghenstaende de placcaten sulcx verbie
dende. )) (Brussel , 16 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 150-152 V 0
• 

· 3746. Bevel aan de commiezen om de renten op dien voet te verkoo
pen (18 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 152. 

20 

3747. Opdracht aan de vertegenwoordigers van Ieper om na het 
uiteengaan van de Vergadering, te zorgen voor het ~pnemen van de 25 

vestingwerken te Aire (21 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 152, 

3748. Brief van auditeur Verreijken, in naam van den g·ouverneur; 
hij neemt acte van hetgeen de Staten ten gunste van Cassel hebben 
gedaan en bericht dat het leger van den hertog van Lorreinen daar nu ao 
in de omstreken li gt ; hij raadt de Staten aan zich tot den graaf van 



- 527 -

Busquoy te wenden indien ze klachten hebben uit te brengen voor de 
door de tro~pen aangebrachte schade (Desteldonck, 15 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 152 v •. 

3749. Brief van den gouverneur-generaal, met strategische inlich-
5 tingen (13 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 153 en vo . 

3750. Brief van Verreijcken; hij bedankt voor het sturen van den 
brief, waarop bovenstaande een antwoord is (Rieme, 12 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 153 V 0
• 

w 3751. Lijst van de troepen die ten laste van de buitengewone sub-
sidie moeten vallen, samen met een brief van den Raad van Financiën 
(3 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 154-155. 

3752. Brief van den Raad van Financiën (van 17 Augustus) en van 
:t.5 den gouverneur (van 1 Augustus 1644), waarbij bevolen wordt de 

compagnie van kap. van Wieme, bevelhebber te Kieldrecht, te betalen 

Reg. 564, fol. 155 en V 0
• 

3753. Brief van den Raad van Financiën waarbij de wedde van den 
gouverneur van het Vlaamseh-Hoofd ten laste van de buitengewone 

20 subsidie wordt gebracht; het rebvest van dezen. officier volgt 
(18 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 156-157. 

3754. Dit wordt geweigerd (P, de zin is onvolledig, het. woord << te 
excuseren n, schijnt weggevallen) (22 Augustus 1644) 

25 Reg. 564, fol. 157. 

3755 ~- . « Brief van sijne Excellentie don Francisco de Melo, ver
soeekende mits het overgaen van het Sas van Gendt, ghemaekt te 
worden een canael ofte retranchement tot het decken van het Landt 
van ~Taes n {'

3
) (Desteldonck, 18 Augustus 1644) 

~o Reg. 564, fol. 157-158. 

(&S) Sas-van-Gent is gevallen op 27 Augustus; zie over het beleg • Mémoires de 
Fréd.éric-Henrt n, bladz . 335-343; VINCART, op. cit. , bladz. 116-130. 

' ' 
1 

1 
1 
1 
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3756. Men besluit groote hoeveelheden buskruit te koopen voor de 
magazijnen van Ieper en Gent ('') (23 \ugustu 1644) 

Reg. 564, fol. 158. 

3757. Opdracht aan de Hennin , bevelhebber te Hulst, om het bu -
kmit terug te sturen, dat geraffineerd mo<> t. worden (23 Angustus 1644) 5 

Reg. 564, fol. 158. 

3758. Men besluit de overblijvende 100.000 g ulden (van de subsi
die , of van de voorgeschoten 250.000 gulden P) te gebruiken tot he1. 
betalen van de troepen die oorlog voeren in Vlaanderen, of in de 
Vlaamsche steden en de grenssteden van Artois liggen (26 Augus- 10 

tus 1644) 
Reg. 564, fol. 158 en v • . 

3759• . (( Resolutie "t excuseren de betaelinghe van het selve nieuwe 
ghedelf . » Zie rt'" 3755 (26 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 158 v•. 

3760. Men besluit den heer van Nreufrives en den auditeur van de 
rekenkamer de Vo te ontbieden te Ieper op 2 October voor de auditie 
van de rekeningen van beden en subsidiën van 1643 (26 Augustu. 1644) 

Reg. 564, fol. 158 v• . 

1!\ 

3761. Opdracht aan de commiezen om het inkomen van de ver- 20 

pachte rechten te doen kennen met hun advies over die districten die 
vermoedelijk hun volledig bedrag niet kunnen opbrengen. Zie nr 3745 
(27 '\ ugustus 1644) 

Reg. 564, fol. 159. 

3762. De Staten weigeren het toestaan van een bepaalde betaling 25 

door den gouverneur-generaal gevraagd voor hel regiment don Oct.avio 
Guasco (27 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 159. 

3763. Afwijzen van de lijst van de troepen die zouden ten laste 
vallen van de subsidie (zie nr 3751) Yermits door de acte acceptatie van 30 

de subsidie, de te chikking over de 250.000 gnlden niet aan den 

( .. ) Deze steden waren nu immeJ"s mt! t belegering bed1·eigd ! 
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gouverneur-generaal overgelaten werd (ze waren voor Grevelingen 
bestemd) (27 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 159. 

3764. Brief van den gouverneur, die sterk aandringt op het betalen 
5 van de << het nieuwe gedelf ». Zie n• 3759 (Dendermonde, 28 Augus

tus 1644) 
Reg. 564, fol. 159 V 0 -160. 

3765. In afwachting dat een lijst van de daar verpleegde zieken 
wordt voorgelegd, schenkt men een voorschot van 200 pond groote 

10 aan het O.L.V. hospitaal te Ieper (31 Augustus 1644) 

Reg. 564, fol. 160. 

3766. Vertoog van den gouverneur-generaal : de subsidie van 
500.000 gulden was bestemd voor het ontzettet~ van Grevelingen, 
daarna van het Sas. Die twee steden werden door den vijand ingeno-

15 men. Over het gebruik van de betaalde sommen (zie nrs 3724, 3729), 
heeft men aan de Staten geen inlichtingen willen geven, ook is er geen 
acte van acceptatie van de 500.000 gulden voor het nieuwe oogmerk, 
waarvoor ze moeten dienen vermits het primitieve doel moet worden 
opgegeven. Men zal dan ook de gevraagde betalingen, zooals deze aan 

20 het regiment Guasco, weigeren (zonder datum) 

Reg. 564, fol. 160 V 0 -161 V 0
• 

3767. Zalvend antwoord van den gouverneur-generaal die belooft 
alles te regelen (45

) (Desteldonck, 3 September 1644) 

Reg. 564, fol. 162-163. 

25 3768. Herhaald besluit het u gedelf )) Lusschen Roodenhuize en 
Moerspeye niet te bekostigen es) (5 September 1644) 

Reg. 564, fol. 163. 

3769. Men zal eenige troepen, waaronder het garnizoen van hel 
Kasteel van Gent, betalen na ontvangst van de acte acceptatie van Of' 

30 subsidie van 500.000 gulden (5 September 1644) 
Reg. 564, fol. 163. 

(U) Men heeft werkelijk medelijden met dezen vorst die niet alleen aan twee over
winnende vijanden het hoofd moet bieden, maar dan ooi' nog met de Staten van elke 
provincie moet afrekenen ! 

35 (46) Zie n• 3764. 
67 
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3770. Men besluit de subsidie van 600.000 gulden uit te zenden 
over Vlaanderen en ze te betalen in zes maanden , vanaf 15 Octo
ber 1644 (5 September 1644) 

Reg. 564, fol. 163 v•. 

3771. Brief aan den gouverneur-generaal : antwoord en weerlegging 5 

van den zijne (nr 3767). Het is wel door zijn schuld dat de acte accep
tatie niet werd opgestuurd; men zal het (( gedelf » tusschen Roodenhuize 
en Moerspeye niet bekostigen en wat overblijft van de subsidie va11 
500.000 gulden gebruiken om de troepen die in het land dienen, te 
betalen. Zie nr 3758 (zonder datum) 10 

Reg. 564, fol. 164-165 v• . 

3772. Opdracht aan ammunitionaris de la Mothe om te Hulst het 
buskruit te gaan halen dat moet worden geraffineerd (10 Septem
ber 1644) 

Reg. 564, fol. 165 v•. 

3773. Nieuwe brief van den gouverneur-g·eneraal; hij geeft uitleg 
over het gebruik van de reeds betaalde gelden van de subsidie van 
500.000 gulden en dringt weer aan op het bekostigen van het (( gedelf » 

tusschen Roodenhuize en Moerspeye (Dendermonde, 9 September 1644) 

Reg. 564, fol. 166-167. 

3774. Brief van president Roose, die het sturen van de acte accep
tatie van de 500.000 gulden aankondigt, en waarin tevens gezegd 
wordt dat de gouverneur-generaal de voorstellen van de Staten nopf\ns 
het bewuste << gedelf >> verwacht (Dendermonde, 10 September 1644) 

Reg. 564, fol. 167 en v• . 

3775. Herhaald besluit, vermoedelijk opgedrongen door de verte
genwom·digers van Brugge, leper en het Vrije, om het (( gedelf » niet 
te bekostigen (47

) (13 September 1644) 

Reg. 564, fol. 167 v• . 

15 

20 

25 

3776. Model van brief van opdracht aan elke stad en kasseirij om 30 

haar quota in de subsidie van 600.000 gulden op te brengen (zonder 
datum) 

Reg. 564, fol. 168. 

(41) Zie VINCART, op. cit., bladz . 1498. 
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3777. Repartitie van de subsidie van 600.000 gulden (zonder datum) 
Reg. 564, fol. 168 V 0 -169 vo. 

3778. Brief aan den gouverneur-generaal waarbij het bekostigen van 
het (( geelelf » geweigerd wordt, om de acte acceptatie wordt verzocht, 

5 evenals om de lijst van de betalingen, ten laste van de subsidie reeds 
gedaan (zonder datum) 

10 

Reg. 564, fol. 167bis en vo. 

3779. Men besluit opnieuw geld naar Casset te zenden (17 Septem
ber 1644) 

Reg. 564, fol. 167bis V 0 • 

3780. Regeling voor het valideeren van de sommen, aan den magis
traat van Sint-Winnoxbergen toegestaan als vergoeding voor wat ze 
in 1609 hebben voorgeschoten (19 September 1644) 

Reg. 564, fol. 168bts. 

15 3781. Opdracht aan commies van Volden om de verpachtingen voor 
Bourbourg en Mardijk te Sint-VVinnoxbergen en Duinkerken te doen , 
omdat de reis gevaren biedt (20 September 1644) 

Reg. 564, fol. 168bts. 

3782. Verzoek aan hoofdpresident (Roose) om van den gouverneur-
20 generaal te verkrijgen dat de Vergadering zou mogen uiteengaan 

(20 September 1644) 
Reg. 564, fol. 168bis. 

3783. Brief van de Mello; hij beveelt met andere middelen dan op 
de subsidie van 500.000 gulden het 11 gedelf » te bekostigen, en een acte 

25 presentatie te doen, waarnaar hij de acte acceptatie van de subsidie van 
500.000 gulden zal regelen (Dendermonde, 20 September 1644) 

Reg. 564, fol. 168bts V 0 -169bts vo . 

3784. Voorleggen aan den gouverneur van de (( Verdere acte pre
sentatie op de acte van het voorseijde subsidie )) van 500.000 gulden, 

30 dat volgt. Dit geld moet uitsluitend dienen tot het betalen van het 
leger; de penningen zullen door de Staten worden betaald naar de lijst 
van troepen die door den gouverneur-generaal wordt voorgelegd. Alle 
reeds gedane betalingen zullen op de subsidie gevalideerd worden, 
alsook de quotas van de door den oorlog geruïneerde districten, in de 

35 subsidies van 600.000 en 500.000 gulden (24 September 1644) 
Reg. 564, fol. 170-174 V 0

• 
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REGISTER 565. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met den 2en octobre 1644 
ende eijndende 13tn decembre 1645. 

3785*. '' Alvooren r~partitie van het subsidie op 's lants incom
men. )) Dit betreft de repartitie van de gewone bede voor het zomer- 5 

seizoen 1644, van de buitengewone subsidie van 600.000 gulden en 
van het tekort van de gewone bede gedurende de wintermaanden, ten 
bedrage van 297.000 gulden (zonder datum) 

Reg. 565, fol. 3-11. 

3786. Op 3 October zetelt de Vergadering te Ieper en gaat over tot 10 

de auditie van de rekeningen voor twee buitengewone hulpgelden : 
dat van 600.000 gulden en dat van 300.000 gulden, allebei in 1643 
toegestaan (3 October 1644) 

Reg. 565, fol. 1fb1". 

3787. De magistraat van Belle bericht dat een afdeeling van 15 

7.000 Fransehen naar zijn stad oprukt. De Vergadering besluit dit 
" stappans » aan den gouverneur-generaal en den hoofdpresident van 
den Geheimen Raad te melden, en ondertusschen al den mogelij ken 
voorraad naar de bedreigde vesting te sturen (3 October 1644) 

Reg. 565, fol. 11 b'"-12. 

3788. De gouverneur-generaal is op weg naar Kamerijk. Een 
ijlbode wordt naar hem gestuurd (3 October 1644 u na noene ))) 

Reg. 565, fol. 12. 

20 

3789. Vergunning aan baljuw, meiers en schepenen van Burcht en 
Zwijndrecht om over te gaan tot auditie en sluiting van de reke- 25 

nfngen (5 October 1644) 

Reg. 565, fol. 12 v•. 
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3790. Dergelijk bericht en dergelijke maatregelen als m nr 3787, 
betreffende deze maal Waasten (6 October 1644) 

Reg. 565, fol. 12 v 0 -13. 

3791. Vertoog van den magistraat van Cassel nopens de nood onder 
5 de troepen. De Vergadering besluit hem 1.000 gulden te sturen en 

bij de centrale instanties aan te dringen opdat deze soldaten zooals 
gewoonlijk ammunitiebrood zouden krijgen (7 October 1644) 

Reg. 565, fol. 13 en vo. 

3792. Herhaalde alarmkreten van den magistraat van Waasten (zie 
1.0 nr 3790). De Vergadering beslult musketten, kruit en lood naar deze 

stad te sturen (8 October 1644) 

Reg. 565, fol. 13 V 0 ·14. 

3793. (( Gratuiteit » van 100 kronen (ter waarde van 100 gulden) 
aan markies de Ville, luitenant van den hertog van Lorreinert (9 Octo-

15 ber 1644) 
Reg. 565, fol. 14 en vo. 

3794. De Fransehen dreigen Belle en Poperinge in brand te steken. 
De magistraten van deze steden vragen aan de Staten of ze het recht 
hebben, met de brandschatters een overeenkomst te sluiten om deze 

20 ramp te vermijden. De Vergadering weigert hierover te beslissen : de 
betrokken magistraten moeten zich tot den gouverneur-generaal C) 
wenden (9 October 1644) 

Reg. 565, fol. 14 V 0 ·15. 

3795. Besluit dat al de kasseirijen uit Oost en Westelijk Vlaanderen 
25 verslagen moeten insturen over de uitspattingen der soldaten. Deze 

stukken zullen aan den gouverneur-generaal worden voorgelegd 
(12 October 1644) 

Reg. 565, fol. 15 en vo . 

3796. De gouverneur-generaal trekt te velde en vraagt geld aan de 
30 Staten. Ze antwoorden dat ze over acht of tienduizend gulden beschik

ken en bereid zijn ze uit te geven zooals hij zal bevelen, op voorwaarde 

(1) Het is een afdeeling onder bevelhebber de Gassion, die tot gewelddaden wil 
overgaan. Belle werd geplundert. Cf. VINCART, loc. ctt. 
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dat deze som gevalideerd wordt op de buitengewone hulpgelden 
(13 October 1644) 

Reg. 565, fol. 15 V 0 -16. 

3797. Op verzoek van Jas par Limosijn en andere pachters besluit 
de Vergadering dat ze zullen brieven verkrijgen waardoor het aan alle 5 

officiers bevolen wordt hen te helpen bij het innen van hun schulden 
(14 October 1644) 

Reg. 565, fol. 16. 

3798. Alhoewel het innen van den brouwersgulden, den impost, 
de impositiën en het maalderijgeld in de kasseirij Sint-Winnoxbergen 10 

reeds werd verpacht, vraagt Jan du Monuet hem deze pacht over te 
laten, omdat, naar hij beweert, de verpachting op onregelmatige 
wijze doorging. Zijn aanbod bedraagt het dubbele van de aanvaarde 
pachtsom. De Vergadering besluit de principalen hieroYer te raadple-
gen. Zie nr 3805 (18 October 1644) 15 

Reg. 565, fol. 16 v 0 -17. 

3799*. « Resolutie de vergaederinghe van lpre te vertreeken naer 
Ghendt om met den commis van Finantien te liquideren de betae
linghe ghedaen op het subsidie ende t' anhooren de propositie au 
den staet te doen van weghen Sijne Excellentie. >> (18 October 1644) 20 

Reg. 565, fol. 17. 

3800*. (( Brief van den Coninck van Spaignien adviserende het 
anstellen van Don Jean d' Autriche Sijnen Sone tot gouverneur deser 
Landen ende bij provisie tot sijn arrivemenl den Marquis de Castel 
Rodrigo » (") (Saragossa, 25 April 1644) 25 

Reg. 565, fol. 17 V 0 -18 vo. 

(2) De gouverneur-generaal moest in beginsel, van korrinklijken bloede zijn. Na het 
afsterven van den Cardinaal-Infant, werd aartshertog Leopold aangeduid als het meest 
geschikt voor dezen post (Correspondance, lil, nr 1387); dit reeds in December 1641. In 
afwachting van zijn komst in de Nederlanden, werd don de Mello tot waarnemend gouver- 30 
neur-generaal aangesteld : zijn nederlaag te Rocroy schijnt echter zijn ongenade te heb
ben veroorzaakt; op 5 Juli 1643 wordt inderdaad het gouverneurschap ad interim toever
trouwd aan markies Castel Rodrigo (Corresp. , nr 1429); door een brief van ZO December 
1643 echter, die - alhoewel anders gedateerd, toch dezelfde schijnt te zijn als boven
staand nummer van het resolutieboek - wordt Don Juan tot gouverneur-generaal aan- 35 
gesteld. Op dat oogenblik heeft Castel Rodrigo nog altijd zijn ambt niet opgenomen 
(Corresp., nr 1481) . 
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3801". (( Acte acceptatie subsidie ghevraeght in den voorgaenden 
boeck. >> Zie nr 3784. " (( Bij de selve acte wordt in staete ghehauden 
het in possessie stellen van den raedtsheer Malineus als President van 
Vlaenderen. » (Brussel, 3 October 1644) 

Reg. 565, fol. 19-24. 

3802. De auditie der rekeningen gaat door te Gent (22 October 1644) 
Reg. 565, fol. 24. 

3803" . (( Petitie van een subsidie ordinaire van hondert elf duijsent 
guldens ter rnaent met cleene briefven van instructie. » De brieven 

10 gaan reeds uit van markies de Castel Rodrigo C) (17 October 1644; 
petitie gedaan op 25 dito) 

Reg. 565, fol. 24 V 0 -27. 

3804. Markies van Castel Rodrigo en markies de Ville vragen soldij 
voor de troepen van den hertog van Lorreinen, ten laste van de sub-

15 sidie van 500.000 gulden. De Staten slaan het verzoek af (25 Octo
ber 1644) 

Reg. 565, fol. 27 en vo. 

3805. Opdracht aan de commiezen Caloen, Michiels en Rapaert om 
aan de Vergadering mede te deelen wie de pachters zijn waarvan 

20 du Monuet de pachten wil overnemen (zie nr 3798) en de bedragen 
van deze pachten (26 October 1644) 

Reg. 565, fol. 27 vo. 

3806. Men besluit de principalen te raadplegen nopens het verzoek 
van mestre de camp de Ribeaucourt om betaling van zijn ((compagnie 

25 colonelle » (26 October 1644) 
Reg. 565, fol. 27 V 0

• 

3807. Opdracht aan de commiezen van 's lands impositien om de 
bedragen van de pachten bekend te maken (26 October 1644) 

Reg. 565, fol. 28. 

30 3808. Claas Claes werd opnieuw gevangen genomen, maar de magis
traat van Ieper heeft een hem gunstig vonnis geveld. De Vergadering 
besluit beroep aan te teekenen tegen deze uitspraak (26 October 1644) 

Reg. 565, fol. 28. 

(3) Manuel de Moura y Cortereal, graaf van Lumiarez. 
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3809. Men besluit aan de principalen te vragen hoe te handelen 
in zake de door vele pachters gevraagde kwijtschelding van hun pacht 
(27 October 1644) 

Règ. 565, fol. 28 en V 0
• 

3810. Gratificatie aan den gouverneur van Hulst (27 October 1644) 5 

Reg. 565, fol. 28 V 0
. 

3811 "' . « Verscheijde gratuiteijlen soo aen de Raedtsheeren tot 
Mechelen als an d'advocaten, procureurs ende clercquen, diensten 
ghedaen hebbende in de revisie van de vergaederinghe jeghens d'heer 
Jan van Hove )) (4

) (27 October 1644) 10 

Reg. 565, fol. 28 vo 

3812. Men zal aan de principalen vragen, of ze het goed vinden dat 
de commiezen op de volgende Vergadering komen rekenschap doen 
van het voorgaande seizoen (27 October 1644) 

Reg. 565, fol. 28 V 0
• 15 

3813 ._ . « Resolutie die acte niet te anveerden om dat de provintie 
daerbij belast wordt garnisoenen te onderhauden in Artois ende te 
betaelen de compagnien garde mitsgaeders de resterende trouppen van 
den hertogh van Loreijnen. )) Zie n• 3801 C) (27 October 1644) 

Reg. 565, fol. 29. 20 

3814. De Vergadering gaat uiteen tot 16 November 1644 (27 Octo
ber 1644) 

Reg. 565, fol. 29. 

3815. Opdracht aan de commiezen Volckaert, Caloen en Cobbaert 
om hun leeningen met drie maand te verlengen (27 October 1644) 25 

Reg. 565, fol. 29. 

3816"' . « Betoogh van de betaelinghe van 500 duijsent guldens 
gheaccordeert tot secours van Grevelinghe in den voorgaenden boeck 
ende watter over betaelt is . )) Zie n• 3602 (zonder datum) 

(•) Zie nr 1875. 

(8) Zie n• 3124. 

Reg. 565, fol. 29 V 0 -3i vo. 30 
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3817. Brief van markies Castel Rodrigo. De quotas van de districten 
die door den oorlog zijn verwoest, mogen wordeQ afgetrokken van het 
bedrag van de subsidie van 500.000 gulden. Deze vermindering 
bedraagt 170.000 gulden. Ze zal echter slechts worden toegestaan , 

5 indien de 70.000 gulden die van die subsidies overblijven worden 
gebruikt om de troepen van den hertog van Lorreinen te betalen. Zie 
nr 3804 (Brussel. 14 November 1644) 

Heg. 565, fol. 32 en v o. 

3818. O,p 16 November worden de adviezen van de subalternen 
10 nopens het voortzetten van de gewone bede overgebracht. Daarove1· 

zal collatie worden gehouden op 24 ~ ;ovember (16 November 1644) 

15 

Heg. 565, fol. 33. 

3819. Men zal de principalen raadplegen over het betalen van het 
regiment van graaf van Mouscron (16 November 1644) 

Heg. 565, fol. 33. 

3820. Afwijzen van een verzoek om betaling van de troepen van den 
hertog van Lorreinen (16 NoYember 1644) 

Heg·. 565, fol. 33. 

3821. Machtiging van de hoofdcolleges, om in overleg met de com-
20 miezen van het land te leslissen over het verzoek om kwijtschelding 

of staat van executie van de pachters van hun kwartier (16 Novem
ber 1644) 

Heg. 565, fol. 33 v 0
• 

3822"' . (( .Hesolutie ij der heer van de vergaederinghe toe te legghen 
t5 thien ponden gtooten tot secours van een rauwcleedt over de dood1 

van de Coninginne van Spaignien. >> (16 November 1644) 

Reg . 565, fol. 33 v o. 

3823. Opdracht aan commies Cobbaert om deu gewezen comnues 
Naugh~er door executie te dwingen tot betaling van het achterstalligP. 

30 van zijn laatste rekening (16 November 1644) 

Heg. 565, fol. 33 vo. 

l 
I 
I 
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3824. Opdracht aan het college van het Vrije om de gegrondheid 
'an de aantijgingen van Jan dn ;\lomtel te onderzoeken. Zie nr 3798 
(16 November 1644) 

Reg. 565, fol. 34. 

3825. Opdracht aan commies Cobbaert om 2. 700 gulden te leenen 5 

aan den penning 16 (16 Noevmber 1644). 

Reg. 565, fol. 34. 

3826*. « De vergaederinghe sijnde tot lperen worden d'advisen 
van de heeren principaelen op het subsidie ghevraeght tot Ghendt. » 

Dit is een vergissing : de Vergadering zetelt niet te Gent, maar te 10 

leper; het gaat niet over een 11 subsidie )) maar over de gewone bede, 
aangevraagd onder nr 3803 (Gent, 28 November 1644) 

Reg. 565, fol. 34 V 0 -37. 

3827*. « Op de selve advisen gheen resultat ghemaekt sijnde, ghe
resolveert acte presentatie te stellen ende ande heeren Principaelen 15 

toe te senden ende dat het scheen gheaccordeert te sijn 80 duijsent 
guldens ter maendt. )) 

•· 11 Te noteren doende dat de gheestelijcke beneffens die van den 
Vrijen hadden gheconsenteert 90 m. guldens, die van Brugghe 80 duij
~ent guldens ende die van Ghendt ende Ipre de loopende middelen. )) 20 

(28 November 1644) 

Reg. 565, fol. 37 v". 

3828. Jan van Marcke, gewezen commies van Brugge, moet het 
bedrag van zijn schuld aan de Stalen melden (29 November 1644) 

Reg. 565, fol. 37 V 0
• 25 

3829. Men zal aan den gouverneur-generaal berichten dat de colle
giën worden geraadpleegd over den hiernavolgenden brief (1 Decem
ber 1644) 

Reg. 565, fol. 37 V 0
• 

3830. Brief van den gouverneur-generaal met verzoek om de ao 
70.000 gulden die overblijven van de subsidie van 500.000 gulden 
te betalen (27 November 1644) 

Reg. 565, fol. 38 en vo. 
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3831. Opdracht aan de commiezen van de imposten, om rekenschap 
te doen voor de drie laatste seizoenen (2 December 1644) 

Reg. 565, fol. 39. 

3832 '. « :::lijn excellentie verstaen hebbende, dat de subaltern~; 

5 hunne prescntatien int subsidie sauden vermindert hebben ende dat 
sulcx saude achtervolght worden bij de vergaederinghe, sent an de 
vergaederinghe den graeve de Noijelles met briefven van eredentie 
om sulcx te beletten, naementlijck omdat het is de eerste petitie die 
hij ghedaen heeft ende den grooten noot, versoekende andermael col-

10 latie ghehauden te worden naer dien de vergaederinghe hadde ghede
clareert sulcx in hun macht niet te sijn . >> (3 December 1644, brieven 
van 21 November en van 1 December) 

Reg. 565, fol. 39-40 V 0
• 

3833•. « Resolutie daerop collatie te hamten op den 9"" decembre 1644 
15 daernaer. >> De Vergadering gaat tevens uiteen (4 December 1644) 

20 

Reg. 565, fol. 40 V 0
• 

3834. Alle officieren moeten Fr. de ltoelanls, pachter van den impost 
en de impositiën in het kwartier van Cas el, bijstaan bij hel innen 
van die rechten (4 December 1644) 

Reg . 565, fol. 40 v 0 -41 v o . 

3835~ . << Resultat te accorderen 90 duijsent guldens ter maendt 
inghegaen r• Novembre 1644. ,, Zie n"" 3801 en 3826. Omnium voti.:) 
(zonder datum) 

Reg. 565, fol. 41 V 0 -44 v o. 

25 3836. Acte presentatie van deze bede. « Les estats de la province de 
Flandre >> hebben het verzoek van graaf van Noyelles aanboord; ze 
hebben daarover geraadpleegd (( les villes et chatellenies subalternes 
ensemble la résolution des nobles , notables et communes d'iceluy 
pays >> (( 1plusieurs desdits nobles e t notables n hebben verklaard niet. 

30 méér te kunnen betalen dan de loopende middelen opbrengen . Noch
tans, uit (( zele et promptitude au service du Roy et (pour) Ie maintien 
de la religion catholique )), besluiten de Staten 90.000 gulden per 
maand toe te staan. Ze vragen troepen en een bestendigen aanvoerder 
aan te stellen om sommige gebieden - misschien de vaart van Gent 

35 naar Brugge - te verdedigen; ze eischen dat niemand, wereldlijke noch 
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geestelijke, van het betalen van de rechten wordt vrijgesteld, zelfs niet 
de inwoners van Ronse, Sint-Amands, Baasrode, Opdorp, Sint-Jan 
Steene, noch de beheerders van bergen van barmhartigheid (13 Decem
ber 1644) 

Reg. 565, fol. 44 v•-47 v•. 

3837. De regimenten van Grobbendoncq en Mouscron worden 
betaald met wat van de laatste gewone bede overblijft, blijkens de 
rekeningen opgemaakt door de erfgenamen van wijlen ontvanger
generaal de Vicq (13 December 1644 ?) 

Reg. 565, fol. 47 v•. 

3838. De Vergadering besluit OiP 14 December naar Brussel te trek
ken om de acte presentatie over te brengen (13 December 1644) 

Reg. 565, fol. 47 v• . 

5 

iO 

3839. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van 
Assenede-Ambacht, om kwijtschelding van zijn achterstallige quota 15 

in de sommen die werden uitgezonden in April 1644, en uitstel van 
betaling van zijn quota in de beden van 1643. Zie nr 3726 (13 Decem
ber 1644) 

Reg . 565, fol. 47 v•. 

3840•. (( Verpachtinghe van de twee baergien van Ghendt op 20 

Bruggh et e converso met de conditien voor 1.900 p. gr. ,, (zonder 
datum) 

Reg. 565, fol. 48-56 v• . 

3841. Men besluit aan den gouverneur-generaal en aan de leden 
van den Raad van State het verslag over de baldadigheden van soldaten 25 

in het Land van Waas over te maken (Brussel, 15 December 1644) 

Reg. 565, fol. 57 en v•. 

3842. Men besluit aan te dringen bij den hoofdpresident om intrek
king te verkrijgen van den staat van executie die aan den magistraat 
van Dendermonde werd verleend. Zie n• 3144 (15 December 1644) ao 

Reg. 565, fol. 57 v • . 

l 
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3843. Men besluit het regiment de Lira te betalen ten laste van de 
subsidie van 500.000 gulden, voor zoover deze subsidie niet uitgeput is 
(24 December 1644) 

Reg. 565, fol. 57 V 0 -58. 

n 3844. Men besluit eenige compagnieën te betalen mel het overschol 
van de laatste gewone bede (24 December 1644) 

Reg. 565, fol. 58. 

3845" . (( Brief van den coninck van Spaignien den lande bedanckende 
van sijne fideliteijt ende zele. )) (Madrid, 23 October 1644) 

10 Reg. 565, fol. 58 V 0 -59. 

3846. Acte acceptatie van de gewone bede. Zie n·· 3835 (20 Dec(>m
ber 1644) 

Reg. 565, fol. 59 V 0 -62 vo. 

3847*. (( Resolutie de selve acte te senden an de Collegien. • 
15 (1 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 62 vo. 

3848. Aanbesteding van het maken van 600 spaden en 200 honwee
len bestemd tot het kastcel van Gent (7 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 64. 

20 3849. Opdracht aan commies Volckaert, heer van Welden, om den 
magistraat van Assenede-Ambacht te executeeren voor het opbreng-en 
van zijn quota in de subsidiën. Zie nr 3744 (9 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 64. 

3850. Opdracht aan de pachters van de veerschuiten (zie n•· 3840) 
25 om hun borgen op te geven (10 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 64. 

3851*. (( Resolutie die acte weder te senden om dat in fine stondt 
'' que faute de non accord du subside extraordinaireademander desdits 
etats ne se pourrait observer et executer la forme n, ende dat dit accord 

30 (6) Correspondance, 111, nr 1566. 



- 542 --

gheen ghemeens en heeft met een het gonne nogh niet en is ghevraeght 
ofte gheconsenteert. » Zie n• 3827 (13 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 64 V 0 -65. 

3852. Opdracht aan commies van Volden om Louis Manaulx en 
Pieter de Smet. al hun achterstallen te doen betalen (13 Januari 1645) 5 

Reg. 565, fol. 65. 

3853. Besluit (uiteen te gaan en P) te Gent te vergaderen op 28 Januari 
om de adviezen van de subalternen te hooren over het volgende voor
stel (13 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 65. 

3854" . << Petitie van een subsidie extraordinaire van drij millioenen 
ende 600 duijsent guldens met seer ample briefven van instructie. >> 

De brieven bieden weinig belangrijks. Er wordt nochtans bepaald dat 
mits het toestaan van deze som alle andere krijgslasten (leveringen 
aan de soldaten, vestingwerken e. a.) ten laste van de subsidie zouden Hi 

vallen (13 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 65 V 0
• 

3855. Af wij zen van het verzoek van den Raad van Financiën om 
soldij voor de officieren van het regiment de Solis, die niet op de lijsten 
staan van de door de Staten betaalde troepen (14 Januari 1645) 20 

Reg. 565, fol. 70. 

3856. Afwijzen van het verzoek van den gouverneur-generaal om 
betaling van de regimenten van Mouscron, Grobbendonck, baron 
Dandre, en van den heer van Lesschenbosch, ten laste van de subsidie 
van 500.000 gulden (14 Januari 1645) 2!i 

Reg. 565, fol. 70. 

3857. Afslaan van het verzoek van den Raad van Financiën om 
ongeveer 10.000 gulden voor versterkingswerken aan het fort Rooden
huize (14 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 70 V 0
• 

3858. Goedkeuring van het verzoek van den Raad van Financiën om 
de troepen die langs de Schelde liggen, te betalen met de boni van de 
laatste gewone bede (14 Januari 1645) 

Reg-. 565, fol. 70 vo. 

30 
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3859. Opdracht aan den magistraat van feper om musketten aan 1e 
koopen (28 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 71 vo. 

3860. De Vergadering gaat uiteen tot den 12•n Februari (28 Januarj 
5 1645) 

Reg. 565, fol. 71 vo. 

3861 . « Advisen van de heeren Principaelen op de selve vraeghe. >> 

Zie nr 3854. Het voorstel van de Geestelijkheid bedraagt 3.080.000 gul
den, betaalbaar in één jaar. Brugge wil slechts de quota van elke stau 

10 en kasseirij in een subsidie van 800.000 gulden, betaalbaar in zes maan 
den, toestaan. I~per stelt 2.400.000 gulden voor, betaalbaar in acht 
maanden. Het Vrije wil maandelijks 300.000 gulden betalen gedu
rende zes maanden. Gent is bereid een millioen toe te staan voor 
zes maanden (Gent, 13 Februari 1645) 

15 Reg. 565, fol. 72-74 V 0
• 

3862 '" . « Daerop gheen resultat ghemaekt sijnde, gheresolveert die 
te senden an de heeren Principaelen om te hebben hunne resolutie op 
het selve resultat ende dat het scheen het resultat te draeghen !'accor
deren een millioen ende 800 duijsent guldens. >> Deze som is het 

20 gemiddelde tusschen alle voorstellen (13 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 74 V 0 -75. 

3863. Voorstellen voor het vinden van deze sommen : het lichten 
van een twintigsten penning op alle soorten van renten, cijnzen, erfe
lijke, onlosbare, heerlijke renten, gevestigd op het Land of op andere 

25 goederen, gronden, huizen, molens, vijvers, tienden en dergelijke. Ten 
tweede, het instellen van een zegelrecht O:P het papier in de provincie 
gebruikt tot het « stipuleren van acten, [>rocuraties, scrifturen, etc. » 

zooals dit gedaan wordt in de << rebelle provintien » (13 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 75 en vo. 

30 3864. De gouverneur van Nieuwpoort vraagt aan de Staten eenigt> 
werken nit te voeren: dit wordt afgewezen (13 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 75 vo. 

3865. Afwijzen van het verzoek van Niklaas Moreel om de pacht van 
den gulden en de zes stuivers op het bier in de stad Kortrijk, stad en 
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roede van Harelbeke, roede van Meenen en nog dertie~ parochiën. uit 
de hand te krijgen (13 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 75 v• . 

3866. Vergoeding aan de overste van het 0. L. V. Hospitaal van 
Ieper voor het verplegen der soldaten (14 Februari 1645) 5 

Reg. 565, fol. 75 v•-76. 

3867. Opdracht aan den heer van Meuleveldt, commies-generaal van 
de beden van Vlaanderen, om een dergelijke vergoeding uit te betalen 
aan de BijJoke te Gent (14 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 76. 

3868. Herhaald yerzoek en nieuwe weigering als in n•· 3857 
(15 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 76. 

10 

3869"' . « Propositien vuijt de advisen van de Princi1paelen op het 
voorseijde resultat te wesen, te consenteren elcx kwote in een millioen 15 

guldens voor een half jaer. >> De Geestelijkheid stelt voor : 1.800.000 
gulden voor één jaar. De vertegenwoordigers van Gent bieden dezelfde 
som aan voor zes maanden,, gewone bede inbegrepen. Ze veranderen 
echter van meening en stellen een millioen in zes maanden voor, 
gewone bede niet inbegrepen, terwijl Ieper, Brugge en het Vrije het 20 

voorstel doen dat onder nr 3862 wordt omschreven (16 Febrnari 1645) 

Reg. 565, fol. 76-77 vo. 

3870" . tt Acte presentatie subsidie. » Onder meer worden de vol
gende voorwaarden gesteld : alle uitgaven voor rekruten, ammunitie
brood, bevoorraden van de garnizoenen der vestingen, onderhoud van 25 

hulptroepen en van de vloot te Duinkerken valt niet te~ laste van de 
provincie. De belangrijkste dijken, kanalen en rivieren van het lahd 
zullen bestendig door troepen worden bewaakt (13 Februari 1645) 

Reg. 565 , fol. 77 v•-so v o. 

3871. De Vergadering besluit ten gunste van don Guasco b~paalde so 
betalingen te laten geschieden ten laste Yan de subsidie van 
500.000 gulden (18 Februari 1645) 

Reg. 565, fol . 81 . 
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3872. Ingevolge een brief van N. Velleman, meier te Burcht, wordt 
~pdracht gegeven aan de weduwe van baljuw de Brabandere, om haar 
rekeningen op te stellen, de achterstallige schuldenaars te doen beta
len, en de dringende verpachtingen te laten doorgaan (18 Februari 1645) 

5 Reg. 565, fol. 81. 

3873. De Raad van Financiën bericht dat de kasseirij Cassel slechts 
de twee derden van bepaalde achterstallige quotas moet betalen. Zie 
nr 3744 (16 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 81 V0
• 

10 3874. Dit wordt voor uitvoering overgemaakt aan commies Cobbaerl 
(20 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 81 V 0
• 

3875. De acte acceptatie van de laatste subsidie van 600.000 gulden 
bepaalde dat elke kasseirij en stad moest instaan voor haar eigen quota; 

15 de kasseirijen en steden die heelemaal geruïneerd zijn door den oorlog 
kunnen natuurlijk hun quota niet betalen en ze moet worden afgetrok
ken van de som van 600.000 gulden. Deze subsidie werd echter heele
rnaai onder vorm van voorschot geleend en uitbetaald, en het was 
onmogelijk te verkrijgen dat de quotas van de geruïneerde districten 

20 van het bedrag werden afgetrokken. Men zal echter de niet betaalde 
quotas aftrekken van de subsidie van 500.000 gulden. Volgt een staat 
van de betalingen gedaan ten laste van de subsidie van 600.000 gulden 
(21 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 81 V 0 -84 v o. 

25 3876". « Protest van die van den Vrijen jeghens de voorseijde acte 
ende propositien hiervooren. » Ze verzetten zich tegen het feit dat 
(zie nr 3863) de Vergadering over het instellen van nieuwe rechten 
beraadslaagt (22 Februari 1645) 

Reg . 565, fol. 84 V 0 -85 V 0
• 

ao 3877. Tegenprotest van Gent en, Brugge (22 Fehrnari 1645) 

35 

Reg. 565, fol. 85 V 0
• 

3878. Men besluit aan elk lid van de Vergadering 5 iPond te schenken 
voor een kort rouwkleed ter gelegenheid van het afsterven van de 
koningin van Spanje (23 Februari 1645) 

Reg . 565, fol. 85 vo. 

ö9 
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3879. Overeenkomst met Fr. Lanckrijk en Boudewijn de Visschere, 
nopens de kwijtschelding van hun pachten van 's lands middelen 
gedurende den Zomer van 1638 (23 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 85 v•-87. 

3880. Men besluit op 10 Maart over te gaan tot de verpachting 5 

van de rechten op wijn, zout, visch en haring, en van den grooten 
uitdrijf (24 Februari 1645) 

Reg. 565, fol. 87 v•. 

3881. Besluit op 25 Februari de acte presentatie naar Brussel te bren-
·gen (24 Februari 1645) 10 

Reg. 565, fol. 87 v•. 

3882. De commiezen van 's lands middelen, die de gelden van de 
subsidie van 600.000 gulden hadden geleend, berichten dat de sedert 
uitgezonden sommen, niet toereikend zijn om het geleende geld terug 
te betalen. De leeningen moeten dus worden verlengd (24 Februari 1645) 15 

Reg. 565, fol. 87 v •. 

3883. Goedmaken van een vergissing die ten nadeele van commies 
Cobbaert werd begaan in de rekeningen van de subsidie van 
500.000 gulden (Gent, terug van Brussel, 10 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 88. 

3884. Betaling van vergoedingen aan het hospitaal van de Bijloke, 
ten laste van de subsidie van 500.000 gulden (11 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 88 v•. 

3885. Men besluit dat de Vergadering na het bijwonen van de ver-

20 

pachtingen zal uiteengaan tot 20 rviaart (11 Maart 1645) 25 

Reg. 505, fol. 88 v•. 

3886•. « Verpachtinghe van de res.pectieve provintierechten sonder 
de conditien. » Het recht van de 4 pond groote per vat wijn wordt in 
pacht genomen door Sirnon van Doorne met 51.350 g. 10 st. Hij wint 
op Cornelis de Vos. Het recht op zout, visch en haring komt hem ook 3o 
toe voor 25.680 gulden, na een opbod van Loys Manaulx. Het recht 
op het uitgevoerde vee komt aan Sirnon van Doorent die met 



5 

- 547 -

7.700 g . 10 st. wint op Jan van Ooteghem. Het eerste kwartier van het 
schaapsgeld wordt in pacht genomen door Jan Bruggheman, het tweede 
door Sirnon van Doorne, het derde door Gillis de Neve, het vierde door 
Jan Bruggheman, het vijfde door Pieter Clacijs (11 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 89-92 v•. 

3887. Men besluit dat het advies der subalternen over de bede op 
31 Maart zal worden verwacht (21 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 93. 

3888 . << Petitie van een subsidie extraordinaire van 400 duijsent 
10 guldens ende een subsidie ordinaire van 100 duijsent guldens ter 

maendt ,, (brieven van 17 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 93-94. 

3889. Voortzetting van het akkoord met de brouwers van Meenen 
voor zes maand vanaf 1 Mei 1645, mits betaling van 795 pond groote 

15 (21 Maart 1645) 
Reg . 565, fol. 94 en v•. 

3890 '" . << Acte acceptatie subsidie. ,, Zie n•· 3870 (Brussel, 8 Maart 
1645) 

Reg. 565, fol. 95-98. 

20 3891 ''. 1< Resolutie de commisen t'interdiceren eenighe betaelinghe 
te doen soo langhe d'acte acceptatie niet en is overghelevert. ,, Dit 
betreft de gewone bede. Zie nr 3851 (22 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 98. 

3892. Men besluit aan de principalen voor te stellen de sloten van de 
25 rekeningen van de commiezen van imposten te doen binnenkomen; 

een zegelrecht te heffen, en renten te verkoopen, gehy.potekeerd QP 
het inkomen van den impost (22 Maart 1645) 

Rei< . !'\65 , fol. 98. 

3893. Men besluit de principalen te raadplegen over het verzoek van 
30 den magistraat van Assenede-Ambacht om kwijtschelding van een deel 

van zijn quota van het jaar 1643, en om uitstel van betaling voor het 
overige. Zie nr 3744 (22 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 98 v •. 
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3894•. 11 Vaerdere acte van acceptatie. >> Zie n•· 3891. Zeer vleiend 
en inschikkelijk opgesteld (2 Januari 1645) 

Reg. 565, fol. 99-101 V 0
• 

3895. Ontvangen van de adviezen der subalternen over de laatste 
petitie (nr 3888). De collatie zal doorgaan op 5 April en de adviezen 5 

der principalen aangebracht op 7 dito (31 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 101 yo. 

3896. De commiezen mogen geen betaling meer doen vooraleer 
de lijst van de te betalen troepen wordt ontvangen (31 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 101 V 0
• 

3897. Opdracht aan de commiezen van den impost, om hun quota 
in de subsidie van 500.000 gulden te sturen (31 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 102. 

3898. Men besluit aan den gouverneur-generaal het volgende ver-

10 

toog te sturen (31 Maart 1645) 15 

Reg. 565, fol. 102. 

3899*. << Replicque jeghens de selvc acte acceptatie. » Dit heeft 
betrekking op nr 3890. Het gaat over de monstering van de troepen, 
het aanstellen der bestendige aanvoerders van de troepen aan de dijken 
en vaarten van het land, de betalingsbevelen voor' het leger die moeten 2o 
worden goedgekeurd door de Staten, elk in zijn district (24 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 102-103 V 0
• 

3900. Gaultier Tristram wordt ammunitionaris van het kwartier van 
Brugge, na het overlijden van Fr. Melgar (1 April 1645) 

Reg. 565, fol. 103 V 0
• 

3901. Men besluit den volgenden dag uiteen te gaan, tot 8 April 
(1 April 1645) 

Reg. 565, fol. 103 V 0
• 

25 

3902•. << Don Estavan de Gamara C) vuijt crachte van briefven van 
eredentie versacht 94 duijsent guldens tot betaelinghe van de wercken 30 

(1) Bevelhebber van het kasteel van Gent. 
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jeghens het Sas ten titel van gifte ofte van leeninghe op het recht van 
impost ende in cas van leeninghe dat het selve an den impost. saude 
gherestitueert worden ter eerster occasie ofte bij deductie op het gheac
cordeerde subsidie extraordinaire van een millioen guldens » (brieven 

5 van 25 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 104. 

3903. Men zal de subsidie van ecu millioen vinden : 1 o met de 
sloten van de rekeningen van den impost, voor wat ze bedragen; 
2o door het verkoopen van renten << ten eenen lijve » aan den penning 

10 acht, << ten twee lijven >> aan den penning 10, en verder aan den pen
ning zestien, gehypotekeerd op de imposten; 3o door uitzending van 
het overige. Voor het aflossen van die renten, en om eventueele lee
ningen terug te betalen, zal me11 een zegelrecht heffen. (In werkelijk
heid is dit niet gebeurd.) Men zal ook aan de principalen voorstellen 

15 om eenige kleine middelen te voegen (<< te annexeren ») bij de impo
sitiën (zonder datum) 

20 

Reg. 565, fol. 104 V 0
• 

3904. De collegiën zullen over het voorstel onder nr 3902 worden 
geraadpleegd (zonder datum) 

Reg. 565, fol. 104 V 0
• 

3905. Men besluit collatie te houden (over de laatste petitie) op 
5 April en twee dagen later de acte presentatie aan den gouverneur
generaal over te maken (zonder datum) 

Reg. 565, fol. 104 V 0
• 

25 3906. Brief van den Raad van Financiën gevoegd bij de lijst van de 
soldaten 'vier betaling ten laste van de gewone bede en de buitenge
wone subsidie valt (29 Maart 1645) 

Reg. 565, fol. 105-1U. 

3907". << Resultat faceorderen voor subsidie ordinaire 90 duijsent 
ao guldens ter maendt ende voor subsidie extraordinaire tot 200 m. guldens 

eens. Te noteren dat de gheestelijcke hadden gheconsenteert 300 duij
sent guldens, Ghendt ende Brugghe excusie, Ipre 400 duijsent guldens 
P.nde 't Vrije 200 m. guldens. >> (Gent, 8 April 1645) 

Reg. 565, fol. 1H V 0 -H3 V 0
• 
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3908. Men besluit dat aan een aantal colonels en bevelhebbers niet 
meer maanden wedde ten laste van de bede zullen betaald worden dan 
aan de soldaten; men zal de principalen raadplegen over een gedrags
lijn tegenover den surintendent van het krijgsvolk (8 April 1645) 

Reg. 565, fol. 113 vo. 

3909. De wedde van Rodriges, vicaris-generaal van de ruiterij, en 
deze van kapitein Antoon Lens zal voortaan ten laste van de bede vallen 
(8 April 1645) 

Reg. 565, fol. 113 V 0
• 

5 

3910. Men besluit het noodige te doen, opdat het rekwest van den 10 

magistraat van Assenede zou worden ingewilligd. Zie nr 3893 (8 April 
1645) 

Reg. 565, fol. 113 v". 

3911 "' . << Op dese propositie sijn de Gheestelijcke ende die van 
Ghendt van advise deselve somme toe te slaen, af te treeken op de voor- 15 

seijde gheaccordeerde 200 duijsent guldens hier vooren fol. 111 V
0 

(' t is te zeggen de pas toegestane bede, zie nr 3907); die van Brugghe 
ende Ipre doen excusie, ende die van den Land·e van den Vrijen de 
gheheeschte 94 duijsent guldens te treeken vuijt het gheheeschte 
gheaccordeerde subsidie. )) ,.,« Resolutie an de collegien te vraeghen 20 

wat resultat daervuijt valt. )) Zie nr 3902 (8 April 1645) 

Reg. 565, fol. 114. 

3912. Opdracht wordt gegeven aan de commiezen van de imposten 
en aan de weduwe van commies Nieuwlandt, om de sloten van hun 
rekeningen gereed te houden (8 April 1645) 25 

Reg. 565, fol. 114. 

3913. Opdracht aan den magistraat van Gent, te zorgen voor het 
leveren van steenkool aan de troepen langs de Zuidleie (8 April 1645) 

Reg. 565, fol. 114 V 0
• 

3914. Brief van markies van Castel Rodrigo met verzoek de steen- ao 
kool die aan het garnizoen van Aire en aan het koninklijk fort Sint
François werd geleverd te betalen; men besluit slechts te betalen wat 
aan het fort werd geleverd (zonder datum) 

Reg. 565, fol. 114 v 0 -ii5. 
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3915. De Vergadering besluit aan de collegiën te vragen of men het 
maalderijgeld eQ het bestiaalgeld nu reeds zal verpachten in Belle en 
Cassel-Ambacht en te Meeregem; immers de verpachting zal niet veel 
opbrengen gezien de mogelijke verdelgingen (zonder datum) 

Reg. 565, fol. 115. 

3916. Men zal s1poedig de repartitie opstellen van de aanstaande 
gewone winterbede (zonder datum) 

Reg. 565, fol. 115 vo. 

3917. Bepaling van de orde die zal worde1~ gevolgd bij het betalen 
10 nn de soldij (zonder datum) 

15 

20 

Reg. 565, fol. 115 vo . 

3918. Opdracht aan Geestelijkheid en magistraat van Ieper om na 
te gaan waarom commies Cobbaert 50.000 gulden van zijn quota in 
de zomerbede weigert te betalen (zonder datum) 

Reg . 565, fol. 115 yo. 

3919*- . << Acte presentatie subsidie. >> Gewone bede en buitengewoon 
hulpgeld van 200.000 gulden. De Staten vragen dat de gewone bede 
zou worden gebruikt om acht maandelijksche soldijen aan de troepen 
te betalen (Gent, 9 April 1645) 

Reg. 565, fol. 116-117 v 0
• 

3920. Besluit op 10 April naar Brussel te vertrekken (Gent, 9 April 
1645) 

Reg. 565, fol. 118. 

3921. Na hun terug-komst uit Brussel, gaan de vertegenwoordigers 
25 over tot het opstellen van de acte presentatie (Gent, 18 April 1645) 

30 

Reg. 565, fol. 118. 

3922. De Vergadering besluit zich te houden aan de artikels van de 
<< replicque » op de acte acceptatie van de subsidie van 1.000.000 gul
den (nr 3870) (Gent, 18 April 1645) 

Reg. 565, fol. 118. 
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3923. Besluit twee derden van hun soldij, 't zij 200.000 g-ulden, aan 
de soldaten te betalen (Gent, 18 April 1645) 

Reg. 565, fol. 118. 

3924• . « Resolutie die omme te betaelen in eijghen handen van de 
:mnemers. >> Dit betreft werken aan de forten Roodenhuize en Saint- 5 

Marc aan het Sas. Zie n "" 3902 en 3911 (Gent , 18 April 1645) 

Reg. 565, fol. 118. 

3925. Men besluit aan den surintendent van het krij gsvolk in Vlaan
cteren zijn volle 'lvedde uil te betalen. Zie nr 3908 (18 April 1645) 

Reg. 565, fol. 118 V 0
• 

3926. Besluit het innen van het maalderijgeld en het bestiaalgeld 
in de kasseirijen Belle, BourJ ourg, Sint-Winnoxbergen en Cassel, en 
in het kwartier van Meeregem. eers t na half ~lei te verpachten. Zie 
nr 3915 (18 ~pril 1645) 

Reg. 565, fol. 118 V 0
• 

3927. Staat van execut ie wordt toeg·es taan aan den burgemeester 
van Meeregem (20 April 1645) 

Reg. 565, fol. i18 V 0 -i19. 

15 

3928. De auditeurs en conuniezen \ an financiën worden verzocht 
~ich op 4 Mei in het Landhuis van het Vrije te bevinden voor de 20 

auditie van de rekeningen (20 April 1645) 

Reg. 565, fol. 119. 

3929. De Vergadering gaa t uiteen tot denzelfdeil, datum ,20 ~pril 

1645) 
Reg. 565, fol. 119. 

3930". << De vergaedering-he ten Vrij en sijnde, wort het lidt van 
t;hendt naer de Gheestelijcke eer. t in orcJine g-hestelt (5 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 120. 

25 

3931. Sergeant-majoor Grimarez komt klagen, dat de soldaten sedert 
verschillende dagen geen ammunitiebrood hebben · ontvangen, en dat ao 
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ze sedert 1 Januari slechts de twee derd en van een maand soldij hebben 
ontvangen (5 Mei 1645) 

Reg· . 565, fol. 120 V 0 -121. 

3932 . .Betaling van de huur van het huis van .J oos Patheet in het fort 
5 Saint-Philippe (5 Mei 1645) 

10 

Reg. 565, fol. 121. 

3933. Acte acceptatie door den gouverneur-generaal van het aanbod 
om de werken aan de fort en omtrent het Sas te bekostigen. Zie nr 3924 
(1 Mei 1645) 

Reg . 565, fol. 121-122 v o. 

3934 . .Brief van der~ gouverneur-generaal die verzoekt het betalen 
\-an fourrage ten laste van cle subsidie van 200.000 gu lden te brengen 
(Brussel, 28 April 1645) 

Reg. 565, fol. 122 V 0 -123. 

15 3935. Antwoord van den gouverneur-generaal op de klacht van de 
Staten nopens het ontbreken van brood voor de soldaten en het feit dat 
men hen in ile plaats placquillas uitbetaalt (Brussel , 4 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 123 en V 0
• 

3936. De commiezen melden, dat de verkoop van renten - voor 
20 het opbrengen van de subsidie van 1 millioen - zeer moeilijk is; er 

wordt dan besloten, 400.000 gulden uit te zenden, en er 400.000 te 
leenen. De smaldeeling van de 400.000 gulden volgt (7 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 124-125 vo. 

3937. Op het verzoek onder n '· 3934, wordt g·eantwoord dat geen 
t5 enkele betaling zal worden gedaan met deze subsidie, zoolang de acte 

11cceptatie niet is toegekomen (7 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 126. 

S938". (( cte acce,ptatie )) van de subsidie. Zie n'· 3919 (2 Mei 1645) 

Reg. 565 , fol. 126-129. 

70 
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3939. Men besluit, in afwachting dat de hoofdcollegiën over de acte 
acceptatie hebben beslist, aan al de officieren een maand wedde te 
betalen (9 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 129 vo. 

3940. Men besluit verschillende groote en kleine pontons te doen 5 

make~ (10 Mei 1645) 
Reg. 565, fol. 12Q v•. 

3941. Opdracht aan procureur de Backere om verslag uit te brengen 
over den toestand van het proces in Raad van Vlaanderen tusschen de 
Staten en eenige gelanden van de oevers van de Zuidleie te Lovende- 10 

gem, Aalter en Sint-Joris, nopens private markschepen (10 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 130. 

3942. Brief van den Raad van Financiën betreffende het betalen van 
de compagnie van den « prevost general » met de kopij van een decreet 
van den gouverneur-generaal van 7 Mei (10 Mei 1645) \5 

Reg. 565, fol. 130 en v•. 

3943. Afwijzen van het verzoek van Joos Stouthals en Joos Patheet 
om kwijtschelding van een vierde van hun pacht van het recht op zout, 
visch e~ haring. Aanleiding tot hun verzoek was het verlies van Sas-
van-Gent (11 Mei 1645) 20 

Reg. 565, fol. 130 v•. 

3944. Men besluit op de acte acceptatie van de subsidie van 
200.000 gulden (nr 3938) te antwoorden, dat men bij de acte presen
tatie blijft, dat de provincie geen keurlingen wil leveren en wil ver
schoond blijven van het logement van de vrouwen en kinderen van de 25 

soldaten die tijdelijk in het land vertoeven (12 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 131. 

3945. Opdracht aan den magistraat van Gent om de forten langs de 
Zuidleie in orde te doen stellen (12 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 131. 

3946. Opdracht aan commies Cobbaert, om zonder langer verwijl 
zijn achterstallige quotas in te brengen (12 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 131. 

30 
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3947. Men hesluit aan de officieren die in Frankrijk gevangen zijn 
geweest hun achterstallige wedde te betalen (12 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 131 v•. 

3948. Brief van den Raad van Financiën waarin hij zegt dat het 
5 << retranchement )) in het Land van Waas zonder verwijl moet worden 

bekostigd (12 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 131 v•. 

3949. Ze~ maanden uitstel worden toegestaan aan die van Watervliet 
voor het betalen van hun achterstallige quota in de uitzending 

to (13 Mei 1645) 
Reg. 565, fol. 132. 

3950. Brief van den gouverneur-generaal over hetzelfde als in 
n~" 3948 (Brussel, 14 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 132. 

t5 3951. Besluit dat de eerste maand :soldij zal uitbetaald worden aan 
de soldaten die ten laste staan van de buitengewone subsidie; dit zal 
gedaan "\-Vorden door de vertegenwoordigers van elk hoofdcollege, in 
handen van de soldalen (15 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 132 en v•. 

20 3952. Men besluit twee maanden wedde uit te betalen aan markies 
de Caracena CS), generaal van de ruiterij en hevelhebber van het leger 
tegen de Hollanders (15 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 132 v•. 

3953. Antwoord van den gouverneur-generaal op het besluit onder 
25 u r 3944. Het is zeer inschikkelijk opgesteld (Brussel, 15 Mei 1645) 

ao 

Reg. 565, fol. 132 v•-134 v•. 

3954. Op het verzoek van de Financiën onder nr 3948, wordt geant
woord dat het geld gereed ligt, maar dat men eerst de contracten wil 
zien (16 Mei 1645) 

Reg·. 565, fol. 134 v•. 

(•) Louis de Bénavides Carillo y Toledo, markies van Caracena. later gouverneur
generaal. 
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3955. Opdracht aan commies Volckaert om zijn geld voor deze beta
ling gereed te houden (16 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 135. 

3956. De procureur-generaal van den Raad van Vlaanderen dreigt 
ten koste van de Staten, een steenweg te Meulestede te doen herstellen 5 

indien de Staten daartoe zelf niet overgaan. Men antwoordt dat men 
hiertoe bereid is, maar dat de parochie van Poortakker verplicht is 
om eerst het << bedde » daarvan te maken (16 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 135. 

3957. Brief van den Raad van Financiën met verzoek om de wedde iO 

van ingenieur Tobias Massue uit te betalen (16 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 135 en v•. 

3958. Brief van den Raad van Financiën die aandringt op het betalen 
vn n de compagnie die te Sas-van-Gent ligt (17 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 135 v•. i5 

3959. Het verzoek om betaling van de compagnie van den provoost
generaal v,rordt afgeslagen . Zie nr 3942 (18 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 136. 

3960. De commiezen gelast met het leenen van 400.000 gulden kun
nen geen geld krijgen aan den penning 16 en vragen om 8% te mogen 20 

geven (20 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 136. 

3961. Na het ontvangen van een afvaardiging van de Staten te Brus
sel, heeft de gouverneur-generaal er in toegestemd voorloopig aan een 
voorgenomen lichting van 1.900 keurlingen te verzaken (20 Mei 1645) 25 

Reg. 565, fol. 136. 

3962. Opdracht aan de magistraten van Gent en Brugge om elk in 
zijn district , de << parapetten 11 langs de Zuidleie te doen herstellen e) 
(20 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 136 v•. 

(') Op 15 Mei is het Hollandsch leger te velde getrokken; weldra :r.al Vlaanderen 
worden binnengevallen (Mémoi.rcs, bladz. 346). 

30 
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3963. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Pieter Croes, pach
ter van impost en impositiën in het district van Sint-Winnoxbergen 
(20 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. i36 V 0
• 

5 3964. Gratificatie aan den k:l!pelaan van het hospitaal te Ieper 
(20 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. i36 V". 

3965. Opdracht aan procureur van het land Backere, om met allen 
spoed het proces tegen de gravin van \Vakken voort te zetten. Zie 

10 n• 1009 (20 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. i37. 

3966. Brief van den gouverneur-generaal als antwoord op het besluit. 
onder n• 3951. Hij vraagt de betaling te laten geschieden zonder op de 
lijst van de soldaten wier soldij ten laste van de bede valt te wachten , 

15 omdat die hetaling zoo dringend is (20 Mei 1645) 

iO 

Reg . 565, fol. 137. 

3967. Brief van den gouverneur-generaal. Hij dringt aan op beta
ling van de compagnie van d en provoost-generaal. Luys de Aguirra . 
Zie n•• 3942 en 3959 (20 Mei 1645) 

Reg . 565, fol. i37 vo. 

3968. De Raad van Financiën meldt de instemming van den gouver
neur op het leenen van de 400.000 g-ulden aan 8 %. Zie n• 3960 
(22 Mei 1645) 

Reg . 565, fol. i37 v ". 

25 3969. Twee afgevaardigden worden aangeduid om voor de regel-
matige uitdeeling- van het ammunitiebrood aan de soldaten te zorgen 
(23 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. i38. 

3970. Daar de contracten voor de werken rond Sas-van-Gent ont.-
30 vangen werden, hesluit men deze werken stuk na stuk te betalen 

(23 Mei 1645) 
Reg. 565, fol. i38. 
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3971. Men besluit het bedrag van het akkoord dat door den gouver
neur-generaal werd aangegaan voor de levering van haver aan de troe
pen, te betalen mits de Staten, zelf zorgen voor het uitdeelen van de 
haver, in uitvoering van de bevelen van den gouverneur-generaal 
(23 Mei 1645) 5 

Reg. 565, fol. 138. 

3972. Men besluit, de soldaten wier soldij ten laste van de buitenge
wone subsidie valt, te betalen zonder de monstering af te wachten 
(23 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 138 vo . 

3973. Brief van den Raad van Financiën met verzoek om het g-arni
zoen van Hulst te betalen (23 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 138 V 0 -139. 

3974. Men besluit de lijfwacht van den gouverneur-g·eneraal te beta-

10 

len, alsmede het regiment Grobbendonck (24 Mei 1645) 1!l 

Reg. 565, fol. 139 en vo. 

3975. De commiezen melden dat ze zelfs aan 8 %, de vereischte 
400.000 gulden niet kunnen leenen; men geeft hen, last er voor te 
zorgen dat de 400.000 gulden die uitgezonden werden over het land, 
binnenkomen, omdat men geld noodig heeft. Zie nr 3936 (25 Mei 1645) 20 

Reg. 565, fol. 139 vo. 

3976. Het blijkt dat het in eigen hand betalen van hun soldij aan 
de soldaten zeer veel moeilijkheden veroorzaakt; men besluit dan ook . 
voor deze maand, het vroegere stelsel nog toe te jpassen (26 Mei 1645) 

3977. De betaling van de compagnie van den provoost-generaal 
wordt opnieuw geweigerd. Zie nr 3967 (26 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 13Qbta èn vo . 

21'i 

3978. Brief van den gouverneur-generaal die de Staten bedankt 
omdat ze de troepen hebben betaald zonder te wachten op de lijst 30 

(Brussel, 30 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 13Qbto vo. 
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3979. Brief van den gouverneur-generaal. Hij dringt aan op de beta
ling van den provoost-generaal. Zie nr 3977 (Brn::.sel. 30 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 139bto V 0 -140. 

3980. Brief van den gouverneur-generaal aan de Staten die er op 
5 hadden gewezen dat de forten en garnizoenen langs de Zuidleie en 

Sasschevaart zeer slecht voorzien waren van ammunitie. Hij heeft bevel 
gegeven hierin te voorzien (30 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 140-141 V 0
• 

3981. Het batig slot van de rekening van wijlen commies Nieuwlanl 
10 wordt overgemaakt aan H. Sprouckholf, zijn opvolger (30 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 141 V 0 -142. 

3982. Resolutie die schijnt het inrichten van een spionneerdienst 
te behelzen (30 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 142. 

15 3983. De gouverneur-generaal wijst er op dat het regiment graaf 
de Mouscron nog geen soldij heeft ontvangen, alhoewel het langs de 
Sasschevaart dienst doet.. Hij vraagt hierin tf' voorzien (Brussel , 
31 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 142 en vo . 

20 3984. Ontvanger-generaal de Vicq slaagt er niet in het tekort van 
de winterbede door lceningen te dekken, zelfs niet aan 8 %. De com
miezen krijgen opdracht hem het bedrag van de bede in de twee eerstf' 
wintermaand.en, uit te hetalen (31 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 142 vo. 

25 3985. Slechts de soldaten die werkelijken dienst doen in het land 
zullen worden betaald . Als bewij s zal gelden een certificaat van de 
mestre de camps, kapiteins (indien ze in een vrije compagnie dienen) , 
of bevelhebhers van de garnizoenen (31 Mei 164fi) 

Reg. 565, fol. 142 V 0 -143. 

30 3986. Men besluit aan de weduwen van gesneuvelde soldaten geen 
vergoeding te geven, maar hen eventueel de achterstallige soldijen uit 
te betalen (31 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 143. 
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3987. Betaling voor zijn leveringen van haver aan Claude Sellier 
~31 Mei 1645) 

Reg. 565, fol. 143 en v o. 

3988. Mcu besluit de rentebrieven uit te reiken aan de rentekoopers 
(wellicht voor de subsidie van 1 millioen) (1 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 143 V 0
• 

3989. De 150" penning wordt toegestaan aan de commiezen op het 
geld dat ze vorig jaar hebben geleend (1 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 143 vo . 

5 

3990. De gouverneur-generaal schrijft dat de lijsten van troepen 10 

die men moet betalen, reeds op 27 Mei aan de Staten werden opge
stuurd, door hun eigen « messagier >> Nicolas Lucas (2 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 144. 

3991. Men besluit aan den gouverneur-generaal mondeling te doen 
vertoogen, dat de bepalingen van de acle acceptatie van de subsidie op 15 

vele punten werden overtreden : men heeft keurlingen gelicht, de 
provincie heeft haver moeten leveren aan sommige troepen, de vrou
wen van de soldaten, worden in het land toch gelogeerd, eindelijk 
wordt het ammunitiebrood aan de soldaten niet overal geleverd. Men 
zal ook prolesteeren tegen het feit dat Henegouwen het uitvoerrecht 20 

op steenkool naar Vlaanderen heeft verhoogd (3 Juni 1645) 
Reg. 565, fol. 144-145. 

3992 ' . « Re,partitie van 90 duysent guldens ter maendt op s'lants 
incommen. » 't If' te zeggen de gewone bede vanaf 1 November 1644 
(zonder datum) 

Reg. 565, fol. 14.5 V 0 -149 vo. 

3993. Brief van den gouverneur-generaal met. verzoek om steenkool 
en dergelijke voor het garnizoen van Aire en het fort Sint-Françoi~ 

(Brussel. 31 Mei 1645) 
Reg. 565, fol. 150. 

3994. De Raad van Financiën bericht dat de origineele lijsten van 
de te betalen troepen worden overgestuurd, opdat de verdere betalin
gen zonder verwijl zouden kunnen doorgaan (2 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 150 V 0 -15L 

25 

30 
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3995. De gouverneur-generaal bevestigt dat de twee compagmeen 
van zijn lijfwacht dienst doen, zooals andere troepen, en er dus geen 
rede is om ze niet te betalen. Zie nr 3974 (Brussel, 3 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 151 en vo. 

5 3996. De g·ouverneur-generaal vraagt aan de Staten te zorgen voor 
het approviandeeren van de forten langs de Sasschevaart (Brussel, 
7 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 151 V 0 -152. 

3997. Op verzoek van markies Sfondrato wordt besloten een corps de 
1.o garde op te richten te Heist, en eenige mindere werken te doen uit

voeren aan de kust (7 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 152 vo . 

3998. Men besluit, op het verzoek van den gouverneur-generaal, een 
voorloopige brug - waarschijnlijk aan de Muide bij Gent - op te 

:15 richten (1°) (7 Juni 1645) 

20 

Reg. 565, fol. 152 V 0 
_ 

3999. Men besluit, als antwoord op u' 3993, l.e betalen voor 
het garnizoen van het fort Saint-François, en niet voor dat van Aire 
(7 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 153. 

4000. Men besluit een kleine barak te laten oprichten aan de Muide
poort te Gent, voor de troepen die de nieuwe brug bewaken. Zie nr 3998 
(8 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 153 vo. 

25 4001. Men hesluil eenige kleine werken le laten uitvoeren aan de 
Moerbrug, aan de brug van het Hollandsch Huis en aan deze van het 
Gruuthuisleiken (8 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 153 vo. 

4002. Goedkeuring van het leveren van buskruit aan de troepen van 
30 graaf de Mouscron door den m agistraat ' 'an Gent (8 Juni 1645) 

Re8. 565, fol. 153 vo. 

(lO) Dus over de Sasschevaart; het is duidelijk dat men daar aan het Spaansch leger 
een velligen doortocht over de vaart wil verzekeren. 

7 1 
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4003. Herhaald bevel aan de commiezen om aan ontvanger de Vicq 
de twee eerste maanden van de winterbede uit te betalen (8 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 153 V 0 -154. 

4004. Men besluit steenkool en kaarsen te leveren aan de soldaten 
die aan de Muide liggen. Zie nr 3998 (9 Juni 1645). 5 

Reg. 565, fol. 154. 

4005. Aan het garnizoen van Damme, dat geen brood heeft ontvan
gen en « was gebruyckende eenighe onpatiente woorden » wordt geld 
voorgeschoten (10 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 154 en V 0
• 

4006. Men besluit soldij te betalen aan het regiment ruiterij de 
Vera (10 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 154 V 0
• 

10 

4007. Men zal de compagnieën garde van den gouverneur-generaal 
betalen, en hem weer eens verzoeken niet toe te laten dat de onkosten 15 

voor krijgsgevangenen zouden worden, gevalideerd op de quotas van 
Dendermonde. Zie nr 3974 (10 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 154 V 0
• 

4008. Brief, geleekend J. Beek, met inlichtingen over de laatste 
krijgsverrichtingen en namelijk over den vooruitgang van de Hol- 20 

landsche afdeeling door Brederode aangevoerd (Beveren, 10 Juni 1645) 
Reg. 565, fol. 155 en V 0

• 

4009. Brief over de krijgsverrichtingen, geteekend (hertog) de 
Amalfi (Loberge, 10 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 155 V 0 -156. 

4010. Opdracht aan den magistraat van het Vrije om ammunitie
brood te leveren aan troepen gelegen te Beckaf (11 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 156. 

25 

4011. Fr. Alberdoen wordt opnieu·w voor zes jaar aangesteld tot 
bewaker van het sas te Plasschendale. Hij zal hiervoor jaarlijks ao 
25 pond groote betalen (12 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 156 en vo. 
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4012. Men zal aan den gouverneur-generaal vragen om een einde 
Le stellen aan de tegenkanting van de bevelhebbers bij het uitbetalen 
van de soldij door de vertegenwoordigers (12 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 156 V 0
. 

5 4013. Practische schikkingen voor het betalen van de soldateQ wier 
soldij ten laste van de gewone bede valt (13 .Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 157. 

4014. Besluit, op vertoog van de moeder-overste van de Bijloke, dat 
de verpleegde soldaten zullen worden onderhouden op denzelfden voet 

-LO als vroeger (13 Juni 1645) 

15 

Reg. 565, fol. 157. 

4015"'. (( Staet van het gonne noodigh ter defensie van de Stadt 
Damme met appostille hoeveel van elck spetie bijde Provintie gheac
cordeert )) (op 13 Juni 1645 opgestuurd) 

Reg. 565, fol. 157 V 0 -159 vo . 

4016. Ingevolge nr 4014, geeft de g·ouverneur-generaal bevel aan 
alle officieren om de betalingen van soldij te laten gebeuren door de 
vertegenwoordigers en deze hierbij in alles te hel.pen (13 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 159 v 0 -160. 

20 4017. Hel verzoek onder nr 3996 wordt toegestaan. Tevens besluit 
de Vergadering nog andere leveringen van oorlogsvoorraad te doen 
(13 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 161 V 0 -162. 

4018. Op verzoek van den magistraat van Cassel wordt hem een 
25 hoeveelheid buskruit gestuurd (15 Juni 1645) 

30 

Reg. 565, fol. 162. 

4019. De gouverneur-generaal maakt de maatregelen bekend, die 
hij heeft genomen om het verzoek onder nr 4012 in te willigen, (Brus
sel, 14 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 162 en v o. 

4020. Hij vraagt ook de ruiterij te betalen (14 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 162 V 0 -163. 
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4021. Brief, geleekend de Pinto, over hetzelfde (15 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 163. 

4022. Brief van den hertog van Amalfi over de krijgsverrichtingen 
(Sint-vVinnoxbergen, 15 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 163 en vo. 

4023. Brief van den Raad van Financiën, met verzoek om eenige 
compagnieën, die niet op de lijst staan van de troepen, wier betaling 
ten laste valt van de bede, te betalen (16 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 164. 

5 

4024. O,pdracht aan pensionaris Sucx om rekwest in te dienen in den 10 

Geheimen Raad tegen den staat van executie verleend aan den magis
traat van Dendermonde. Zie n• 3144 (16 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 164. 

4025. Opdracht aan denzelfden pensionaris om in onderhandeling 
te komen met de Staten van Henegouwen nopens de laatst ingestelde 15 

rechten op de uitgevoerde steenkool (16 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 164 vo. 

4026. Het verzoek onder n• 4020, wordt ingewilligd (19 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 164 V 0
• 

4027. Men besluit de werken aan het fort Sint-Marc en omliggende 20 

fort en en de (( cou,pure » in den dijk van Zuiddorpe, te betalen 
(19 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 164 vo . 

4028. Brief van generaal Beek, met verzoek om werken aan <l en dijk 
bij het Sint-Catharinafort te bekostigen (Moerbeke, 18 Juni 1645) 25 

Reg. 565, fol. 165 en vo. 

4029. De gouverneur-generaal bericht dat de hertog van Lorreinen 
en zijn leger met de verdediging van de provincie, van Gent tot Blan
kenberge, zijn gelast, en dat deze hertog verzocht heeft hem iemand 
uit de Vergadering te sturen om hem te helpen (Brussel, 19 Juni 1645) 30 

Reg. 565, fol. 165 V 0 -166. 
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4030. De gouverneur-generaal wijst erop dat de Staten slechts de 

· ruiterij mogen betalen die op desbetreffende lijst vermeld staat (Bru -
sel, 19 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 166 en vo. 

5 4031. Brief van den Raad van Financiën met verzoek de wedde van 
ingenieur Massue te betalen (21 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 166 V 0
• 

4032. Brief van generaal Beek. Hij bedankt de Staten voor de beta
ling van zijn ruiterij en voor het herstellen, van den dijk. Zie n• 4028 

10 (Moerbeke, 22 Juni 1645) 

15 

20 

25 

30 

Reg. 565, fol. 166 v 0 -167. 

4033. Men besluit een vertegenwoordiger van elk kwartier naar den 
hertog van Lorreinen te sturen (zie nr 4029) om hem bij te staan bij 
het verspreiden en logeeren van zijn leger (21 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 167. 

4034. De taten schijnen een brief aan den hertog van Amalfi te 
hebben gestuurd, waarin ze hun vrees uitdrukken over de aankomst 
van de troe,pen van Lorreinen .. Picolomini zendt een gevolmachtigden 
om daarover met hen te onderhandelen (Duinkerken, 22 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 167 v•. 

4035. Maatregelen nopens de betaling van eenige compagnieën, te 
Langerbrugge en Roodenhuize, waar de kapiteins weigeren het geld 
door de vertegenwoordigers aan de soldaten zelf te laten uitbetalen 
(22 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 167 V 0 -168. 

4036. De uitgezonden 400.000 gulden van de subsidie van 1 millioen 
komen zeer traag binnen; men schrijft aan steden en kasseirijen dat 
ze moeten hebben betaald binnen de acht dagen, op straf van executie. 
Zie nr 3744 (23 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 168 en v". 



-566-

4037. Het grootste deel van zijn pacht van de oevers van de Zuidleie 
wordt bvijtgescholden aan Jonkheer Fr. H.ougeleu, o,p grond van de 
schade door de soldaten veroorzaakt (24 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 168 vo. 

4038. Op verzoek van den gouverneur-generaal worden 200 tonnen 5 

buskruit naar Duinkerken gestuurd (26 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 168 V 0 -169. 

4039. Opdracht aan ontvanger de Vicq om een maand soldij te beta
len aan weduwen en kinderen van de soldaten die in 1644 gesneuveld 
zijn (26 Juni 1645) 10 

Reg. 565, fol. 169. 

4040. Opdracht van den gouverneur-generaal, om de ruiterij te 
betalen zonder te wachten op de « livranches )) of betalingsarders 
(Brussel, 26 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 169. 

4041. Men besluit zijn wedde te betalen aan Stobbelaere, ammuni
tionaris van het fort te Mardijke (27 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 169 v o. 

4042. Bevel van den gouverneur-generaal om de co~pagnie van den 

15 

provoost-generaal te betalen. Zie nr 3942 (Gent, 28 Juni 1645) 20 

Reg. 565, fol. 170 en vo. 

4043. Generaal Becq vraagt iemand uit de Vergadering bij hem te 
sturen, opdat hij van de magistraten van Waas, Aalst en Dender
monde, de noodige hulp zou krijgen (Moerbeke, 28 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 170 v"-171. 25 

4044. Besluit << 't selve met alle courtoisye te excuseren n (29 Juni 
1645) 

Reg. 565, fol. 171. 

4045. Toelating· aan ontvanger-generaal de Vicq om een maand 
soldij te betalen aan de rekruten van de tercios waarvan de betaling 30 

ten laste valt van de gewone bede (29 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 171. 
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4046. Men besluit de troepen van fort Roodenhuize en de artille
risten van Sas-van-Gent te betalen (29 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 171 V 0
• 

4047. Alhoewel men slechts één maand wedde aan de officieren 
5 heeft betaald, zal men er twee aan de kapelaans betalen, omdat ze 

geen ammunitiebrood ontvangen (29 Juni 1645) 

Reg. 565, fol. 171 V 0
• 

4048. Men besluit een steungeld van 3.000 gulden ter beschikking 
te stellen van den magistraat van Cassel en ze te valideeren op de 

10 subsidie van 200.000 gulde~ (1 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 171 vo. 

4049. Betaling aan Claude Le Sellier van de haver door hem aan 
de troepen geleverd (1 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 171 V 0 -172. 

15 4050. De betaling der compagnie van den provoost-generaal wordt 
opnieuw geweigerd. Zie n• 4042 (1 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 172. 

4051. Commies Abraham Bonne eischt de achterstallen op van de 
renten, staande op personen die bij de << rebellen >> wonen. De commie-

20 zen van den impost krijgen opdracht om verslag uit te brengen over 
het proces dat daaromtrent voor den Raad van Vlaanderen hangende is 
(1 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 172. 

4052. Brief van den gouverneur-generaal, die aan de Staten voor
:!5 schrijft, de betalingsarders aan de troepen, geleekend door den con ta

dor-generaal Hernani, uit te voeren, en ze daarna aan den Raad van 
Financiën te sturen (1 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 172 vo. 

4053. Brief van den gouverneur-generaal die uitlegt waarom twee 
30 regimenten van den hertog van Lorreinen geen ammunitiebrood heb

ben ontvangen; hij laat merken dat hij de kritiek van de State~ over 
de krijgsverrichtingen kan missen (Brussel, 1 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 173. 
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4054. Commissie van baljuw van Burcht en Zwijndrecht van Albert 
de Baquelrode (2 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 173 v•-174. 

4055. Aanvaarding van de opdracht onder nr 4052 (3 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 174. 5 

4056. Ontvanger-generaal de Vicq klaagt over de groote moeite die 
hij heeft om het tekort van de winterbede te leenen en vraagt dat de 
Vergadering daarin zou voorzien. Deze weigert. omdat het leenen van 
dat geld bij zijn ambt behoort (5 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 174 en v•. 

4057" . « Resolutie ghedeputeerde te senden naer Brussel om te 
claeghen jeghens de moetwilligheden van de Loraijnen ende dat ten 
sij daerin voorsien wordede Provintie haer burse sal moeten sluijten. " 
(6 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 174 v•-175. 

4058. Op last van Picolornini, vraagt markies Sfondrato een schip 
met zinkrijs naar Duinkerken te sturen. Hierin wordt toegestemd 
(6 .T uli 1645) 

Reg. 565, fol. 175. 

10 

1.5 

4059. De magistraat van Poperinge heeft aan den gouverneur- 20 

generaal een som betaald, om vrij gehouden te worden van het logee
ren van troepen. Hij heeft nochtans ook troe,pen moeten logeeren, en 
vraagt dat de betaalde som zou worden gevalideerd op zijn quota, wat 
volstrekt geweigerd wordt (6 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 175. 25 

4060. Op zijn verzoek wordt aan den gouverneur van Damme voor 
raad gestuurd (6 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 175. 

4061. Verschillende pachters van het kwartier van Sint-Winnox
bergcn hebben geen voldoende borgen gesteld. Men zal de kohicrs 30 

van verpachting onderzoeken, alvorens tot nieuwe verpachtingen over 
te gaan (6 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 17'1. 

I 
~ 
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4062. NieU\\·e weigering- van de betaling van de wedde van inge
nieur Massue (8 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 177. 

4063. De Staten weig-eren een magazijn op te richten in het fort te 
5 Langerbrugge (( omme de consequentie >> (10 Juli 1645) 

Reg . 565, fol. i77 V 0
• 

4064. Herhaald besluit na de ruiterij van het Gentsch kwartier, deze 
van het Westkwartier te betalen (11 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 177 V 0
• 

10 4065. Betaling aan Rogier de Geldere van zijn leveringen van graan 
aan de grenssteden, op den voet van het contract door hem met den 
Hnad van Financiën aangegaan (11 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 178. 

4066. De Raad van Financiën verzoekt de Staten om den ontvanger-
15 generaal met hun krediet bij te staan bij het leenen van de som 

bestemd om het tekort van de winterbede te dekken. Tevens mddt hij 
dat de heer van Nceufrives is gelast met de auditie van de rekeningen 
(8 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 1.78 en vo. 

20 4067. Brieven van den hertog van Amalfi (Duinkerken, 9 Juli 1645) 
en van den gouverneur-generaal (Brussel. 5 Juli 1645) , waarop onder 
n'' 4034 wordt geantwoord 

Reg. 565, fol. 179 en v o. 

4068. Brief van den Raad van Financiën met dezelfde regeling als 
t5 onder nr 4052, ten opzichte van de garnizoenP.n van Oostende, Nieuw

poort en Dninkerken (10 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 179 v•. 

4069. Opdracht aan den magistraat van Gerü om aan het fort ten 
Roodenhuize een magazijn voor het. buskruit te laten oprichten 

30 (14 Juli 1645) 
Reg. 565, fol. 179 V 0 -180. 

72 
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4070. Op het verzoek van den Raad van Financiën onder n• 4066, 
wordt geantwoord, dat er geen sprake kan zijn, dat de commiezen van 
het Land het tekort van de winterbede zouden leenen; toen vroeger 
getwist werd nopens de vraag, wie dat geld moest leenen, hebben de 
Financiën zelf den voorkeur gegeven aan den ontvanger-generaal, en 5 

zij moeten er dus maar zelf in voorzien, indien hij met zijn leening 
te kort schiet (14 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 180 en V 0
• 

4071. Opdracht aan de commiezen, om al het mogelijke te doen om 
geheel het bedrag van de winterbede binnen te brengen (14 Juli 1645) 10 

Reg. 565, fol. 180 V 0
• 

4072"' . « Relatie van de provisie van oorloghe ende vivres bij de 
Provintie ghelevert an den gouverneur van Damme. >> (2 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 180-182 V 0
• 

4073. De Staten besluiten steenkool te leveren aan troepen , gelegen 15 

te Meulestede bij Gent (16 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 182 V 0
• 

4074. Zeer lange brief van den gouverneur-generaal. Dank zij den 
ijver van baron de Beek, mestre de camp general, zijn de werken aan 
de forten van het Land van Waas zeer ver gevorderd. Maar het krediet 20 

van 94.000 gulden dat daarvoor werd toegestaan, is uitgeput, en werken 
ten bedrage van meer dan 100.000 gulden moeten nog worden uitge
voerd. Hij vraagt hen dit te betalen met de subsidie van een millioen 
(Brussel , 11 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 182 v 0 -184. 

4075. Opdracht aan den magistraat van Gent om met generaal Beek 
te onderhandelen over het leveren van haver aan troepen in het Land 
van Waas (17 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 1.84 en v o. 

26 

4076. Kwijtschelding van het « fol renchier » van haar man aan de 30 

weduwe van Jan Parent, 1pachter van het kwartier van Bourbourg, 
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gezien deze pacht toch moest worden kwijtgescholden o,p grond van 
de verwoesting van de streek (17 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 184 v o. 

4077. Nieuwe brief van den gouverneur-generaal met bevel de com-
5 pagnie van den proYoost-generaal, die hij naar het leger van den her

tog van Amalfi stuurt, te betalen. Zie n•· 3942 (Brussel, 14 .Juli 1645) 

10 

Reg. 565, fol. 185. 

4078. Voorschriften aan commies Caloen voor het betalen van de 
ruiterij w het WestkwarLier (19 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 185 en vo. 

4079. Opdracht aan den magistraat van Ieper om mnskeU.en en 
st.ootwagens te koopcn (20 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 185 V 0
• 

4080. De g·ouverneur-generaal vraagl dat de Staten de betaling voor 
15 ammunitiebrood zouden voorschieten , om onlusten te vermijden 

(Brugge, 22 Jnli 1645) 

20 

Reg. 565, fol. 185 V 0 -186. 

4081. Betaling· van eeQ deel van zijn wedde aan don Octavio Guasco 
(23 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 186 en vo. 

4082. Commies Caloen heeft ALailliarL Muelte , Lorg van een gefail
leerden pachter van Hontschoole, doen execuleeren; toen deze naar 
Brugge werd gevoerd, werd hij in vrijheid gesteld door de soldaten 
van Lamboy. De Staten geven opdracht aan den magistraat van Hont-

25 schoote om dezen Muette aan te houden en een onderzoek in te stellen 
(23 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 186 vo . 

4083. ingevolge de brieven van den g·ouverneur-generaal onder 
n'" 4080 en 4074 wordt besloten dat men 50.000 gulden zal over hebben 

ao voor de vestingwerken in het Land van Waas, en 100.000 gulder~ voor 
het leveren van het ammunitiebrood (25 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 187. 
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4084. Lijst van rentekoopers met de hedragen (25 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 187-188. 

4085. Opdracht aan den magistraat van Ieper om buskruit en 
<< 1pijcken >> te koopen (26 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 188. 5 

4086. Gratificatie van 50 gulden aan de compagnie van kapitein 
Leeu , voor het gevangen nemen van een overlooper (26 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 188. 

4087. Men besluit aan de krijgsauditeurs hun volle jaarlijksche 
wedde uit te betalen (26 Juli 1645) 10 

Reg. 565, fol. 188. 

4088. Men besluit de negende maandelijksche wedde te betalen aan 
den kapelaan van de ruiterij (26 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 188. 

4089. Nieuw verzoek om voorraad vanwege den gouverneur van t 5 

Damme. Een deel van het gevraagde wordt hem gestuurd. Voor het 
overige moet hij zich tot den gouverneur-generaal wenden (26 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 188 V 0 ·190 vo. 

4090. Men besluiteenige paarden eu wagens te leveren voor de artil-
lerie, op verzoek van markies Sfondrato (26 .Juli 1645) 20 

Reg. 565, fol. 191. 

4091. De geneesmiddelen tot Damme bestemd werden geleverd door 
A.driaen de .Tode. Willem Mucelet, « chirurgijn », wordt naar deze 
stad gestuurd (29 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. HH. 

4092. Brief van bedanking van den gouverneur-generaal voor de 
beslissing onder nr 4083 (Gent, 28 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 191 en V 0
• 

25 

4093. Brief van den gouverneur-generaal met verzoek om een deel 
van deze 50.000 gulden onmiddellijk uit te betalen (Gent, 30 Juli 1645) 30 

Reg. 565, fol. HH V 0 -i92. 

--- ~-- -~~~~~~~--~~~~~~-
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4094. Men besluit 400.000 gulden uit te zende~ (31 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 192. 

4095. Men besluit de krijgsauditeurs van de kwartieren van Gent 
en Brugge, een heele reeks reeks garnizoenen in Vlaanderen, en einde-

5 lijk de « compagnie ordinaire » van graaf van Meghem, te betalen. 
Deze soldaten zullen betaald worden op denzelfden voet als de andere 
soldaten; dit wil zeggen zes maanden per jaar (31 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 192 en vo. 

4096. Men besluit een corps de garde op te richten omtrent Damme 
10 (31 Juli 1645) 

Reg. 565, fol. 192 V 0
• 

4097. Brief van den gouverneur-generaal over de wijze waarop men 
het ammunitiebrood moet uitdeelen (Gent, 2 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 192 V 0 -193. 

:1.5 4098. Men besluit sergeant-majoor de Brie twaalf maanden wedde 

20 

25 

30 

per jaar te betalen (2 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 193. 

4099. Men besluit den krijgsauditeur van de ruiterij , Bletterswijck, 
niet te betalen (3 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 193. 

4100. Verzoek van den magistraat van Sint-Winnoxbergen om inter
pretatie van het vijfde artikel van de voorwaarden van verpachting 
van het bestiaalgeld. Men verwijst hem naar zijn hoofdcollege 
(3 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 193 en vo. 

4101. Opdracht van den magistraat van Ieper om te beslissen nopens 
het verzoek van pachter Jan de Monuet om invrijheidstelling en uitstel 
van betaling van zijn achterstallige en loopende pachten (3 Augus
tus 1645) 

Reg. 565, fol. 19!3 V 0
• 
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4102. Acte acce,ptatie van den gouverneur-generaal voor het voor
schieten van 50.000 gulde~ bestemd tot de werken omtrent Sas
van-Gent. Zie n• 4083 (Gent, 3 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 194. 

4103. De gouverneur-generaal vraagt het regiment van baron de 5 

Beek zonder verwijl te betalen (Brussel, 3 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 194 V 0
• 

4104. Brief van generaal Becq die op hetzelfde aandringt (zonder 
datum) 

Reg. 565, fol. 194 V 0 -195. 10 

4105. Maatregelen voor het uitdeelen van het ammunitiebrood en 
de betaling daarvan (4 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 195 en vo. 

4106. Nieuw steungeld van 3.000 gulden aan den magistraat van 
Cassel (4 Augustus 1645) Hi 

Reg. 565, fol. 195 V 0 -196. 

4107. Voor zoover het hen aangaat, stemmen de Staten erin toe dat 
aan Pieter de Smet zijn leveringen van graan aan het garnizoen van 
Hulst, betaald worden met de opbrengst van den honderdsten penning 
die met dit doel van de soldij der soldaten wordt afgetrokken (4 Augus- 20 

tus 1645) 
Reg. 565, fol. 196. 

4108. Schuiten en paarden worden op verzoek van markies Sfon
drato (11

) gestuurd naar den nieuwen wal tusschen de Sint-Donaas en 
Sinte-Annaforten (1 2

) (6 Augustus 1645) 25 

Reg. 565, fol. 196. 

4109. De gouverneur-generaal geeft aan de Vergadering bevel niet 
uiteen te gaan, maar tot nader bevel te Brugge te blijven zetelen 
(Gent, 5 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 196 V 0
• 

(H) Sigismond Sfondrati, marquies van Montafia, lid van den Iloogen krijgsraad . 
Later generaal der artillerie. 

(1 2) Deze gracht liep dus van de zee (Sinte-Anna) tot aan een waterloop aan Sint
Donaasfort, zoodat daardoor Brugge en Damme gedekt waren tegen een aanval vanuit 
Sluis. 

30 

35 
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4110. Men besluit steenkool en kaarsen te leveren aan de ruiters die 
langs de vaart van Damme liggen (6 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 196 v•. 

4111. Men besluit schuiten te sturen naar de vestingen die door don 
5 Cantelmo werden opgericht (6 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 196 v•. 

4112. Men besluit aan het garnizoen van Brugge en aan krijgsaudi
teur Serassie twaalf maanden wedde per jaar te betalen, omdat ze alle 
lasten moeten betalen. Het garnizoen van Dendermonde, dat daarvan 

10 vrij staat, ontvangt slechts zes maandelijksche betalingen per jaar 
(6 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 196 v • . 

4113. Daar de leveringen van ammunitiebrood aan het garnizoen 
van Oostende vanuit Nieuwpoort onregelmatig toekomen, zal men het 

15 voortaan vanuit Brugge opsturen (7 Augustw; 1645) 

Reg. 565, fol. 197. 

4114". « Den commis van der Beken ter vergaed·eringhe te kennen 
ghegheven hebbende dat hij onder hem hadde 12 duijsent guldens 
gauden ghelt, t' gonne gij niet conde vuijtgheven als afgheroe,pen 

20 sijnde (13
), resolutie hem t'ordonneren t'selve over .te brenghen ter 

vergaederinghe ende dat sij hem van het verlies sullen vergoeden. >> 

(8 Augustus 1645) 
Reg. 565, fol. 197. 

4115. Opdracht aan den magistraat van Sint-Winnoxbergen om er 

25 voor te zorgen dat de rpachters aldaar behoorlijke borgen stellen 
(9 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 197 v • . 

4116. Men besluit aan Jacques van Hamant « rabotteur n van het 
fort Sinte-lsabelle, twaalf maanden wedde per jaar te betalen (9 Augus-

30 tus 1645) 
Reg. 565, fol. 197 v•. 

( 13) Zie " Ordonnatie des coninghs op het reglement van sijne munte • van 31 Mei 
1644, gedrukt te Antwerpen bij Hieronymus Verdussen; dit is de laatste ons bekende 
muntregeling vóór dit nummer. 
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4117. Nieuwe regeling nopens de manier waarop men het ammuni
tiebrood zal uitdeelen (9 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 197 V 0
• 

4118. Overeenkomst uoor de Vergadering aangegaan met Gilles Nijs 
en Pieter Denij s voor het leveren van tarwe en rogge aan den provedi- 5 

dor van het leger, ten koste van de Staten (9 1\ugustus 1645) 

Reg. 565, fol. 198. 

4119. Verontwaardiging van de Vergadering tegen het feit dat de 
magistraat van Veurne zonder tusschenkomst van de Vergadering 
22.000 gulden op zijn quota in de subsidie heeft voorgeschoten aan 10 

den hertog van Amalfi (10 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 198 V 0
• 

4120. Overeenkomst met den provedirlor rakende het betalen nn 
het door hem te leveren ammunitiebrood (10 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 198 v 0 -199. 

4121. Brief van den gouverneur-generaal die dit akkoord bevestigt 
(Gent, 11 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 199 yo. 

4122. Brief van denzelfde met verzoek de Duitsche ruiterij te beta-

15 

len (Gent, 12 Augustus 1645) 20 

Reg. 565, fol. 199 V 0 -200. 

4123. Op verzoek van den, hertog van Lorreinen wordt aan Daniel 
Pluvier opdracht gegeven om in allerijl en in 't geheim het noodige 
voor een brug over de Zuidleie gereed te maken , daar waar de hertog 
het zal aanduiden (12 Augustus 1645) 2é. 

Reg. 565, fol. 200 en vo. 

4124. Nopens het verzoek onder nr 4122, wordt geantwoord dat deze 
soldaten op de lijst niet staan van degene wier betaling ten laste van de 
buitengewone subsidie valt, en dat het heelemaal onmogelijk is ze te 
betalen, omdat het Land door de ontelbare troepen heelemaal geruï- so 
neerd is, en men de subsidie die werd toegcstaan niet kan opbrengen 
(14 Augustus 1645) 

Reg- . 565, fol. 200 v o. 
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4125. Brief van den gouverneur-generaal die beweert dat er nog 
50.000 gulden moeten overblijven van de laatste subsidie van 1644, 
omdat de State~ de schade die ze toen geleden hebben met dit bedrag 
hebben overschat (20 Maart 1645, ontvangen op 15 \ugustus) 

Reg. 565, fol. 201 en vo. 

4126. Men besluit het verzoek onder n" 4104 in te willigen, zoodra 
de gelden van de repartitie zullen zijn ingekomen (16 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 202. 

4127. Op verzoek van den magistraat van het Vrije, wordt hem 
to toegestaan een parLij haver die te Brugge ligt en aan de Staten toebe

hoort, uit te deelen aan de ruiterij van zijn district (17 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 202. 

4128. Een heele reeks pachters verzoeken om kwijtschelding van 
hunne pachten, op grond van de verwoesting van het land; elk moet 

15 zich voor het betrokken hoofdcollege aanbieden, dat zal beslissen. 
Zie nr 2744 (18 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 202 vo. 

4129. Mits ze beloven het te vergoeden, zullen ook de magistraten 
van den Oudburg een deel van de partij haver (zi.e n· 4127) mogen 

20 uitdeelen aan de troepen (20 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 202 v o . 

4130. Commies Volckaert heeft verschillende vertegenwoordigers 
van de subalternen geëxecuteerd, voor het niet betalen van hun quotas. 
Hij mag hen acht dagen uitstel geven, daarna zal hij de hoofden van 

25 deze collegiën, en indien noodig, het geheele college, executeeren. 
Zie n• 3744 (21 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 203. 

4131. Ieper vreest door de Fransehen te worden belegerd (11
). Mate

riaal en voorraad wordt gestuurd waarvan de opsomming volgt 
30 (24 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 203 en V 0
. 

(1&) Cassel was op 21 Augustus in handen van de Fran:;chen gevallen (VINCART, 

op. ctt., bladz. 512) . De tocht ging tegen Ieper (Corresp., TIJ, w 1659). 

73 
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4132. Men besluit de oevers van de Zuidleie van Plasschendale tot 
Oostende te doen herstellen (25 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 203 v•. 

4133. Men besluit aan den gouverneur-generaal te vragen, of hij 
verlangt dat de Vergadering bijeen blijft, alhoewel ze niets meer te 5 

doen heeft (26 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 204. 

4134. Men besluit voor het overzetten der soldaten eex~ schuit te 
leggen in de vaart van Brugge naar Damme (28 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 204. 

4135. Antwoord van den gouverneur-generaal op nr 4133: ze mogen 
uiteengaan indien het hen goeddunkt (zonder datum) 

Reg. 565, fol. 204 en v•. 

4136. Lijst van rentekoopers met de bedragen (29 Augustus 1645) 

10 

Reg. 565, fol. 204 v•-207. 15 

4137. Bericht aan den provedidor-generaal, dat een groote partij 
tarwe, die voor het ammunitiebrood bestemd is, te Gent nog niet werd 
afgehaald (31 Augustus 1645) 

Reg. 565, fol. 207 v•. 

4138. Men besluit drie maanden tijd te vragen om te beslissen in 20 

zake het proces Malineus hangende in den Geheimen Raad. Het stand
punt van dezen raadsheer is dat de Koning het recht heeft, van het 
naleven van de privilegies te dispenseeren, en dat hij niet gehouden is, 
ze na te leven. Zie nr 3541 (1 September 1645) 

Reg. 565, fol. 207 v•-208. 25 

4139. Men bericht aan commies Wijnckelman van Ieper, dat in 
1631, ingevolge een resolutie van 1627, hesloten werd, de renten over
geschreven op personen die in de opstandige gewesten verblijven, niet 
te betalen. Alle commiezen, hem uitgezonderd, hebben dit nageleefd. 
Men vraagt hem waarom hij zoo handelde (1 September 1645) 30 

Reg. 565, fol. 208. 
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4140. Herhaling van het besluit onder n• 4130 (4 September 1645) 

Reg. 565, fol. 208 en vo. 

4141. Regeling van den aankoop van de tarwe onder nr 4137 ver
meld. Ze kost 25 pond groote den zak (4 September 1645) 

Reg. 565, fol. 208 vo. 

4142. Besluit dat de nieuwe baljuw van Burcht en Zwijndrecht een 
borg van 4.000 gulden moet stellen (4 Scptemher 1645) 

Reg. 565, fol. 208 V 0
• 

4143. De gouverneur-generaal vraagt dat men hem de rekening van 
to het betaalde ammunitiebrood zou opsturen; hij zal het zoo spoedig 

mogelijk ternabetalen (Gent, 1 September 1645) 

Reg. 565, fol. 209. 

4144. Daar m en te leper geen ammunitiebrood heeft, vraagt de 
gouverneur-generaal dat de Stalen daarvoor zouden zorgen tot wan

Hl neer de provedidor het kan doen (1 September 1645) 

20 

Reg. 565, fol. 209 en vo. 

4145. Betaling aan den, magistraat van het Vrije voor het ammuni
tiebrood rechtstreeks door hem aan de troepen geleverd (5 Se,ptem
ber 1645) 

Reg. 565, fol. 209 v o. 

4146. Zelfde maalregel ten gunste ,·an den magistraat Yan Ieper 
(6 September 1645) 

Reg. 565, fol. 209 v o. 

4147 . « De vergaederinghe scheedende, wort bij die van den 
25 Vrijen in deliberatie gheleijt, waer de vergaederinghe bij een saude 

commen in dien eenighe briefven quaemen van het hof die haeste 
yerheijschtcn. ·waerop die van Ghendt verciaeren gheen avis te willen 
gheven nochte daerin ghevoij st te connen worden. » De andere ver
tegenwoordigers prolesteeren hiertegen (6 September 1645) 

30 Reg. 565, fol. 210. 
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4148. Brief van den gouverneur-generaal die beveelt de soldaten van 
Hulst onmiddellijk te betalen (Gent, 17 September 1645) 

Reg. 565, fol. 210 v•. 

4149. Hij beveelt de versterkingswerken en logementen voor solda
ten langs de Zuidleie in orde te brengen (Brussel, 21 October 1645) 

Reg. 565, fol. 210 v•. 

4150*. « Brief van sijne excellentie ordonnerende de vergaede
ring he bij een te cammen tot het doen de noodighe affairen. » (Brussel, 
30 October 1645) 

Reg. 565, fol. 211. 

4151". « Brief van 7 Novembre 1645 adviserende het overgaen van 
de stadt Hulst. )) Geteekend door den gouverneur van Hulst, de Hennin 

Reg. 565, fol. 211 v•. 

4152. Lijst van de vertegenwoordigers aanwezig op de Vergadering 

5 

10 

van 13 November, te Gent 15 

Reg. 565, fol. 212. 

4153. In aanwezigheid van de vorige vertegenwoordigers, en van 
die van de subalternen, wordt de volgende petitie gedaan 

Reg. 565, fol. 212. 

4154". << Petitie van een subsidie van 110.000 guldens ter rnaent ende 20 

voor subsidie extraordinaire het onderhout van 12 duijsent soldaeten 
ende 4.000 peerden )) (brieven van 10 November 1645) 

Reg. 565, fol. 212 v"-214 v•. 

4155. Men besluit vertegenwoordigers naar Brussel te sturen en daar 
over den grooten nood van de provincie te klagen (15 November 1645) 25 

Reg. 565, fol. 215. 

4156. Men besluit dat geheel de Vergadering hiervoor naar Brussel 
zal reizen (16 November 1645) 

Reg. 565, fol. 215. 

•, 
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4157. Het vertoog wordt gedaan ~ 17 November. De tekst volgt : 
meu klaagt over de « desgatz insupportables » door het Fransch en 
Hollandsch leger aangebracht in het kwartier van Gent, men vraagt dat 
Hulst en, de andere plaatsen zouden worden herwonnen, maar tevens 

5 eischt men met klem << correction et chastoy... de la gendarmerie, 
condigne a leur démérites, que a tout heure prend la fuite a la veue 
de l'ennemy et faict courageusement la guerre aux pauvres et misé
rables villageois ... » 

Reg. 565, fol. 215-216 vo. 

10 4158. Op 21 November zijn de vertegenwoordigers teruggekomen 
van Brussel 

15 

Reg. 565, fol. 216 vo. 

4159. Weigeren van het leveren van steenkool en kaarsen aan de 
troepen te Aire (22 November 1645) 

Reg. 565, fol. 216 V 0 -217. 

4160". « Resolutie te versoueken sauvegarde briefven ofte paspoor
ten voor de baergien ende af te breken de forten lancxt den Brugghschen 
vaert. >> Dit laatste vinden we niet terug in het register, wel dat de 
huur van alle huizen en andere daar gelegen gebouwen, wordt opgezegd 

20 (22 November 1645) 

Reg. 565, fol. 217. 

4161. Men besluit op 5 December collatie te houden (22 Novem
ber 1645) 

Reg. 565, fol. 217. 

25 4162. Besluit de collegiën te raadplegen over het voorstel van den 
magistraat van Brugge, strekkende tot het vrijkoopen, ten koste van 
het Land, van de leden van de Vergadering, die bij het zich begeven 
uaar, of weggaan van de Vergadering, door de vijanden zouden wor
cien gevangen genomen (22 November 1645) 

30 Reg. 565, fol. 217. 

4163. Beraadslaging· over de manier waarop men de loopende pach
ten verder zal innen in de door den vijand bezette gebieden; men 
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besluit eerst aan de commiezen, een lijst le vragen van deze pachten en 
wat er nog moet worden g·eïnd (25 November 1645) 

Reg. 565, fol. 217 V 0
• 

4164. Opdracht aan alle subalternen van het kwartier van Gent om 
spoedig hunne achter tallige quotas in de twee laatste repartities van 5 

400 .000 gulden op te brengeiL Zie nr 3746 (25 November 1645) 

Reg . 565, fol. 218. 

4165. Opdracht aan de commiezen van Brugge en het Vrije om een 
taat op te sturen van wat ze voor die twee smaldeelingen ontvangen 

hebben en wal ze daaro,p betaald hebhen (27 ~ovember 1645) 10 

Reg. 565, fol. 218. 

4166. Men besluit niet uiteen te gaan tot na de collatie, en onder
tusschen over te gaan tot de auditie van de rekeningen der twee sub
sidies van het voorgaande jaar (29 ovember 1645) 

Reg. 565, fol. 218 en V 0
• 

4167 . « Con ent van Sijne Excellentie tot de selve sauvegarde. » 

Zie nr 4160 (Bru sel, 27 ovember 1645) 

Reg. 565, fol. 218 vo . 

4168. Alhoewel cammie Volckaert reed ruim boven zijn aandeel 

15 

in de subsidie van 1.200.000 gulden heeft betaald, moet hij nog een 20 

som van 11.000 gulden, die hij desnoods mag leenen, betalen aan 
Nijs en Denij s. Zie n .. 4118 (1 December 1645) 

Reg. 565, fol. 2Hl. 

4169. Overeenkomst met Jacques Styvaert nopens de huur an zijn 
huis te Meule tede, door k~pitein Riminez bewoond (8 December 1645) 25 

Reg. 565, fol. 219 en vo. 

4170. Voor het breken van het ijs worden bijlen aan den bevelheb
ber van fort Roodenhuize gestuurd (12 December 1645) 

Reg. 565, fol. 219 V 0
. 

4171 "' . cc Heere Lieven Doedens derden pensionaris der Stadt Ghendt 30 

gheauthoriseert om de selve sauvegarde in den (Haag) te vervolghen 
nde daervooren te maghen presenteren 2.000 guldens t'sjaers . )) De 
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sauveg·arde moet geldig zijn voor de geheele veerschuit van Gent naar 
Brugge en omgekeerd, met al hetgeen ze bevat aan welkdanige perso
nen en koopwaren (12 December 1645) 

Reg. 565, fol. 219 V 0
• 

5 4172 ~ . (( Resultat faceorderen voor aijdes ordinaire de loopende 
middelen, 't surplus t'excuseren als niet in staet sijnde. Schijnt dat 
dese is den eersten keer dat de loopende middelen voor het subsidie 
worden ghecedeert. >> Er zal wel afspraak zijn geweest, want dit voor
stel wordt in bijna gelijke termen door alle collegiën gedaan (13 Decem-

10 her 1645) 

15 

Reg. 565, fol. 220-224. 

4173" . (( Acte presentatie subsidie. >> Deze acte werd niet door de 
vertegenwoordigers zelf, volgens het gebruik, aan den gouverneur
generaal aangeboden (Gent, 13 December 1645) 

Reg. 565, fol. 224-225. 
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REGISTER 566. 

T aefel van den resolutieboeck beginnende den 19 decembre 1645 
ende eijndende lesten Julij 1648. 

417 4". (( Ten voorgaenden boeck een subsidie ordinaire van een 
hondert thien duijsent guldens ghevraeght sijnde mitsgaeders in 5 

plaetse van subsidie extraordinaire ghevraeght sijnde het onderhaut 
van 12.000 mannen voetvolck ende 4.000 ruijters, ende 't selve 
extraordinaire subsidie gheexcuseert sijnde, schrijft sijne excellentie 
dat hij die excusien niet admitteren en can, ordonneert de vergaede
ringhe bij een te bringhen om met ende benevens de Bisschoppen 10 

te raemen op middelen om de collacen te induceren om de selve vraeghe 
toe te staen. » (I) (Brussel, 11 November 1645) 

Reg. 566, fol. 1. 

4175. Antwoord van de Staten die vragen wanneer ze mogen verga
deren, want in afwachting blijven zetelen zooals de gouverneur- i 5 

generaal het voorschrijft, i zeer moeilijk (zonder datum) 

Reg. 566, fol. i en V 0
• 

4176• . (( Repartitie van 90 m. guldens ter rnaent op s' lants incom
men » plus 344.000 gulden. De eerste som is de zomerbede van 1645, 
de tweede het tekort gelaten van de voorgaande winterbede (zonder 20 

datum) 
Reg. 566, fol. 2-7 V 0

• 

4177 . Men besluit aan de Fransehen paspoorten te vragen voor de 
leden van de Vergadering C) (16 December 1645) 

Reg. 566, fol. 8. 

(L) Dit stelsel, dat voor het centraal gezag een zeer groote vermindering van de 
subsidie beteekent, zal ononderbroken worden toegepast tot 1656 en met een enkele 
onderbreking, nog zeer lang daarna. 

(3) 1645 is een rampzalig jaar geweest voor Spanj e : in het Zuiden zijn de Fransehen 

25 

tot Kortrijk doorgedrongen (Corresp. , nr 1675) , daarna zijn ze over Wetteren en Melle 30 
tot op 2 mijlen van Gent geraakt, waar ze in contact zijn gekomen met het Hollandsch 
leger (ibidem); sedert hebben ze nog Lens ingenomen; het ergste echter is de inname 
van Hulst door de Hollanders. Antwerpen wordt nu bedreigd ; cle bevolking is totaal 
moedeloos (Corresp., !oe. cit. , nr• 1674, 1675, 1686). 
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4178. Men besluit alle mogelijke hulp te geven aan de ingezetenen 
van het Land van Aalst, die het vanwege het krijgsvolk hard te ver
duren hebben (16 December 1645) 

Reg. 566, fol. 8. 

5 4179. Men besluit dat de vertegenwoordigers die naar hun princi-
palen reizen om hen kennis te geven van den brief van den gouver
neur-generaal, zich van !Paspoorten zullen voorzien; worden ze toch 
gevangen genomen, dan zal men ze ten koste van het Land weer 
vrijkoopen (19 December 1645) 

10 Reg. 566, fol. 8 . 

15 

4180. De bisschop,pen van Gent en Brug·ge en, een gevolmachtigde 
van den gouverneur-generaal (de bisschop van Ieper is ongesteld) 
komen met de Staten in onderhandeling, zooals in n ,. 4174 werd gezegcl 
(19 December 1645) 

Reg. 566, fol. 8 en V 0
• 

4181. Geloofsbrieven voor een gevolmachtigden van den gouver
neur en opdracht aan den bisschop van Gent om op te treden zooals 
hierboven wordt gezegd (14 December 1645) 

Reg. 566, fol. 8 v 0 -9. 

20 4182. Brief van den gouverneur-generaal die verzoekt dat de Verga-
dering daarover gunstige besluiten zou treffen (19 December 1645) 

Reg. 566, fol. 9 en vo . 

4183. Men besluit alle klachten en la ten van de subalternen te ver
zamelen en gezamenlijk aan den gouverneur-generaal voor te leggen 

25 (20 December 1645) 

Reg. 566, fol. 9 y o . 

4184"' . << Haeminghen tusschen de vergaederinghe ende de voorseijde 
Bisschoppen mitsgaeders den heere van Hullebussche C) ghedeputeer
den van zijne excellentie tot het vinden noodighe IPenninghe; daertoe 

30 wort voorghestelt een capitatie ende eenen tantiéme QP alle renten etc. >> 

Men wil << alle de hoofden tauxeeren naer haerlieden apparente ghestae-

( 8 ) Willem de Blasere, heer van Wosenpoorte, Kaster en Hellebusch , dil<wijls voor
schepen van Gent, grootbaljuw van cle stad en de l<asselrij Kortrijk , gestorven in 1654. 

7~ 
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thede ))' een << tantième )) op alle huren leggen, men zal het zegelrecht 
voortaan werkelijk toepassen, elk hoofdcollege zal voor bepaalde troe
pen moeten betalen, die troepen zullen niet buiten de provintie mogen 
dienen (20 December 1645) 

Reg. 566, fol. 9 V 0 -11. 

4185" . << Lijste van 't gonne in Brabant ten dien tijde bij capitatie 
betaelt wiert >> (zonder datum) 

Reg . 566, fol. 11-18 V 0
• 

5 

4186. Men besluit deze voorstellen (onder n' 4184) aan de princi
palen voor te leggen om daarover collatie te houden. De Vergadering 10 

gaat uiteen tot 17 Januari (21 December 1645) 

Reg . 566, fol. 19. 

4187 " . << Langhen brief vau de vergaederinghe aen sijne Excellentie 
daerbij verthoont wanof elkcke stadt ende casselrije int besonder haer 
heclaeght ende haercn overlast anthoont. )) (Gent , 22 December 1645) 15 

Reg. 566, fol. 19-22. 

4188• . « Antwoorde van sijne Excellentie dat hij tot het straffen 
van de misdaedighe last ghegheven heeft an de auditeurs. » (2 Januari 
1646) 

Reg. 566, fol. 22 en vo. 

4189 '"' . « Brief van sijne Excellentie ordonnerende van nieuwe 
collatie ghehauden te worden om op Sijne vraeghe voldaen te hebben. » 

(2 .T anuari 1646) 
Reg. 566, fol. 22 V 0

• 

20 

4190" . « Resultat . vuijt de advisen van de heeren Principaelen ten 25 

ansien van het subsidie ordinaire te persisteren bij hun aceort van de 
loopende middelen ende voor subsidie extraordinaire het onderhaut 
van 8.000 mannen voetvolck ende 1.000 ruyters. » Brugge en Ieper 
willen voor subsidie extraordinaire de quota van elke stad en kasseirij 
toestaan in een som van 600.000 gulden. De drie overige leden bieden ao 
aan wat hierboven wordt gezegd (18 Januari 1646) 

Reg. 566, fol. 23-25 V 0
• 
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4191 ·. (( Acte presentatie subsidie. >> · (( Bij deselve acte wort het 
onderhaut van de infanterie g-henomen op 7 a 8 g-uldens ter rnaent 
ende de cavaillerie op 25 guldens. » Ze zullen deze gelden mogen vin
den zooals ze het g-oed vinden, zondereenig aanzien voor vrijstellingen 

5 noch van de bedelorden, noch van de leden van den Raad van Vlaan
deren, noch van de admiraliteit van Duinkerken . Bepaalde regimenten 
zullen worden aangeduid, om rechtstreeks door de vertegenwoordigers 
der hoofdcollegiën te worden betaald; zoolang deze subsidie wordt 
betaald, zal dit krijgsvolk niet buiten de Provincie worden gebruikt, 

1.0 verder zal in denzelfden tijd de Provincie geen andere welkdanige leve
rings- of onderhoudskosten van tro~pen dragen; het plakkaart van 
1633 op de militaire tucht zal opnieuw worden afgekondigd (~). • « Oock 
mede dat elcke stadt ende casselrije maer haer contingent belooft son
der te moeten presteren over de insolvente. >> (Gent, 26 Januari 1646) 

15 Reg. 566, fol. 25 v"-28 . 

4192. Brief aan elke stad en kasseirij betreffende het opbrengen 
van haar quota in de 550.000 gulden hierna (22 Januari 1646) 

Reg. 566, fol. 28 v ". 

4193... « Repartitie van 500 duijsenl guldens op de gheheele pro-
20 vintie >> in Ieite 550.000 gulden. Dit moet dienen, om het tekort in d(• 

zomerbede van 1645 le dekken (22 Januari 1646) 

Reg. 566, fol. 29-30. 

4194. Het verzoek van Grimarez, sergeant-majoor van den colonel 
van Meeghem, om twaalf maanden soldij per jaar, wordt afgeslagen 

25 (22 Januari 1646) 
Reg. 566, fol. 31 v o . 

4195" . Last an de respective commisen faitelijek te doen executeren 
de ghedeputeerde van de subalterne steden in faute blijvende ende in 
dien sij naer seven daeghen arrest nogh in faute blijven te recomman-

30 deren in strickte vanghenisse. » (24 Januari 1646) 

Reg . 566, fol. 31 v o. 

(•) Een plakkaat, • Philips bij der grati e .. . "· in tlat jaat gegeven , is gel'icb ~ tegen 
üe wandaden der soldaten . Gedrukt te Gent, bi.j Manilitls. 
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4196 "' . « Resolutie naer Brussel te vertreeken met de acte presen· 
tatie. » (25 Januari 1646) 

Reg. 566, fol. 32. 

4197 "' . « Tot Brussel sijnde doet den artsbisschop van Mechelen een 
vertoogh aen de vergaederinghe nopende den praemenden noot ende 5 

dat het accordt van het subsidie extraordinaire te cleene was, dat men 
in plaetse van de belofte van onderhaut een remareabie somme hadde 
moeten vaste stellen, ende dat het te vreesen was dat het cleen secours 
ofte gifte van de vlaeminghen de andere Provintien ende naement
lijck Brabant saude verachteren in hunne goede voornemens. n to 
(4 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 32 en vo. 

4198. Men bericht dit aan de principalen (4 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 32 vo. 

4199. Afslaan van het verzoek van den Raad van Financiën gedag- i5 

teekend 20 November 1645, ontvangen op 29 Februari) om betaling 
voor het regiment ruiterij Nagy Y Sluan (5 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 33. 

4200. De gouverneur-generaal raadpleegt de Staten over een punt 
aangeraakt in de vredesonderhandelingen met Holland betreffende de 20 

schepen die in en uitvaren langs de Schelde en andere waterloopen 
(Brussel, 25 Januari 1646) 

Reg. 566, fol. 33 V 0
• 

4201. Men besluit de collegiën te raadplegen over het verzoek om 
vrijdom van den heer Dethienes, die tot de hofhouding van de aarts- 25 

hertogen heeft behoord (6 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 33 V 0
• 

4202. Opdracht aan commies van Volden om Pieter de Smet en Loys 
Manaulx te doen executeeren voor het opbrengen van hun pachten 
van het recht van 4pond grootepervat wijn gedurende het rekenjaar 30 

Mei 1644-Mei 1645 (6 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 3q. 



- 589 -

4203*. « Resolutie vuijt de advisen van die van Brugge, Ipre en 
het Vrijen te persisteren als bij acte presentatie. >> Zie nr 4174 
(7 Februari 1646) 

Reg, 566, fol. 34. 

5 4204. Verzoek aan den heer van Namfrives om de staten van de 
subsidies van 600.000 en 500.000 gulden van 1644 op te sturen 
(7 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 34. 

4205. De Vergadering besluit uiteen te gaan op 9 Februari 
10 (7 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 34 V 0
• 

4206. Zeer ongunstig advies over het verzoek van den magistraat 
van de kasseirij Kortrijk om kwijtschelding van een groot deel van 
haar quota in de twee repartities van 400.000 gulden bestemd om de 

15 subsidie van 1.200.000 gulden op te brengen (8 Februari 1646) 

20 

Reg. 566, fol. 34 V 0
. 

4207. Over een dergelijk verzoek van den magistraat van het Land 
van Waas wordt veel zachter geoordeeld; hij za] nochlans eenige beta
ling moeten doen (8 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 34 V 0 -35. 

4208. Dergelijk advies in zake het verzoek om kwijtschelding inge
diend door den magistraat van den Oudhurg· (8 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 35. 

4209. Daar men verneemt dat een brief (volgend nummer) door den 
25 gouverneur-generaal naar de Staten werd opgestuurd, neemt men 

voorloöpig geen maatregel in zake nr 4203 (9 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 35 en V 0
• 

4210•. u Brief van Sijne Excellentie op het vertoogh van den voor
seijden artsbisschQp te houden collatie. >> Zie nr 4203 (Brussel. 

30 5 Februari 1646) 
Reg. 566, fol. 35 vo . 
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4211 '" . « Resultat vuijt de Collatien te persisteren als bij acte pre
entatie. » Alleen het Vrije verandert zijn voorstel en wil 10.000 man 

voetvolk en 2.000 ruiters onderhouden (23 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 36-38. 

4.212 .. . « Brief sulcx adviserende aen. Sijne Excellentie. » De solda- 5 

ten van den koning doen zich op vele plaatsen doorgaan voor Fran
sehen en Hollanders om beter te kunnen plunderen; de Fransehen 
heweren zelf een reeks inkomsten te mogen innen, en verhinderen het 
heffen van de belastingen (Gent, 28 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 38-39 V 0
• 

4213. Besluit op 13 en 14 Maart de verpachtingen van 's lands 
middelen te laten doorgaan (27 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 39 vo. 

10 

4214. Men zal in de toekomst de inlandsche soldaten ten koste van 
het Land ook in het Sint-Blasius hospitaal te Denderm onde doen ver- 1!'\ 

plegen (28 Fehruari 1646) 

Reg. 566, fol. 39 V 0
• 

4215 · . << Brief van Sijne Excellentie adviserende de Ghedeputeerde 
van de Staeten van Hollant op het Congres van Munster pretenderen 
dat bij tractate vaste ghestelt worde dat de schepen ende goederen 20 

lancxt de Schelde ende andere Canaelen niet swaerder en sullen 
moghen belast worden als lancxt de zeehavens, versoekende daerop 
het avis van de vergaederinghe. » (Brussel. 28 Februari 1646) 

Reg. 566, fol. 40. 

4216*' . << Antwoorde van de vergaederinghe seer succint dat het 25 

dessein van den staet van Hollant dam·in bestaet om onse havenen te 
destrueren ende de heele commercie te vernietig·hen. >> (Gent, 5 Maart 
1646) 

Reg. 566, fol. 40 en v o. 

4217. Bericht aan den heer van re ufrives dal men op 12 Maart zal 30 

overgaan tot auditie van de rekeningen v::~ n de !"Ubf'idie van 600.000 gul
den van 1644 (1 Maart 1646) 

Reg . 566, fol. 40 v o. 
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4218. Opdracht aan den magistraat van leper, om Jacques Assent, 
die zich ophoudt in een « bevrijde plaat )) van de stad, niet te laten 
ontsnappen, daar hij in bezit is van een voorstel tot overeenkomst van 
pachter Monuet nopens zijn schulden (6 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 41. 

4219. Men zal Joos Patheet en Joos Stouthals, gezamenlijk pach
ters van het recht van 4 pond groote QP den wijn en van het recht op 
zout, visch en haring voor het rekenjaar 1 Mei 1645-1646, uilstel gevr.n 
voor het betalen van een zesde van hun pacht (7 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 41. 

4220. Men zal de collegiën raadplegen over het verzoek om heta
ling voor 1645 van den gouverneur van Aire (7 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 41. 

4221. Men zal buskruit, lood en musketten naar Kortrijk sturr.n 
15 (8 Maart 1646) 

Heg. 566, fol. 41 vo. 

4222,. . << Conventie ter vergaederinghe over ' t sluijten binnen Ghendt 
van de rekeninghen van de subsidien van den jaere 1644, begonnen 
hooren ten landthuij se van den nijen om het perijckel van den vij an t 

20 · om naer Brugghe le gaen )) (10 J'faarl 1646) 

Reg. 566, fol. 41 vo . 

4223. Alvorens over te gaan tot de verpachtingen, wordt bepaald 
dat de door den vijand veroverde of bezette plaatsen daar niet onder 
wllen worden hegrcpen, wel echter de lhcrfnspoldcr (12 l\1aart 1646) 

25 Reg-. 566, fol. 42. 

4224• . « Verpachtinghe van d.e re peelive Provintierechten )), Het 
recht van 4 pond groote per vat wijn, wordt zeer heftig betwist door 
Joos Stouthals, Loys van Geluwe, Sirnon van Doorneen Jacques Coor
naert; deze haalt het met 39 .900 gulden . Het recht op zout, visch en 

30 haring wordt ook sterk betwist tusschen Maarten van Langenhove, 
Joos Stouthals, Joos van Melle, Sirnon van Doorne, Loys van Geluwe 
en Jacques Coornaert die weer wint met 18.725 gulden . Daarentegen 
is het heelemaal zonder mededinging dat Joos van Melle het recht van 
den grooten uitdrijf in pacht krijgt voor 2.100 gulden. Voor het eerste 
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kwartier van het schaapsgeld wordt Filips de Busschere pachter met 
1.874 gulden. Sirnon van Dom·ne neemt het tweede in pacht voor 
1.900 gulden, Joos Stouthals heeft het derde met 3.400 gulden, Loys 
van Geluwe het vierde met 4.250 gulden. Alweer Joos Stouthals het 
vijfde met 6.000 gulden (12 en 13 Maart 1646) 5 

Reg. 566, fol. 42-46 vo. 

4225*. (( Acte acceptatie subsidie. )) Zie n'" 4211. Alles wordt toege
staan met een dubbel voorbehoud : de door de Staten onderhouden 
regimenten zullen, zooveel mogelijk, niet buiten de provincie worden 
gebruikt, men moet hierbij echter rekening houden met de wissel- 1.0 

valligheden van den oorlog; ten tweede hadden de Staten verlangd dat 
de officieren de door hen aan de troepen gedane voorschotten niet 
zouden mogen afhouden van de betaling die de Staten doen aan de 
soldaten; de gouverneur stelt voor, daar dit alle voorschotten plots 
heeft doen stopzetten, deze afhoudingen tot de helft van de betaalde 15 

sommen te betperken (10 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 47-49. 

4226. Opdracht aan de commiezen van impost en impositiën en van 
de maalderij van het kwartier van Brugge om de achterstallige beta-
lingen van wijlen Jan Mom1et te laten geschieden (13 Maart 1646) 20 

Reg. 566, fol. 49. 

4227. Vier maanden van zijn achterstallige wedde zullen worden 
betaald aan ingenieur Massue (14 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 51 V 0
• 

4228. Men stelt vast dat de prijzen voorgesteld voor het leveren van 25 

steenkool en kaarsen aan sommige garnizoenen veel te hoog zijn, 
tengevolge de werking van eenige opkoopers. Opdracht aan de magis
traten van deze steden om zelf de leveringen voort te zetten aan den 
vroegeren prijs, ten laste van de g-eneraliteit. (15 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 50 V 0 -5i. 

4229. Betaling aan weduwe Gillis de Croocq voor de huur van hui
zen gelegen buiten de Brugsche poort te Gent (16 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 51 en vo. 

30 
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4230. Men besluit de collegiën te raadplegen over het punt, of men 
niet zal trachten « sauvegarden » te verkrijgen voor de veerschuil 
tusschen Gent en Brugge; men zou met dit doel vertegenwoordigers 
sturen naar den gouverneur van Sluis (19 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 51 v o. 

4231. Men stemt toe in het verzoek van den gouverneur-generaal 
en den Haad van Financiën om eenige betaling te doen aan de regi
menten van Meghem en de Stoppelacre (19 Maart. 1646) 

Reg. 566, fol. 51 vo. 

10 4232. Men hesluit de collegiën te raadplegen over het verzoek om 
steun van den magistraat van Ieper, die de renten die op de maalderij 
zijn gehypothekeerd, sedert 1638 slechts zeer gedeeltelijk, en sedert 
1644, bijna heelemaal niet meer kan betalen, omwille van de verwoes
ting van het Land (20 Maart 1646) 

15 Reg. 566, fol. 52 en vo . 

4233. Toelating wordt gegeven aan de Geestelijkheid en magistra
ten van Brugge en het Vrije om over le gaan tot auditie van de reke
ningen van wijlen ammunitionnaris Melgar (21 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 52 vo. 

20 4234. Opdracht aan alle collegiën om binnen de zes weken hun 
a eh terst.allen in alle yoorgaande repartities op te brengen (26 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 53. 

4235 . « Prolongatie van het accord van die van St Amand ende 
Opdorp » voor een jaar vanaf 1 Mei 1646. Opdorp betaalt daarvoor 

25 40 pond grooteen Sint-Amands 550 pon{l torn (23 Ma<1rl 1646) 

30 

Reg. 566, fol. 53. 

4236. Men zal de princ~palen raadplegen nopens hel verzoek van 
den Raad van Financiën om betaling van een som aan den « train der 
artillerie » (24 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 53 en v o. 

4237. De· achterstallige betalingen van het graan door Nijs en Pieter 
Danijs geleverd, worden omgezet in een rentekoop ten g·unst.e van de 

75 
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kooplieden, gehypotekeerd op de inkomsten van de heerlijkheden 
Burcht en Zwijndrecht. Zie n'" 4118 (24 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 53 V 0 -54 vo. 

4238'. 11 Resolutie voor de pasporten voor de bargien te offreren 
tot 6.000 gulden 't sjaers. » (26 Maart 1646) 5 

Reg. 566, fol. 54 V 0 -55. 

4239. Gratificatie aan gewezen kapitein Charles Schoorman (26 Maart 
1646) 

Reg. 566, fol. 55. 

4240. Bij gebrek aan geld kan men in het verzoek onder n• 4236 10 

niet toestemmen (28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 55 en V 0
• 

4241•. 11 Resolutie dat de peerden die meer gheemploijeert worden 
tot het wercken als tot de zale (=zadel), schuldigh zijn het bestiael-
recht. » (28 Maart 1646) 15 

Reg. 566, fol. 55 vo. 

4242. Een reeks betalingen aan de troepen worden afgeschreven op 
de boni van de rekening van wijlen commies Villegas (28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 55 V0
• 

4243. Betreffende een verzoek van den magistraat van Melsele, voor 20 

advies door den Raad van Vlaanderen naar de Vergadering gestuurd, 
wordt geantwoord dat dit het Land van Waas aangaat (28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 56. 

4244. Opdracht aan de commiezen van 's lands impositiën om voor 
zes maanden geld te leenen. aan maximum 8 % bestemd tot het betalen 2!) 

van de regimenten van Meghem en de Stoppelaere (28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 56. 

4245. De burgemeester van Veurne, Marcus Groeninck, werd geëxe
cuteerd voor een som van 20.400 pond torn. die hij beweert te hebben 
geleend aan den hertog van Amalfi (zie n• 4119) en die dus in de quota 30 

van V eurne zou moeten worden gevalideerd. De Vergadering betwist 
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hem het recht deze leening toe te staan met de gelden van de subsidie 
(.28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 56 vo. 

4246*. « Die van Opdorp ghevanghen sijnde in Brabant versoeken 
r; als wesende waerachlighe vlaeminghen contribuanten ende insetenen 

van Vlaenderen de protectie van de vergaederinghe die hun toeghe
seijt wordt. n (28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 56 v o. 

4247. Men besluit zich in betrekking te stellen met den magistraat 
10 van de kasseirij Kortrijk, nQpens een verzoek door hem aan den koning 

gericht en voor advies aan de Vergadering gestumd (28 Maart 1646) 

15 

Reg. 566, fol. 57. 

4248. Laatste betaling van de huur van het huis en grond van Joos 
Patheet in het groot fort op de Zuidleie (28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 57. 

4249 . Afslaan van het verzoek van den Raad van Financiën om de 
remonte van de ruiterij te bekostigen (28 Maart 1646) 

Reg. 566, fol. 57. 

4250. Advies over hel verzoek van den magistraat van de kasseirij 
20 I~per om kwijtscheiding van een deel van zijn quota in de laatste 

repartitie van 550.000 gulden : alhoewel ze zeer verarmd zijn, kan 
men hen deze kwijtschelding niet toes laan, omdat deze repartitie hel 
tekort van de vorige gewone bede moet dekken, en dat de som eigen
lijk dien t om een reeds geleend bedrag terug te betalen (28 Maart 1646) 

25 Reg. 566, fol. 57 en vo . 

4251 " . « Petitie van een subsidie ordinaire van 110.000 gulden » 

(gedaan op 27 April , brieven van 20 April) 

Reg. 566, fol. 58 V 0 -59. 

4252. Akkoord betreffende de achterstallige pachten van wijlen 
JO .Monuet : zijn borg, Jacques Assen t, verb indt zich om daar van zooveel 

mo:;relijk 1e doen binnenkomen (28 April 1646) 

Reg. 566, fol. 59 V 0 -60 y o . 
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4253. Brief van onderrichtingen aan den graaf van Noyelles die aan 
de Vergadering moet vragen, samen met de gewone bede (n• 4251), 
dat de Staten de repartitie zouden doen van de sommen voor het onder
houden van de troepen toegestaan als buitengewone subsidie; de graaf 
zal er op wijzen, dat men met een groote en zelfs ontijdige strengheid 5 

is opgetreden tegen de troe,pen die zich aan uitspattingen hebben schul
dig gemaakt, vermits een mestre de camp van zijn bevel werd beroofd 
en kolonel Alamani, een groot aantal ruiterijkapiteins en een infan
teriekapitein in het kasteel van Gent gevangen zitten (Brussel , 
21 April 1646) w 

Reg. 566, fol. 61 en V 0
• 

4254. Regeling betreffende de achterstallige quotas van Poperinge 
(30 April 1646) 

Reg. 566, fol. 61 V 0 -62. 

4255. Opdracht aan het college van het Vrije en aan alle subalteroen 15 

om de lijst op te sturen van de onkosten veroorzaakt door het logeeren 
en onderhouden van troe,pen gedurende het voorgaande zomerseizoen 
(30 April 1646) 

Reg. 566, fol. 62. 

4256. De Vergadering zal uiteengaan op 2 Mei, om op 5 Mei weer 20 

te vergaderen voor het ontvangen van de adviezen van de subalteroen 
over het toekennen van de bede (30 April 1646) 

Reg. 566, fol. 62. 

4257. De adviezen van de subalteroen werden ingebracht op 1 Mei, 
de Vergadering besluit uiteen te gaan en collatie te houden op 24 Mei, 25 

om weer bijeen te komen op 29 Mei (Gent, 1 Mei 1646) 

Reg. 566, fol. 62. 

4258. Op 1 Mei worden 600.000 gulden uitgezonden voor het onder
houd van de troepen, dat als buitengewone subsidie werd toegestaan 

Reg. 566, fol. 62 yo. 

4259•. u Vuijtsent van 600 m. guldens tot onderhaut van de voor
seide 8.000 voetganghers ende 1.000 peerden. » (1 Mei 1646) 

Reg. 566, fol. 63-68 V 0
• 

30 
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4260*. « Resultat !'accorderen de portee van de loopende middelen. n 

Omnium votis. Zie nr 4~51 (Gent, 30 Mei 1646) 

Reg. 566, fol. 68 v•-70 v•. 

4261. Men besluit binnen zeer kort naar Brussel te vertrekken voor 
5 het aanbieden van de bede (de tekst van de acte presentatie werd niet 

overgeschreven, m en heeft een blad onbeschreven gelaten) (2 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 70 v•. 

4262. Bij gebrek aan geld, weigert men het bevel van den Raad 
van Financiën om de commissarissen van de monstering te betalen, 

10 uit te voeren (3 Juni 1646) 

15 

Reg. 566, fol. 72 v• . 

4263. oor dezelfde reden wordt het verzoek van denzelfden Raad 
afgeslagen, om een som van 25 .700 gulden te gebruiken voor de 
remonte van de artillerie (3 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 72 v •. 

4264. Ook het verzoek om betaling van het garnizoen van Duinker
ken en van den gouverneur van Oostende wordt van de hand gewezen 
(3 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 72 v•. 

20 4265. Betaling aan het regiment de ~tl:~ppelaere, van de achterstal-
lige soldij van de compagnieën die deel hebben uitgemaakt van het 
regiment van wijlen den graaf van Moucron (6 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 72 v•. 

4266 "' . <c Brief van den Coninck van ~paignien in het Spaens. >> Hij 
25 zal geld en troepen sturen, dat de Staten voort gaan met hun milde 

toelagen (Maadrid, 5 April 1646) 

Reg. 566, fol. 73. 

4267 . Na het terugkeeren van de Vergadering uit Brussel, verschij
nen de gecommiteerden tot de auditie van de rekeningen, meester 

30 Ch. de Grijspeere, commies van de Financiën en Hendrik van Vluete, 
heer van Bissegern , meester van de Rekenkamer te Rijssel (Gent, 
12 .T uni 1646) 

Reg. 566, fol. 73 v•. 
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4268. Lijst van de aanwezigen op deze Vergadering (Gent, 12 Juni 
1646) 

Reg. 566, fol. 73 v o. 

4269. Betalingen aan ammunitionaris de La Mothe, afgeschreven 
op commies van der Beke, van het kwartier van Gent, en op ontvanger 5 

van Burcht, Baes (23 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 74. 

4270. Aanstellen van Pieter Arroy, Antoon van Hucsele en Laur. 
Maurissien tot << chirurgijns >> in de Bijloke, ten dienste van de sol-
daten van het leger dat voor Kortrijk ligt (24 Juni 1646) 10 

Reg. 566, fol. 74. 

4271. Minnelijke schikking in het proces tegen wijlen Fr. van de 
Voorde, nopens de vergoeding die hem toekwam om, na het opgeven 
van zijn med~pacht (samen met Claas Claes) van het heffen van het 
recht op de tabak, dit recht nog gedurende eenige maanden te hebben 15 

geheven ten bate van de provincie (24 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 74 V 0 -75. 

4272. Akkoord met het schippersambacht van Brugge, pachter van 
het beurtschip tusschen Brugge en Plasschendaele : zijn pacht wordt 
met drie jaar verlengd, en ze krijgen een vergoeding van 25 pond 20 

groote voor schade veroorzaakt door de buitengewone vorst van den 
laatsten Winter (27 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 75 en vo. 

4273. Men besluit het tuchthuis van Gent te gebruiken voor het 
onderbrengen van zieke en gekwetste soldaten afkomstig uit het leger 25 

dat rond Kortrijk ligt. Opdracht aan de schepenen van de keure om 
voor het inrichten daarvan te zorgen (29 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 75 v o. 

4274. Brief van den gouverneur-generaal, die er op wijst dat de 
meeste soldaten gedurende het voorgaande jaar slechts 3 X maande- 30 

lijksche betalingen hebben ontvangen, enkele 4, en verder nog niets 
voor dit jaar. Hij geeft bevel wat overschiet van de gewone beden tus
schen 1 November 1644 en 1 November 1645 daarvoor te gebruiken; 
deze beden zijn immers integraal verschuldigd, dit wil zeggen dat het 
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princie,p van de onafhankelijkheid van elk's quota op hen niet toepas
selijk is (Brussel, 14 Juni 1646) 

Reg. 566, fol. 76. 

4275". « Accoorclt tusschen de \·ergaederinghe ende de abdesse van 
5 de Bijlocke over het cureren van de siecke ende ghequetste soldaeten 

ten X stuijvers daeghs van ijderen soldaet waer vooren, de Bijlocke 
alles moet leveren. >> (9 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 76 v•-77. 

4276*. << De chefcollegiëu niet glwpermitteert jet te doen in slants 
10 affairens sonder particuliere authorisatie van de vergaederinghe. » Het 

is het College van Gent dat een aantal betalingen op eigen initiatief 
heeft voorgeschreven. Men treft maatregelen opdat dit niet meer zou 
kunnen gebeuren (10 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 77-78 v•. 

i 5 4277 . .Men besluit te schrijven aan markies van Lede, te Duinker-
ken , opdat hij zijn verbod aan de inners van de rechten aldaar, om 
eenige betaling te doen aan den commies van het land, zou intrekken 
(10 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 78 v•. 

20 4278. Het verzoek van den Baad van Financiën om betaling van de 
ruiterijcompagnie van kapitein Caspar de Pelouze die vorig jaar gevan
gen werd genomen binnen Lillers, wordt afgewezen des te meer daar 
de gouverneur-generaal beloofd heeft zelf de ruiterij te betalen 
(11 Juli 1646) 

25 Reg. 566, fol. 78 v•. 

4279*. « Acte acceptatie subsidie sonder dat men, acte presentatie 
vint. >> (2 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 79. 

4280. l\'Ien besluit aan markies de Lede bekend te maken dat de 
3o commiezen van het Land hem een groote som zullen voorschieten om 

de troepen daarmee te betalen (13 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 79 v•. 
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4281. Antwoord op n·· 4274. Men doet al wat men kan om geld te 
innen, maar dit is buitengewoon lastig, omwille van de groote verwoes
tingen en 1plunderingen welke door het eigen leger worden aangebracht 
(Gent, 13 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 79 V 0 -80. 5 

4282 111
• « Sententie van den priveen Raedt daerbij den Raedstheer 

Malineus ghehauden woort voor natureel van Vlaenderen ende ghemain
tineert in sijn officie van President van Vlaenderen waerjeghens in den 
voorgaenden boek groote pooghinghen sijn ghedaen )) (gegeven op 
5 Juli 1646) 10 

Reg . 566, fol. 79 en vo. 

4283 . Opdracht aan den magistraat. van Gent om de soldaten die 
naur het hospitaal van Mechelen worden gebracht van het noodige te 
Yoorzi.en (17 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 80 v o. 15 

4284. Opdracht aan alle hoofdcollegiën om in overleg met de Gees
telijkheid van het district, al de noodige maatregelen te treffen ten 
bate van het Land, en ten koste van de generaliteit. De vertegenwoor
digers van Brugge en het Vrije hebben de Vergadering verlaten, bij 
het bericht dat de vijand te Philippine is aangeland en op Brugge 2o 
marscheert (5

). De andere vertegenwoordigers gaan door met de auditie 
van de rekeningen (17 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 80 vo. 

4285. Brief van den Raad van Financiën aan commies Grijspeere : 
de soldaten van het garnizoen van Damme, op aanzetten van hun 25 

vrouwen, dreigen te deserteeren bij gebrek aan betaling ; hij moet bij 
de Staten hul;p vragen (17 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 81. 

4286. Als antwoord hiero1p geeft de Vergadering opdracht aan de 
magistraten van Brugge en het Vrije om het mogelijke te doen 30 

(18 Juli 1646) 
Reg. 566, fol. 81. 

(S) Het Hollandsch leger i;; op 6 Juli te Philippine geland en marscheert langs de 
~asschevaart (VINCART, 01J. cit., 1646, blz. 110, 112). 
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4287. Markies Sfondrato, superintendent van de wapenen in Vlaan
deren, heeft 400 tot 500 Iersche soldaten naar Brugge gestuurd. Ze 
moeten worden gewapend; de Vergadering geeft hiertoe opdracht aan 
de magistraten van Brugge en het Vrije en aan de Gees telijkheid v11n 

5 die districten (18 Juli 1646) 

10 

Reg. 566, fol. 81 en V 0
• 

4288 . De volgende resolutiën werde~ te Brugge getroffen door de 
betrokken hoofdcollegiën zelf, in toepassing van nr 4284 (zonder 
datmn) 

Reg. 566, fol. 81 v o. 

4289. Het zeewater wordt binnengelaten in de vaart van Plasschen
tlale, de dijken worden gereed gemaakt om doorgestoken te worden 
(Brugge. 18 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 81 V 0 -82. 

15 4290. Over het verzoek in u• 4287 beval. worden de Staten te Gent 
geraadpleegd. Ze stemmcu er in toe (18 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 82. 

4291. Voorraad '"ordl naar Damme ges tuurd (18 .luli 1646) 

Reg. 566, fol. 82. 

20 4292. Voorraad wordt gestuurd naar J e forten lusschen Gent e11 

:Vloerbeke : Roodenhuize , Wachtebeke, Moerbeke (de Vergadering van 
Gent, 19 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 82 V 0
• 

4293. Voorschollen in g·eld aan markies Sfondrato en andere offi-
2:> eieren (Rrugge, zonder datum) 

:lO 

Reg . 566, fol. 82 V 0
• 

4294. Men hesluit den gouverneur-generaal op de hoogte te brengen 
van wat men gedaan heeft voor hel garnizoen van de forten rond 
Sluis (") (Rrugg·e, 20 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 83. 

(") Zi e vor ige noot. 

76 
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4295. Mondvoorraad "ordt gekocht, bestemd tot het uitgeputte 
leger van den hertog van Lorreioen (Brug· ge, 20 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 83. 

4296. Op verzoek van den gouverneur van Damme, die vreest te 
worden belegerd, worden hem in plaats van erwten en boonen, kaas en 5 

hop gestuurd; de musketten en spie!'en die hij vraagt worden gewei
gerd (Brugge, 21 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 83 en V 0
• 

4297. Opdracht aan d(:m ammunitionaris om lood te koopen (21 .luli 
J 646) 10 

Reg . 566, fol. 83 V 0
• 

4298. De Fransehen trekkeu zich terug naar Deinze C); het konink
lijk leger volgt hen, naar Gent opmarscheerend. Het lijdt gebrek aan 
hrood : men koopt hij de hakkers al wal men vinden kan (Brugge, 
22 Juli 1646) t 5 

Reg . 566, fol. 83 v o . 

4299. De ammunitiebakker heeft noch voorraad, noch krediet. Mar
kies Sfondrato vraagt dat de Staten (te Brugge) daarin zouden voor
zien; cleze weigeren voorloopig maar sturen ijlboden naar Gent om 
daartoe te worden gemachtig·d (Brugg·e, 23 .T111i 1646) 20 

Reg. 566, fol. 84. 

4300. Gelijkluidend verzoek vau deu gouverneur-generaal teu 
gunste van het leger van den hertog van Lorreinen; het wordt ook 
naar Gent overgestuurd (brief van BrllSsel, 22 .Tnli 1646) 

Reg. 566, fol. 84 en V 0
• 26 

4301. Brief van den gouverneur-generaal met voorschrift om al den 
noodigen voorraad ter beschikking te stellen van de legers van den 
Koning (Brussel , 21 .Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 84 V 0 -85. 

4302. De Vergadering te Gent besluit aan den hertog van Lorreinen, ao 
die zich te Melle bevindt, voor te stellen , de drie bruggen die over 

( 1 ) De Fransehen hebben Kortrijl' ingenomen; een deel van hun leger heeft zich bij 
het Hollandsch leger gevoegd; wellicht wordt deze afdeeling hier bedoeld. 



- 603-

Leie en Schelde werden gelegel voor den doortocht 'an het leger , te 
doen afbreken (GBnt , 26 .Tnli 1646) 

Reg. 566, fol. 85. 

4303. De vertegemvoordigers van het Vrije gelasten zich met het 
:. leveren van paarden en schepen, om de troepen van markies Caraçena 

die in allerijl ter hulp van Duinkerken komen, te vervoeren; immers 
de Fransehen trekken van uit het Kortrijksche over PQperinge en Sint
'Vinnoxber~ren , naar Duinkerken (") (Brugge. 27 Jnli 1646) 

Reg. 566, fol. 85. 

10 4304. Betaling· van een deel vao zt.Jn wedde aan auditeur Sara:"i"a 

15 

20 

(27 J nli 1646) 
Reg- . 566, fol. 85. 

4305 . Daar de drukte in het hospitaal van de Bijloke vermindert, 
worden eenige bedienden afgedankt (Gent. 27 .Tnli 1646) 

Reg. 566, fol. 85 V 0
• 

4306. De vertegenwoordigers van het Vrije krijgen opdracht te 
heslissen nopens de aanspraak van den magistraat van Dendermonde 
om vergoed te worden voor de onkosten door de Fransche krijgsge
vangen veroorzaakt (27 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 85 vo . 

4307. Verkoop aan Jacques Joossens, greffier Le Zomergem, en aan 
Maarten de Dobbelaere, « cnape van de Lieve >> van Gent, van het 
materiaal van de barakkeu te Hansbeke (30 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 85 vo. 

25 4308. Men besluit een proces in Raad van V taandereu aan te binden, 
tegen Lieven Schautheet, gewezen pachter van de veerschuit tusschen 
Gent en Brugge, die beweert dat hij , gezien zijn pacht over drie jaren 
hep, driemaal het wijngeld voor het instellen van het opbod moest 
ontvangen (30 Juli 1646) 

:10 Heg·. !'i(i(i , fol. 85 V 0 -86. 

(") VINCAR1', Op cit., blz. 124. 
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4309. Men zal de collegiën raadplegen nopens het bevel van den 
gouverneur-generaal om de magazijnen van het Land te voorzien van 
groote hoeveelheden ammunitie. Men zal ook antwoorden dat men 
daartoe geen geld heeft (30 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 86. 

4310. Men zal den graaf van Saint-Amour C) verzoeken van ZIJn 
besluit om de hoornen van het « Crayenhof » te Zwijndrecht te doen 
afkappen, af te zien (30 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 86. 

4311. Opdracht aan baljuw Bacquelrode om, indien deze hoornen 10 

toch worden afgekapt, ze zoo vlug mogelijk te doen verkoopen 
(30 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 86. 

4312. Opdracht aan den magistraat van Ieper om aan den commies 
van J. Pa theet, pachter van het recht van 4 pond groote per vat wijn, 15 

zooveel te d oen betalen als deze commie. heeft ontvangen (30 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 86 V 0
• 

4313. Zelfde verzoek e 11 zclf.de besluit als onder n .. 4303 (Brugge, 
zonder datum) 

Reg. 566, fol. 86 y o. 

4314'. « Iterative ordres van ûjne Excellentie de magasijnen van 
de Provintie binnen Ghendt, Brugghe en de Ipre te voorsien van abon
dant 1poeder etc. om in cas van noode te connen emploijeren. >> (Brus
sel , 27 Juli 1646) 

Reg. 566, fol. 87. 

4315. Geschenk aan commies van Volden om rede van ziju groote 
diensten (2 ugustus 1646) 

Reg. 566, fol. 87. 

20 

25 

4316". << Resolutie aen die van Dendermonde te laeteu valideren 
d'oncosten van het onderhaut van de Fransche officieren ghevanghen 30 

(9 ) Jacques-Nicolas de la Baune, graaf van Saint-Amour, Bourgondisch edelman , op 
dat oogenblik hooger officier in dienst van den Koning van Spanje. 
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in den slagh van Chastelot, daerjeghens in de voorgaende boeken vcelc 
oppositie was ghedaen. » C0

) (7 Augustus 1646) 

Reg. 566, fol. 87. 

4317 ~ . << Worden overghebracht ter vergaedering-he binnen Ghendt 
5 de resolutien, ghetrocken binnen Brugghe, de vergaederinghe ten deele 

gheweest hebbende tot Brugghe. » (7 A u g-ust 11s 1646) 

Reg. 566, fol. 87. 

4318. Hel verzoek van den gouverneur-generaal, strekkende tot 
betaling aan den heer Antoon Bras, doelor in de medicijnen, die 

10 gediend heeft in het hospitaal van Hulst, van zijn wedde tot aan de 
overgave van deze tad., op den voPI van 12 maanden per jaar. wordt 
afgeslagen (8 Augustus 1646) 

Reg. 566; fol. 87 en v". 

4319 . Men zal aan den Haad van Financiën vragen, brieven op t.(; 

.15 stellen, waarbij aan de gewezen commiezen en aan de commiezen van 
Ieper, Miehiel Naugheer, Jan Meese en de weduwe van Jan Cobbaert, 
wordt voorgeschreven hun rf'keningen te komP.n voorleg-gen (13 Augw;
tus 1646) 

Reg. 566, fol. 87 v o. 

20 4320. Op verzoek van gewezen commies van der Beke, krijgt com-
mies Volckaert, heer van Welden opdracht, het kwijtschrift te sturen, 
van wat hij ontvangen heeft van den pachter van het recht op rle 
bieren te Kortrijk (13 Augustus 1646) 

Reg. !'i66, fol. 87 V 0 -88. 

~5 4321. Vergoeding aan Lieven Doedens, raadspensionaris van Gent, 
voor zijn onkosten en inspanning gedurende zijn vruchtelooze pogin
gen om voor de beurtschepen tusschen Gent en Brugge een vrijgeleide 
te verkrijgen (13 Augustus 1646) 

Reg. 566, fol. 88 v o. 

30 4322. Verzoek aan den magistraat van het Vrije om geld te geven 
nan het garnizoen van Oostende, tot wanneer de magistraat. van Ieper 

( 10) Zie nr 3144. 

I 
I 

I 

j 
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zal aanvangen met het uitgeven van de gelden voortgekomen van de 
achterstallen van wijlen pachter .Monuet (13 1\.ugustus 1646) 

Reg. 566, fol. 88 yo. 

4323*. << Brief van sijne Excellentie adviserende dat Audenaerde 
ghedreeght wort van belegh versoekende van het .Magislraet van Ghendt 5 

ghelt tot restauratie van de fortificatien ende dat die penninghen sau
den connen ghenomen worden van het slot van den commis van de 
maelderije die merckelijke somme schnldigh was. )) (Brussel , 12 Augus
tus 1646) 

Reg. 566, fol. 88 vo-89. 10 

4324 ~. << Antwoorde van de vergaederinghe daerbij aenwij .sende alle 
de betaelinghe die sij per ordrc van sijne Excellentie betaelt hadden 
ende niet in staete en waeren om 't versochte ghelt te voldoen, mits
gaeders dat de maelderije ghedestineert is tot betaelinghe van de renten 
ende nauwelijcx daertoe suffisant. >> (Gent, 16 Augustus 1646) i!i 

Reg. 566, fol. 89-00. 

4325. Vermindering van zijn schuld wordt toegestaan aan Frans de 
Houck, gewezen pachter van den dijk aan de ~oordzijde vau de vaarl 
van Schipstal naar Stalhillebrugge voor 1644 en 1645 (18 Augus-
tus 1646) 20 

Ref!·. 566, fol. 00. 

4326 '" . (( De baergien bij ghebreke van pasport niet varende ende 
des niet min Jan de Voghele met consorten de goederen ende passagiers 
eenighen tijdt overghevoert hebbende sonder an de provintie recogni
tie te betaelen, wort met hem voor het toecammende aceort ghemaeckt 25 

dat hij betaelen sal 30 ponden gr. ter macnt. >> Dit akkoord is geldig 
voor deze buitengewone omstandigheden: in geval van vrede of wapen
:;tilstand, of indien de vijand het varen heelemaal onmogelijk maakt, 
hondt het op (19 Augustus 1646) 

Reg. 566, fol. 00 v•-9L 

4327' . << Protest van die van dc1~ vrijen ter vergaederinghe ghedaen 
dat hunnen resterenden debet in den vuijtsent moet passeren in remiscn 
als het lant gheruineert gheweest sijnde. >> (22 Augustu~ 1646) 

Reg. 566, fol. 91 en V 0
• 

30 
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4328 . << H.esolutie le remitteren aen Jie van St Albert tot 800 gul
dens op hunne jaerlijcksche recognitie. » Voor 1644 (29 AugU!3-
tus 1646) 

Reg. 566, fol. 91 vo. 

5 4329 ·. (( Hesolutie bij den hertogh van 1\.malfi te versoeken staet 
op sijn ordres van te weeren ende af te cappen de hoornen ende huij sen 
van het Craijen hof tot Swijndrecht. » (29 Augustus 1646) 

Reg. 566, fol. 91 V 0
• 

4330. Betaling van een, achter tallig·-t' iichuld aan ammunitionari: 
10 de La Motte (4 September 1646) 

Reg. 566, fol. 92. 

4331. Men besluit gewonde soldaten van Brugge gekomen en voor 
wie geen plaats is te Mechelen, in de Bijloke, door de zorgen van den 
surintendent van het hospitaal van Mechelen, te doen verplegen 

15 (5 ~ptember 1646) 
Reg. 566, fol. 92. 

4332 . Men besluit, omwille van zijn buitengewone diensten, en op 
verzoek van d en gouverneur-generaal, een maandelijksche soldij uit 
te betalen aan ka1pitein Verhiest en zijn soldaten (7 September 1646) 

20 Reg. 566, fol. 92. 

4333. Daar in de rekeningen van Jan Meese, ge,vezen commies van de 
m aalderij in het kwarlier van Ieper (' 1

), veel posten geroyeerd werd~n , 
zal deze zich tot het gerecht wenden (11 September 1646) 

Reg. 566, fol. 92 V 0
• 

25 4334"'. « Resolutie d'houillie colen bij die van Audenaerd.e ghele-
,·ert an de corp de gardes te laet.en valiel ren op hunne quote int 
~ ubsidie. » (12 September 1646) 

Reg. 566, fol. 92 v•. 

4335 "' . « Resolutie van de selve sententie te revideren. » Zie n '' 4282. 
30 't Is te zeggen de uitspraak betreffend e Malineus (12 September 1646) 

Reg. 566, fol. 92 v o. 

(ll ) Jan de Meeze was commies van cle maalde!' ij in het kwartiel' van Ieper in 
1636-1641 (Reg. 4651-4656) . 
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4336" . u Resolutie voor gratuiteijt te gheve.Q 100 guldens an Floris 
Luijx over sijne devoiren int fait van te rnaintineren het recht van de 
Provintie jeghens de Brabanders op het bedienen officien in Vlaen
deren . >> (12 September 1646) 

Reg. 566, fol. 93 . 5 

4337 . Opdracht aan J en commies van impositiën in het kwartier 
van Ieper , Absolon Lombaert, om door m ilitaire dwang de achterstal
lige pachters en subalternen te doen betalen wat ze aan het Land 
verschuldigd zijn, vermits de deurwaarders het land niet meer durven 
doortrekken uit vrees voor den vij and (13 Se,ptember 1646) '10 

Reg. 566, fol. 93. 

4338. De betaling van de compagnie van kapitein Malea , door den 
Raad van Financiën gevraagd, wordt g·eweigerd (18 September 1646) 

Reg. 566, fol. 93 V 0
• 

4339. Men besluit bij de eerste maandelijksche betaling die zal wor- t 5 

den gedaan aan het reg iment de Stoppelaere , ook de vier compagnieën 
afkomstig uit het regiment van wijlen graaf van Mouscron te betalen, 
alsmede aan Stoppelaere zijn wedde al s sergeant-majoor van dit regi
ment (19 September 1646) 

Reg. 566, fol. 93 V 0
• 

4340' . Resolutie door eenen !teer van Elck Lidt aen sijne Excellentie 
te gaen vertooghen de execrable excessen van de militaire soo Loraij
noisen als andere. >> (19 September 1646) 

Reg. 566, fol. 93 V 0
• 

20 

4341. Men besluit aan de bisschoppen van Brugge en Ieper te vra- 25 

gen , om zich bij dit vertoog aan te sluiten (19 September 1646) 

Reg. 566, fol. 93 v o. 

4342. De Raad van Financiën vraagt een voorraad buskruit te sturen 
aan baron van Camargo, gouverneur van Damme. Afwijzend ant
woord, omdat de Hollanders zich hebben teruggetrokken (12

) (20 Sep- ao 
t.ernher 1646) 

Reg. fl66, fol. 94. 

(12) Om Venloo te gaan belegeren. 
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4343. De pachters vragen voortzetting van het akkoord onder 
n l' 4326. Dit wordt toegestaan (22 September 1646) 

Reg. 566, fol. 94. 

4344"' . « Resolutie voor de commissarissen ter auditie rekening he te 
5 sustineren de roijeringhe van 9.744 guldens bij den commis van Volden 

betaelt an den ontfanger generael van Oncle als ghebeurt sonder adveu 
van de vergaederinghe. » (27 September 1646) 

Reg. 566, fol. 94 v o. 

4345. Betaling· van een maand wedde aan Delfart, ammunitionaris 
10 in het kwartier van Brugge (27 S~ptember 1646) 

15 

Reg. 566, fol. 94 V 0
• 

4346. Gunstig advies over het verzoek van Joos van Westhuise aan 
den Raad van Financiën om hetaling van zijn leveringen van steen
kool (27 September 1646) 

Reg. 566, fol. 94 V 0
• 

4347. Men besluit bij den H.aad van Financiën te klagen tegen de 
handelwijze van den magistraat van Dendermonde, die een schip 
steenkool door Jacques Coornaert, leveraar, gestuurd naar de forten 
rond Antwerpen, had aangehouden en de steenkool er uilgenomen 

20 (27 September 1646) 

25 

Reg. 566, fol. 94 V 0 -95. 

4348. Men besluit twee veitegenwoordigers te sturen naar Burcht 
en Zwijndrecht, om daar verschillende hangende zaken te regelen 
(27 September 1646) 

Reg . 566, fol. 95. 

4349·. « Vertoogh aen sijne Excellentie nOtpende de g·hemelde exe
crable excessen in seer energicque termijnen in afquitinghe van den 
eedt van .de vergaederinghe ende vreese van de quaede ghevolghen die 
te resulteren staen vuijt eene ghequetste ende gheforceerde patientie 

30 van soo ghetrauwe onderdaenen als de Vlaeminghen. » (Gent, 27 Sep
tember 1646) 

Reg. 566, fol. 95-96. 

7i 
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4350. Toelating aan de verschillende commiezen om, mits waar
schuwing aan de hoofdcollegiën, de verpachtingen van 's lands midde
len te laten doorgaan waar hun dit voordeeligst schijnt te zijn 
(8 October 1646) 

Reg. 566, fol. 96 vo. 

4351. Opdracht aan de erfgenamen van commies J. Miebiels om het 
slot. van zijn rekening over te schrijven op zijn opvolger, Willem de 
Groote, heer van Drumez (1 3

) (8 October 1646) 

Reg. 566, fol. 96 vo. 

5 

4352. Men zal aan de 1pachters van de middelen laten weten, dat men 10 

hen geen andere rechten en heffingen in pacht geeft, dat wat de Staten 
zelf zouden kunnen en mogen innen (10 October 1646) 

Reg. 566, fol. 96 vo. 

4353•. « Resolutie te saisiren de rente van 6.123 guldens campete
rende de casselrije van Cortrijck tot laste van de maelderije tot recouvre 15 

van hun contingent in hel subsidie. » C4
) (11 October 1646) 

Reg. 566, fol. 97. 

4354. Aan Loys van Geluwe worden de pachten van den brouwers
gulden en den impost toegestaan, voor het winterseizoen 1646-1647 
(11 October 1646) 20 

Reg. 566, fol. 97 en V 0
• 

4355. Aan het Sint-Blaise hospitaal van Dendermonde wordt voor 
het onderhouden van eiken verpleegden soldaat zooveel betaald als in 
het hospitaal van Hulst, dat het vervangt (11 October 1646) 

Reg. 566, fol. 97 V 0
• 25 

4356" . (( De loopende middelen hiervoren fol. 23 ghegheven sijnde 
voor subsidie ordinaire, raeminghen ter vergaederinghe genomen 
op de menighvuldighe clachten van de pachters van de selve rechten 
pretenderende quijtschelt of men deselve pachters saude renvoijeren 
totte finantien ende de quaede suite die daer vuijt saude volghen als ao 

(IS) Jacques Michiels was commies van den ouden dubbelen impost in het Vrije in 
1631-1645 (Reg. 2785-2794). Willem de Groote, heer van Drumez, vervult dat ambt in 1645-
1672 (Reg. 2795-2815). 

( 14 ) Over deze rente, cf. Reg. 542, fo 58. 



- 611 -

of de Provintie de voorseijde loopende middelen aen de ma,jesteijt 
saude ghecedeert hebben voor clomain. )) (11 October 1646) 

Reg. 566, fol. 98 en vo. 

4357. Ongunstig advies over het verzoek van den greffier van de 
5 kasseirij Kortrijk, Antoon Busbrouck, om zijn wedde ten laste van 

de rente van deze kasseirij, gehypotekeerd op het maalderijgeld, tf' 
brengen (11 October 1646) 

Reg. 566, fol. 98 V 0 -W. 

4358. Onderhandelingen met den magistraat van Antwerpen nopens 
10 het oprichten van een brug en het herstellen van den steenweg te 

Burcht (24 October 1646) 

Reg. 566, fol. 99. 

4359•. (( Brief van sijne Excellentie adviserende dat met sijne 
absentie vuijt Brussel den tijdt verloopen was tot het vraeghen van 

15 een nieuwe subsidie ende het ander was gheexpireert, dat men conti
nueren saude in de loopende middelen daertoe te betaelen. )) (Brussel, 
23 October 1646) 

Reg. 566, fol. 99 vo. 

4360. Op zijn verzoek, wordt aan den magistraat van Torhout staat 
20 van executie verleend voor zijn achterstallige quotas in de buitenge

wone subsidie (27 October 1646) 

Reg. 566, fol. 100. 

4361. Pachter Jan Colbrant, gevangene in het Gravenkasteel te 
Gent, zal in vrijheid worden gesteld mits hij onmiddellijk een deel 

25 van zijn schuld betaald (30 October 1646) 

Reg. 566, fol. 100 en V 0
• 

4362" . (( Resolutie mits de devastatie van het landt het collegie van 
den Vrijen beneffens het collegic van Brugghe ende Gheestelijcke 
aldaer, de provintie rechten te verpachten ofte anderssints daermede 

30 doen ten meesten proffijte van de Provintie. ·)) (3 1\'ovember 1646) 

Reg. 566, fol. 100 V 0 -101. 
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4363. Opdracht aan Caloen, gewezen commies van de impositiën 
in het Vrije, om de rekening waarmee zijn beheer wordt afgesloten, 
in te brengen (4 en 8 November 1646) 

Reg. 566, fol. 101 en 102 V 0
• 

4364. Besluit, op verzoek van graaf Salazar, te Deinze en te Gavere 5 

een brug te leggen, bestemd tot den doortocht over de Schelde van de 
troepen van Piccolomini, van Lamboy, en van den hertog van Lorrei
nen Cs) (6 November 1646) 

Reg. 566, fol. 101. 

4365• . « Die van I pre versoeken secours tot betaelinghe van de ren- 10 

tieren op de maelderije in hun quartier als wesende ghemeeene last 
van de Provintie. » De Vergadering verlangt dat ze een staat van die 
reuten voorleggen (behandeld op 6 November 1646) 

Reg. 566, fol. 101 V 0 -102. 

4366. Antwoord, waarschijnlijk op een verzoek om advies uit- 15 

gaande van den Raad van Financiën, over een rekwest van het Vrije 
om kwijtschelding van zijn achterstallige quotas in de subsidies : zijn 
klachten zijn maar al te gegrond . (7 Toverober 1646) 

Reg. 566, fol. 102. 

4367• . << Petitie van een subsidie van 90 duijsent guldens ter rnaent 20 

voor ses rnaenden inghegaen rn Novembre 1646, ende voor subsidie 
extraordinaire het onderhaut van 8.000 voetganghers ende 1.000 peer
den » (gedaan op 7 November, brieven van 5 dito) 

Reg. 566, fol. 102 V 0 -104 vo. 

4368 . Nopens het punt onder nr 4356 besproken, wordt nu besloten 25 

dat de hoofdcollegiën elk geval zeer zorgvuldig zullen onderzoeken en 
dat de Vergadering zal beslissen (10 November 1646) 

Reg. 566, fol. 104 V 0
• 

4369. Voortzetting voor zes maanden van het akkoord met de brou-
wersnering van Meenen (14 November 1646) ao 

Reg. 566, fol. 104 v•. 

(") Zie VINCART, op. cil., blz. Vt2. 
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4370. Opdracht aan Pieter de Vos om notitie te nemen van de 
o1pbrengst van het maalderijrecht, het slachtgeld, den impost op de 
wijnen en het stuiverken , en dit aan de vergadering over te maken 
(14 N overober 1646) 

Reg. Fl66, fol. 105. 

4371. Koopen van eenige ornamenten voor de kapel van het Fort 
.1:\oodenhuize (14 November 1646) 

Reg. 566, fol. 105. 

4372. Betaling :van een maand wedde aan Michel Florentio van 
to Lang-hren, cosmagraaf van Zijne Majesteit (1 6

) (15 November 1646) 

Reg. 566, fol. 105. 

4373. Afslaan van de aanspraak van gewezen eommies Caloen om 
in zijn rekening een vergoeding voor sommige door hem geleden 
onkosten te laten 11 passeeren » (15 November 1646) 

15 Reg. 566, fol. 105. 

4374. Op het verzoek van den Raad van Financiën om betaling van 
het garnizoen van Dendermonde, wordt geantwoord met een aanklacht 
tegen den gouverneur van Dendermonde die een schip kolen dat aan 
de Staten toebehoorde heeft aangeslagen. Zie n' 4347 (16 Novem-

20 ber 1646) 
Reg. 566, fol. 105 vo. 

4375. De Staten vragen om het betalingsbevel van de compagnie 
van Fr. de Fontaine (16 November 1646) 

Reg. 566, fol. 105 V 0
• 

25 4376*. 11 Contrarie soustenue van die van Brugghe ende Ipre. ». Zie 
n'" 4325 en 4453 (brief van 17 November 1646) 

Reg. 566, fol. 106. 

4377 ~~' . (( Brief van den Coninck van Spaignien bethoonende Sijne 
ghenegentheijt die hij voor dese landen heeft. ,, (Saragossa, 13 Octo-

30 ber 1646) 
Reg. 566, fol. 106 en v". 

( ' 6) en uitvinder; zie Correspondance, 111, n "" 19, 20, 95, en IV, nr 1249. 
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4378. Besluit over het gevraagde subsidie collatie te houden op 
28 NoYember en op 3 December de 11itslagen over te brengen 
(21 November 1646) 

Reg. 566, fol. 106 V 0
• 

4379*. << Resultat t'accorderen omnitLm votis voor subsidie ordinaire 5 

de loopende middelen ende t'subsidie extraordinaire t'excuseren. )) 
(Gent, 4 December 1646) 

Reg. 566, fol. 107-109. 

4380'. « Resolutie d'anstaende acte presentatie Loe te senden per 
missive om de perijckelen van den wegh ende de groote oncosten. )) iO 

(5 December 1646) 

Reg. 566, fol. 109 v o . 

4381. Men besluit het verzoek van den maaistraat van Meenen om 
aan de corps de garde aldaar steenkool te mogen leveren, te steunen 
(5 December 1646) 15 

Reg. 566, fol. 109 V 0
• 

4382. Opdracht aan den magistraat van Brugge en het Vrije om 
.in te gaan op het verzoek van markies Sfondrato, strekkende tot 
oprichten van barakken voor de soldaten te Moerbrugge en Steen-
brugge (7 December 1646) 20 

Reg. 566, fol. 109 V 0
• 

4383. Opdracht aan Camargo, gouverneur van Damme, om den 
hem gestuurden voorraad terug te zenden (7 December 1646) 

Reg. 566, fol. 109 v 0
• 

4384. De magistraat van Ieper neemt hetzelfde standpunt aan als 25 

dez(". van Brugge. Zie nn 4376, 4368, 4356 (7 December 1646) 

Reg. 566, fol. 110. 

4385. De vertegenwoordigers die te Brussel zijn zullen trachten, de 
bedreiging van Rodolf van Navarra, van vijf regimenten in het Land 
van Waas te laten overwinteren, indien dit gebied geen 100.000 gul- ao 
den betaalt. af te weren (9 December 1646) 

Reg. 566, fol. HO en V 0
• 
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4386. Afwijzen van de aans1praken van Willem de Vulder, heer van 
Dudzeele, erfgenaam van commies Antoon van Heede, strekkende tot 
het terugkrijgen van eenige interesten van sommen door hem uitbe
taald aan den opvolger van dezen commies (10 December 1646) 

Reg . 566, fol. 110 V 0
• 

4387. De magistraat van Brugge en het Vrije, zal beslissen in zake 
het verzoek om kwijtschelding van dei~ pachter van de oevers van de 
vaart van Brugge naar Oostende (10 December 1646) 

Reg. 566, fol. 110 yo. 

to 4388. Besluit aan de te Meerren gelegen troepen steenkool en kaar
sen of hout te leveren (10 December 1646) 

1. 5 

Reg. 566, fol. 111. 

4389. Meu besluit de acte presentatie van de bede den volgenden 
dag op te sturen, en onmiddellijk uiteen te gaan (12 December 1646) 

Reg. 566, fol. 111. 

4390". u Acte presentatie met brief sendende. » <~< << Bij de selve acte 
wort vuijtgheleijt de miserabele ghesteltenisse van elcke stadt ende 
casselrije int particulier. » (Gent, 13 December 1646) 

Reg. 566. fol. 111-!14. 

20 4391. Men besluit commies van Volden te raadplegen over het ver-

25 

zoek van den magistraat van Gistel om kwijtschelding (13 Decem
ber 1646) 

Reg. 566, fol. 114 V 0
• 

4392. Men besluit op 17 December ·uiteen te gaan (15 December 1646) 

Reg. 566, fol. i14 vo. 

4393. Men besluit een proces in herziening in te spannen nopens 
het aanstellen van raadsheer Malineus, Brabander (11

) (15 Decem
ber 1646) 

Heg. i166, fol. 114 yo. 

30 ( l 7 ) Zie nr 3534 en noot. 
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4394. Op uitnoodiging van den audiencier. "' « Resolutie te ver
treeken naer Brussel in den groote rauwe mits den overlijden van den 
Prince van Spaignien ende tot secours van de oncosten elcken heer toe 
te legghen X p. gr . » (15 December 1645) 

Reg. 566, fol. 114 vG-115. 

4395. De vertegenwoordigers zijn teruggekomen uit Brussel met 
den brief van den gouverneur-generaal die beveelt nieuwe collatie te 
houden; ze gaan dus uiteen tot 15 Januari (1 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 115. 

5 

4396" . « Brief van sijne Excellentie versoekende iterative collatie 10 

op de excusie van het subsidie extraordinaire. >> (29 December 1646) 

Reg. 566, fol. 115 en V 0
• 

4397. Lijst van de aanwezigen ~p de Vergadering van 17 Januari 
1647, te Gent 

Reg. 566, fol. 116. 

4398" . << Hesuitat naer ghehauden collacien te rpersisteren als bij 
acte presentatie. 11 (17 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 116-118. 

15 

4399. Men besluit dit resultaat aan de hoofdcollegiën over te maken; 
men legt ook in beraadslaging of men dit in persoon of door brieven 20 

aan den gouverneur-generaal zal bekend maken (17 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 118. 

4400. Men zal commies van Volden raadplegen, over het verzoek van 
den magistraat van Torhout om kwijtschelding van een deel van zijn 
quota in de laatste repartitie (21 Januari 1647) 25 

Reg. 566, fol. 118 V 0
• 

4401. Een betaling door commies van Volden, op eigen initiatief 
aan den vertegenwoordiger van den pagador-generaal te Duinkerken 
gedaan, wordt goedgekeurd (21 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 118 V 0
• 

4402. Staat van executie wordt verleend aan den magistraat van 
Watervliet (22 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. ii8 V 0
• 

30 



~ 617-

4403. Men vraagt aan den gouverneur-generaal maatregelen te 
nemen om het uitvoeren van de bedreigingen van graaf Salazar tegen 
den rnagistraM van den Oudburg, Le verhinderen (22 Januari 1646) 

Reg. 566, fol. 119. 

5 4404. Het verzoek van den magistraat van Sint-Amands en Opdor1p 
om kwijtschelding van de rederoptie van lasten voor 1646 eQ 1647 (en 
voor 1645 voor Opdorp alleen) wordt aan de hoofdcollegiën overge
maakt (24 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 119. 

10 4405 . « Brief sulc;x aen sijne E:\ceUeutie adviserende. n Zie nr 439 
(Gent, 14 Januari 1646) 

Reg . 566, fol. ii9 vo . 

4406. Toelating aau den magi straat vau Ie;per, om bij het inne11 
van de renten die toebehoorden aan wijlen Monuet, en nu overge

iS gaan zijn op de Provincie, met de grootste voorzichtigheid te werk te 
gaan omwille van de armoede van het Land (29 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 120. 

4407. Men besluit uan Geestelijkheid en college van Brugge opdrachl 
te geyen om te onderhandelen met de weduwe van Roelant Teerlynck, 

20 die in den Raad van Vlaanderen een vonnis tegen de Staten heeft ver
kregen (29 Januari 1647) 

Reg . 566, fol. 120. 

4408. Men besluit de boni van rekening an de weduwe van baljuw 
de Brabandere en ontvanger Snijders, van Burcht en Zwijndrecht, te 

25 gebruiken voor afkorting van het kapitaal en de vervallen termijnen 
van de rente door Gillis Nijs en Pieter Denijs gekocht. Zie nr 4118 
(30 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 120. 

4409. Aan Lieven Dobbelaere en Arent Beelart wordt de zorg over 
30 de brug en de pont te Vinderhaute, op de Lieve, aan de !Plek << de Zoete 

Moye ,, verder toevertrouwd (29 Januari 1647) 

Reg. 566, fol. 120 vo. 

78 

1 
' I 
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4410"'. « Antwoorde van sijn Excellentie versoekende dat de Pro
vintie haere achterstellighe subsidien ten minsten sn nde hetaelen. >> 

Zie nr 4367 (Brussel, 10 Maart 1647) 

Reg. 566, fol. 1:.?0 v"-121.. 

4411. De Raad van Financiën vraagt een staat ' 'nn de achterstallen 'i 

op de s ub~idi es ' 'an 1645 (15 Maart 1647) 

Reg. 566, fol. 121. 

4412'". « Resolutie aen sijne Excellentie te adviseren d 'onmoghe
lijckheijt jet voorder te be taelen als 't incomm en van de loQpende 
middelen. » (28 Maart 1647) 10 

Reg. 566, fol. 121 en v•. 

4413. Afwijzen van hel verzoek van den Raad van Financiën om 
fourrage en placquilas voor het regiment clelli Porti , te Meenen 
(28 Maart 1647) 

Reg. 566, fol. 121 v•. 

4414. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 24 April 1647 

Reg. 566, fol. 121 v•. 

4415. Brief van den Raad van Financiën die vraagt zonder verwijl 
de provinciemiddelen te verpachten (6 April 1647) 

Reg. 566, fol. 121 v•. 

4416. Vrijdom van taks voor bepaalde hoeveelheden waren wordt 
toegestaan aan het Sint-Blasius hospitaal te Dendermonde (25 April 
1647) 

Reg. 566, fol. 122. 

15 

20 

4417. Hetzelfde voor het O.L.V. hospitaal van Ieper (25 April 1647) '25 

Reg. 566, fol. 122. 

4418. Alvorens over te gaan tot de ver1pachtingen, bepaalt men dat 
de pachters alleen mogen heffen , hetgeen waarop de provincie recht 
heeft (25 April 1647) 

Reg. 566. fol. '1.22 v •. 30 
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4419" . « Verpachtinghe van de respective provinlierechten. » Het 
recht van 4 pond groote per vat wijn wordt heftig betwist tusschen 
Loys Manaulx, Loys van Geluwe, Germain vanden Bussche, Simoen 
van Dom·ne, die wint met 43.000 gulden. Er is geen strijd voor de 

5 pacht van het recht op zout, visch en haring, - Gillis de Scheppere 
krijgt haar met 18.278 gulden- en voor deze van den grooten uitdrijf, 
die eerst heelemaal niet werd ingesteld, en slechts den tweeden dag 
het voorwerp was van een bod van 306 gulden vanwege Loys Manaulx. 
Het pachten van het eerste kwartier schaapsgeld komt aan Pieter de 

10 Smet die het op Jan Bruggeman haalt; het tweede kwartier is voor Jan 
Sinave, boven Jan Pijn; het derde voor VViHem Stercke; het vierde er~ 
het vijfde, niet zonder moeite, voor Joos van Melle (25 en 26 April 1647) 

Reg. 566, fol. 123-126 v•. 

4420"'. « Resolutie te vertreeken naer Brussel om te congratuleren 
J5 den artshertogh LeQpoldus over sijn arrivement. )) Aan ieder vertegen

\Voordiger worden 8 pond groote gegeven voor het maken van een korl 
rouwkleed (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 127. 

4421. In uitvoering van nr 4408, \\"orden aan de twee helangheb-
20 benden 2.000 en 1.000 gulden uitbetaald (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 127. 

4422. Voortzetting van het akkoord met de brouwers van Meencn , 
voor het zomerseizoen, mits betaling van 1.000 gulden (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 127. 

2~. 4423. Kwijtschelding van belangrij kc gedeellen van de quotas va11 
1644 en 1645 van ~'atervliet (26 April 1647) 

Reg. 566, fol. 127 en v •. 

4424. Reglement voor de rekeningen der commiezen : ze zullen alle 
ontvangen of niet ontvangen pachten in rekening brengen; men zal 

30 dan nftrekken wat blijkt niet te kunnen worden geïnd (26 A.,pril 1647) 
Reg. 566, fol. 127 v•. 

4425. :\ntwoord op n' 4410 : al het achterstel dat werd geïnd werd 
naar bevel van den gouverneur-generaal uitgegeven (wnder datun1) 

Reg. 566, fol. i27 v•-128. 



- 620 -

4426. De helft Yan zijn pacht wordt kwijtgescholden aan Jan Neyts, 
pachter van de oevers van de Znidleie vanaf de kerk van Sint-Joris tot 
Blomrnendale (6 Mei 1647) 

Reg. 566, fol. 128. 

4427. Kwijtschelding aan Sebastiaan vander Linden van een deel 5 

van zijn pacht van de oevers van dezelfde vaart (6 Mei 1647) 

Reg. 566, fol. 128. 

4428. Nlell besluit dat de overige paehters van deze oevers zullen 
worden behandeld zooals de twee voorgaanden, 't is te zeggen kwijt
schelding van twee derden van de pachten voor de jaren 1644 en 1645, to 
en van de helft voor 1646 (6 Mei 1647) 

Reg. 566, fol. 128. 

4429". « Petitie van een subsidie wesende het 1" vuijt den naeme 
van sijne hoogheijt Leopoldus. » • << Bij de briefven van instructic 
seght sijne hoogheijt dat hij groote liefde heeft tot dese Landen, ende t5 

dat die hem ingheboren is als voorcammende van de Princen van dese 
landeQ wanof hij sijne origine heeft. » Hij vraagt een buitfmgewoon 
hulpgeld van een millioen en een gewone bede van 110.000 gulden 
(brieven van 7 Mei 1647) 

Reg. 566, fol. 128 V 0 -131. 

4430. Voortzetting van het akkoord van redcmptie van de belastin
gen toegestaan aan Watervliet voor den tijd van drie jaren mits beta
ling van 1.600 gulden per jaar (13 Mei 1647) 

Reg . 566, fol. 131. 

;!0 

4431. Aanstellen van vertegenwoordigers - waaronder den gekoren 25 

bisschop van Ie,per - om te Brussel de stukken van het proces Mali
neus te gaan inzien en uitstel te vragen voor het aanvangen van het 
proces. Zie nr 3534 (13 Mei 1647) 

Reg. 566, fol. 131. 

4432. Lijst Yan de vertegenwoordigers aanwezig· op de Vergadering ao 
te Gent op 1 Juni 1647 

Reg . 566 , fol. 131 v o. 
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4433t;. cc Resultat t'accorderen, de loopende middelen ende voor sub
sidie extraordinaire 500 m. guldens. >> Gent stelt 400.000 gulden voor, 
leper en het Vrije 600.000 gulden (1 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 131 V 0 -133 vo. 

5 4434 ~ . << Resolutie de acte presentatie in corpore over te draeghen 
aen sijne hoogheijt int legher sijnde tot Armentiers, den wegh 
nemende al Doornijck. » (1 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 133 vo. 

4435. Toelating· aan de schippers van Brugge, pachters van de veer
iO schuit tusschen Brugge en Plasschendale, om, omwille van de kosten 

voor het konvooi, het vervoergeld voorloopig te brengen op 4 X" st. 
in plaats van 3 (3 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 134. 

4436 . Het advies van de hoofdschepenen van het Land van Waas 
15 wordt gevraagd nopens het verzoek van den magistraat van Burcht 

en Zwijndrecht om kwijtschelding van rechten ten hunne laste, op 
grond van hun armoede door den oorlog· teweeggebracht (3 Juni 1647) 

Reg . 566, fol. 134. 

4437. Zelfde maatregel nopens het verzoek van magistraat en inge-
20 zetenen van den polder van Melsen, die vragen gedurende 12 jaar van 

alle lasten te worden vrijgesteld , omdat hun polder, voor den dienst 
van den Koning, werd overstroomd (3 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 134. 

4438. Herhaling van het besluit onder n '· 4434, met nadere b~paling 

25 van het itinerarium (3 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 134 v o. 

4439. Men zal weer samen komen op 21 der maand , te Brugge, voor 
de auditie van de rekeningen (3 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 134 v o. 

30 4440. Opdracht aan de weduwe van commies van Volden, om den 
magistraat van den Oudburg niet. lastig te vallen voor zijn achterstal 
lige quotas (3 .fnni 1647) 

Reg. 566, fol. 134 v o. 

1 

1 
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4441. Gunstig- advies over het verzoek van den mag-istraat van Mee
nen : men mag voor vier jaar het octrooi vernieuwen, tot innen van 
een recht van 2 sch . 5 t. per stoop wijn en een van 14 st. per ton goed 
bier, die daar wordt verbruikt (3 Juni 1647) 

Reg. !166, fol. 134 v o . 5 

4442'. « Acte presentalie subsidie. >> Het. geld zal rechtstreeks door 
de vertegenwoordigers aan de troepen worden uitbetaald. De Staten 
vragen de aanstelling van Malinem tot voorzitter nit te stellen 
(5 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 135-137. 10 

4443. Opdracht aan den baljtm van Burcht en Zwijndrecht betref
fende enkele goederen waarvan sommige moeten verpacht worden, 
en ander~ niet (6 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 137. 

4444. Gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek van den magis- 1.:\ 

traat van de kasseirij Ieper om kwijtschelding van zijn achterstallige 
quotas : men zal hem daar voorloopig niet voor lastig· vallen 
(6 Juni 1647) 

Rel'c 566, fol. 137 v ". 

4445" . « Repartitie van 500 m. guldens die men niet en siet of die 20 

ghemaekt is ~p den tran sport van den jaere 1631. » Dit is wel het geval 
(zonrler datum) 

Reg. 566, fol. 138-139. 

4446. Brief van don Estevan rle Gamara ~ Contreras, die beveelt 
100 ruiters te sturen naar Doornik, om als « ('Onvooi » Ie dienen voor 2!l 

de vertegenwoordig-ers (20 .hmi 1647) 

Reg. 566, fol. 139 v o . 

4447•. << De vergaederiughe tot Doornijck · ijnde, resultat vuijt de 
resolutien te vertreeken naer Rijssel indien der convoij is van 100 man
nen. » De vertegenwoordigers van Gent ('11 Rr11gg·e vinden deze bege- 30 
leiding- onvoldoende (10 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 139 V 0 -140. 
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4448 . .Brief "an aartshertog Leopoklus. Hij vraagt dat de Staten de 
volstrekt onontbeerlijke onkosten voor het leveren van wagens, zou
den betalen (Armentières, 14 Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 140 en V 0
• 

5 4449. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 28 Juni 1647, 
te Brugge. "' « De vergadering he tot Brugghe sijndc t'lidt. van Ghenrlt 
g-hestelt eerst in ordine naer de Gheestelijcke. » 

Reg. 566, fol. 141. 

4450. Men verneemt dat Gassion e•), bevelhebber te Kortrijk, aan al 
10 de parochies tusschen Schelde, Leie en Zuidleie een contributie in hooi 

wil doen opbrengen; verder heeft hij al de klokken uit de omstreken 
naar Kortrijk doen brengen om geschut te gieten. Men zal dit aan den 
gouverneur-generaal bekend maken (3 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 141 V 0 -142. 

15 4451. De vertegenwoordigers die hiermee gelasl worden, zullen 
meteen het opsturen vragen van de acle acceptatie (3 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 141 V 0
• 

4452. De kopij van vermeld schrijven van maréchal de Gassion 
- gericht tot den magistraat van Drongen - volgt (Kortrijk, 

2u 27 Juni 1647) 
Reg. 566, fol. 141 V 0

• 

4453. Reglement over het opmaken van de rekeningen van de com
miezen van 's lands middelen (4 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 142 en V 0
• 

25 4454. Opdracht aan kapitein Boddens om het gras op den oeYer van 
de vaart tusschen Schipstalle brugge en de Dampoort niet langer door 
zijn paard te laten opgrazen (5 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 142 V 0
• 

4455. Men besluit te blijven bij de royeering in de rekeningen van 
ao de betaling van cosmograaf van Langhren (5 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 142 V 0
• 

(18) De maarschalk de Gassion. 
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4456. Nieuwe maalregele~ betreffende hel beurtschi1p lusschen 
Brugge en Plasschendale; daar het « convooi » tol niets dienl, zal men 
verder zonder geleide varen, en aan het oud tarief (5 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 143. 

4457. Samen met de acte acc~ptatie die volgt, ontvangen de Staten 5 

een brief van den Raad van Financiën en een van den aartshertog met 
verzoek om 300.000 gulden van de buitengew-one subsidie als voorschot 
te lichten (van dP.n aartshertog, Lanrlreeies, 29 Jnni ; vfln de Financiën , 
2 Juli 1647) 

Re~. 566, fol. 143 en vo. 

4458 . « Acte acceptatie subsidie met brief vcrsoekenrle 300 dnij
sent gnldens bij anticipatie. » (29 Juni 1647) 

Reg . 566, foL 144-145. 

10 

4459. Men zal een voorschot van 250,000 gulden lichten; brief waar
bij dit aan aartshertog Leopold wordt g-emeld (Rrngge, 8 - hrief 15 

van 9 - Juli 1647) 

Reg . 566, fol. 145-146. 

4460. Verdeeling van die lichting- van 250.000 gulden ondf'r de com
miezen (8 .Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 146. 

4461. Daar de subalteroen weigeren de borgen van pachters van 
's lands middelen in het kwartier van Ieper te aanvaarden, wordt op 
voorstel van het college van Ieper, aan den magistraat van deze stad 
opdracht gegeven zelf deze borgen te aF~nvaarden (8 Jnli 1647) 

Reg . 566, fol. 146 V 0
• 

4462. Brief van den Raad van Financiën die de Staten 
hun besluit, de betaling van de wedde van cosmagraaf van 
nit de rekeningen, te royeeren , te \Vijzig·p,n (14 .Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 146 v o. 

verzoekt 
Langren 

20 

25 

4463. De raad vordert. achterstallen van de laatste buitengewone ao 
bede op (14 .Juni 1647) 

Reg. 566, fol. 146 V 0 -147. 
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4464. Verzoek om vrijdom van rechten van de rechters van de admi
raliteit, die sedert het verlies van Duinkerken te Brugge zijn geves
tigd. Dit wordt aan de principal en voorgelegd (11 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 147. 

5 4465•. « Sekere zeleuse » beweert dat de aanbesteding van de leve
ring van steenkool aan de tro~pen veel te hoog is gegaan en stelt voor 
ze voor 8.000 gulden minder te aanvaarden. Zijn voorstel wordt ver
worpen met nogal streng commentaar (12 Juli 1647) 

Reg . 566, fol. 147 en V 0
• 

10 4466. Grimarez, bevelhebber over de troepen te Brugge, stelt voor, 
om het voortdurend doortrekken van de streek door troepen Fransehen 
en Hollanders te beletten, alle vaartuigen uit de Zuidleie te trekken 
en de scheepvaart. daarop zooveel mogelijk te verminderen. Dit zal 
worden voorgelegd aan de magistraten van Gent en Brugge, die hier-

15 bij het meest zijn betrokken (12 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 147 v 0 -148. 

4467. Op iteratief verzoek als in nr 4448, wordt dit afgeslagen en 
zulks gemeld aan den aartshertog (13 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 148 en vo. 

20 4468. De commies van Gent heeft zijn quota in het voorschot van 
250.000 gulden gelicht op de subsidie van 500.000 gulden te Antwer
pen geleend; hij heeft dit echter moeten doen op zijn persoonlijk kre
diet en vraagt waarborgen voor de terugbetaling. Zulks wordt toege
staan. De commiezen zullen zich het eerst mogen vergoeden met de 

25 opbrengst van d e smaldeeling van de 500.000 gulden (13 Juli 1647) 

Reg . 5n6, fol. 148 v 0 -149. 

4469. Men zal binnen kort de repartitie van de 500.000 g-nlden laten 
g-eschieden (13 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 149. 

:1o 4470. Men zal in beroep gaan tegen een uitspraak van den magistraat 
van Gent, waarbij aan Joos Patheet en Joos Stouthals kwijlschelding 
van een vierde van hun pacht van de rechten op wijn en zout, visch 
en haring, wordt toegestaan (13 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. ilt9. 

7\J 
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4471. Men verneemt dat Diksmuide op 13 Juli, rond 2 uur, door de 
Fransehen werd ingenomen; men bericht dit aan den aartshertog met 
de vingerwijzing, dat de vijand nu tracht Plasschendale en Blanken
berge te winnen, om Oostende van Brugge af te zonderen C9

) 

(14 Juli 1647) 5 

Reg. 566, fol. 149 V 0
• 

4472. Men besluit de bruggen van de vaart van Plasschendale te ver
nielen, de pontons weg te nemen, en voorraad te sturen naar het fort 
van Plasschendale {14 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 149 V 0
• 

44i3. Verzoek aan den magistraat van Gent om van den gouverneur 
van het kasteel aldaar te verkrijgen <.lat hij al het mogelijke krijgsvolk 
naar Brugge stmu·t (14 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 149 V 0
• 

10 

4474. Men zal placquillas betalen aan het krijgsvolk te Plasschen- 15 

dale (15 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 150. 

4475"'. « Die van Ipre gheven ter vergaederinghe te 'kennen den 
ghemeenen roep te wesen van alle ghemeenten gheestelijcke, edele, 
borgers ende lantslieden meer als tijdt te wesen van alle dat elck name 20 

de wapenen in d'hant om aen den vijant de macht van het Landt te 
thoonen ende hem teghen te staen ende resolutie daervan niet te roe
ren )) C0

) . (15 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 150 en vo. 

4476. Brief van den aartshertog met bevel aan de Staten om aan 25 

markies Sfondrato, generaal van de artillerie en superintendent van 
het krijgsvolk, alle hulp te verleenen (Landrecies, 13 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 150 V 0
• 

(19) Onder den nieuwen gouvemeur-generaal Leopold-Willem, zijn de krijgsverrich- 
tingen zeer aktief doorgezet; het geldt hier het begin van de Spaansche reaktie op de 30 
laatste verpletterende campagnes. Op dat oogenblil< staat de kans onzeker : de Spaansche 
troepen hebben Komen en La Bassée heroverd op de Franschen, zonder nochtans Bethune 
te durven belegeren; daarna gaat het tegen Landrécies, dat spoedig gewonnen is, maar 
ondertusschen gaan de Fransehen over tot het offensief in de streek van Diksmuide; ooi< 
La Bassée valt in hun handen (Correspondance, IV, nr• 5, 8, 13) . 35 

(2D) Interessante uitdrukking van de openbare meenlng. 
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4477. Besluit eenige dringende vestingwerken te ieuwpoort le 
bekostigen en, daar de vijand m eester is van de sluizen van Lombarl
zijde, zich te verzetten tegen het voornemen van den gouverneur 
aldaar, om het land te doen overstroomen (17 .Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 151. 

4478. Hrief van dm1 Raad van Financiën die opnieuw aandringt op 
het betalen van de onkosten ' 'oor de wagen s (13 Jnli 1647) 

Reg. 566, fol. 151 V 0
• 

4479·· . « Vnijtsent end e repartitie van 500 m. gu ldens » (zonder 
10 datum) 

15 

Reg. 566, fol. 152-153. 

4480. Model Yan den brief lot elke ;, lad en kasseirij gericht tot 
opbrengen Yan hun quota in bovenstaande repartil ie (brief van 
15 .luli 1647) 

Reg. 566, fol. 153. 

4481. Besluit over te gaan tot de uitbetaling van de p lacquillas ann 
de troepen omtrent Plasschendale (18 Juli 1647) 

Reg . 566, fol. 153 V 0
• 

4482. Besluit het totale bedrag van de onkosten van de vesting·wer-
20 ken van Nieuw1poort te betalen (15 J11li 1647) 

Reg. 566, fol. 153 V 0
• 

4483. Men besluit het grootste deel van deze om te Brugge, en niet 
te Nieuwpoort, uit te betalen , want hel ,·ervoer levert o·evaren op 
(19 Juli 1647) 

25 Reg. 566, fol. 153 vo. 

4484. De Fransehen willen de pachters van de middelen te Diks
muide dwingen de twee laatste, nog nie t vervallen maanden van hun 
pacht te betalen. Men geeft aan die pachters kwijlschrift voor die twee 
maanden , alhoewel ze nog niet betaald werden (19 Juli 1647) 

:'!O Reg. 566, fol. 154 . 

4485. Besluit de << Nieuweghe brug >> over de vaart 'an Plasschen
dale, weer in orde te brengen (20 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 154. 
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4486. Brief van aartshertog Leopoldus, die vraagt de voorgeschoten 
250.000 gulden uit te betalen zoodra zij worden geïnd (Landrecies, 
15 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 154 en v•. 

4487. Men zal de principalen raadplegen over het verzoek van den 5 

gouverneur van Oudenaarde om eenige vestingwerken te bekostigen 
(21 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 154 v• . 

4488. Men besluit aan de 400 Italiaansche overloopers van het regi-
ment van cardinaal Mazarin placquillas te betalen (24 Juli 1647) 10 

Reg. 566, fol. 154 v•-155. 

4489"' . « Protest van die van Brugghe dat sij hun volle quote betaelt 
hebbende in een subsidie dat onderbleven was ofte stont . te onderblij
ven, van hunne ghedaen betaelinghe moeten gherecompenseert wor-
den. » Dit betreft de subsidie van 1646 (24 Juli 1647) 15 

Reg. 566, fol. 155 en v•. 

4490. Brief van aartshertog LcÛJpold (Dowaai, 20 Juli), die de Staten 
verzoekt de vestingwerken te Meenen te bekostigen. Besluit aan den 
gouverneur van deze plaats de beslissing onder nr 4381 vermeld, mede 
te deelen (25 Juli 1647) 20 

Reg. 566, fol. 155 v•-156. 

4491. Opdracht aan de commiezen van Gent, om, ondanks het gevaar 
van de reis, zonder verwijl rekenschap te komen doen (25 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 156 en v•. 

4492. Men zal ook beroep aanteekenen tegen het vonnis van den 25 

magistraat van Gent ten gunste van J. Coornaert, pachter van het 
recht van 4 pond grootepervat wijn voor het rekenjaar Mei 1646-1647 
(27 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 156 v•. 

4493. Men zal beroep aanteekenen tegen de uitspraak van den Raad 30 

van Vlaanderen, waarbij de Smet en Claas Claes van hun schulden vrij 
worden g-esteld mits afstand van hun goederen, (27 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 156 v•. 
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4494. Men vraagt aan den magistraat van vVervik wat hij bereid 
is te geven om het bestiaalgeld, den impost op de bieren en andere 
rechten in zijn gebied te mogen verpachten (27 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 157. 

5 4495. Het fort Nieuwendamme bij Nieuwrpoort is in handen van den 
vijand gevallen C1

); markies Sfondrato vraagt dat iemand uit de Verga
dering den gouverneur-generaal zou verwittigen en hem vragen hulp 
te sturen. Geen der leden durft dit op zich nemen, « omme de groote 
pericklen » en couriers worden dus gezonden. Brief zulks meldend 

to (29 Juli 1647) 
Reg. 566, fol. 157 en vo. 

4496. De magistraat van het Land van Waas, uitgeput door de con
tributie aan de Hollanders, de redemptie voor het logeeren van het 
koninklijke leger, de placquillas, en andere, vraagt vrijgesteld te wor-

15 den van de betaling van zijn quota in de 500.000 gulden. Dit wordt 
geweigerd (29 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 157 V 0 -158. 

4497. De commiezen van Gent, Volckaert en van Duerme, weigeren 
weer, gezien het gevaar van de reis, naar Brugge hun rekeningen te 

20 komen voorleggen. De Vergadering zal zoolang op hun kosten blijven 
zetelen, tot wanneer ze verschijnen (29 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 158. 

4498. Nieuwe brief aan den gouverneur-generaal, waarin men hem 
om hulp vraagt. Bij gebrek aan vrijwilligers om den brief te dragen 

25 - alleen kanunnik Harlebout (2 2
) verklaart zich hiertoe bereid - wordt 

de brief door couriers overgestuurd (30 Juli 1647) 

30 

Reg. 566, fol. 158 v 0 -159. 

4499. Brief van aartshertog Leotpoldus, die bedankt voor het besluit 
vermeld onder nr 4472 (21 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 159. 

("1 ) Zie RODRIGUEZ VILLA, Campania de 1647, blz. 68. 
( ~2 ) Jan Baptist Haerleboudt, kanunnik van Sint Maartens te Ieper. 
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4500". << Resolutie toe te legghen aen Jan van Palme over sijne 
industrie van het maeken van een vlot.brugghe de somme van 14 pon
den grooten. >> (30 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 159 V 0
• 

4501 ;. . << Resolutie toe te legghen an den messagier Stalins tot 5 

3 p. gr. over het bringhen van de eerste tijdinghe van het overg·aen 
van Land.rechiers. >> (30 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 159 V 0
• 

4502. Afwijzen van het verzoek van den magistraat van den Oud
burg om vrij te worden gesteld van zijn quota in de 500.000 g·uld.en 10 

(30 Juli 1647) 
Reg. 566, fol. 159 V 0

• 

4503. Brief van den gouverneur-generaal die vraagt. aan markies 
Sfondrato een reeks oorlogsbenoodigheden te sturen waan-an de lijst 
Yolgt (Dowaai, 22 Juli 1647) 15 

Reg. 566, fol. 160. 

4504. Hierin wordt ingestemd mils de kosten gevalideerd worden op 
de subsidie (31 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 160. 

4505. Men zal soldij Lelalen aan het garnizoen van Oostende en van 20 

Damme; dergelijk Lesluit ten gunste van de troepen der districten Gent 
en leper (31 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 160 en vo. 

4506. Omwille van zijn groote diensten , wordt een deel van zijn 
achterstallige 'vedde betaald aan sergeant-majoor de Brie (31 Juli 1647) 25 

Reg. 566, fol. 160 vo. 

4507. Een reeks bewapeningsoitgaven voor Nieuwpoort bestemd 
worden toeg-estaan, mits ze op de subsidie worden gevalideerd (3 Aug·11 "; 
tus 1647) 

Reg. 566, fol. 160 V 0 -161. 30 
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4508. Men zal de vestingsoukosten te Oudenaarde betalen; ze mogen 
worden afgetrokken van de quota van deze stad in de 500.000 gulden 
(3 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 161. 

5 4509. Men besluit twee maand wedde te belalen aan kapitein Palma 
(3 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 161 V 0
• 

4510. De betaling van de 7" soldij van het jaar 1645 aan het garni
zoen van het kasteel van Kortrijk , zal ·worden gedaan in handen van 

10 den gouverneur Dammant (3 Augustus 1647) 

15 

Reg. 566, fol. 161 V 0
• 

4511. Brief van den aartshertog, waarop n" 4508 het antwoord I S 

(Sailly, 31 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 161 V 0
• 

4512. Brief van den aartshertog die vraagt rplacquillas te betalen aan 
het garnizoen van Nieuwpoort (Sailly, 29 Juli). ',Men zal hen een 
vom·schot van soldij geven (6 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 162. 

4513. Die betaling zal gebeuren met de opbrengst van de loopende 
20 middelen (7 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 162 en V 0
• 

4514 . De aartshertog dringt aan op het belalen nn de kos ten voor 
het aanschaffen van wagens (Dowaai, 23 .T11li 1647) 

Reg. 566, fol. 162 V 0 -163 . 

26 4515 . Brief van den Raad van Financiën die voorschrijft de 200.000 
gulden voorschot onmiddellijk uit te belalen in handen van den 
pag·ador-generaal van het exercito (23 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 163. 

4516. Beraadslaging· met besluit aan de twee voorgaande eischen toe 
30 te geven; men meldt dit aan den aartshertog en vraagt hem raad over 

het volgende : een deel Yan het geld is in goud. G€zien het verschil 

------ -- -- - -· ------ - ---

I 
J 
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tusschen de officieele koers en de werkelijke waarde van het gouden 
geld zal hij, die het geld uitdeelt 20 a 25% opstrijken (7 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 163-164. 

4517. Men vraagt aan den « officiaal » van den pagador-generaal, die 
t.e Gent, in << De Fontaine )) op het uitbetalen van het geld wacht, eenig 5 

geduld te hebben (7 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 164. 

4518. Opdracht aan commies Volckaert om te laten weten hoeveel 
m kas overblijft van de loopende middelen van 1646, om daarmee de 
garnizoenen van Nieuw;poort, Oostende en Damme in zekere mate te 10 

kunnen betalen (7 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 164 V 0
• 

4519. Twee brieven van den aartshertog : het fort Nieuwendam is 
heroverd, de vijand met verlies teruggeslagen; hij vraagt aan de Staten 
zonder verwijl de onkosten voor het weer in orde brengen van dit fort 15 

te betalen (Deulemont, 4 Augustus , ontvangen op 8 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 164 V 0 -165 yo. 

4520. Derde brief van den gouverneur-generaal die verzoekt én 
Nieuwendam én Nieuwpoort in orde te brengen ten koste van de pro-
vincie (Sailly, 30 Juli 1647) 20 

Reg. 566, fol. 165 v 0 -166. 

4521. De magistraat van Oudenaarde weigert de onkosten voor 
vestingwerken te dragen (zie nr 4508) « sij moeten hun daermede ver
noughen )) besluit de Vergadering die zelf weigert in deze zaak tus-
schen te komen (11 Augustus 1647) 25 

Reg. 566, fol. 166. 

4522. Brief van den aartshertog over hP-tzelfde (Sailly, 31 Juli 1647) 

Reg. 566, fol. 166 en v0
• 

4523. Brief van den aartshertog, antwoord op n• 4498, 
zijn leger ter hulp ! (Deulemont, 5 :\ ug-ustus 1647) 

Reg. 566, fol. 166 vo. 

hij komt met 
30 
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4524. Uitbetaling van placquillas aan zes regimenten (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 167. 

4525. De Vergadering heeft ontvangstbewijs maar geen antwoord 
ontvangen, op den brief onder n'' 4516 vermeld. Ze besluit andermaal 

:; te schrijven aan den gouverneur. Men stuurt hem tevens bericht over 
de handelwijze van den gouverneur van Kortrijk die de goederen van 
alle vijanden van de Fransehen in de omliggende parochien wil ken
nen en de pachters tracht te bewegen om hem de opbrengst van hun 
pachten uit te betalen (12 Augustus 1647) 

10 Reg . 566, fol. 167 en vo. 

4526•. « Brief van Sijne hoogheijt Leopoldus ordonnerende ghelij
ckerwijs de vergaederinghe voor subsidie hadde gheaccordeert het 
import van de loopende middelen, dat men an de finantien saude over
leveren de documenten dienende tot perceptie van de selve rechten. )) 

15 (Brussel, 12 Augustus 1647) 

20 

Reg. 566, fol. 168 en V 0
• 

4527. Aan Adriaen Baert, die aan de Gevaertsbrug. in de herberg 
de Halve Maan woont, wordt het overzetten over de rivier voor drie 
jaar in pacht gegeven (13 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 169 V 0
• 

4528. Ammunitionaris Tristram mag 400 pond groote gulden leenell 
aan den penning 16 voor den tijd van zes maanden, om in de drin
g-ende uitgaven te voorzien (14 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 169 V 0
• 

25 4529. Regeling van betalingen aan zes regimenten gelegen m 
<< Camerlincx Ambacht )) en andere troepen (15 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 169 V 0 -170. 

4530"'. « Resolutie an de rechters van de admiraliteijt binnen 
Brugge te verleenen vrijdom van de rechten. )) (15 1\ugustus 1647) 

30 Reg. 566, fol. 170 en V 0
• 

4531"'. « Protest van die van den Lande van Waes dat sij overlast 
sijnde van Extraordinaire lasten niet moeten dooghen int subsidie 
ende dat hun quote moet ghebracht worden neffens de courtresse op 

80 

----- ------
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de generaliteijt ghelijck g·hebeurl int regard van de drij hooftsteden 
ende lande van den Vrijen. )) De Vergadering protesteert in hooge 
woorden en verklaart ze te zullen cxecuteeren (20 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 170 V 0 -172. 

4532. Brief van den aartshertog, algemeenc regeling van de han- 5 

gende punten, namelijk de betalingen voor Oudenaarde, voor Nieuw
poort en Nieuwendam, voor de wagens; eindelijk antwoord op n" 4516 : 
men zal het geld in betaling geven voor de officiele waarde (Loo, 
17 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 172 en V 0
• 

4533. Vertegenwoordiger::; worden aangeduid om naar Burcht en 
Zwijndrecht te trekken , om daar de noodige verpachtingen bij te 
wonen, en verder al wat noodig zijn kan , ledoen (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 173. 

10 

4534. Men besluit aan ingenieur Massue zes maanden wedde uit te 15 

betalen (21 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 173. 

4535. Men besluit een voorschot van oldij le betalen aan de troepen 
die te Oostende liggen (21 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 173. 

4536. iVIen besluit aan kapitein Menaulel ZlJ11 '' entr·eteniendo )) te 
betalen (21 '\ ugustus 164 7) 

Reg. 566, fol. 173 v•. 

20 

4537. Men tracht het proces aangaande een ren te van procureur 
Hame (of Anne, de twee schrijfwijzen komen Yoor), gevestigd op een 25 

goed dal door de weduwe Spillebaut aan het Land werd afgestaan , uit 
te stellen (22 Augu tus 1647) 

Reg. 566, fol. 173 v•. 

4538. De gouverneur van hel Vlaamsch Hoofd bij Antwerpen int 
zelf het kal eidegeld te Burcht, zoogezegd voor het bekostigen van de 30 

herstellen van een brug aan de poort van zijn fort. Deze herstelling 
staat echter ten laste van den ko11ing. Men zal trachten te verkrijgen 
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dat de gouverneur met zijn aanmatigingen ophoudt; desnoods zal men 
voor deze maal zelf het " ·erk bekostigen (23 Aug11Stus 1647) 

Reg·. 566, fol. 173 V 0 -174. 

4539 '~' . « Resolutie de F ransche ghevanghenen le onderhanden ten 
5 coste van de generaliteijt ende te valideren op de quoten daer die onder

hauden sijn. >> (23 Augustus 1647) 

10 

:1 5 

20 

Reg. 566, fol. 174. 

4540. <l Gratuiteit » aan de kapelanen van het 0. L. V. hospilaal te 
Jeper (23 Augustus 1647) 

Reg. 566, fol. 174 v o. 

4541. Men vraagt aan den aartshertog welke van de door hem voor
geschreven uitgaven zullen moeten worden betaald, daar het totaal de 
beschikbare sommen overtreft (31 Augustus en brief van 1 Septem
ber 1647) 

Heg. 566, fol. 176 V 0 -177 v o. 

4542. Daar men in bero~p is gegaan teg·en de uitspraak waardoor 
J. Coornaert werd vrijgesteld van de helft van zijn pacht van het recht 
van 4 ,pond groote gulden per val wijn (n'· 4492) wordt hij g-eexecuteerd 
(1 September 1647) 

Reg. 566, fol. 175 V 0
• 

4543. Opdracht aan procureur d e Backere om de schepenen van 
Gent te executeeren, op grond van een vonnis, waardoor ze aan Loys 
Manaulx en Pieter de Smet, pachters van het recht van 4 pond groote 
gulden per vat wijn voor het rekenjaar Mei 1644-1645, hun pacht heb-

25 ben kwijtgescholden (1 Seplember 1647) 

Reg. 566, fol. 176. 

4544. Andermaal protest van\\' ege deu magistraat nm het Land va11 
Waas zooals in n ,. 4531 (2 September 1647) 

Reg. 566, fol. 176. 

30 4545. Men zal een steenen brug en de paarde brug « bij het Lappers
fort, over het Sint Truidenlikc », in orde doen brengen (2 Septem
ber 1647) 

Reg. 566, fol. 176 v•. 
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4546. Brief van den aartshertog, antwoord op nr 4541 , hij bepaalt 
de meest dringende uitgaven, en vraagt ze zonder verwijl uit te voe
ren. Het blijkt dat er een misverstand heerschte (Nukerke, 2 Septem
ber 1647, ontvangen op 5 Septemhrr 1647) 

Reg . 566, fol. 176 V0 -177 vo . 

4547. Die belalingen worden gedaan (5 September 1647) 

Reg. 566, fol. 177 V 0
• 

4548. Ü1p zijn verzoek, wordt aan markie Sfondrato een hoeveel
heid materiaal g·estuurd (7 September 1647) 

Reg. 566, fol. 177 V 0 -178. 

4549. Brief van den aartshertog die verlangt dat eerst en vooral de 
vestingwerken te Nieuwpoort, Nieuwendam en Oudenaarde betaald 
word·en (Armentières, 5 September 1647) 

Reg. 566, fol. 178 v o. 

5 

10 

4550. De Vergadering zal melden dat het eerste beschikbare geld 15 

hiertoe zal worden aangewend; ze protesteert tegen de handelwijze (van 
den gouverneur van Nieuwpoort ~) die werkkrachten, voor deze wer
ken door de bevelhebbers uit de omstreken aangeboden, gevangen 
houdt tot wanneer deze bevelhebbers erin toestemmen gedurende de 
werken in hun onderhoud te voorzien (10 September 1647) 20 

Reg. 566, fol. 178. 

4551. Men besluit aan don Antonio Pimental, gouverneur van Nieuw
poort, sommige betalingen voor de vestingwerken aldaar te doen 
(13 September 1647) 

Reg. 566, fol. 178 V 0
• 

4552. De vertegenwoordigers van Ieper herhalen hun vertoog (zie 

25 

nr 4475). Ze eischen tevens het uitvaardigen van een placcaat waarbij 
het aan de landlieden wordt toegelaten al wie over het land loopt 
en het plundert , onder voorwendsel van vrijwilliger te zijn, neer te 
schieten. Men zal de principalen daarover raadplegen (18 Septem- ao 
her 1647) 

Reg. 566, fol. ti9. 
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4553. :Staat van executie wordt verleend aan Pieter Clays, pachter 
van het bestiaalgeld te Woemen, Handzame, Merkern en de drie Geü
nieerde polders bij Plasschendale (20 September 1647) 

Reg. 566, fol. 179. 

5 4554. Brief van den Raad van Financiën, die voorschrijft aan de 
commiezen die tot de auditie der rekeningen overgaan, alle gemak 
te geven om het kwijtschelden van hun pacht aan sommige pachters 
van de loopende middelen te beoordeelen. Ze mogen dit niet toestaan 
voor bedragen die 200 gulden overtreffen (12 Augustus, ontvangen op 

10 23 S~ptember) 
Reg. 566, fol. 179 en vo. 

4555. NQpens wat betreft n" 4552 wordt besloten « in algeroeene ter
men »dit verzoek aan den aartshertog over te maken, << omme te con
tenteren de ghemeenten die claeghen, datter niemant voor de pro-

15 vintie en spreekt )) (24 September 1647) 

Reg. 566, fol. 179 V 0 -180. 

4556. Men besluit beroep aan te leekenen tegen het vonnis in den 
Raad van Vlaanderen ten laste van de Staten verkregen door Joos 
vander Straeten, eigenaar van het huis - geworden fort - « Het 

20 Hollandsch Huis )) (27 September 1647) 

Reg. 566, fol. 180. 

4557. Lombaert en Naugheer, als gewezen commiezen van Ieper, en 
de weduwe Cobbaert, moeten voor de Vergadering te Brugge, reken
schap komen doen. Men_ gelast hen zich paspoorten aan te schaffen bij 

25 de Franschen, en mee te komen met den wagen van den voerman, die 
met dergelijke passen wekelijks tusschen Brugge en Ieper reist (28 Sep
tember 1647) 

Reg. 566, fol. 180. 

4558. Het blijkt duidelijk, dal in vele parochies en districten, de 

30 som waarvoor de pachten van impost, im,positiën en maalderijgeld 
worden gepacht, zoo klein is, dat het werkelijk niet de moeite waard 
is, voor zoo kleine bedragen de ingezetenen zoo lastig te vallen als de 
pa eh ters dat doen; men zal dan ook de principalen raad plegen over het 
volgende voorstel : een vertegenwoordiger van den magistraat van elk 

35 van die omschrijvingen zal op de verpachtingen aanwezig zijn; de 
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magistraat zal mogen de 1pacht voor eigen rekening overnemen, voor 
hetzelfde bedrag waarvoor zij aangenomen werd. De pachters zullen 
dan niets hebben dan het. wijngeld (28 September 1647) 

Reg. 566, fol. 180 v•. 

4559. Loys van Gl1eluwe heeft de pacht van de middelen van het 5 

Land van Waas uit der hand gekregen voor hel laatste winterseizoen; 
hij verlangt de hernieuwing van de overeenkomst voor het komende 
winterseizoen. Pieter de Smet vraagt hetzelfde voor het gebied van 
den Oudburg. Men zal de principalen hierover raadplegen (28 Sep-
tember 1647) 10 

Reg. 566, fol. 1.80 v•-18i. 

4560. Aartshertog Leopoldus heeft aan den magistraat van het Vrije 
een brief geschreven (gedagteekend, Séclin, 26 S~ptember). Hij vraagt 
daarin 150 landlieden Le sturen naar de werken aan de vestingen van 
Veurne; de betrokken magistraat stelt voor dat men ook werkkrachten t!'i 

zou vragen aan de kasseirij van den Oudburg, van ICjper , van Belle en 
aan de << acht parochiën )); dit wordt goedgekeurd (29 September 1647) 

Reg. 566, fol. 181 en v•. 

4561. Op verzoek van markies Sfondrato, worden fascijnen gestuurd 
naar het leger dat YOOr Diksmuide ligt. Tevens trekken een verlegen- 20 

woordiger en een lid van den magistraat van het Vrije daar naar toe, 
om bij de hand te zijn Cs) (30 September 1647) 

Reg. 566, fol. 181 v •. 

4562. Op verzoek van denzelfden veldheer (brief gedagteekend 
28 September) worden ten laste van de subsidie schepen en bootjes ter 25 

beschikking gesteld voor het vervoeren van materiaal en ammunitie 
van Bru~ge naar Nieuwpoort (30 September 1647) 

Reg. 566, fol. 182. 

4563. Van het beleg van Diksmuide komen dagelijks gebvetsten 
toe te Brugge, daar het Gasthuis weldra te klein zal zijn, zal men ze 30 

in andere « godshuizen » onder brengen en ook in andere steden; Z{' 

(23) Het Spaansch tegenoffensief gaat verder; Diksmuide wordt belegerd en zal 
spoedig heroverd worden (zie RODRIGUEZ VILLA, op. c'it., blz. 90 en 91, en Corres]Jondance . 
IV, nr 41); ondertusscl1 en echter is Lens in handen Yan Frankri,lk gevallen. 
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zullen met de gereede penningen van bede en subsidie wordrn onder
houden (1 October 1647) 

Reg. 566, fol. 182 en v•. 

4564. Op den inhoud van oen brief van den aartshertog, gedag-
5 teekend- voor Diksmuide, 1 October, - met verzoek om ledige ton

nen en planken naar het leger te sturen, wordt in de male van het 
mogelijke toegestemd (3 October 1647) 

Reg. 566, fol. 182 v•. 

4565. Dergelijk besluit - met de uitvoering gelast zich de 
10 magistraat van Brugge - ingevolge een verzoek, gedagteekend 

- voor Diksmuide, 3 October - van markies Sfondra to, om timmer
lieden en timmermateriaal (4 October 1647) 

Reg. 566, fol. 183. 

4566. Opdracht aan den magistraat van Gent en aan de vertegen-
15 woordigers van de Geestelijkheid, om er voor te zorgen dat volgens 

het verzoek van graaf Salazar, bevelhebber van het kasteel van Gent, 
en na inspectie van de ingenieurs, een brug wordt gelegd op de Lieve, 
aan den << Verloren Cost )) (4 October 1647) 

Reg. 566, fol. 183 v•. 

20 4567. Men besluit nog materiaal te sturen aan markies Sfondrato , 
samen met de timmerlieden (zie nr 4565) aan wie men een voorscho t 
op hun loon uitbetaalt (5 October 1647) 

Reg . 566, fol. 183 v•. 

4568. Ingevolg·e het verzoek van graaf Isenbourg (met brieven 

25 gedagteekend - voor Diksmuide, 2 October). (( Resolutie te lichte11 
100 m. guldens om sijn hoogheijt te secoureren voor het belegh van 
Dixmuijde ende die te besetten soa op den impost, impositien als mael
derije. )) De Vergadering zal ook geld - 14.000 gulden die ze pas 
ontvangen heeft- sturen, alsmede 11.000 gulden die men zal ontlee-

30 nen, in persoonlijken naam van de vertegenwoordigers, aan de Bergen 
van Barmhartigheid (5 October 1647) 

Reg. 566, fol. 183 v•-184 v•. 
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4569. Men besluit dat de pachters alle maanden den « vondt >> 

mogen doen van den wijn in de kelders van de grossiers (8 October 1647) 

Reg. fi66 , fol. 184 V 0
• 

4570. Op het voorstel (nr 4558) wordt ingegaan ; men beslnit de 
pachten (nr 4559) uit der hand te geven (10 October 1647) 5 

Reg. 566, fol. 185. 

4571. Aan Loys van Geluwe worden d e pachten van den gulden en 
den impost in de stad en kasseirij Aalst voor het aanstaande winter
seizoen in pacht gegeven, mits 100 pond groote gulden meer te beta
len dan zijn vorige pacht bedroeg. Deze bedragen waren 815 p . gr. 10 

11 sch. voor den brouwersgulden en 711 p. gr. 8 sch. 8 d. voor den 
impost (11 October 1647) 

Reg. 566, fol. 185 v o. 

4572. Aan Pieter de Smet "ordt Je pacht van dezelfde rechten toe
gestaan in de kasseirij van den Oudburg en Assenede Ambacht, voor 15 

het aanstaande winterseizoen. De pachtsom stemt overeen met wat hij 
in het voorgaande seizoen heeft betaald. ttz. 645 p. gr. 11 sch. 11 d. 
voor den brouwersgulden, en 904 p. gr. 4 sch. 4 d. voor den i~post 
voor den Oudburg, en 99p. gr. 6 sch. 11 st. en 108 p gr. 16 sch. 6 st. gr. 
voor deze rechten in Assenede Ambacht. Deze pacht zal nietig zijn, 20 

indien de magistraten van de betrokken gebieden zich ertegen yer
zetten (11 October 1647) 

Reg. 566, fo l. 186 en v ". 

4573. Opdracht aan Jonkh. J .-B. Caloen, commies van impositiën 
in het kwartier van het Vrije, om aan Jaspar van Corbenide zijn lee- 2~. 

ning van 11 .000 gulden op zeer kort termijn , terug te betalen, met de 
opbrengst van de loopende middelen . Dit wordt uitg-evoerd (12 Octo
ber 1647) 

Reg. 566, fol. 187. 

4574•. « Octroij tot de ghemelde oplichtinghe ende beseth. >> Zie so 
nr 4568 (brief van 10 October , gebracht op 13 dito) 

Reg. 566, fo l. 187 V 0 -188 . 
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4575 ~. u Dixmuide hernomen van de Fransche den 10•" October 
1647 » << na noene )) . Capitulatie op dezelfde voorwaarden als te Len , 
iets vroeger door de Fransehen veroverd C') (14 October 1647) 

Reg. 566, fol. 188. 

5 4576. Besluit placquillas te betalen aan eenige regimenten, teveu s 
wordt een gezantschap g·e tuurd om den aart hertog geluk te wenschen 
(14 October 1647) 

Reg. 566, fol. 188. 

4577. Opdracht aan de vertegenwoordigers van de geestelijkheid 
iO en van den magistraat van G~mt om te zorgen voor herstelwerken aan 

de brug en de kapel te fort Roodenlwizc (16 October 1647) 

Reg. 566, fol. i88 V 0
• 

4578. Omwille van de laatste suksessen van den aartshertog, wordt 
besloten de v·erpachtingen van 's lands middelen in de roede van Tielt, 

15 Deinze en Harlebeke, alsmede in de kasseirij van den Oudburg en van 
Oudenaarde, uit Le stellen (16 October 1647) 

Reg . 566, fol. 188 vo. 

4579. Brief van den aartshertog (Diksmuide, 14 October), hij vraagt 
zooveel soldij mogelijk aan de troepen te betalen met de 100.000 gulden 

20 die pas werden toegestaan; antwoord van de Vergadering : ze belooft. 
dit geld zoo vlug mogelijk op te brengen en vcrzoekt den aartshertog 
om nog een deel van Vlaanderen te bevrijden, om den hoogmoed der 
Fransehen te bedwingen en ze te Munster tot de vrede te bewegen, 
opdat. zoodoende de twee kristenrijken zich tegen den gemeen chap-

25 pelijken vijand zouden kunnen keCI·en C5
) (17 October 1647) 

30 

Reg. f>66, fol. 189-190. 

4580. Men besluit de gekwetste soldaten, die het kunn en doorstaan. 
van Brugge naar Gent te vervoeren (17 ~ Octoh<'r 1647) 

Reg. 566, fol. 190. 

(24.) Zie nr 4561. 
(25) Eigenaardig is het, hoe de haat van de Vlamingen hier tegen hun noorderburen 

het sterkst blijkt te zijn, want er bestond toch meer kans op vrede met de Vereenigde 
Provinciën dan met Frankrijlc Blijkbaar . peelt hier de godsdienstige gezindheid de 
hoofdrol. 
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4581. Het valt den aartshertog moeilijk den oorlog voort te zetten : 
Je troepen die sedert lang niet W·erden betaald, weigeren verderen 
dienst C6

). Men verzamelt al het mogelijke geld, stuurt het naar het 
leger en verzoekt den gouverneur-generaal om Kortrijk te heroveren 
(20 October 1647) 5 

Reg. 566, fol. 190-191. 

4582. Osten van Berchem CZ 7
) wordt met 21.000 gulden gestuurd 

naar burgemeester van der Haeghen, die bij het leger vertoeft. Hij 
moet hem berichten dat nog 9.000 gulden gereed liggen te Gent 
(22 October 1647) 10 

Reg. 566, fol. 191. 

4583"'. « Resolutie ghed~puteerde te senden met de bisschoppe~ van 
Ghendt ende Brugghe om sijn hoogheijt te versoeken nu in de winste 
sijnde de stadt Gortrijek oock te treeken vuijt de handen van de 
Fransche. » (23 en 24 October 1647) 15 

Reg. 566, fol. 191 en V 0 en 192 en V 0
• 

4584. Brief van den aartshertog, hij bedankt voor de 30.000 gulden 
(zie nr 4582) (Rousselare, 21 October 1647, ontvangen op 23 dito) 

Reg. 566, fol. 191 V 0 -192. 

4585. Ingevolge ·een brief van den aartshertog (Roesselar·e, 23 Octo- 20 

her), en een vertoog van burgemeester Vander Haeghen, wordt beslo
ten onmiddellijk 4.000 zakken graan te sturen naar het leger, \>Vaar 
het ammunitiebrood ontbreekt (Rousselare, 21 October 1647) 

Reg. 566, fol. 192 V 0 -193. 

4586. Men verneemt dat de aartshertog zich naar Gent begeeft om 25 

daar den hertog van Lorreinen aan te treffen; men besluit dat het 
gezantschap (zie nr 4583) zich naar deze staà zal begeven (Rousselare, 
21 October 1647) 

Reg. 566, fol. 193. 

(26) Zie Correspondance, IV, ur 51. 

(27) Os ten van Berchem verschijnt eerst onder de " monopoliers » (zie nr 1940); op 
clit oogenblik is hij kassier van commies Caloen ; later zal hij in hetzelfde kwartier 
(13rugge) commies worden van de imposten (1662-1670. Reg. 3389-3390). 

30 
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4587. Staat van executie wordt verleend aan pachter Daniel de Smet 
(25 October 1647) 

R€g. 566, fol. i93 v". 

4588. Verslag van de Vergadering, over een conflict tusschen den 
5 abt van Eename, eersten vertegemvoordiger van de geestelijkheid van 

het district Gent, en kanunnik Blijleven van Sint-Baafs te Gent, die 
beweert eerste vertegenwoordiger le zijn. De Vergadering zetelt op het 
Stadhuis te Brugge (16 October 1647) 

10 

15 

20 

Reg. 566, fol. i93 V 0 -i94. 

4589. Bericht van solliciteur .Maurissiens, dat de Geheime Raad in 
zake het aanstellen van den Brabander Malineus tot voorzitter van den 
Raad van Vlaanderen, een consult heeft opgesteld ten gunste van dezen 
Malineus . Men besluit bij den aartshertog· aan te dringen om deze 
aanstelling te verhinderen (29 October 1647) 

Reg. 566, fol. 194 en vo. 

4590. Brief van den aartshertog met bevel om zonder verwij l een 
staat op te maken van de betalingen gedaan ten laste van subsidie van 
600.000 gulden van vorig j aar (Roesselare, 25 October, ontvangen op 
29 dito) 

Reg. 566, fol. i94 V 0
• 

4591. Hiertoe worden de noodigc hevelen gegeven (29 en 31 Octo
ber 1647) 

Reg. 566, fol. 194 V 0 en i95. 

4592. Op verzoek van markies Sfondrato wordt besloten onmiddel-
25 lijk 300 zakken graan te leveren (31 October 1647) 

30 

Reg. 566, fol. i95. 

4593. Opdracht aan de weduwe Cobhaert om de rekeninge~ van het 
subsidie van 1645 met de kwijtschriften en andere {locumenten aan de 
Vergadering te laten geworden (31 October 1647) 

Reg. 566, fol. i95. 

4594. De commiezen van het Vrije, Drumez (2 8
) en Rapaert, ver

klaren dat men yoor wat hen aangaat niet meer moel vcrwachten dan 

(2B) Will em de Groote, h eer vnu Drumez. 



-644-

de opbrengst van de verpachting van de middelen voor het winter
seizoen in de acht parochies van Veurne Ambacht. Ze vinden het niet 
de moeite waard zich daarvoor aan gevaar bloot te stellen en vragen 
deze verpachting te Ieper te laten doorg·aan. Hiertoe '''ordt besloten 
(31 October 1647) 5 

Reg. 566, fol. 195. 

4595. Markies Sfondrato vraagt nog (zie n' 4585) 700 zakken graan 
op te sturen, en er 1.000 andere gereed te houden. Men antwoordt 
dat de aartshertog, die over dit graan beschikt, daartoe geen bevel 
heeft gegeven, maar dat men hem hiervan door ijlboden zal verwitti- 10 

gen (2 November 1647) 

Reg. 566, fol. 195 V 0
• 

4596. Antwoord dat de aartshertog nog maar nopens 1.000 zakken 
een beslissing heeft getroffen; die zullen naar Diksmuide worden 
gezonden (Gent, 4 November 1647) 15 

Reg. 566, fol. 196. 

4597. De vertegenwoordigers die naar Gent zijn gegaan hebben daar 
moeten beloven een << livranche » ten gunste van het regiment Bomal 
te doen betalen. De daartoe noodige bevelen worden gegeven (6 Novem-
ber 1647) 20 

Reg. 566, fol. 196. 

4598. Brief van den aartshertog (Gent, 31 October), en mondeling 
vertoog van dezelfde vertegenwoordigers strekkende tot aankoop van 
1.000 zakken graan (twee derden rogge, een derde tarwe, als in het 
overige ammunitiebrood) aan acht gulden den Gentsehen zak, gele- 25 

verd binnen Diksmuide, en af te rekenen van de beloofde 4.000 zakken 
(zie nr 4585) (6 November 1647) 

Reg. 566, fol. 196 vo. 

4599. Ingevolge een vonnis van den Raad van Vlaanderen van 
20 Juli 1647, in het proces nopens een rente tusschen de Staten en den 30 

procureur-generaal, krijgt Jonkh. Jan vander Beke, commies van den 
impost in het kwartier van Gent, Qpdracht om de schuld te betalen 
(6 November 1647) 

Reg. 566, fol. 196 V 0
• 
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4600. Gunstig advies over het verzoek van den gouverneur van 
Damme eo); opdat zijn wedde - waarvan hij nooit een cent heeft 
getrokken - ten laste zou vallen van de opbrengst van de licenten, m 
plaats van de gewone bede (7 November 1647) 

Reg. 566, fol. 197. 

4601. Opdracht aan den chirurgijn ten pensicene de Jode, om de 
buitengewone dokters die in de Bijloke dienst doen, af te danken, daar 
er nu zooveel niet meer noodig zijn (8 November 1647) 

Reg. 566, fol. 197. 

10 4602. Opdracht aan den magistraat van Brugge om te oordeelen over 
de aanspraken van de schippers die ammunitie naar Diksmuide heb
ben gevoerd (8 November 1647) 

Reg. 566, fol. 197 v• . 

4603. Daar rentehouders de commiezen voortdurend lastig vallen en 
:15 ze doen veroordeelen tot het betalen van de achterstallige renten, 

alhoewel iedereen weet dat de provincie die tegenwoordig niet kan beta
len, wordt in beraadslaging gelegd of men niet aan den Geheimen 
Raad staat van executie zal vragen voor alle achterstallige renten 
(8 November 1647) 

20 

25 

Reg. 566, fol. 197 vo. 

4604. Voortzetting voor zes maanden vanaf 1 November 1647, aan 
de brouwers van Meenen, van hun pacht van den brouwersgulden en 
de zes stuivers op elke ton bier en van den ouden impost, aan dezelfde 
voorwaarden als vroeger (8 November 1647) 

Reg. 566, fol. 197 v•. 

4605. Ingevolge het verzoek van de ingezetenen van Melsele Ambacht 
om voor twaalf jaar te worden vrij gesteld van alle lasten, wordt voor
gesteld dit te weigeren en de rechten zooals elders te verpachten. Men 
zal hen echter gedurende de drie eerste jaren de helft, en gedurende 

30 de drie volgende jaren het derde van de pachtsom terug betalen 
(9 November 1647) 

Reg·. 566, fol. HlS. 

(ZU ) Baron Camargo. 
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4606. Verzoek van Sint-Amands en Opdorp om kwijtschelding van 
de afkoopsom van de lasten voor 1645 en 1646 : één jaarlijksch heelrag 
wordt hun kwijtgescholden (9 November 1647) 

Reg . 566, fol. Hl8. 

4607. Brief van den aartshertog : hij geeft last de 1.000 zakken 5 

graan (zie n" 4598) uit te leveren aan den gevolmachtigden van den 
bevelhebber van Diksmuide, mestre de camp don Baltazar lVIereader Co) 
(Gent, 9 November 1647) 

Reg . 566, fol. 198 V 0
• 

4608 . Betaling van dat graan (14 November 1647) 

Reg. 566, fol. 198 V 0
• 

10 

4609 . Antwoord op twee brieveu (van Gent , 4 en 12 November) van 
den aartshertog·, die opdracht bevatten om de overblijvende zakken 
graan o ver te maken aan den proveador-generaal. Men heeft reeds te 
zamen over 3.800 zakken beschikt, maar het is nie t gemakkelijk de 15 

1.200 andere te krij gen (15 November 1647) · 

Reg. 566, fol. 199 vo . 

4610. Opdracht aan den magistraat van Geut om 1.000 zakken te 
leveren (15 November 1647) 

Reg. 566, fol. 199 V 0 -200. 20 

4611 * . << Pe titie van hondert ende thien duij sent guldens ter mRenl 
end e een subsidie extraordinaire van 800 m. guldens eens. » De brieven 
van onderrichting bevatten slechts klinkende grootspraak (brieven vnn 
10 November, petitie door den graaf van Noyellcs geelaan op 15 Novem-
ber 1647) 25 

Reg. 566, fol. 200-201 v o . 

4612. Men besluit het leveren van het overige graan bij opbod aau 
te bested en (17 November 1647) 

Reg . 566 , fol. 202 en v". 

(JO) Ba ltllasa r de Mercacl er. li ooger officier, eerst gou verneur va n Diksrnuide , later 30 
1·;:m Antwerpen. 
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4613. De betaling van verschillende compagmeen ruiterij door 
prins de Ligne verzocht, wordt geweiger{l, op grond van de groote 
armoede van het Land (17 November 1647) 

Reg. 566, fol. 202 V 0
• 

5 4614. Vrijdom van alle lasten ·wordt toegestaan aan burgemeester 
van der Haeghen, ridder, heer van Lembeke en ~!erkem, in zijn hoe
danigheid van commissaris van de monstering (18 November 1647) 

Reg. 566, fol. 202 V 0 -203. 

4615. « Gratificatie >> aan sergeant-majoor de Brie voor zijn diensten 
10 f!n omdat zijn zoon zich zoo moedig heeft gedragen te Diksmuide 

(18 November 1647) 

Reg. 566, fol. 20S. 

4616. Afslaan, bij gebrek aan geld, van het Yerzoek van den aarts
hertog om de troepen te hetalen ten laste van de laatste subsidie (brief 

15 van Gent, 14 November; besluit van 18 November) 

Reg. 566, fol. 203 en V 0
• 

4617. Maatregelen voor de betaling van 3.600 gulden aan het regi
ment Bomal (18 Tovember 1647) 

Reg. 566, fol. 203 V 0
• 

20 4618. Brief van den aartshertog (Gent, 15 November), met bevel om 
de overblijvende zakken graan zonder verwijl te leveren; antwoord 
dat men daartoe al ht't mogelijke doet (19 November 1647) 

Reg. 566, fol. 203 V 0 -204. 

4619. De daartoe vereischte aanbestedingen zullen doorgaan op den 
25 volgenden dag, te elf uur (19 November 1647) 

Reg. 566, fol. 204. 

4620. Een bevel tot betaling van soldij voor het regiment Bomal, 
ten laste van de 30.000 gulden die Osten van Berchem in kas heeft, 
wordt vernietigd op bevel van den aartshertog en vervangen door een 

30 betalingsarder ten laste van het voorschot van 200.000 gulden van 
de laatste subsidie (24 November 1647) 

Reg. 566, fol. 205 en vo. 
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4621. Aartshertog- Leopold heeft laten blij ken dat hij graag zou heb
ben, dat de onkosten voor zijn plechtige inhuldiging als gouverneur
generaal, vervangen werden door een geschenk; men zal dit aan de 
principalen mededeelen (24 November 1647) 

Reg. 566, fol. 206. 

4622. Opdracht aan de commiezen Caloen en van Volden, om elk 
in hun eigen naam, 3.000 gulden te leeoen voor zes maanden aan den 
penning 16 (14 October [sic] 1647) 

Reg. 566, fol. 206. 

5 

4623. Opdracht aan gewezen commies Naugheer, om zonder verwijl 10 

rekenschap te komen doen van zijn beheer, zooniet zal de Vergadering· 
hlijven zetelen op zijn kosten (25 November 1647) 

Reg. 566, fol. 206 V 0
• 

4624. Betaling voor het leveren van ammunitie aan Lieven f\lollet 
en consorten (26 November 1647) i5 

Reg. 566, fol. 206 V 0 -207. 

4625. Verg·oeding aan commies van Volden van 14.800 gulden door 
hem in eigen naam geleend, in een som van 30.000 (26 November 1647) 

Reg. 566, fol. 207. 

4626. Brief van den aartshertog over de verdeeling van de granen, 20 

met besluit dit na te leven (brief van Brussel, 22 November, besluit 
van 1 December 1647) 

Reg. 566, fol. 207 V 0
• 

4627. De bevelhebber te Nieuwpoort heeft het graan dat naar 
Diksmuide gestuurd werd in zijn eigen magazijn doen lossen. Men 25 

zal daarover eerst hij hem, nadien bij den aartshertog klagen (4 Decem
ber 1647) 

Reg. 566, fol. 207 V 0 -208. 

4628. l\-len koqpt van Claude le Sellier al het uog ontbrekende graan, 
aan 8 gulden per Gentsehen zak, geleverd te Gent (9 December 1647) 30 

Reg. 566, fol. 208. 
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4629*. « Resultat le accorderen voor subsidie ordinaire de loopende 
middelen en 't selve extraordinaire t'execuseren. >> De geestelijkheid 
wil 300.000 g ul·den aanhieden. Zie nr 4611 (9 December 1647) 

Reg. 566, fol. 208-210. 

4630". (( Acte presentatie subsidie . » (Brugge, 9 December 1647) 

Reg . 566, fol. 210-2H. 

4631. Brief van den aartshertog nopens de moeilijkheden bij het 
heffen van de middelen in het district van Veurne, omdat ze daar in 
pacht werden gegeven in naam van de Fransehen; hij beveelt aan de 

10 Staten een nieuwe verpachting le laten doorgaan of, desnoods, recht
streeksche belasting te leggen op die parochies, ten bedrage van wal 
de pacht moest opbrengen (Brussel, 3 December 1647) 

Reg. 566, fol. 21i v•-212. 

4632. Ondanks strijdig bevel van den gouverneur van Veurne, 
t5 wordt aan notaris Bulckaert ~pdracht gegeven tot deze verpachtingen 

over te gaan (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 212 en v•. 

4633. Men maakt dit besluit en den uitslag van de verpachting over, 
aan den aartshertog :de Staten hebben de rechten in de acht parochies 

20 kunnen verpachten, maar de rechten in de kasseirij Veurne zijn heelc
maal in handen van de Fransehen (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 212 v•-213. 

4634. Brief van den aartshertog met bevel om de overblijvende zak
ken graan zonder verwijl te leveren; men geeft aan den magistraat 

25 van Gent last om dit uit te voeren, met opdracht om het totale bedrag· 
van de onkosten op te maken (brief van Brussel, 5 December, besluit 
zonder datum) 

Reg· . 566, fol. 213 en v•. 

4635. Bepaling van de vergoeding aan het heelkundig personeel dat 
30 de gekwetsten van Diksmuide heeft verpleegd te Brugge, in hel Sint

.Tans hospitaal , en in de godshuizen Sinte-Maria Magdalena en Sint
Julianus (13 December 1647) 

Reg. 566, fol. 213 v"-214. 

82 
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4636. Volgt een brief, 3 October 1647, \\aarin de aartshertog voor
schrijft de gek wetsten van Diksmuide naf-lr Brugge te hrengen om ze 
daar te verplegen (13 December 1647) 

Reg. 566, fol. 214. 

4637. De acte presentalie hierboven wordt goedgekeurd; daar men 5 

nog het grootste deel van de rekeningen moet aanhooren, zal slechts 
een beperkte ver tegenwoordiging die acle ovf'rhrengen (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 214 en vo. 

4638. Brief van dcu aartshertog met de kopij van zijn brief aan den 
magistraat van Gent waarin hij aandringt op het verkrijgen van de 10 

rekeningen van den commies van Gent voor de subsidie van 600.000 
gulden van vorig jaar (5 December, onhangen op 15 dito) 

Reg . 566, fol. 214 V 0 -215. 

4639. Gunstig advies over het verzoek van de kasseirij Ieper om 
vermindering van haar quota in de subsidie van dit jaar, en over dat 15 

van de stad Diksmuidc betreffende de ubsidie van voril! jaar 
(17 December 1647) 

Reg. 566, fol. 215. 

4640. Staal van executie \rordt verleend aan Pieter Tambuijser en 
Jan Seliers, borgen voor Pieter Dhont , en aan de borgen van pachter 20 

Andries, schepene . 
Reg. 566, fol. 215 V 0

• 

4641. 0 1pdracht aan commies Volckaert om rekenschap le komen 
doen (19 December 1647) 

Reg. 566, fol. 215 vo. 25 

4642. In de auditie van de rekeningen van gewezen commies van 
de maalderij van Ieper Naugheer, wordt bepaald, dat de betalingen van 
de renten, die gehypotekecrd zijn op de maalderij van dit kwartier , 
niet langer zullen worden, gepa seerd in de rekeningen van het maal
derijgeld van leper, immers het bedrag waarvoor renten werden ver- 30 

kocht met het oog op deze vaart, is reeds lang nitbelnald (20 Decem
ber 1647) 

Reg. 566, fol. 216 en vo. 
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4643. Ter gelegenheid van de presentatie van de subsidie, besluit 
men het ge chenk aan den aart shertog (zie nr 4621) voorloopig niet 
loc te staan (20 December 1647) 

Reg . 566, fol. 2i6 v •. 

5 4644 • . « Resolulie fa vorabelij ck te rescriberen op de requeste van 
die van Barnhem versoekende beschreven te worden in de generaele 
convocatien » (samen m et de suballernen) (20 December 1647) 

Reg. 566, fol. 2i6 v• . 

4645. De Fransehen hebben het beurt schip lusschen Gent en Brug·ge 
10 aang·ehouden en geplunderd. De vertegenwoordigers die de acte pre

sentatie moesten overdragen weigeren zich dan ook op weg te begeven. 
Men stuurt de acte aan vertegenwoordigers die toevallig te Brussel 
zijn , om de presentatie te doen (21 December 1647) 

Re;:r. 566, fol. 2i6 V 0 -2i7. 

t5 4646. Cammie Volckaert vraagt hoe hij moet optreden leg-enov r 
de magistraten van de subalternen , die hij reeds sedert meer dan 
zes weken geëxecuteerd h eeft voor het opbrengen van hun quotas, 
zonder iets te bereiken. Men antwoordt. hem dat hij zijn « offiti e >> 

moet kenn en (21 December 1647) 

:10 Reg. 566, fol. 2i 7. 

4647. Twee maanden " edde worden betaald aan ingeni eur \fass uc 
(21 December 1647) 

Re"". 566, fol. 2i7. 

4648. De ,,ertegenwoordigers va u Ieper , na overleg te hebben 

25 gepleegd met hun las tgevers, '' eigeren, volstrekt zich neer Ie leggen 
bij het besluit onder nr 4642. Desniettemin wordt daarmee voortge
gaan . Daarop verlaten deze vertegenwoord igers de zaal , doen hun 
commies door twee notarissen bevel g·even mee te komen , en teekenen 
plechtig protest aan . De Vergadering proles teert tegen en g-aa t vcrder 

30 met auditie en slot van de rekeningen in afwezigheid van vertegen
' voordiger ' en commies (24 December 1647) 

Reg. 566 , fol. 2i7-218. 
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4649. De impost, impositiën en maalderijgeld voor de kasseirij 
Oudenaarde, de roeden van Tielt en Deinze, worden voor het loopende 
winterseizoen in pacht gegeven aan Picler de Smet, voor denzelfden 
prijs als het pachtgeld van den vorigen \:Vinter bedroeg (Brugge, 
24 December 164 7) 5 

Reg. 566, fol. 218-219. 

4650*. (( Sententie t'hove verleent daerbij de vergaederinghe ghe
condemneert wort te continueren de betaelinghe van de renten, staende 
op den boeck van de majesteit. » Dit is een uitbreiding van n r 4599, dat 
slechts gold voor de renten die wogen op de middelen van het kwartier iO 

van Gent, de nieuwe beslissing betreft de renten in al de kwartieren. 
Bedoelde renten zijn degene, waarvan de beneficianten niet gekend 
zijn en die dus ten voordeele van den koning worden geïnd 
(3 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 219-220 V 0
• 

4651. De klachten van de pachters van het recht op den wijn tegen 
den gouverneur van Meenen, door wiens toedoen groot bedrog in het 
betalen van dit recht geschiedt, worden aan den Raad van Financiën 
overgemaakt (3 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 220 V 0
• 

4652. Gratuiteit van 50 gulden aan Anthoon Vinckaert (31
) voor het 

overschrijven van het relaas van de voorlaatste campagne, af te nemen 
van het bedrag van de gratuiteiten (4 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 220 va. 

15 

20 

4653. Gratificatie aan Roelants voor het oversturen. van (( carten 25 

figurative » van de belegerde steden (4 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 220 V 0
• 

4654 "' . (( Gratuiteijl van 50 guldens aen meestere Anthonius San
derus over een boeckxken gheintituleert Osiander Stuanus Belg·ae (sic) 
(4 Januari 1648) 30 

Reg. 566, fol. 221. 

(3 1) Dit is Hiemand anders dan de beroemde a uteur van de • Relacions • van de 
krijgsverrichtingen uit den tijd (zie LAMEERE, in de B.C.R .H .• 5e reeks, IJ 5) . Dit is wellicht 
de eenige vermelding van dezen auteur buiten zijn werken zelf. 
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4655 . Verzoek van de kasseirij I~per om te ·worden vrijgesteld van 
het betalen van haar quotas in de repartities van het buitengewoon 
hulpgeld van 1646 en dat van 150.000 gulden van hetzelfde jaar. Over 
het eerste wordt gunstig geoordeeld , over het tweede on gunstig 

5 (11 Januari 1648) 
Reg. 566, fol. 221. 

4656 . Zelfde verzoek van commies Volckaert en zelfde anh oom·d al!' 
onder n .. 4646 (11 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 221 en V 0
• 

10 · 4657 . Terugbetaling aan schuldeischers van ontvanger-generaal de 
Vicq van de leening bij hen aangegaan om he t tekort van de winter
bede van 1644 le dekken (14 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 221 v "-222. 

4658. Bekend maken aan procureur de Backere van de proeeduur 
15 die hij moet volgen in het proces met sommige renteheffers van 

de renten in 1621 verkocht voor het vinden van een rnillioen 
(14 Januari 1648) 

Reg. 566 , fol. 222. 

4659. De heer Schijnckelle, burgemeester van het rije (3 2
) , meldt 

20 dat hij in zake Malineus verkregen heeft dal aan dezen uitdrukkelijk 
werd bevolen, te Brussel le blij ven en niet naar Gent te gaan ; bedoelde 
burgemeester l rij g t volmacht in de zaak. Zie nr 3534 (19 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 222. 

4660. Kopij van een bevel van een zoogezegden (( surintendent van 
25 de Financiën te Kortrijk » aan de gemeente Zeevergem, om geld en 

leveringen in natura op te brengen ; dit wordt naar Brus e] gestuurd 
(21 .T anuari 1648) 

Reg. 566, fol. 222 v" . 

4661. Brief van den magistraat van Jen Oudburg m et kopij van 
30 een brief van den aartshertog, die beveelt aan de compagnie Couden

bourg fourrage te leveren , ten laste van zijn quota in de subsidie 
Besluit dit verzoek volstrekt af te slaan (21 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 222 v"-223 . 

(32) De Heer Schinkel , heer yan Walcourt. 

- - -~ 

I 

1 

t 
l 
' 

f . 

] 



......--------~---~-- ~-- - -· - -

- 654-

4662. Men verneemt dat de Raad van Financiën blijft aandrmgen 
om in rekening een som te doen (( passecren » , gebruikt voor de 
remonte van de artillerie, welke de Staten willen royeeren als strijdig 
met de acte acceptatie (24 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 223 en V 0
• 

4663. De handelingen en voetstappen van burgemeester Schijnckelle 
(zie nr 4659) worden uitdrukkelijk goedgekeurd (25 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 223 V 0 -224. 

5 

4:664. Op een verzoek van de magistraten van Assenede Ambacht, 
wordt geantwoord zooals op het dergelijk verzoek van Ieper. Zie nr 4655 1o 

Reg. 566, fol. 224. 

4665. Gunstig advies over het verzoek van de stad en de kasseirij 
Oudenaarde, stad en land van Aalst, kasseirij van Waasten, om kwijt
schelding van hun quotas in de subsidie van 500.000 gulden van 
vorig jaar. Men heeft echter voor deze subsidie 300.000 gulden geleend, 1.~ 

die, gezien het reeds zeer wankele krediet van de provincie, kost wal 
kosl moeten worden terugbetaald (25 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 224 en V 0
• 

4666. Bij monde van Osten van Berchem, 'lvordt protest uitgebracht 
in naam van de voogden van de kinderen van wijlen commies van 20 

Volden; hij vraagt iemand van de Vergadering aan te stellen voor hel 
regelen van de achterstallen die verschuldigd bleven aan wijlen den 
commies en zijn erfgenamen. Dit wordt afgew-ezen (25 Jam1ari 1648) 

Reg. 566, fol. 224 V 0 -225 vo. 

4667. Lang betoog van de vertegenwoordigers van leper waaruit 25 

hlijkt dat het niet meer mogelijk is iets te innen van 's lands middelen 
in het Westkwartier : de landlieden (( onthaelen de pachters met 
slaeghen » de deurwaarders durven zich niet op het platteland bege
ven, de officieren weigeren tusschen te komen, en de (( smalle '\Vetten » 

kiezen partij voor hun onderhoorigen; zelfs de Fransehen helpen hier- 30 

bij, met het oogmerk zelf de pachten le mogen innen. Nochtans zijn 
er wel streken, namelijk Cassel en Belle Ambacht, die niet heelemaal 
geruïneerd zijn en waar men geld zou kunnen doen opbrengen, kon 
de inning worden verzekerd; ze stellen voor elke parochie voor een 
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bepaalde som aan te slaan, en ze door de lokale magistraten op straf 
van executie te doen betalen. Men besluit de principalen hierover te 
raadplegen (27 Jannari 1648) 

Reg. 566, fol. 225 V 0 -226. 

5 4668. Opdracht aan notaris Bulckaert om_ zoo spoedig mog·elijk de 
middelen in de acht parochiën van Veurne Ambacht te verpachten 
(27 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 226 en V 0
• 

4669. Toelating aan de commiezen om hun leeningen met drie 
10 maanden te verlengen; gezien er g-een geld binnenkomt om ter11g· te 

betalen (29 .T anuari 1648) 

Reg. 566, fol. 226 V 0
• 

4670. Zelfde opdracht aan commies Volckacl'L (31 .Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 226 V 0 -227. 

15 4671. Men informeert bij den mag·istraat van Diksmuide naar de 
gegrondheid van de rekwesten van de pachters van 's lands middelen 
aldaar nopens het seizoen ingegaan met 1 Mei 1647 (31 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 227. 

4672. Men legt in beraadslaging, of men niel zal vragen aan den 
20 Raad van Financiën om over te gaan lot de auditie van de rekeningen 

van de gewone subsidie geeindigd ~p 30 October 1647, om te zien of 
er iets van overblijft. De verteg·enwoordigers van Ieper eischen daarop 
een sermo col1egiis (31 Januari 1648) 

Reg. 566, fol. 227. 

25 4673. Decreet van den Geheimen Haad : aan de pachters van de mid
delen van het vorig jaar werden, op grond van voorgewende verliezen 
en hedrog, vermindering of kwijtschelding van hun pachten toege
staan. De Raad heeft « sans vàtre préalable authorisation ,, Qpdrachl 
gegeven aan de fiscalen van den Raad van Vlaanderen om deze maat-

au regelen nietig te doen verklaren en de pachters tot betaling te dwin
gen (10 October 1647) 

Heg. 566, fol. 227 v o. 
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4674. De vertegenwoordigers die te Brussel zijn, vragen toelating 
om zich aan te sluiten bij de Staten van Brabant - die hen daartoe 
aanzetten - om te prolesteeren tegen een nieuw reglement over het 
logeeren van de troepen (33

) (1 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 227 v•. 5 

4675. Men verneemt dat de vertegemvoordigers van Antwerpen aan 
den aartshertog, met hun gelukwenschen, een t1ljpijt ter waarde van 
40.000 gulden hebben geschonken, en deze van Brabant, een van 
25.000. Men besluit de principalen Ie raadplegen over wat de Staten, 
te doen staat (3 Februari 1648) 10 

Reg. 566, fol. 227bi•. 

4676. Men besluit de betwiste betalingen nopens de remonte 
van de artillerie (zie nr 4662) toch in rekening te laten door
g·aan (4 Februari 1648) 

Heg. 566, fol. 227bis en v•. 

4677. Antwoord op nr 4667. Men zal de verpachtingen laten door
gaan in een klein aantal kwartieren (en niet parochie per parochie) 
(4 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 227bi• v•. 

15 

4678. Men laat door de vertegenvmordigers te Brussel aan de minis- 20 

ters weten, dat sedert het overlijden van raadsheer de Vulder, geen 
enkel Vlaming in de drie Raden zetelt. Men vraagt er een in den Gehei
men Raad aan te stellen (4 Februari 1648) 

Reg . 566, fol. 227bi• v•. 

4679*. « Ac te acüejptatie » van de gewone subsidie; men stuurt de 25 

acte terug, omdat er schijnen vergissingen te zijn in geslopen. 
Immers, de aartshertog· Sjpreekt, alsof over het verzoek van een buiten
gewone subsidie van 800.000 gulden niets \Vare heslist (29 .Tam1ari 
1648, besproken op 5 Februari) 

Reg. 566, fol. 228 en v•. 

(33) Welk reglement wordt hier bedoeld? Heel zeker niet dat van 31 October 1633, 
gedrulü bij Velpius. Maar verder blijft men twijfelen : er is een reglement van 29 Novem
ber 1646 (Brussel , Velpius) en een van 30 October 1648, dat dus op dat oogenblik in voor
hereiding kan zijn (gedrukt te Brugge, bij van den Kerchove). 

30 
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4680. Na hel verslag gehoord te hebben van de vertegenwoordigers 
die van Brussel zijn teruggekeerd, besluit men de acle aan de princi
palen voor te leggen (7 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 228 v•. 

5 4681. De magistraal van den Oudlmrg· 1aal plechtig· de beta
ling eischen van een hem verschuldigde rent e. Daar hij nog een hoog 
bedrag aan de Staten verschuldigd is, wordt de rente, kapitaal 
en interest, in beslag genomen (8 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 229. 

10 4682. Fiscaal de Meulenaere eischt de betaling van een rente en de 
interesten vervallen sedert 1644; hij moet zich wenden tol g·ewezen 
commies Naugheer (8 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 229. 

4683. Jacques de Jode, koopman te Gent wordt als cert.ifiant, en 
15 Jaspar de Smet, burgemeester van Assenede, als borg aanvaard voor 

de pacht van 's lands middelen in de kasseirij Oudenaarde en de 
roeden van Deinze en Tielt, door Pieter de Smet aangeslagen 
(12 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 229 en v o . 

:?0 4684. Besprekingen over het voorstel onder nr 4675; een beslissing 
blijft nit (14 Februari 1648) 

25 

Reg. 566, fol. 229 v•. 

4685. Betaling van drie maanden wedde aan ingenieur Massue 
(14 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 229 v•. 

4686. Een maand wedde wordt betaald aan ingenieur van Langhre 
(14 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 229 v•. 

4687. Men zal de huur betalen van een huis in het fort te Steen-
30 brugge en be,voond door den bevelhebber Jan Gonzalez de Saldaigne 

(14 Februari 1648) 
Reg. 566, fol. 229 V 0

. 

83 
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4688. Aan sergeant-majoor de Brie wordt vrijdom van rechten ver
leend voor een stuk wijn tot eigen gebruik bestemd (14 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 230. 

4689. Akkoord met Joos van der Straeten, eigenaar van het 
<< Hollandsch Huis » C') (14 Februari 1648) 5 

Reg. 566, fol. 230 en vo. 

4690. Betaling van geneesmiddelen die werden geleverd aan de 
BijJoke (14 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 231. 

4691. Men besluit een zeker aantal [>Osten in de rekeningen, van 10 

ammunitionaris Tristram te royeeren, tot wanneer men van den aarts
hertog een acte zal hebben vcrkregen waarin bepaald wordt dat alle 
uitgaven door de !Provincie gedaan met het oog op het beleg 
van Diksmuide op de bede zullen worden geva lideerd (17 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 231. 

4692. Opdracht aan de commiezen om hun rekeningen voor het jaar 
November 1646-1647 klaar te maken (17 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 231. 

15 

4693. Bepaling van de vergoedingen voor het heelkundig personeel 
van de BijJoke dat gelast werd met het vcrplegen van de gekwetsen 20 

van het beleg van Diksmuidc (17 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 231. 

4694. Commies Nicaise van Volden verklaart niet bij machte t(' zijn 
om bepaalde steden tot betaling van hun quotas te dwingen, tenzij 
men hem een geloofsbrief geeft om militaire hulp te krijgen. Dit 25 

wordt niet toegestaan, omdat men vcrnomen heeft dat het Hof weinig 
ingenomen is met dergelijke proeeduur (17 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 231 v o. 

4695. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 25 A!pril, te 
Gent (17 Februari 1648) so 

Reg. 566, fol. 233. 

(U ) Dat in een vorige campagne door de Hollanders was verbrand. Zie nr 2595. 
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4696. lHen is samengekomen voor het aanhooren van hiernavol
g·ende propositie. Men zal op den 16"" terugkomen voor het ontvangen 
van de adviezen der subalternen, en den volgenden dag de verpach
tingen laten doorgaan (17 Februari 1648) 

Reg. 566, fol. 233 V 0
• 

4697". « Petitie om te vinden d'oncosten dependerende aen den 
peijs van Munster ende daertoc van weghen sijne hoogheijt ghesug
gereert het opstellen van den cleenen zeghel als in Brabant ghedaen 
was C5

). » De vrede van Munster vereischt, voor het uitvoeren van 
10 geheime bepalingen, geweldige geldsommen. Dit zegelrecht zou in 

de plaats van de buitengewone bede komen te staan en toegestaan 
worden voor vier jaar. De petitie wordt gedaan door den graaf d'Isen
bourg. Ziehier de verschillende documenten : geloofsbrief voor den 
gTaaf van lsenbourg (Antwerpen , 29 l\Iaart 1648) 

15 Heg. 566, fol. 233 V 0
• 

Brief van (len aartshertog als hierboven (Antwerpen, 29 ]\r[aarl 1648) 

Reg. 566, fol. 23~ en v o. 

Brief van onderrichtingen (Ant\.vcr.pen, 29 Maart 1648) 

Reg. 566, fol. 235-237 V 0
• 

20 Eindelijk een zeer lang betoog van rnaelsheer llrun, over de voor
treffelijkheid van de gesloten vrede en de noodzakelijkheid om heel 
veel geld op te brengen. Als uitgaven brengt hij trouwens slechts aan 
het onderhoud van een nieuvven gezant l (7 Maart 1648) 

25 

Reg. 566, fol. 237-240. 

4698. llricf van den aartshertog die voorschrijft, alhoewel hij de 
gewone bede nog niet heeft gevraagd, dat toch zou worden over gegaan 
lot de verpachtingen van 's lands middelen (Brussel, 9 April 1648) 

Reg . 566, fol. 240 V 0
• 

4699 f . « Verpachtinghe van de respective Provinliercchten. >> Eersl 
30 het recht van 4 pond groote per vat wijn. 'iVillem ·wouter, Loys 

1\'Ianaulx , Marten van Langhenhave, Loys van GhehnYe bicden. De 

(35) Zie Instructie ... op dew cLcke vanweghen s .. Brabant sal gheticht w orden het recht 
van den cleynen segh el ... tot betaltngh e t•an den rol cke van oorloghe , Gent , Manilius. 
10 Januari 1648. 
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laatste wint het met 52.000 gulden. Het recht op zout, visch en haring 
wordt niet zoo hevig hetwist : Jan Pijn wint op Jacques Patheet met 
19.681 gulden. Veel belangstelling daarentegen voor de anders zoo 
kalme verpachting van den grooten uitdrijf : Willem Snouck, Joos 
Stouthals, Loys l\fanaulx, bieden tegen mekaar op. Stouthals \vint ein- 5 

delijk met 1.680 gulden. Het eerste kwartier van het schaupsgeld komt 
zonder strijd aan Jan Bruggeman, met 2.104 gulden. Het tweede komt 
aan Jan Pijn die wint op Thomas vander Straeten en Loys Manaulx 
met 2.559 gulden. Het derde wordt door Pieter de Smet gewonnen op 
Pieter Moreels met 4.161 gulden. Het vierde komt aan Willem Snouck, 10 

boven Jan Pijn en Pieter de Smet, met 1.291 gulden. Het vijfde wordt 
fel betwist onder Willem Snouck, Jan Pijn, Pieter de Smet, die wint 
met 2.800 gulden (17 April 1648) 

Reg. 566, fol. 240 V 0 -244 V 0
• 

4700. Bepaling van de verschillende kwartieren voor de verpach- 15 

ling· van 's lands middelen (17 April 1648) 

Reg. 566, fol. 245-247. 

4701. Voortzetting van de pacht aan de brouwersnering van Meenen, 
voor zes maanden vanaf 1 Mei 1648, mits betaling van 1.000 gulden 
(zonder datum) 

Reg. 566, fol. 247 V 0
• 

4702. De hoeveelheid wijn, die vrij van rechten mag worden 
gebruikt in de Sint-Jans en Bijloke hospitalen , wordt vermeerderd 
(zonder datum) 

Reg. 566, fol. 247 y o . 

4703. Men besluit o;p 21 April maand collacie te houden (zonder 
datum) 

Reg. 566, fol. 247 V 0
• 

20 

25 

4704. De Stalen zullen niet alleen <le rente voortg·ekomen uit het 
failliet van du Monuet innen, maar ook het kapitaal van deze renten 30 

indien iemand verlangt ze te lossen (zonder datum) 

Reg. 566, fol. 248. 



-661-

4705. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 24 April 1648, 
de vertegenwoordigers brengen de adviezen mee van hun principalen 
over de petitie onder nr 4697 (24 April 1648) 

Reg. 566, fol. 24.8 V 0
• 

5 4706. Men besluit deze adviezen aan elk van de hoofdcollegiën te 
sturen om te vernemen welk resultaat daarop valt (24 ~pril 1648) 

Reg. 566, fol. 24.8 V 0
• 

4707. Men besluit de rekeningen van eiken commies in elk kwartier 
te laten aanhooren door de « ordinaire ghedeputeerde ))' om onkosten 

1.0 te vermijden (24 April 1648) 

15 

Reg. 566, fol. 24.8 vo. 

4708. Herhaald weigeren om de soldaten, die door de Hollanders 
werden gevangen genomen bij het innemen van het fort Sint-Andries 
bij Hulst, op 11 November 1645, vrij ie koopen (24 April 1648) 

Reg. 566, fol. 24.9. 

4709. Bij gebrek aan geld, 'vordt het betalen van de compagnie van 
graaf van Brua~' geweigerd (24 April 1648) 

Reg. 566, fol. 249. 

4710 . 11 Hesuitat 't versochte opstellen van zeghelrecht te excuse-
20 ren maer dat men aen sijne hoogheijt saudc te kennen gheven dat 

men in de aenstaende propositie van subsidie extraordinaire te ghc
moete sal cammen met sulcke somme als de Provintie sal connen volst
renghen. )) Zie nr 4697. De geestelijkheid weigert het zegelrecht zooals 
het voorgesteld wordt toe te staan, maar is bereid om een som van 

25 400.000 gulden Le betalen, te vinden door toepassing van het zegel
recht, waarvan het beheer aan de •provincie zou toebehooren. Gent 
weigert alles. Het advies van Brugge is datgene dat werd aanvaard. 
Dat van Ie,per komt overeen met dat van de geestelijkheid. Het Vrije 
eindelijk wil in het verzoek voor den duur van twee maanden toestaan 

30 (zonder datum) 
Reg. 566, fol. 24.9-250. 

4711. Resultal valt als hierboven (28 Apri l 1648) 

Reg. 566, fol. 250 V 0
• 
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4712. Brief van den aartshertog die verzoekt placquillas uit te beta
len aan de uit Spanje gekomen troepen ; die uitgave zal op de subsidies 
worden gevalideerd (Brussel, 24 :\pril 1648) 

Reg. 566, fol. 250 V 0
• 

4713. Men besluit dat in de verpachtingen gedaan zooals onder 5 

nr 4699, de hoogs te instellers van den veertigsten penning zullen genie
ten (Brussel, 24 April 1648) 

Reg. 566, fol. 250 vo. 

4714. Aan Gislain Cousseman, Jan du Four, Cornelis van Belle, 
pachters der oevers van de vaart van Brugge naar Plasschendale, " ·ordt 10 

de helft van hun pacht van het zomerseizoen 1647 kwijtgeschold en 
(Brussel, 24 April 1648) 

Reg. 566, fol. 251. 

4715*. « Brief sulcx adviserende aen sijne hoogheijt. » Zie n ,. 4711 
(29 April 1648) 15 

Reg. 566, fol. 251-252. 

4716. Lij st van de aanwezigen o,p de Vergadering ,-an 11 :Vlei 1648, 
voor het hooren van hiernavolgende petitie (29 April 1648) 

Reg. 566, fol. 252 vo. 

4717 ~ . << Petitie van een subsidie ordinaire van elf hondert duij sent 20 

guldens ter maent. end e subsidie extraordinaire van 800 m . g·nldem 
eens (brief van 30 April , petitie op 11 Mei) 

Reg . 566, fol. 253-254. 

4718 • . « Brief van sijne hoogheij t an den graeve van Isenbourgh 
om ter vergaederinghe van de staeten ter vraeghe van het subsidie 25 

hiernaer fo 253, andermael te insisteren lot het. voorseijde zegelrecht. )) 
Zie n ,. 4710 (7 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 254 V 0 ·255. 

4719. Men besluit dat de suballem en hun adviezen zulleu overbren
gen op 25 1ei en dat de collatie zal doorgaan op 28 Mei (11 11ei il 1648) 30 

Reg . 566, fol. 255. 
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4720. lHen besluit te blijven zetelen voor het opmaken van een regle
ment op de betaling van de renten (12 Mei 1648) 

Reg . 566, fol. 255. 

4721 *. << Resolutie 't'excuseren de betaelinghe vuijt een subsidie dat 
5 gheheel voldaen was (12 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 255 . 

4722. Men besluit te onderzoeken hoe men het geschenk aan den 
aartshertog zal betalen (12 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 255. 

10 4723. Betaling van zes maanden wedde aan den gouverneur van 
Damme, baron Camargo (15 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 255 V 0
• 

4724.-. (( Resolutie die van Steenhuijse quijtschelt te gheven van een 
jaer van hun accordt. » (15 Mei 1648) 

'1 5 Reg. 566, fol. 256. 

20 

4725. Opdracht aan de commiezen om verder nooit meer een beta
lingsbevel van den heer van Meulevelt, commies-generaal van de beden 
en subsidiën, uit te voeren, zonder de Vergadering daarover vooraf te 
hebben geraadpleegd (15 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 256. 

4726. Maatregelen voor de betaling van de << chirurgijns » van het 
Bijloke hospitaal, meesters Jan Stalins en Antoon van Huffele 
(15 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 256 en v o. 

25 4727. Gunstig advies van de Staten aan den Raad van Financiën, 
nopens het verzoek van den magistraat van Bouchoute om kwijtschel
ding van een deel van zijn achterstallen (Gent, 16 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 256 V 0 -257. 

4728. Brief van den aartshertog die beveelt vier meester schrijn-
30 werkers onmiddellijk naar het leger te sturen. Men besluit dit uit te 
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voeren (brief gedagteekend voor Kortrijk, 17 Mei C'); besluit zonder 
datum) 

Reg. 566, fol. 257. 

4729. Brief van den aartshertog, om onmiddellijk schepen en plan
ken te sturen voor het maken van een brug over de Leie; dit zal worden 5 

uitgevoerd (brief van 17 Mei , besluit zonder datum) 

Reg. 566, fol. 258 en v". 

4730 ". « Brief ,-an sijne hoogheijt adviserende sijn desseijn van le 
ghaen belegheren de sladt Gortrijek ende daernaer le ontsett en de 
stadt Ipre C1

) » (zonder datum) 10 

Reg. 566, fol. 258 v ". 

4731. Brief van de Staten aan den aartshertog waarin ze vragen 
eenige soldaten te sturen om het g-eld dat men hem zendt , te bewaken 
(Gent, 18 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 259. 

4732 "' . << Specificatie van de provisien ghesonden an het legher van 
Gortrijek op het ordre van sijn hogheijt ende anders ints Cs) . )) Gent. 
18 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 259 en v• . 

15 

4733. Antwoord van den aartshertog dat hij het gcv raagJe geleide 20 

!' tuurt. Zien'· 4731 (19 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 260. 

4734. Opdracht aan commies Volckaert om onmiddellijk 25.000 g ul
den te lcenen , gchypotekeerd op h et volle bedrag van de loopende 
middelen in alle k\\·art.ieren (zonder datum) 25 

Reg. 566, fol. 260. 

(3 6) Door gebrel' aan geld is het Spaansch leger dat jaai· zeer laat te velde getrok
l\en (na 5 Mei; Corresp., IV. nr 159). Daarna is het naar Kortri jk opgetrokken; de stad werd 
zonder moeite bezet en dan gaat men over tot het beleg va n de citadel (Corr es]J., IV. 
n•· 169) . 30 

(3 1) Zie vorige noot. 
(38) Zi e vorige noot , 
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4735. De achterstallige wedde van ingenieur Tobias Massuc wordt 
aan zijne weduwe uilbetaald (20 l\Ici 1648) 

Reg. 566, fol. 260. 

4736. Opdracht van den aartshertog aan de Stalen om een groolc 
5 hocveelheid buskruit te sturen (,·oor Kortrijk , 22 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 260 v•. 

4737. Brief waarin de toestemming van de Staten word bericht 
(Gent, 23 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 260 v". 

10 4738. Brief van den aartshertog die beveelt booten te leveren voor 
het venoeren van het geschut (voor Kortrijk , 23 l\Iei 1648) 

15 

20 

Heg. 566, fol. 261. 

4739. Maatregelen voor het vinden \ïm buskruit. Zie n" 4787 
(23 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 261. 

4740. l\laatregelf'n ' oor het.zclfdc (24 i\Jei 1648) 

Reg. 566, foL 262 v•. 

4741. Brief van den aartshertog over helzelfde (voor Kortrijk, 
26 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 262 v". 

4742 . Ontvangstbewijzen van bu kruit door den (( maiordomo )) van 
de artillerie (30 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 263. 

4743. Brief 'an den aartshertog die bevel geeft onmiddellijk uit de 
25 omliggende bosschen boamen te hakken en naar het leger te sturen 

om palissaden Ie maken. ·· « Orders van sijne hoogheijt ende van de 
fit'lantien tot het er stellen van d e fort.ificatien van Gortrijek ende het 
leveren van pali a.den. \Vanaf haer de vergaederinghe excuseert •• 
(voor Kortrijk, 24 Mei 1648) 

30 Heg. 566, fol. 263., 
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4744. Brief van den aartshertog die yoorschrijft soldij uit te betalen 
aan acht Spaansche compagniën laatst 11Ït Spanje gekomen (voor 
Kortrijk , 24 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 263 v ". 

4745. De Staten slaan de twee laulsle verzoeken af (28 Mei 1648) 5 

Reg. 566, fol. 263 v•-264. 

4746. J'ien besluit binnen kort collatie te houden (29 ~lei 1648) 

Reg. 566, fol. 264. 

4747. Men besluit de zieke en gekwetste Fransche gevangenen van 
Kortrijk naar het hospitaal van Mechelen te sturen (29 Mei 1648) 10 

Reg. 566, fol. 264. 

4748. Bericht van den aartshertog dat Kortrijk werd herwonnen op 
20 Mei, hij dringt aan opdat ammunitie en materiaal hem worden toe
gestuurd C") (29 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 264 en v•. 15 

4749 "' . << Ipre overghegaen aen de Fransche m Meije 1648. » De 
dag van collatie wordt veranderd (30 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 264 v•. 

4750. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 9 Juni 1648 
le Gent (30 Mei 1648) 20 

Reg . 566, fol. 265 . 

4751 " . « Resultat vuijt de avisen van de Gheestelijcke, Ghendt, 
Brugghe ende 't Vrije, mils Ipre was overghcgaen an de fransche, voor 
subsidie ordinaire te accorderen de loopende middelen, ende voor sub
sidie extraordinaire de quote van elcke stadt ende Landt in de sommc 25 

van 600 m. guld ens ende ' l'excuseren het zeghelrecht >> omnium votis 
(30 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 265-266 v•. 

(3") Zie Correspondanc:e, IY, nr J/0 ; rut gaat het in allerijl naar Ieper, clat cloor 
Conclé wordt belegerd. 30 
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4752. Brief van den Raad van Financiën, over hetzelfde als onder 
nr 4743, gedagteekend 31 Mei ; men anbyoordt {lat het besluit vau de 
Staten zal medegedeeld worden bij het overbrengen van de acle pre
sentatie (30 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 266 V 0 -267 v•. 

4753*. << De vergaederinghe met cleselve acte (zie hierna) gheguen 
sijnde nacr Cortrijcke ende sijne Excellentie vertraeken sijnde, ghe
rcsolvccrt d 'aclc toe te senden per missive om de perijckelen van dl' 
wegherJ. » (15 Juni 1648) 

Heg. 566, fol. 267 V 0
• 

4754 •. « ,\ ctc presentatie subsidie. >> (Gent , g .hmi 1648) 

Reg. 566, fol. 268-268bi•. 

4755. Brief waarbij aan den aartshertog dil Lesluit gemeld wordt 
(zonder datum) 

Reg . 566, fol. 268b1
' en v•. 

4756. l\fen besluit een hoeveelheid materiaal te sturen aan den gou
verneur van Kortrijk (18 Juni 1648) 

Reg . 566, fol. 268b1
• V 0 • 

4757. Voortzetting van de pacht van het beurtschip tusschen Gent 
20 en Brugge aan clc vroegere pachters. Het maxim11m vrachtgeld per 

persoon wordt bepaald op 12 st. (19 Juni 1648) 

Reg . 566, fol. 269. 

4758. Nieuwe brief van den Raad van Financiën die aandringt op 
hetzelfde als onder nr 4743. Volgt een lijst van hel noodigc 

25 (19 Juni 1648) 
Reg. 566, fol. 269 en V 0

• 

475\J. Antwoord van de Vero·aderill'" die belooft een deel daarvan b I':' 

Ie ,-crschaffen (22 Juni 1648) 

Reg-. 566, fol. Z10 . 

ao 4760. Daar blijkt , dal d e Haacl Yan State zirwens is alle lic.enten op 
lang·s de Sc.helde in en uitvarende waren te ~chorsen , " ·ordl be.!"loten 
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hetzelfde Le ei chen voor wat de haven · van Vlaanderen aangaat 
(8 Juli 1648) 

Reg. 566, fol. 270 V 0 -271. 

4761. Nieuwe brief van den Raad van Financiën als onder nr 4758 
(5 Juli 1648) 5 

Reg. 566, fol. 271 en V 0
• 

4762 *. « Commissie van den Commis van der Beken om beneffens 
d 'heeren van de vergaed erin g-he te modereren den quijtschelt bij de 
~ teden ende casselrij en ghepretendecrt. )) (28 Mei 1648) 

Reg. 566, fol. 271 V 0 -272. 10 

4763 . Brief van dezen commies die vraag t dit onderzoek tol Juli 
uit le stellen , omda t hij verhuist (16 Juni 1648) 

Reg . 566, fol. 272. 

4764. Lij st va n de aanwezigen op de Vergadering van 9 Juli , lc 
Gent . Auditeur van de rekeningen de Noeufrivcs verklaart te moeten 15 

vertrekken op 17 .T uli (10 .T uli 1648) 
Reg. 566, fol. 272 yo. 

4765. Deze aud iteur is ziek ge" onlen en kan zijn opdracht niet ver
' ullen . Men Yraagl raa d aan het Hof (13 Juli 1648) 

Reg . 566, fol. 273. 

4766. Licentiaa t Cornelis vander Schuereu ' ordt aangesteld voor 
het behandelen. van -de zaken voortgeproten uit de vrede m et de Vercc
nigele Provin ciën (13 Juli 1648) 

Reg. 566, fol. 273. 

20 

4767. Commiss ie, zooals onder nr 4762, ten p- unste n m den h ee r 25 

Grij speere (~0) ((14 .T uli 1648) 
Reg . 566, fol. 273 en v o. 

4768. Men besluit de principalen te raadplegen over het gebruik van 
eenige corps de gard es, (( redouten n en huizen langs d e ZuicUeie g·ele-
gen (18 Juli 1648) 30 

Reg. 566, fol. 273 V 0
• 

('-O) Karel de Grijspcrrc, zoon ,-an Willem de Grijspcrrc, ridder, raadsheer te l\ Ieche
kn. later lid van den Geheimen Raad, eindelijk; van den Raad van State. 
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4769" . << Prolest van de heeren ghcestelijcke jeghcns schepenen van 
der Keure op het subject dat sij an hunne ghecommittecrde ter vergae
deringhe in deliberatie niet en sauden legghen het gheconcipieerde 
reglement tot belaelinghe van de renten, bij wclck protest opghehaelt 

5 wort hoe verre dat de gonne presiderende ter vergaedering-he de sae
ken in deliberatie moetco legghen. )) (Gent , 20 Juli 1648) 

Reg. 566, fol. 279. 

4770. Brief van den aartshertog die yoorschrijft schepen gereed te 
houden voor het vervoer van 4.000 man van Gent naar Brugge 

10 (Brussel , 19 Juli 1648) 

Heg·. 566, fol. 274 v•. 

4771. De magistraal van den Oudburg eiseht. dat de Staten zelf hier
voor zullen zorgen (20 Juli 1648) 

Reg. 566, fol. 274 V 0
• 

15 4772. Opdracht aan de verlegem\ ooreligers (zie nr 4743) om hier
voor rechtstreeks bij den aartshertog aan te dringen, en levens d(· 
vestingwerken te Kortrijk te onderzoeken (21 Juli 1648) 

Reg. 566, fol. 274 V 0 -275. 

4773~ . << Aensegh an den graeve van Isenbourgh dat de vergae.dc-
20 ringhe niet ghereeht en was, selfs niet met advi s van de he •ren Princi

paelen, om te resolveren op het. ghevraeghdc zeghelrecht, ofte bij farde 
van dien op d e vraeghe van de somme van 600 duijsent guldens, 
nemaer dat sulcx moeste ghebeuren eonvocati s subalternis. )) Zie 
nr 4718 (21 .T111i 1648) 

25 

30 

Reg. 566, fol. 275. 

4774. De heer Grijspeere begint zijn werk (zie n• 4767) (23 .T uli 1648) 

Reg. 566, fol. 275 en V 0
• 

4775. Niet gespecifieerde voon,;erpcn worden gestuurd naar het 
leger van markies Sfondrato, Ie Leffing·c (23 Juli 1648) 

Reg. 566, fol. 275 yo. 

4776 '" . << Acte acceptatie subsidie. )) Zie nr 4754 (Landrecies, 
13 Juni 1648) 

Reg. 566, fol. 275 V 0 -276 vo. 



-· -

- 670 -

4777. Brief van den aart shert og die beveelt alle m ogelijke hulp te 
verl eencn aa n m arkies Sfondra to en zijn lege r (Brussel , 18 .T1lli 1648) 

Reg. 566, fol. 276 v• . 

4778. 4.000 gulden toege laan voor d e ves tingwerken te Kortrijk 
(26 Juli 1648) 5 

Reg . 566, fol. 277 . 

4779 . J\l.en besluit staa l van executie te verleencn aa n den 
magistraa t van Diksmuide voo r al ZIJII achters tallen (26 .Tnli 1648) 

Reg. 566, fol. 277. 

4780 '. « Certificat va n de vergaederinghe dat de heerelij ckhedc van 10 

Ste Jans Sicene neffens Hulst is independent van de stadt Hulst. >> 

Zooals blijkt uit he t transport van 1509, dat bewij st - door het niet 
vermelden va n St Jan -dat dit altijd vrij is gewees t (26 .Tnli 1648) 

Reg. 566, fol. 277. 

4781 ~ . « Resolutie voor donatif te g heven an sijne hoogheijt 1!1 

25 m. gulden te vooren m enighmael in deliberatie ghele ijt C'). » De 
commies van Gent m oet die som vinden ; ze zal worden teruggewonnen 
op de achterstallen van .de subsidie van 600 .000 g ulden va n 1646 
(28 Juli 1648) 

R eg. 566, fol. 277 V 0 -278. 

4782. Men besluit de acte accepta tie te aanvaard er~ en d e gevraagd e 
anticipatie va n 180.000 gulden toe te staan (31 Juli 1648) 

Reg. 566, fol. 278. 

4783. Men besluit de subsidie van 600.000 gulden uit te zenden 

20 

(31 Juli 1648) 25 

Reg . 566, fol. 278 . 

4784' . « R~partitie ende vuijtsent van 600 m. guldens; i'lo la dat in 
die tijden in d e repartitie van den vuijt sent begrepen waercn alle de 
steden , weder d ie bij den vij ant ghenom en wacrcn o ft e nngh waercn 
onder {le ghehoorsaemhcijl. » (31 Juli 1648) 30 

Reg. 566, fol. 278 v•-280. 

(" ) Zie nr 4621. 
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HEGISTEH 567. 

T aefel van den resolutieboeck beginnende met den zen Ougste 1648 
ende eijndende Maerte 1650. 

4785. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering die op 2 Augustus 
r. 1648, in het Landhuis van het Vrije, overgaat. lot auditie van de r~kc

ningcn (31 Juli 1648) 

Reg. 567, fol. 1 (ten onrechte gepagineerd 2). 

4786. Op hel vcrzoek van den graaf van Fuensaldafia om aan dr~ 

t.ro~pcn die te Veurne liggen placquillas pit le declen , wordt gean l-
10 woord dat men al het mogelijke doet om geld bijeen te krijgen, maar 

dat men met 't oog op deze uitdeeling, een bevel van den aartshertog 
verlangt (brief van Fuensaldafia van 1 Augus tu s; besluit van 3 dito) 

Reg. 567, fol. 1-2 (ten onrechte gepagineerd 2) . 

4787. Men slelt paarden en een schip ter beschikking Yan dezen 

15 graaf voor zijn rei s van Plasschendale naar Gent (4 A ug·ust us 1648) 

Reg. 567, fol. 2. 

4788. Gezien het altijd groeiende aantal van de gewonde soldalen 
die naar het Sint-Jans hospitaal van Brugge worden gevocr{l, besluit 
de Vergadering dal al wie het kan doorstaan naar Gent z::tl worden 

20 gebracht (4 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 2. 

4789. l\t[et hetzelfde doe] \\·orden een schip en een paard aangewor
ven (5 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 2 v•. 

25 4790. Twee « chirurgijns » met elk twee helpers worden voor dit 
ho~pitaal aangeworven (5 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 2 vo. 

l 
I 

! 
I 
I 
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I 
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4791. Paard en schip worden aangeworven om een lading buskruit , 
lonten en lood , van Gent naar Nieuwpoort te brengen (11 Augus
tus 1648) 

Reg. 56'7, fol. 2 v•-3. 

4792. Opdracht aan de commi ezen om 180.000 gnldcn Ie~ lic iJlen , 5 

Zie n ' 4782 (14 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 3. 

4 791 ' . u AJvooren br ief van sij ne hooghe ij t daCI·bij hij schrij fl 
dat hij de Vlaeminghen int fait van den vrijdom van licenten ghelijck 
stelt met die van Brabant wanof questie was f• 270 verso van den voor- 10 

g·aendcn hoeck )) C) (brief van 11 la Gorge ))' 5 Augustus 1648) 

Reg. 567, fot 3 en v•. 

4794. Ingevolge een brief van d en aart shertog om geld voor 
placquillas te hebben , wordt besloten hem zoo s.poedig mogelijL 
80.000 gulden te laten geworden, en haast te maken met het vinden 15 

van 100.000 andere g·ulden (brief van 15 Augustu~ 1648, hesluit 
van 17•) 

Reg. 567, fol. 3 v•-4. 

4795. Het akkoord m et de pachters van het beurlschip tusschen Gent 
en Brugge wordt voor l wee maanden voortgezet (brief van 15 Aug us- 2o 
lus 1648, besluit van 17") 

Reg. 567, fol. 4. 

4796. Vrijdom van alle lasten wordt toeges laan aan d en burggraaf 
van Veurne binnen de stad Brugge, waar hij omwille van den oorlog 
verblijft (21 Augustus 1648) 25 

Reg . 567, fol. 4. 

4797. De u chirurgijns )) onder n • 4790 aangesteld , worden afge
dankt (22 A 11gustus 1648) 

Reg. 567, fol. 4 v •. 

(I) Na het verdrag van Munster werden de Heenten a fgeschaft. In 1654 echter zuJlen 30 
ze weer worden ingesteld (13TGWOOD, Imp6 fs qén éraux, blz. 223-224). 
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4798. Kopij van h e t. besluit van d en aartsh ertog nopen s h et heffen 
Yan d e licent cn (zie n" 4793) m et een brief va n d en Raau van Financiën 
(besluit van 4 Aug ustus 1648, brief van 22 dito) 

Reg . 567, fol. 4 vo . 

5 4799 . 100 stoo twagen s, een paard en ee n schip \\·orden ter beschik
I\ ing ges te ld Yfln m arki es Sfondrato (24 A t~ g u lus 1648) 

H.eg. 567, fol. 4 V 0 -5. 

4800. Definitie f besluit va n d en aart shertog in de n gees t van n" 4792 
(20 Aug u L11 164 ). De Vcrgadering besluit dit d oor middel van nnn-

10 plakhrievcn , hekend te m aken (24 i\. ll g u . t11 !' 164 ) 

Heg. 567, fol. 5 en V 0
• 

4801. Men be. luit den (( pont on » bij de ab<Lij Ier Duin en , te doen 
brec1men. \ OOI' 1l cn di enst 1an m arkie. ~fondrat o (25 A11 go1 Stn s 1648) 

Reg. 567, fol. 5 v o. 

1::> 4802 ' . « De brief ven ,-an den PriYeen Racd t ten dien tijde haudcn 
in de cla usuien d e You s requérir. >> BrieYen Yan den Gehe imen Raad : 
de eer ste bcpaa Jt da t de oldaten die 11it h u n Lercio zijn Yerdwaald voor
loopig m oeten ' ' o rd en he taakl en onderh ouden lol \Ya nneer ze hun 
korps kunnen ' en oegcn (23 Au g ustu s 164 ) 

20 Reg. 567, fol. 5 v •-6. 

4:803. Brief va n d en zelfden n aad di <' nanclring'l. op het tot' ::. laan van 
de b11ite ngewone s ubsidie (24 Au g ustll !' 1648) 

Reg. 567, fol. 6. 

4804. Opdracht aan den m agistrn a l Ya n Ge nt om ammunitie te !' lll-
25 r en naar Kort rij I (26 Aug ustu s 1648) 

Reg. 567, fol. 6 V 0
• 

4805. P aarden en schepen vvordeu Ie r beschikking ges teld van m ar
kies Sfondralo ,-oor he t vervoe r van het ge chut (26 Augu stus 1648) 

Re~· . 567, fol. 6 vo . 
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4806. Men besluit een hoeveelheid zinkrijs te laten geworden aan 
mestre de camp de Stoppelaere uit den voorraad van de wateringe van 
Vladsloo (in margine << is onderbleven ))) (27 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 6 vo. 

4807. Nog meer 1paarden onmiddellijk ter beschikking gesteld van 5 

markies Sfondrato << voor te treeken sijne fragatt e )) (27 Augus
tus 1648) 

Reg. 567, fol. 6 vo. 

4808. Men doet een uitgave van 80.000 gulden zonder de reden aan 
te duiden (27 Augustus 1648) 10 

Reg. 567, fol. 6 vo. 

4809. Deze som wordt op bevel van den aartshertog (van 28 Augus
tus) uitbetaald aan Diego Gomez d' A vila (31 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 7. 

4810. Brief van Jen aartshertog met bevel om onmiddellijk 8.000 15 

gulden te betalen voor dringende vestingwerken te Kortrijk (Brussel, 
29 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 7-8. 

4811. Hierin wordt toegestemd. Deze som zal moeten opgebracht 
worden door Kortrijk en gevalideerd op haar quota (zonder datum) 20 

Reg. 567, fol. 8. 

4812. Daarentegen weigert men het leveren van materiaal en pion
niers (zonder datum) 

Reg. 567, fol. 8. 

4813". << Cessie van goet heeft plaetse Len regarde van de pachters 25 

van de Provintierechtcn. )) Dit is de uitspraak, ten nadeele van de pro
vincie gegeven in het geding tegen Claas Claes; men besluit niet ver
der te praeedeeren en alle soortgelijke gedingen op te geven (3 Sep
tember 1648) 

Reg. 567, fol. 8 en V 0
• 30 
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4814. Paarden en andere worden aangeworven voor het vcrvoeren 
van materiaal van Gent naar Nieuwpoort (4 September 1648) 

Reg. 567, fol. 8 v•. 

4815•. « Den Graeve van Iscnbourgh vcrclaert dat sijn hoogheijt 
5 niet te vreden en is met het donatif van 25 duij sent gulden f• 277 

ten voorgaenden bock, maer dat het resullal ghelij ck ghewees t heb
bende in voisen t ' selve resultat ghemaeckt moes le worden in faveur 
''m sijne hoogheijt. » Zie n" 4621 , 4781 (Brugge, 5 September 1648) 

Reg. 567, fol. 8 v •. 

10 4816" . « Hesolutie an den Burg hemees tere Schinckele le gheven een 
sluck wijn over sijn devoiren ghedaen in de saekc jcghens den 
raedtsheer Malineu Brabander pre lenderende de presidentie van 
Vlaenderen die hij ten goeden eijncle hadde ghebracht, in de voor
gaende boeken veel ghewaegh is ghemaeckt >> C) (Bn1ggc , 5 Septem-

15 ber 1648) 
Reg . 567 , fol. ü. 

4817. Opdracht aan commies Volckaert, heer van Welden, om de 
80.000 guldeQ (zie nr 4809) uit te belalen in goud en zilver, en kwijt
schrift te vragen met opgave van· het ge tal van elke soort munt, 

20 zonder de sommen Ie herleiden (14 f"ep lf'mbe r 1648) 

Reg. 567, fol. 9. 

4818. Brieven van den aartshertog, de eers ic lol het Vrije, de tweede 
tot de Slaten gericht, met bevel om 1.000 zakken graan naar Nieuw
poort te sturen (Doornik, 3 September 1648, vVatrelos, 13 dito) 

Reg. 567, fol. 9 en v•. 

4819 . Hierin wordt toegestemd (14 Scptemher 1648) 

Reg. 567, fol. 9 v • . 

4820" . « Brief van sijne hoogheijt ordonnerende nieuwe collatie 
ghehaudcn te worden op het ghevraeghde opstellen .-an het zeghel

~o recht bij den voorgaenden boek meerrnaels vermeit, met hriefven van 
instructie ten dien eijnde ende tot het .-crstercken van de stadt 

(•) Zie nr 3534 en noot. Het blijft voor ons een raadsel hoe cleze burgemeester cleze 
zaak heeft kunnen in orcle brengen ten gunste van cl e Staten, terwijl alle regeer ings
instanties de Staten in het ongelij l< hadoen gestelrt . 
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Cortrijck. >> Ziehier de verschillende dokurnenten : Een brief van den 
aartshertog die aandringt op het invoeren van he t zegelrecht 
(13 Juli 1648) 

Reg. 567, fol. 10 en v o. 

Een brief van den aartshertog aan den hertog van Havré - die de 5 

petitie doet - met voorschrift om, voor het uitvoeren van de vredes
bepalingen, aan de Staten 600.000 gulden te vragen, te vinden door 
toepassing van het zegelrecht, of op een andere manier (13 Juli 1648) 

Reg. 567, fol. iO V 0 -11 vo. 

Een brief van den aartshertog, met verzoek om de vestingwerken 10 

van Kortrijk te bekostigen (24 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. 11 v o. 

Een brief van Leo1poldus aan den hertog van Havré over hetzelfde 
(24 Augustus 1648) 

Reg. 567, fol. i2. 

Een geloofsbrief voor den hertog (4 September 1648) 

Reg. 567, fol. i2 V 0
• 

Eindelijk een onderrich tingsbrief waarin gevraagd wordt 70.000 a 
80.000 gulden le gebruiken - buiten de subsidie om - voor de wer-

i5 

ken te Kortrijk (24 Augustus 1648) 2o 
Reg. 567, fol. i3-ill v o . 

4821. Voortzetting voor zes maanden van het akkoord met de brou
wers van Meenen (Gent, 15 September 1648) 

Reg. 567, fol. i4 vo. 

4822. Levering van musketten aan den magistraat van Kortrijk , 25 

ingevolge een bijgevoegden brief van den Raad van Financiën van 
11 September (15 September 1648) 

Reg. 567, fol. i4 vo. 

4823. Men besluit een reeks herstellingen te doen uitvoeren aan 
eigendommen van de provincie te Burcht en Zwijndrecht (Landhuis :JO 

van het Vrij-e, 25 September 1648) 
Reg. 567, fol. 15. 
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4824. Jurisdiktieconflict tusschen baljuw en meier aldaar nopens 
de maningen. Ze moete1~ allebei hunne aanspraken en bewijzen schrif
telijk overmaken aan de Vergadering (Landhuis van het Vrije, 
25 September 1648) 

Reg. 567, fol. 15 V 0
• 

4825. Men tracht door onderhandelingen met den gouverneur van 
Sluis , het Oostkwartier of Oud Contributieland van de tochten van den 
vijand te vrijwaren, door bemiddeling van eenige vrienden van dezen 
bevelhebber onder de Fransehen. J}[en zal echter eerst de ministers te 

1.0 Brussel raadplegen (Landhuis van het Vrije, 25 September 1648) 

Reg. 567, fol. 15 V 0
• 

4826". u De brugghe ligghende over de Lieve aen den Brughschen 
vaert ghemaeckt bij de Provintie >> ze ligt aan het Galgenhoeksken. 
Verslag van ingenieur B. de Buck (Landhuis van het Vrije, 25 Sep tem-

15 ber f648) 
Reg. 567, fol. 15 V 0

• 

4827 ... << Den raedtsheer Malineus Brabander, pretendeert van de 
Vergaederinghe vergoedenisse over de intresten bij hem gheleden ter 
eausen van de o:ppositie jeghens sijne promotie van den Presielent 

2o daerin de majesleijt anderssints hadde voorsien >> C). Men besluit hem 
300 patlacons Ie geven, onder uitdrukkelijk beding dat hij de pro
vinti·e van verdere u quellingen >> zal vrij laten (Landhuis van het Vrije, 
25 September 1648) 

Reg. 567, fol. 16. 

25 4828. Men besluit een paard aan te werven om de schuit van mar-

30 

kies Sfondralo te trekken (27 September 1648) 

Reg. 567, fol. 16. 

4829. Opdracht aan Pauwels Sprouckholf om de gaten in den dijk 
len Noorden van de Schipstalvaart te doen stoppen (25 September 1648) 

Reg. 567, fol. 16 V 0
• 

4830. Twee paarden worden aangeworven om de fregat van markies 
Sfondrato naar Nieuwpoort te trekken (20 September 1648) 

Reg. 567, fol. 16 V 0
• 

(3) De lwuding van Malineus (zie nr 3534) is toch zeer eigenaardig; zou hier niet 
35 een beetje chantagè in het spel zijn? 



-678-

4831. Aan Diego Gornez d' A vila, die de betaling eischt van 30.000 
gulden achterstallen op de 80.000 (zie nr 4809) wordt gezegd dat men 
vooralsnog geen geld heeft (29 September 1648) 

Reg. 567, fol. 16 V 0
• 

4832. Markies Sfondrato werd geraadpleegd over het voornemen 5 

onder n" 4825; hij belooft dit plan te steunen én te Brussel én bij den 
1:\ijngraaf (29 September 1648) 

Reg. 567, fol. 17. 

4833. Uitstel van betaling wordt toegestaan aan Niklaas Morelles, 
pachter van het recht van den gulden en 6 st. op elke ton bier in de iO 

stad Kortrijk, de 13 parochien die daarvan afhangen, stad en roede 
van Harelbeke, en de roede van Meenen, voor zes maanden vanaf 
1 Mei 1645 (1 October 1648) 

Reg. 567, fol. 17 en vo. 

4834. Jan Huicke, gevangen in het graYenkasteel te Gent; vraagt Ir> 

op grond van zijn armoede en zijn anderhalf jaar lange gevangenis 
dat zijn achterstallige schuld hem worde kwijtgescholden en hijzelf 
in vrijheid gesteld. Men zal dit onderzoeken , alsmede den toestand 
van de talrijke andere schuldenaars die in zijn toestand verkeercn 
(1 October 1648) 20 

Reg. 567, fol. 17 V 0 -18. 

4835. Paarden worden aangeworven voor het vervoer van rnate
riaal naar Leffin g-e (2 October 1648) 

Reg. 567, fol. 18. 

4836. Een gift wordt gedaan aan Jenne van vVallc, << huisvrouw >> 25 

van Jan de Cruij-denare en 77 jaar oud (2 October 1648) 

Reg. 567, fol. 18. 

4837·. << Met het publiceren van den peijs met de Hollanders (") 
gheresolveert te slechten ende .-ercoopen de forten lusschen Ghendt, 
Antwerpen ende Rrugghe ende omtrent Sluijs >> (5 October 1648) 30 

Reg. 567, fol. 18 V 0
• 

(") De \Tecte van 1\lunster werd op 29 Mei in Vlaanderen afg-ekondigd , ingevolge een 
bevel van 16 Mei; gedrukt te Gent, bij Manilius, 
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4838. De aanbesteding van de verhoogingswerken van de ocvers van 
de Zuidleie aan het Galgenhoeksken, gedaan door de vertegenwoordi
gers van Gent en Brugge en aanvaard door Pauwels Hauwaert, wordt 
door de Vergadering voor eigen rekening overgenomen (8 October 1648) 

Reg. 567", fol. 18 V 0
• 

4839. Vrijdom van rechten wordt voor zekere hoeveelheden toegc
staan aan Frans van Haveskercke, heer van vVatervliet, hoogbaljuw 
van de stad Brugge en het Vrije, commissaris van den koning bij het 
« vermaken » van de magistraten in Vlaanderen (9 October 1648) 

Reg. 567, fol. 19. 

4840. Opdracht aan Adam Bulckaert, gecommiteerd tot het regelen 
van de achterstallige schulden van Jan Monuet en tot hulp voor de 
weduwe Cobba·ert bij het liquideeren van de rekeningen van haar 
echtgenoot, om, in de huidige omstandigheden, hiermee yoorloopig 

15 niet voort te gaan (9 October 1648) 

20 

25 

Reg. 567, fol. 19. 

4841. Paarden en timmerlieden worden ter beschikking gesteld van 
markies Sfondrato, die opdracht heeft om Veurne in allerijl te bele
g·eren (11 October 1648) 

Reg. 567, fol. 19 en V 0
• 

4842. Men besluit het grootste deel paarden en schepen die nog te 
Schipdaele liggen, niet langer in dienst te houden. Enkele worden naar 
Nieuwpoort gestuurd. Andere \Vorden \Veer gebruikt voor het vervoe
ren van ondertusschen van Gent gekomen voorraad (12 October 1648) 

Reg. 567, fol. 19 V 0 -20. 

4843. Aanbrengen .-an de adviezen over de petitie onder nr 4820. 
De geestelijkheid (slechts die van Gent en Brugge, deze van Ieper is 
niet opgekomen) biedt de opbrengst van de loopende middelen aan 
voor gewone bede en een som van 200.000 gulden die integraal zal 

ao moeten worden betaald voor buitengewoon hulpgeld. Verder weigeren 
ze het geld voor de vestingwerken van Kortrijk toe te staan. Gent stelt 
dezelfde gewone bede voor; de quota van eiken contribuant in een 
som van 30.000 gulden voor de werken te Kortrijk, en dezelfde quota 
in een som van 150.000 gulden voor buitengewone toelage. Brugge 

0 -- ~--- -----~---Î 
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wil {]e loopende middelen voor de gewone bede toestaan en verder 
niets. Het Vrij e eindelijk biedt voor huitengewone subsidie 100.000 
g uld en aan en voor de \verken te Kortrijk 25 .000 g ulden (zonder 
datum) 

Reg. 567, fol. 20-21 V 0
• 

4844" . << Difficuleijt sijnd c op eeit r-c~ ulla l op lle petitie in den voo r
gaenden boeck te consult eren de hecrcn Prin cipaclcn . n (Zonder datum) 

Reg. 567, fol. 21 V 0 -22. 

4845 . .i\Ien Lesluit zoo spoedig m og·elijk lol de a tt·dilie van de reke-

5 

ningen over te gaan (zonder datum) 10 

Reg. 567, fol. 22. 

4846. l\Ien besluit opnicu" eu uitdrukkelijk aan de pachter ' van 
' lands middelen bekend te m aken, dat onder de pachten al~ijd slecht · 
begrepen \Yordt , dat waarop de provincie recht heeft (zond er datum) 

Reg . 567, fol. 22. 15 

4847. De sergeant-majoor Yan Vlaanderen bericht dat de chepc11 
(zie nr 4842) zoo groot zijn , d at ze te Plasschendale niet door kunnen . 
Binlanders worden aangeschaft om de la.ding verder te brengen 
(13 October 1648) 

Reg. 567, fol. 22 V 0
• 

4848. De ' 'erpachting van ·~ land s middeleu zal d oorgaa n op den 
ouden voet (13 October 1648) 

Reg. 567, fol. 22 v o. 

4849 . Schepen " orden ter beschikking ges teld ,. an de rcgimen ten 

20 

Berclowargo ('n Ben tivoillo (sic) (13 October 1648) 25 

Reg. 567, fol. 22 V 0
• 

4850. Ien besluit aan de regiment en die 11 aa r Ve urnc trekken rant 
soenen te geven (13 October 1648) 

Reg. 567, fol. 23. 

4851. Schepen \\ Orden Ier hc-chikkiu g gesteld \ all het regiment r an 30 

Sleybus (13 October 1648) 

Reg. 567, fol. 23. 
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4852. Men besluit. aan Gonzales de Saldaignc de huishuur te beta
Jen van het hu is in het fort Steenbrugge bewoond door den bevel
hebber van daL for t (16 October 1648) 

Reg . 567, fol. 23. 

5 4853 · . « Eerste accordl met die vu u den Polder van St Alberl 
t' edert de indij ckinghe voor desen deel ghevvees t van den ambachte 
van Assenede. » Deze polder is een aparte heerlijkheid gaan vormen 
en was voor den Lijd van 24 jaar vrijgesteld van alle lasten. De ter
mijn was in 1636 verstreken. i\Iit s een jaarlijksche helaling van 

10 600 gulden, bleef de polder, en de drie kleinere die daarin zijn geen
claveerd , vrij nn lasten gedurende drie jaar , uilgezonderel nochtan ~ 
de onrechtstreek chc belastingen en accijnzen. Dit akkoor·d wordt nu 
v·oor ee n jaar ,-oortgezet (17 Octob€1' 1648) 

Heg. 567, fol. 23 v•-24. 

15 4854. Men zal de Staten-Generual van ~oord ~ederla11d ruadplegeu 
over hun inzichten betreffende een aan val door ingezetenen van 
Sas-van-Gent op den Albertus Polder (17 October 1648) 

Heg. 567, fol. 24 en v•. 

4855. Verlenging· m et een maand va11 de overcenkom ·· t met de 
20 pachters van het beurt chip lusschen Gen l en Brug-ge (19 October 1648) 

Reg. 567, fol. 24 v•. 

4856. Vergoeding aau deze pachters voo r ongcbruik va n hun pacht 
toen Kortrijk <.loor d •n vijand veroverd werd (19 October 1648) 

Reg . 567, fol. 24 v•. 

25 4857. "[en zal aan den aartshertog melden , da t men nog gecu bcsluil 
heeft getroffen nopens he t g-eschenk dat hem moet wor-den gedaan , 
daar m en nog niet weel hoe dil Ie bekosl igen. Zie n '· 4815 (20 Octo
ber 1648) 

H.eg. 567, fol. 25. 

:JO 4858. Brief v-an deu aartshertog m et beYcl om de oYerblij vend e 
25.000 gulden van het vom'schot van 80.000 g ulden, zonder n~ndjl I<' 

hetalen (Quiévrain , 24 October 1648; ontvangen op 28 dito) 

!leg- . 567, fol. 25 en v•. 

SG 
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4859. Men zal onmiddellijk informeeren bij den commies van Gent, 
of hij over deze som beschikt (28 October 1648) 

Reg. 567, fol. 25 V 0
• 

4860•. << Resultat te accorderen 100 duijsent g·uldens ter rnaent >> 

(zie nr 4820) . In werkelijkheid bevat het aanbod de loopende midde- 5 

len voor gewone bede, <:>n de quota van elken contribuant in boven
slaand bedrag· .niet elke maand , maar eens (28 October 1648) 

Reg. 567, fol. 25 V 0
• 

4861. Op het verzoek van den gom·erneur van Kortrijk strekkende 
tot het bekostigen der vestingwerken aldaar, 'Yordt geantwoord dat de 10 

magistraat van Kortrijk met hel opbrengen van de noodige sommen 
\Yerd gelast. :Hen schrijft hierover tevens aan dez·en laatste (28 Octo
ber 1648) 

Reg . 567, fol. 25 V 0
• 

4862. De veldtocht is ten einde. Men zal schepen, paarden en rant- 15 

socnen verschaffen , voor het vervoeren en onderhouden van de troe
pen die door Vlaanderen trekken C) (2 November 1648) 

Reg. 567, fol. 26 . 

4863 . Commies Volckaert heeft op den inhoud van n .. 4859 geant
woord, dal hij 20 .000 gulden in kas heeft. Ze worden onmiddellijk 20 

uitbetaald aan den pagador-generaal (3 November 1648) 

Reg. 567, fol. 26. 

4864. Opdracht aan de conuniezeu, om een :;taal op te maken van 
de loopende middelen g·eclurende het rekenjaar November 1647-1648 
(3 November 1648) 25 

Reg . 567, fol. 26 V 0
• 

4865. << Gratificatie >> aan de pastoor - ' ·an de Bijlokc eu Sint-Jam 
hospitalen (3 November 1648) 

Reg . 567, fol. 26 V 0
• 

(5 ) De veldtocht is dus ten einde; hij is \·oor Spo.{1je niet voorspoedig geweest; nooit 30 
was zooveel grondgebied van Vlaanderen door de vijanden bezet : Hulst en Sas-van-Gent, 
met het omliggende, zijn nu beslissend Yerloren. Anderzijds h ebben cle Fransehen l epel' 
••n Veurne in hand en. Eindelijl< hebben ?.e op 20 Augustus te Lens een groote zegepraal 
hehua ld. 
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4866. Dito aa n J e (( chirurg ijns )) 'an deze hospitalen (3 Novem
ber 1648) 

Reg. 567, fol. 26 yo. 

4867. Men besluit de a uditie vaH de rekeningen te laten doorg·aan 
5 op 22 Februari (5 November 1648) 

10 

Reg. 567, fol. 27. 

4868. _VIen besluit de brug aan het Vlaamsch Hoofd bij Antwerpen , 
alhoe \Yel -dit ten las te staat \ ":1 11 den konin g, toch zelf te doen her stellen 
(10 November 1648) 

Reg. 567, fol. 27. 

4869. Lij st Yan de aanwezigen op de Ve rgadering· van 17 !\oYeru 
ber 1648 te Gent (10 November 1648) 

Reg . 567, fol. 28. 

4870. De o·ees telij"ken en m ao·islralen v an Bru o·o·e en hel VriJ·e kriJ. -b . b 00 

L:i gen last om te zorgen voor het herstellen Yan den Zuideràijk van de 

20 

25 

,-aart va n Brugge n aar Plasschendale _(10 l\"ovcmbcr 1648) 

Reg. 567, fol. 28. 

4871. Jl en IJesluil de compagnie Corl ez, te Burcht , ni et verder lc 
l..J e taleu , vermits ze len las te slant van Brabant (10 N'ovembcr 1648) 

Reg . 567, fol. 28 v". 

4872. Besluit op 20 November !laa r Bru::;sel lc n~rtrekken om de ac te 
presentatie over te brengen (10 No,·cmber 1648) 

Reg. 567, fol. 28 V 0
• 

4873 '. (( Ac le prcseula lie :-: uusidic . )) (18 \on~mbcr 1648) 

Reg. 567, fol. 29-32. 

4874. Het beurtschip tusschen Gent en Brugge wordt tot nader 
hesluit aan de vroegere pachter s, Jan de Vog-h ele en zijn vennooten , 
m pacht g·egeven op d e vrocgcrr voorwaar-clrn (Hl :\'ovcmb P.r 1648) 

Reg. 567, fol. 32 . 

30 4875 ' . c! Diver schc i m etenen Yan Holland met het publiceren van 
den pe ij s formeren ter vergaederin g-h e voldoe nin ghen Yan pretenti en 
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ghesproten gheducrende de troubels gheteekent door de vier pensio
naris/sen ende seght de v·ergacderinghe daerovcr niet schuldigh te 
sijn. 11 (19 November 1648) 

Reg. 567, fol. 32. 

4876. De Staten vragen aan Jen aartshertog de vestingwerken te 5 

Kortrijk le belalen met het geld van de rederuptie van het logeeren 
'an de troepen geelmende den \V inter (Brussel , 28 November 1648) 

Reg. 567, fol. 32 V 0
• 

4877. Brief van J en aartshertog met verzoek om h et geld voor het 
betalen van de werken te Kortrijk zoo vlug mogelijk op te brengen 10 

(Brussel, 24 November 1648) 

Reg. 567, fol. 33. 

4878. De Vergadering teruggekeerd zijnde van Brussel, zetelt op 
het Stadhuis te Gent (3 December 1648) 

Reg. 567, fol. 33. 

4879. Als antwoord op dezen brief, wordt verwezen naar nr 4876 
(3 December 1648) 

Reg. 567, fol. 33 V 0
• 

4880. Men zal aan den graaf van Isenbourg berichten dat men bezig 

15 

is geld te verzamelen, voor h et bekostigen van een geschenk ten bedrage 20 

van 25.000 gulden bestemd tot den aartshertog (3 December 1648) 

Reg. 567, fol. 33 V 0
• 

4881. Bericht aan ammunitionaris Tristram dat hij in de toekomst 
geen enkele levering of leening van materiaal uit het magazijn van 
het land zal mogen doen, zonder uitdrukkelijk bevel va1i de Vergade- 25 

ring (4 December 1648) 

Reg. 567, fol. 34. 

4882t. << Brief van Sijne Excellentie ordonnerende aen den gouver
ue ur van Cortrijcke de stercke handt te leenen aen de deurwaerders 
exploiterende de provintierechten. 11 Daarbij een brief van den Gehei- 30 

men Raad , waaruit schijnt te blijken dat een dergelijk bevel werd 
gegeven aan den gouverneur van Meenen (Brussel, 2 December 1648, 
de twee brieven) 

Reg·. 5671 fol. 34-35, 
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4883. Op herhaald aandringen om de w-erken Ie Kortrijk te betalen, 
rerzoeken de vertegenwoordigers van Brugge en het Yrije om hun 
principalen te mogen raadplegen. , en stellen voor ondertu schen den 
magistraat van Kortrijk door executie te dwingen tot helalen van het 

5 aandeel dat hem werd opgelegd (5 December 1648) 

iO 

Reg. 567, fol. 35. 

4884. Tergende brief van den aartshertog : antwoord op n" 4876 : 
indien de St.aten het verkiezen, zal hij het leger in Vla:-mderen lille11 
overwinteren (Brussel, 30 November 1648) 

Reg. 56'7, fol. 35 vo. 

4885 . Brief van den graaf van lsenbourg die bedankt voor hel 
besluit onder nr 4880 (Brussel, 5 December 1648) 

n eg . 567, fol. 35 V 0
• 

4886. Deze graaf dringt aan om het geld zoo spoedig mogelijk 
i5 gereed te hebben. Hieruit blijkt dat. het ge. eh0.nk nirt 25.000 g-uld en 

bedraagt, maar 50.000 (7 December 1648) 

Reg . 567, fol. 36. 

4887" . (( Extrait vuijt den resolutieLoek ran den Lande van den 
Vrijen ciaerbij sij con enteren dat hunn e ghedeputeerd e sullen keeren 

20 na er Ghend t tot hel a dj u sferen van eenighe affairen aldaer sonder 
prejuditie van hunnen tour. » rEesluit nm 8 December, overgebracht 
op 11 December 1648) 

Reg. 567, fol. 36. 

4888. Men hesluit de \'estingwcrken te Kor trijk te betalen (14 Decem-
25 her 1648) 

Reg. 567, fol. 36 V 0
• 

4889. Onderhandelingen me t de pachter~ Yan hel beurlschip 1tl :'

schen Gent en Brugge (16 December 1648) 

Reg. 567, fol. 37. 

!lO 4890 . it tel van betaling wor{ll locg·e"' laan aa n d•~ ·weduwe van 
.T oos Cardinael (17 December 1648) 

Reg. 567, fol. 37. 
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4891. Ongunstig advies over het vcrzoek van Pieter de Smet om te 
worden ontslagen van de .pacht van den brouwersgulden en he t 
bestiaalgeld in 't vierde en vijfde kwartier, en van h et vijfde kwartier 
van het schaapsgeld voor het seizoen dat e indigt op 30 October 1648, 
op g rond van de schade welke hij tengevolge van rl cn oorlog heeft gele- 5 

den (20 December 1648) 

Reg. 567, fol. 37. 

4892 . Betaling· voor de ves ting·werke n te Kortrijk (20 December 1648) 

Jle<Y. 567, fol. 37 V 0
• 

4893. Men besluit op 9 .J anuari de veerschuiten te verpacht en -10 

(23 December 1648) 

Reg . 567, fol. 37 vo. 

4894 ~. « Brief van eredentic aen den Graevc van Isenbmgh tol 
vraeghen van een subsidie daerbij gh eseijt wort dat die van Brabant 
se<!r genere us g he \Yees l h ebben in con sidera tie van het afstellen van 1i'i 

de Licenten. » Deze g raaf moel vragen dat , in slede van de quota van 
clken contribuant in een bepaalde som , de . laten voor buitengewone 
subsidie een vas t bedrag· zo uden aanbicden (brieven van 15 Decem
ber 1648) 

lteo·. ;""'67, fol. 38-39. 

4895"' . << Aclc accep tatie >> . zie n ,. 4873. De aar tshert og aanvaardt 
niet, dat slechts de quota van eiken con tribuant in een bedrag, h em 
voor buitengewone l'ubsidic " ·orclt toege. taan (15 December 1648) 

Reg . 567, fol. 39 en V 0
• 

20 

4896. Brief van den aartsher tog di e opnieuw aandringt op het beta- 21i 

len van de vestingwerken te Kortrijk (19 December 1648) 

R eg. 567, fol. 39 v 0 -40 . 

4897. Aa n\\ enden nn de boni van de rekening van \Vijlen Snijders, 
ontvanger van Burcht, to l het a fl ossen n111 een deel van d e rente die 
verkocht werd aa n Gillis .\ij s en P ietcr Danij s (zonder datum) 30 

Reg . 567, fol. 40. 
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4898. Brief van de Stalen aan den aartshertog met gunstig advie:-. 
over het verzoek om betaling van hel regiment de Stoppelaere 
(3 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 40 en v 0
• 

5 4899. De adviezen van c.le subaltcrnen nopens de Jaalslc petitie wor
den overgebracht. Zie nr 4894 (8 Januari 1649) 

·10 

Reg. 567, fol. 40 vo. 

4900. Lijst van de vertegenwoordig·cr~ .die aanwezig zijn op deze 
Vergadering (8 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 41. 

4901. Men besluit op 19 Januari collatie Ie houden. en op 21 Januari 
weer Ie vergaderen (9 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 41. 

4902 :jl . (( Verpachlinghc van de bacrgien mel de Conditien. )) Hel 
15 gaat om het beurtschip van Gent naar Brugge, dat aan Pieter de 

Cuypere komt, en van Brwrg·c naar Gent. cloor Jacques Herbic in pacht 
~:rcnomcn (9 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 41-48. 

4903. Mc11 hesluit het geschenk aan den heer Maline th up 900 g-ul-
20 den te brengen (10 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. '•8 V 0
• 

4904 . .Men hes luit den Yolgenclcn dag rcsnlt.aat. Ie lrckhn uvcr de 
gevraagde ~~~b~iclic (22 Januari 1649) 

Re~·. 567, fol. 48 V 0
• 

25 4905 •. (( Ad vieen van de lteeren L>rincipaelcn op het gevraeghde 
subsidie. )) De Geestelijkheid \Vil 60.000 gulden aanbieden en die vol
ledig uit betalen. Gent en Brugge blijven bij hun vorig voorstel. Het 
Vrije wil heelemaal niets betalen. Zie nr 4899 (22 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. L,g V 0 -50. 
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4906 . Men besluit een rekwes t te sturen aan den aartshertog· opdat 
de beschikbare plaatsen in den Geheimen Raad aan Vlamingen zouden 
toekomen (22 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 50. 

4907. Opdracht aan procureur Maurissiens om m ondeling aan Mali- 5 

neus het onder nr 4903 vermelde besluit oYer I ~ m aken (22 Januari 1649) 

Reg. 567, fo l. 50. 

4908. Nieuwe hetaling Yoor de .-cs ting'' erken te Kortrijk (22 Januari 
1649) 

Reg· . 567, fol. 50. 

4909. Berich l aan de wed u wc ' an commies Caloen : men vraagt 
waarom zij een ordonnantie van betaling voor de \\·erken te Kortrijk 
weigert uH te \'Oeren (22 .Tannari 1649) 

Reg. 567, fo l. 50 v o. 

10 

4910*. << Resolutie die ad visen te senden an de heercn Principaelc.n 15 

tot hel maeken van het result at. » Zie nr 4905 (22 J:munri 1649) 

Reg. 567, fol. 50 vo. 

4911 . .Maatregelen om de Zuidleic gem akkelijker Ie 
tegen de strooptochten der Fransehen (25 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 50 V 0
• 

' ereledigen 

4912. Men besluit het mat eriaal van d e barakken langs d e Zuidleie 
te verkoopen , en , betreffende de sleencll r cdoulcn , den surintendenl 
van het krij gsvolk in Vlaanderen, markies Sfondral o , Ie raadplegen 
(25 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 51. 

4913. Opdracht aan de nieuwe pacht ers van de veersclwiten tus
schcn Gent en Brugge om hun borg-en aan 10 !" tellen (26 Jam1ari 1649) 

Reg. 567, fol. 51. 

20 

2:; 

4914 '" . « Resultat Ie accorde ren hondert duij sent. guldens ter 
maent. )) Zie nr 4910. Deze ontleding is onbegrijpelijk; in \Verkelijk- 30 

heid blijft de Vergadering bij het eer Ie resultaat, ' t is te zeggen dat ze 
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de quota van elken contribuant in een som van 100.000 gulden toestaat. 
\'Oor buitengewone subsidie (26 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 51. 

4915. Het materiaal van een corps de garde te Kalloo wordt aan den 
5 pastoor aldaar geschonken, voor zoover de provincie daarover mag 

beschikken (26 Januari 1649) 

10 

15 

Reg . 567, fol. 51. 

4916. Aankoop van een hocveelheid buskruit van Jacques Hebhe
linek (26 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 51 v o. 

4917. Opdracht aan den magistraat van het Vrije om de auditie te 
doen van de rekeningen van den conunies van den impost van het 
kwartier van Brugge ([sic] voor << van Ieper il ») daar Iep er door den 
vijand is bezet (26 Januari 1649) 

Heg. 567, fol. 51 yo . 

4918. Jonkh. Pieter van Peene, schepen van Brugge, die zich toe
vallig te Brussel bevindt, krijgt last de besluiten van de Staten (n" 4914) 
aan den graaf van Isenbourg bekend te maken (26 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 51 V 0
• 

20 4919. Nieuwe afkorting op de rent en verkocht aan Gillis Nij s en 
Pieler Denij s (29 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 51 vo. 

4920 . l\Jen besluit uiteen te gaan om op 22 Februari te Gent terug 
te komen en de auditie te doen van 's lands rekeningen (29 Januari 

25 1649) 
Reg. 567, fol. 51 V 0

• 

4921 "' . << Acte presentatie van het ghemelde subsidie. )) (28 Januari 
1649) 

Reg. 567, fol. 52 en v 0
• 

su 4922*. (( Brief aen sijnc hoogheijl versoekende het aenstellcn van 
eenen Vlaeminck in den Conincklij cken Raedt. » (28 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 52 en V 0
• 

87 
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4923. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 23 Februari 
1649, te Gent (28 Januari 1649) 

Reg. 567, fol. 54. 

4924. Vrijdom van alle lasten wordt toegestaan aan don Placido 
Relande in zijn hoedanigheid van commissaris bij de monsteringen 5 

(28 Januari 1649) 
Reg. 567, fol. 54 vo. 

4925. Men zal de Principalen raadplegen over het verzoek van Jan 
vander Banck, pachter van het bestiaalgeld te Heule en Aalbeke, en 
\·an hel maalderijgeld te Kortrijk, voor het zomerseizoen van 1645, 10 

om hem zijn achterstallige schuld levvijL te schelden (25 Februari 1649) 
Reg. 567, fol. 54 V 0 -55. 

4926. Aan Lauwereijus Gillis, pachter van sommige oevers van de 
vaart van Plasschendale, wordt een deel van zijn pachtsom kwijt-
gescholden (27 Februari 1649) 15 

Reg . 567, fol. 55. 

4927. Opdracht aan het college van Brugge om de sluizen te Plas
schendale in orde te doen brengen (27 Februari 1649) 

Reg. 567, fol. 55 V 0
• 

4928. Catharina van Daele, weduwe van Joos Malfaict, David van 20 

Deele, Jacques de Deckere en de weduwe van Daniel Respaille, [pachters 
van den gulden en de zes stuivers per ton groot bier te Kortrijk, vra
gen kwijtschelding van pacht. Men vermindert het bedrag van de 
schuld (27 Februari 1649) 

Reg. 567, fol. 55 v o. 25 

4929. Gunstig advies over rekwesten van den magistraat van Kor
trijk om kwijtschelding van een d eel va:n zijn achterstallige quotas 
(27 Februari 1649) 

Reg . 567, fol. 55 v o. 

4930. Dergelijk advies over een identiek verzoek van de magistra- 30 

ten van Bouchoute en Assenede (27 Februari 1649) 
Reg. 567, fol. 56. 

4931"'. << Acte acceptatie subsidie. )) (27 Februari 1649) 
Reg. 567, fol. 56 en V 0

• 
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4932. Onder voorwendsel dat hem te weinig steenkool wordt gele
,·ercl , dreigt de gouverneur van Meenen er uil het huis van de brou
wers te ontvoeren ; men schrijft hem dat hij zich moet wenden tot 
den Raad van Financiën en niet tot de brouwers (7 Maart 1649) 

Reg. 567, fol. 56 vo. 

4933. Men besluit zich le verzellen tegen het kwijtschelden door 
den H.aad van Financiën van gedeelten van zijn pachten aan Pieter 
de Smet (10 Maart 1649) 

Reg. 567, fol. 56 V 0
• 

10 4934. Tweede actc van acce,ptatic, over hetzelfde als onder nr 4931 , 
maar vollediger. Deze laatste schijnt slecht een uittreksel te zijn uil 
dit stuk (27 Februari 1649) 

Reg. 567, fol. 57 en V 0
• 

4935. Voortzetting voor zes maanden van het akkoord m et de brou-
15 wcrs van Meenen (18 Maart 1649) 

Reg. 567, fol. 57 V 0
. 

4936. l\Icn za l aan den aartshertog schrij ven ten gunste van Genlsche 
kooplieden , nopens het interim (sic) van de licenten (20 Maart 1649) 

Reg. 567, fol. 58. 

20 4937 . Vcrzoek aan den aartshertog en aan m arkies Sfondrato , om 
de 11itwerkin g te vcrhinderen van de bedreigingen door den gouver
neur van Ieper uitgebracht tegen het platteland dat hij wil dwingen 
lol het leveren van paarden (20 Maart 1649) 

Reg. 567, fol. 58. 

25 4938. Opdrach t ua n de yertegcnwoon.ligers van de Gees telijkheid 
en {Ie collegiën van Br ugge en het Vrije om een brug aan het Lappers
fort Ie doen herslellen (20 Maart 1649) 

Reg. 567, fol. 58. 

4û39. Jlen zu l de rollegiën raadplegen over het Yerzoek van markies 
::10 Sfondral o, overgem aakt d oor pensionm·i Baers, om een som ger ed 

te houden voor hel betalen van placquill as aan de soldaten (11 April 
1649) 

Reg. 567 , fol. 58 en V 0
• 
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4940. Brief van den Raad van Financiën met voorschrift over te 
gaan tot de verpachting van 's lands middelen (10 ~pril 1649) 

Reg. 567, fol. 58 vo. 

4941. Op het verzoek onder nr 4939 wordt ingegaan; men neemt 
maatregelen om de som te vinden (12 April 1649) 5 

Reg. 567, fol. 59. 

4942. Een onbekende laat weten, dat hij aan de provincie 500 gul
den verschuldigd is en bereid ze te betalen. Uit een marginale aantee
kening van 4 April 1650 blijkt dat hij ze inderdaad betaald heeft, ze 
werden uitgedeeld aan de vertegenwoordigers << om t'emploijeren in 10 

alemoesen » (14 April 1649) 

Reg. 567, fol. 59 V 0
• 

4943. Brief van (markies Sfondrato P) die bedankt voor het besluit 
onder nr 4941. Hij brengt verslag uit over dg vorderingen van het 
beleg van Ieper (leper, 14 April 1649) 15 

Reg. 567, fol. 59 vo. 

4944. Brief van Sfondrato met verzoek om timmerlieden te sturen 
(leper, 14 April 1649) 

Reg. 567, fol. 60. 

4945. Hierin wordt toegestemd (15 April 1649) 

Reg. 567, fol. 60. 

4946. Men besluit 's lands middelen 1pcr district te verpachten 
(16 April 1649) 

Reg. 567, fol. 60. 

20 

4947•. << Brief van sijne hoogheijt adviserende dat hij ten dienste 25 

van de Provintie ontgonnen heeft het belegh van Ipre » (") hij beveelt 
de Staten hierbij allen steun te verschaffen. Brief van markies Sfon
drato over hetzelfde. De Vergadering stuurt afgevaardigden om aan 
te kondigen dat ze timmerlieden en geld stuurt. Bepaling van hel 

(&) De veldtocht begint dat jaar zeer vroeg, omdat de Spanjaarden willen voordeel 30 
halen uit de Fronde, die op dat oogenblik in Frankrijk heerscht. Over het beleg van 
Ieper, zie VINCART, op. cit., 1649, uitg. Lameere, blz. 38 en volg. 
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salaris van deze werklieden (brief van den aartshertog, van Kamerijk, 
12 April; van Sfondrato van 15 April, besluiten van 16 dito) 

Reg. 567, fol. 60 V 0 -6i vo. 

4948. Aankoop van haver bestemd tot het leger omtrent Ieper 
5 (17 AJpril 1649) 

Reg. 567, fol. 6i V 0 -62. 

4949. Bepaling van de data van de verpachtingen, (17 April 1649) 

Reg . 567, fol. 6i V 0 -62. 

4950. Brieven van den aartshertog (van 18 April) en van Sfondrato 
10 (van 17 dito) die geld en allerhande leveringen vragen voor het leger 

rond Ieper (17 A ~pril 1649) 

Reg. 567, fol. 62 en v o. 

4951. Opdracht aan commies van Volden om 22.000 gulden aan den 
penning 16 te leenen voor zes maanden, gewaarborgd op alle « ordi-

15 naire » middelen : brouwersgulden, groot slachtgeld, stuiver, recht op 
het stallende en grazende vee, 4 pond groote per vat wijn, zout, visch 
en haring, schaapsgeld (20 April 1649) 

Reg. 567, fol. 62 V 0 -63. 

4952. Aan het 0. L. V. hospitaal van Kortrijk wordt ten voorloopi-
20 gen titel vrijdom van lasten toegestaan voor bepaalde hoeveelheden 

waren (20 April 1649) 

Reg. 567, fol. 63. 

4953"'. « Resolutie de cammisen hunne rekeninghen te doen schrij
ven in schoone leeshaere letter sonder eenighe veranderinghen ofte 

25 radiatien. » (20 1\;pril 1649) 

Reg. 567, fol. 63 V 0
• 

4954*. « Repartitie van 100 m. guldens » ' t is te zeggen de jongste 
buitengewone subsidie (zonder datum) 

Reg. 567, fol. 64-65 v o. 

30 4955"' . « Verpachtinghe van de respective Provintierechten. » Het 
recht van 4 pond groote per vat wijn komt zonder mededin
ging aan Jacques van Schaeghen, voor 59.750 gulden. Zijn borgen 
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zijn Joos Patheet en Joos Stouthals. Dezelfde \\·ordt, zonder m ededin
ging, pachter van het recht op zout, visch en haring voor 22.400 gul
den ; zijn borgen zijn dezelfde. Het recht van den grooten uitdrij f 
wordt g~pacht door Joos touthals, na een enkel opbod van Marten 
Minne . De pacht bedraag t 2.643 gulden ; borg Joos Pa theet. He t eerste 5 

kwartier van het schaapsgeld komt aan Passchier de Cortc boven 
Pieter de Smet, voor 2.200 g ulden. Het tweede kwartier komt an ll 
Willem Sinaige m et 2.849 g-. 4 st. 6 d. lorn. na een i gen strijd me t 
Joos de Neve . De borgen van de pachters zijn Jan Bruggeman en 
FiHps Nijssche. Het derde kwartier ·wordt door P. de Corte ge,vonnen 10 

met 4.850 g ulden na strijd m et Pie ter de Sm et en vViHem Snouck. Het 
vierde kwartier komt aan Rogier vander Banck, met 1.850 gulden 
(borg Jan van Hullen) na cenige strijd met Pieter de Smet en Willem 
Snouck . Het vijfde en laatste bYartier eindelijk komt aan Passchier 
de Corle voor 4.150 g ulden na opbied en van Snouck en Jan Pijn 15 

(22 April 1649) 
Reg- . 567, fol. 67-70 v0

• 

4956" . « De barak lc .Meulcs ted e \\·ordt ten dienste ges teld van den 
pas toor van de Sint-Salvatorsparochie voor h et godsdienstig onderr icht. 
« De baracken van de Provintic tot Meulestede bij de Yergaederinghe 20 

ghecedeert tot het rnaeken van eene capelle, nu wesendc cene grootc 
capelle. >> (23 April1649) 

Reg-. 567, fol. 71. 

4957. Het heffen van den impost en den gulden en zes st ui vers op 
het bier wordt voor een seizoen dat zal aanvangen op 1 Mei aanstaand·e 25 

in pacht gegeven aan den m agistraat van Kortrijk, mits betaling van 
1.150 pond groote (23 April 1649) 

Reg . 567, fol. 71. 

4958- . « Re olulie le ont egghen an die van 'leenhuij sc hunnen 
ghevraeghden quijt.schelt ende hun faceorderen continuatie van hun 30 

accordt. >> (23 April 1649) 

Reg . 567, fol. 71 V 0 -72. 

4959 . Brief van den aartshertog ; hij vraag t nog 30.000 gulden voor 
het betalen van dB troepen die Ieper belegeren (25 April 1649) 

Re"' . 567, fol. 72 en V 0
• 35 
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4960 . Brief van Jen aart shertog met voorschrift om de gekwetsten 
van het beleg van Ieper te verplegen in de hospitalen van Gent en 
Brugge, ten la. te van de subsidie (Komen, 24 April 1643) 

Reo-. 567, fol. 72 V 0
• 

5 4961. In het verzoek onder nr 4959 wordt toegestaan . Maatregelen 
voor die betaling (27 April 1649) 

Reg. 567, fol. 72 V 0 -73 en V 0
• 

4:962. Regeling van de vergoeding die men aan de abdis van de 
Bijloke zal toes laan voor het verplegen van de soldaten. Aanstellen 

10 van een extra creneesheer aldaar (2 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 73 en V 0
• 

4963. De magistraat van Brugge stuurt 1.000 tonnen naar het leger 
op het beleg van Ieper (4 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 73 V 0
• 

·t 3 4964. Brief van J en aartshertog die beveelt de derde maandelijksche 
·oldij voor 1647 (sic) aan het regiment de Stoppela-ere te betalen 
(Komen, 27 April 1649) 

Reg. 567, fol. 74. 

4965. Opdracht aan alle ontvangers, commiezen en andere van het 
20 land om voortaan slechts te rekenen en te betalen in permissiegeld, in 

overeenstemming met het plakkaart op de munten C) (zonder datum) 

25 

30 

Reg. 567, fol. 74 en V 0
• 

4966. De aartshertog vraagt weer 30.000 g ulden voor he t leger 
omtrent Ieper (Komen , 7 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 74 V 0 -75. 

4967. Maatregelen voor het vinden van ·de 30.000 gulden onder 
nr 4961 toegestaan , ze worden ontleend aan den penning 16, voor den 
tijd van zes maanden, en gewaarborgd op alle inkomsten van het land 
(5 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 75 en V 0
• 

(1) Het laatste reglement op de munt is dat van 2 October 1647, te Antwerpen 
gedrukt. 
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4968_ De hiernavolgende petitie wordt gedaan door den eersten 
Raadsheer van den Raad van Vlaanderen Jeremias Piersene CS); de 
-ubalternen zullen op 21 Mei hun adviezen aanbrengen (11 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 75 V 0
• 

4969+. '' Petitie ex traordinaire van acht hondert duijsent guldens. n 5 

De onderrichtingsbrief verhaalt, hoe de aartshertog gedacht heeft spoe
dig de vrede te kunnen sluiten met Frankrijk na zijn overeenkomst 
met het Parlement van Parij s en de prinsen ('t is te zeggen de Fronde) . 
Die hoop werd teleurge tcld , maar de omstandigheden zijn niettem in 
g unstig voor een voorspoed igen veldtocht (brieven van 4 Mei 1649) 10 

Reg . 567, fol. 76-77 vo. 

4970. Men besluit de verpachting '' a fol renchier » van de kwartie
ren van het schaapsgeld door Passchier de Corte aangenom~n te laten 
doorgaan , omdat hij g·een voldoende borgen heeft gesteld. Pieter 
de Smet wordt pachter van het eerste kwartier voor 1.600 gu lden; Joos 15 

Stouthals van heL tweede m et 3.740 g ulden: Jan Pijn van het vijfde 
met 3.400 gulden (12 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 78. 

4971. Bepaling van de "edde van geneesheer Stalins, '' docteur nt 
de medecijnen », die in de Bijloke dienst doet C) (14 Mei 1649) 20 

Reg . 567, fol. 78 vo. 

4972. Men zal trachten de onkosten voor het vervoeren van de troe
pen in de rekeningen van de subsidie te doen '' passecren », zonder 
dat de provincie echter vcrantwoordelijk wezc voor de betalingen, 
indien de auditeurs van cle rekening zich tegen het voornemen ver- 25 

zetten (17 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 78 V 0 _ 

(8) Jer emias Piersenc, van Beveren, eerst raadspensionaris te Ieper, raadsheer in 
eten Raad van Vlaanderen in 1629. Hij heeft meclegewerl\1 aan de uitgaYe van de Plak-
katen van Vlaanderen. 30 

(9) Die Stalins is blijkbaar Jan Stalins. doctor in de medicijnen, die ook schepen 
was van de Keurein 1631, 1633, 1636. 1640. 1643, 1646. 1647, 1651 . 
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4973. Aangaande een rekwest va n den magistraat van ,\alst is de 
Vergadering de m eening toeged aan dat men hem eenige sommen mag 
kwijtscheld en (19 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 79 . 

5 4974. Maatregelen legen de Brabantsche indijke rs die de aarde van 

10 

de Vlaamsche , chorren kom en halen (21 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 79 . 

4975. De aartshertog beveelt de overblij vende vestingwerken te 
Kortrijk zonder verwijl te bekostigen (Brussel , 15 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 79 V 0
• 

4976. Bepalin g van den dag va n collatie en van Vcrgaderin g 
(21 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 80. 

4976bi• . Men besluit ·een deel van hun \Yedde te betalen aan den 
1.5 ·ergeant-maj oor van het kasteel van Kortrijk en aan den gouver

neur van Dam me, baron Cam argo (21 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 80. 

4977 . Afwijzen van het yerzoek ond er 11 .. 4975 (21 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 80. 

20 4978" . « lpercu ovcrg·egaen acn Spaignien (1°) . >> De gees telijkheid 
en de magistraat van Ieper bed anken de Staten voor al wat ze gedaan 
hebben voor het heroveren Yan hun . tad . Ze leggen d en ellendigen 
toestand van leper uileen en n agen wapens en oorlogsvoorraad (zonde r 
datum) 

25 Reg. 567, fol. 80 en V 0
• 

4979. Brief Yan den aar tshertog : hij heeft een gewone bede van 
110.000 gulden en een buitengewone subsidie van 800.000 , zonder 
aanzien van elks quota, gevraagd . Hij vcrzoekt nu op deze subsidie 
·-- die nog moe t. worden toeges taan - een g- roote som voor te schie ten 

30 (Brussel , 20 fei 1649) 

Reg. 567, fol. 81 en \' 0
• 

( ' ") Zie V r~CART , O)J. ci l .. bi,.: . 4·~. 

88 

J 
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4980. Plechtige klacht van J.en dijkgraaf en den magistraat van 
Borgerwee~·dt alsmede van Burcht en Zwijndrecht., tegen den dijk
graaf en de gemeente van A-uslruweel, die de aarde weghalen (zie 
n.. 4974) _ Men zal protest aan leekenen bij den Geheimen Raad 
(28 Mei 1649) 5 

Reg·. 567, fol. 82. 

4981. Brief van den aartshertog aan den graaf van Noyelles, met 
voorschrift om aan te dringen opdat de Staten een groote som voor 
subsidie zouden toestaan (Brmscl, 26 Mei 1649) 

Reg. 567, fol. 82 en V 0
• 

4982. Voorlezen van de adviezen van de principalen, als volgt 
(7 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 82 v ". 

10 

4983". « Hesuitat voor subsidie ordinaire t'accorderen J.e loopende 
middelen ende extraordinaire elcx quote in de sornme van 400 m. gul- f 5 

dens. >> Het eerste punt wordt eenstemmig voorgesteld; voor buitenge
wone subsidie stelt de geestelijkheid 600.000 gulden voor. Gent wil 
niets toestaan, Brugge 500.000, Ieper 400 .000 en het Vrije 300.000. 
Het verzoek , onder nr 4979, wordt. Yolstr-ekt geweigerd (7 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 83-85. 

4984. Passchier de Corfe, gevangen Ie Gent., zal eerst na een schuld 
van 2.600 gulden te hebben betaald, in vrijheid worden gesteld. Zie 
n .. 4970 (7 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 85. 

20 

4985. Men besluit aan Ieper al het mogelijke oorlogsmateriaal toe 25 

le taau, maar alle tusschenkomst in het bekostigen van de herstelling 
van de poorten \YOrdt gcweiger{l. Zie nr 4978 (8 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 85. 

4986. Men besluit buskruit te sturen naar Ieper en musketten te 
koopen met. hetzelfde oogmerk (11 .hmi 1649) 30 

Reg . 567, fol. 85 v " . 

', 
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4987. Betaling- voor krij gsonkosten aan ' erschiliende gemcenten 
van het Vrij e (12 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 85 V 0 -86. 

4988 . « Acle pre enlalie subsid ie. )) (( Bij de selve ac le " ·or l ver -
5 socht interdictie aen de g-o uverneur · van j el te vraeghen acn de !})OOrten 

t'gonnc alsoo bij acle acceptatie worl belooft . )> • (( Lij ste van het gonnc 
de respec tive gouverneurs ex.ig ieren. » Onder meer vragen de ~taten. 
dat personen , di e geld chuldig zijn bes temd tot d e bede, niet vrij 
zullen zijn zich van hun goederen te ontdoen om zoodoende in solvabel 

10 Ie worden ; d at alle onkos ten door steden en I a ~ seh·ij en gedoogd voor 
het beleg ,·an leper worden gevalideerd, - hetzelfde voor alle toe
koms tige uil gaven ''OOr het leger , eindelijk da t Vlamingen in J en 
Geheimen Haad zetelen. · (( Bij de selve acte \Yort oock vcrsochl dal 
nopende de be taelingltcn ' an de licenlen de prov intic ghclij ck 

13 ghestelt \\ Orde mcl Brabaul t'gonnc :-t lsoo hij actc acceptatie wa.rt 
g·heregulee rl. )) (Genl , 12 Juni 1649) 

Heg. 567, fol. 86-91 v 0
• 

4989. luge' ulge het aa ndringcu ' an de11 g raa f ' 'an :\ oyclles tot hel
verkrijgen van een voorschot , wordt besloten d at men onmiddellijk 

:20 zal overgaan lot het lichten van het buitengewoon hulpgeld en dat 
de gelden zoodra zr zijn binn en gekomen hesehikhaar zullen zijn 
(20 Juni 1649) 

Reg . 567, fol. 91 V 0 -92. 

4990. Opdracltl aan ingenieur d e Buck om de bru g te Moerbrugg-e 
23 voorloopig Ie doen herslellen (22 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 92. 

4991. Men be lui t op d en 30 Juni .cte ncrschuilcu tusschen Gent en 
Brugge Le ve rpachten (22 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 92. 

30 4992. Present ati e va n het voorschot. Zie n ,. 4989 (Gent, 22 Juni 164{)) 
Reg. 567, fol. 92 V 0 -93 v". 

35 

4993. Brief van den aartshertog, met vcrzoek het builengewoon 
hulpgeld op 400.000 n·ulden te brengen , zouder aanzi~n van elks quo ta. 
~~ n he t onder vorm van yoorschol uil Ie hetalen (16 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 94. 
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4994. Ingevolge het verzoek van inwoners van de GBünieerde Pro
vinciën, strekkende tot betaling van de interesten van hun renten 
gehypotekeerd op 's lands middelen, doet men ze zich wenden tot de 
magistraten van de gedeelten van de iProvincie, bezet door de troepen 
van de Geünieerde Provinciën, vermi ts deze een deel van 's lands mid- 5 

Jelen ontvangen (30 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 94 en V 0
• 

4995. Lijst van het geschut, de wapens en ammunitie die zich ·te 
Ieper bevinden (zonder datum) 

Reg. 567, fol. 95. 

4996. Men besluit in Holland een hocveelheid oorlogsmateriaal aan 
te koepen (30 Juni 1649) 

Reg. 567, fol. 95 en vo. 

4997. Opdracht aan den magistraat van Ieper om materiaal te koe-

10 

pet), waarvan de lijst volgt (30 Juni 1649) f5 

Reg. 567, fol. 95 vo. 

4998 ' . « Verpachtinghc van de Bacrgien met de conditiell, t'snemen 
voor de somme van iP· 4116.4.0 » het gaat om deze tusschen GBnt en 
Brugge. Marten Heijukeos en Sander Roelof winnen de zeer gegeerde 
pacht (zonder datum) 20 

Reg. 567, fol. 96-102. 

4999. Aankoop van « granaden » bestemd tot het magazijn van leper 
(1 Juli 1649) 

Reg. 567, fol. 102. 

5000. Men besluit door de vier hoofdcollegiën de << baracquen huu- 25 

sen ende redoubten >> langs de Zuidleie te doen verkoopcn, en ook deze 
in het kwartier van het Vrije en langs de Sasschevaart tot Hulst 
(2 Juli 1649) 

Reg. 567, fol. 102. 

5001. Ingevolge brieven van den aartshertog van 5 Juli, toegeko- 30 

men te Gent op den 7"", toen de Vergadering niet zetelde, en schrifte
lijk medegedeeld aan de Collegiën, wordt besloten de sommen op te 
brengen die noodig zijn voor het herstellen van de muren en poorten 
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van Ieper, mits de aartshertog zich verbindt, deze uitgave te valideeren 
op de subsidie (10 Juli 1649) 

Reg. 567, fol. 103. 

5002. Ingevolge een brief van den aartshertog (Bouchain , 15 Juli), 
5 ontvangen op 18 Juli te Gent, en een van den Raad van Financië11 

van 20 Juli ontvangen op 22 dito, en door dm~ magistraat van Gent 
aan d e hoofdcollegiën medeged eeld, wordt na schriftelijke onderlinge 
raad1pleging besloten de gevraagde 50.000 g ulden toe te staan voor hel 
betalen van het leger, alhoewel de ac te acceptatie van de subsidie nog 

10 niet is ingekomen. Men meldt dit , op 28 Juli , aan den aa rtshertog 
(10 Juli 1649) 

15 

Reg. 567, fol. 103 V 0 -106 vo. 

5003. Op 29 Juli , komt de heer Mae , commies \·an de Financiën . 
nog aandringen op deze betaling (29 Juli 1649) 

Reg . 567, fol. 107 en v o. 

5004. Een brief van den aartshertog (Valencijn, 26 Juni) (sic) be a l 
opdracht voor de provincie om de verwachte versterkingen vau 
Spaansche en Jersche troepen te hetalen (ont vangen op 29 Juli 1649) 

Reg. 567, fol. 107 V 0 -108. 

20 5005 . Men beslui t de maandelijksche wedde van m arkies de Strozzi, 
:o: uperintendent van de wapenen in Vlaanderen, te betalen (30 Jtlli 1649) 

Reg. 567, fol. 108 en v o. 

5006. Men zal aan de heeren Grij speerc en de Vos vragen of ze ertoe 
bereid zijn de auditie der rekeningen te Gent te komen bijwonen 

25 (30 Juli 1649) 
Reg. 567, fol. 108 v o. 

5007. Aan Lellen an J an van Ij seren tol kapelaa n te Burcht en 
Zwijndrecht (30 Juli 1649) 

Heg. 567, fol. 108 v o. 

30 5008. Men besluit d e renten gevestigd o,p de imposten van Vlaande
ren van den penning 12 en 14. Lot den penning 16 te herleiden 
(30 Juli 1949) 

Reg. 567, fol. 108 V 0
• 

j 

1 
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5009 ' . « Acte acceptatie ~ ubsidie. )) Zie n ' 4988 . In vrijwel alle ver
zoeken wordt toeges laan (6 Juli 1649) 

Reg. 567, fol. 109-112 V 0
• 

5010. :\opem een rekwe tingediend door de magistraten van Heule, 
<.Teulegem, 1foor ele, Wevelgem en Dudzeele, is de Vergadering van 5 

meening, dat men hen <'en deel van hun achterstallen mag kwijl
:-:chelden (30 Juli 1649) 

Reg. 567, fol. 112 V 0 -113. 

5011. Opdracht aan de commiezen om onmiddellijk een slaat op Lc 
sturen van wat ze ontvangen hebben van de wbsidie van 100.000 10 

guld en (30 Juli 1649) 
ReO". 567, fol. 113. 

5012. Hel ad vies van markies Sfondralo wordt ingeroepen in zake 
hel vcrzoek om betaling van zijn opvolger als surintendent van he t 
krijgsvolk in Vlaanderen, markies Strozzi (30 Juli 1649) Hi 

Reg. 567, fol. 113. 

5013. Men zal de collegiën raadplegen over he l. beYel nn den aarts
hertog om aan -denzelfden markie" Strozzi , Ie Brugge, een hui" te 
Yerschaffcn (30 Juli 1649) 

Reg. 56î, fol. Ji3 v o. 

5014. Nieuw bevel als onder n '' 5011 , aan de commiezen, om te zien 
of men , zooals de aartshertog het voorschrijft , so ldij kan hetalen aan 
kapitein Loni" Jan"sen s (30 J nli 1649) 

Reg. 567, fol. 113 vo . 

20 

5015. Men roept het aclvie..: iu van go uvern ur van Damme Camargo, 25 

over het rekwest van den magistraat. van deze stad trekkende tot 
hel innen van de accijnzen op al " -ie, zonder militair Ie zijn, iets in 
de cantine van d e sold a len ,-crbrnikt (30 .luli 1649) 

Reg. 56î, fol. 114. 

5016. Men hesluit de collegiën Ie raadplegen ovf'r den brief Ytl l1 den 30 

aartshertog van 24 Juli , die it eratief vcrzoek bcYat om geld en graan 
naar Nieuwpoort Ie turen (1 Augustus 1649) 

Reo·. 567, fol. i14. en V 0
• 
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5017. Brief van den Raad van Financiën over het gebruik van hel 
YOOrschol van 50.000 gulden op de bede (3 Aug·ustus 1649) 

Reg. 567, fol. 114 V 0 -115. 

5018. Aangaande nr 5016 wordt besloten he t gTaan ie sluren en hel 
5 geld te weigeren (Gent, 12 Augustus 1649) 

Reg. 567, fol. 115. 

5019. Men zal aan de principalen de brieven overmaken van den 
aartshertog (17 Augu stus 1649) en van markies Sfondrato, generaal 
der artillerie (23 Augu tus), die allebei verzoeken een redoute in steen 

10 op te richten op de vaart van Ieper naar Diksmuide, te Knokke C1
), in 

vervanging van deze, op den anderen oever van de vaart, welke werd 
afgebroken (Gent, 24 Augustus 1649) 

ReD'. 567, fol. i15 V 0 -116 vo. 

5020. In dit vcrzoek wordt ingestemd , mils de onkosten worden 
15 gevalideerd op de subsidie van 400.000 gulden en de aanbestedingen 

gedaan met Lu schenkomst van de Stalen (Gent , 31 Augustus 1649) 

Reg. 567, fol. 116 V 0
• 

5021. Brief van den Raad van Financiën met vcrzoek om de boni 
van de subsidie van 100.000 gulden die moeten worden uitbetaald aan 

20 gezant Anth. Brun , va t te st.ellen door het opmaken van een staat va n 
de betalingen fen las te van deze subsidie gebracht (17 September 1649) 

Reg. 567, fol. i17. 

5022. Soort. consult. over eenige punten van de actc acceptatle 
(nr 5009); is ·waarschijnlijk een antwoord op het verwerpen van deze 

25 acle, waarover men nochtans ni Is aantreft in het resolutieboek. 
Uitdrukkelijk wordt b~paald dal een Z\vijgende hypoteek ru I op de 
goederen van al wie tegenover de kas van de loopende middelen schuld 
h eeft. Verder " ·ord l gezegd dat Brabant geen enkele exemptie geniet 
van de licenlen op rechtstreeks uit Frankrijk ingevoerde waren, noch 

:JO op de Engclsche lakens. Het havengeld , waarvan de Slaten het afstellen 
vragen , ,yordt gelicht op grond van een hijzonder octrooi en heeft 
niets te zien mei de li centrn . Het las tgeld is geen recht dat door uen 

('1 ) Knokke ligt op den samenloop \'aH Tj-perl el r n I jzer . 
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Haad van Financiën wordt geheven, maar is een admiraliteitsrecht, 
bestemd om de uilgaver~ van dit lichaam te bestrijden (Quiévrain, 
23 September 1649) 

Reg. 567, fol. i18 en vo. 

5023. Men besluit dil laatste punt voor le legg-en aan de kooplui 5 

van Gent en Brugge (Gent, 28 'epternber 1649) 

Reg . 567, fol. 119. 

5024. Men besluit de collegiën te raadplegen over den brief van de11 
aartshertog (Bauclour, 22 September) , die vraagt 30.000 gulden aan 
gezant Brun te sturen (Gent, 28 September 1649) 10 

Reo·. 567, fol. 119 en v o. 

5025. Ingevolge een brief van Haad van Financiën van 24 Septem
ber, wordt besloten de loopende micl.cl clen op den ouden voet te vcr
pachten (29 Septcruher 1649) 

fieg . GG7, fol. 120. 

5026. Opdracht aan commies Lomhaerl van Jepcr om door dwang 
van executie de suhalterncn hun quotas I ~ doen opbrengen (30 Septem
ber 1649) 

Reg . 567, fol. 120 V 0
• 

15 

5027. ;\/{en zal aan markies Sfondrato zijn advies vragen over de 20 

bet,viste betaling- van de \veeld e van zijn opvolger Strozzi (30 Septem
ber 1649) 

Reg. 567, fol. 120 vo. 

5028. Betaling van een vergoeding aan Joos Gatelijnzoon « chirm-
gijn )) van het. 0 . L. V. Ho, pitaal van Ieper (1 en 2 October 1649) 25 

Reg. 567, fol. 120 V 0 -i21. 

5029. Betaling, met. de opbrengst van de nalalensch~p van Jan 
l\ionuet, van oorlogsvoorraa.d, tot het magazijn van Ieper bestemd 
(2 October 1649) 

Reg. 567, fol. i2i. 

5030. Mel hel vcrzoek onder n j· 5024 wordt ingestemd. Brief van 
;j October zulks meldend (4 October 1649) 

Reg . 567, fol. 121-122. 

30 
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5031. Aangaande het rek west van den magistraat ,·an Diksmuide, 
is de Vergadering de meening toegedaan, dat men h em een deel van 
zijn quotas mag kwijtschelden (7 October 1649) 

Reg. 567, fol. 122 V 0
• 

5 5032. Besluit tot betaling aan de I roepen van een derde maano 
soldij voor 1647 (8 October 1649) 

10 

Reg. 567, fol. 122 V 0
• 

5033. Het akkoord mel de brouwer:; van Meenen wordt voor zes 
maanden vernieuwd, op dezelfde Yoorwaarden (11 October 1649) 

Reg. 567, fol. 123. 

5034. Men hesluit de auditie nn de rekeningen te laten doorgaan 
in het begin van den Vas ten (11 October 1649) 

Reg. 567, fol. 123. 

5035. Men besluit dat de Vergadering over twee dagen zal uiteen-
15 gaan om weer amen te komen te Gen t op 15 of 16 November , voor 

cle auditie der o\·erblij ende rekeningen (11 October 1649) 

20 

2;) 

Reg. 567, fol. 123. 

5036. Betaling van een laatste ' crgoc' l iu g- aan de ,,·ed U\\'C van inge
nieur Massuc (11 October 1649) 

Reg. 567, fol. 123. 

5037. Aangaande he l rekwest an den magistraal van Oud enburg en 
Gislel is de Vergadering de meening toegedaan, dat ze vcrd ienen hec
lemaal van hun achterstallige of loopend e quotas te word en nijgc
steld (11 October 1649) 

Reg. 567, fol. 123 V 0
• 

5038. Hartelijke brief van bedanking vau den aartshertog voor het 
besluit onder nr 5030, met een verslag over het gebr11ik van deze som 
(Sint-Amand , 14 October 1649) 

Reg . 567, fol. 123 V 0 -124 vo. 
89 
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5039. Men zal aan de collegiën den brief van den aartshertog (gedag
teekend Doornik, 17 October) overmaken; hij vraagt 3.000 zakken 
graan voor het leger (Gent, 20 October 1649) 

Reg. 567, fol. 124 V 0 -125 vo. 

5040. Brief aan deu aal'Lsherlog met Ycrzoek een vertegenwoordiger 5 

van de Staten van Vlaanderen te laten zetelen in de « chambrc mi
parti » opgericht om de toepassing van het vredesverdrag met de Geü
nieerde Provinciën te regelen (Gent, 20 October 1649) 

Reg. 567, fol. 125 V 0
• 

5041. Brief aan Leopoldus, waarin het inslcmmen van de Staten 10 

met het verzoek onder nr 5039 gemeld wordt (Gent, 22 October 1649) 

Reg. 567, fol. 126. 

5042. Brief van den uarl herlog : hij zal gunstig besluit nemen wat 
betreft den inhoud van nr 5040; hij bedankt \ ' OOr nr 5041 en vraagt 

' een som van 100.000 gulden op te brengen voor een zeer belangrijke 15 

onderneming. Volgt de acte waarin wordt verklaard dat de 3.000 zak
ken graan op de subsidie zullen worden gevalideerd (24 October 1649) 

Reg. 567, fol. 126 V 0 -127 v o. 

5043. Deze brief, op 26 October te Gen! ontvangen, wordt aan de 
collegiën gestuurd (24 October 1649) 20 

Heg. 567, fol. 127 V 0 ·128. 

5044. Maatregelen voor het leveren van de zakken graan (26 Oeio
ber 1649) 

Reg. 567, fol. 128. 

5045. Brief van den aarl hertog, die verklaart dat de 100.000 gulden 2r, 
moeten dienen om Ie verkrijgen dat de troepen van den hertog van 
Lorreinen, voor den 'Vinlcr, buiten de Nedcrlauden , worden inge
kwartierd (Brussel, 31 October 1649) 

Reg . 567, fol. 128 V 0 -129. 

5046. Brief van Leopoldus, die aandringt opdat de zakken graan 30 

onmiddellijk zouden \Vorden geleverd (Brussel, 2 November 1649) 

Reg . 567, fol. 129 en V 0
• 
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5047. Betaling van deze zakken graan aan de leveraars Pieter 
de Smet en FiHps Coornaert (Gent, 8 November 1649) 

Reg. 567, fol. 129 V 0 -130 vo. 

5048. Alvorens le beslissen over het verzoek om 100.000 g ulden 
5 (n"' 5045, 5042) worden aan de commiezen inlichtingen gevraagd over 

den toestand van de subsidiën van de twee laatste seizoenen (Gent, 
8 November 1649) 

Reg . 567, fol. 130 V 0 -131. 

5049 "~- . << Resolutie te vereeren den marquis cle Fondrato met hon-
10 dert pistolen over sijne diensten int ern emcn van Dixmuij de, Iprc, 

Knockc, de Ventelle ende het casteel te Vialle. » (9 November 1649) 

Reg. 567, fol. 131. 

5050. Voor hel afbreken van eenigc redouten in het kwartier van 
Brugge wordt aan markies Strozzi een geschenk in wijn Ier waarde 

15 van 100 pattacons aangeboden; men laat graaf Salazar, bev·elhebber 
van het kasteel van Gent, weten dat een dergelijk geschenk hem zal 
worden aangeboden zoodra hij de troepen te Langerbrugge en Menle
stede en de daartusschen gelegen rcdoulen, alsmede ten Roodcnhuize, 
zal hebben weggetrokken, en deze vcrsterkingen zal hebhen vcrkocht 

20 (9 November 1649) 
Reg. 567, fol. 131. 

5051. H.cquisitie aan alle bevelhebbers en officieren om de commie
zen en hun vertegenwoordigers bij te staan bij het dwingen van 
pachter Fr. Roelant, die rechten gc,pacht heeft te Cassel en Steen-

25 voorde, tot betaling van zijn sc hulden (Gent , 11 November 1649) 

30 

Reg . 567, fol. 131 V 0 -132. 

5052. Gunstig advies oYer het verzoek van de ingezetenen van den 
polder van Messene (bij Verrebrouck il) om vrijdom van alle las ten 
(11 November 1649) 

Reg. 567, fol. 132. 

5053. Twee brieven van den aartshertog worden door den bisschop 
van Gent op de Vergadering aangebracht : de cene, van 11 November, 
dringt aan op de prompte levering van de nog blijvende 2.000 zakken 
graan ; de l wee de (zelfde datum) dringt aan op het toes taan van 

... 
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gevraagde 100.000 gulden. Men besluit aan den aartshertog mede te 
deelen, dat maatregelen worden getroffen om de collegiën hierover 
len spoedigste te doen beslissen (23 November 1649) 

Reg. 567, fol. 132-133. 

5054. Men besluit aan den aartshertog mede te deelen dat men in 5 

het verzoek van de 100.000 gulden toestaat, ondanks het besluit de 
gelden van de subsidie te gebruiken uitsluitend voor troepen die in 
de provincie dienen. Men zal dit g·eld zooveel mogelijk uit het inkas 
van de impositiën halen. Dit alles echter op uitdrukkelijke voorwaarde, 
Uat men geen licentrechten zal heffen o1p de waren die uit Frankrijk 10 

afkomstig zijn en in de Vlaamsche havens worden aangebracht 
(14 November 1649) 

Reg . 567, fol. 133-134. 

5055. Brief van den aartshertog die opnieuw aandringt op het leve-
ren van de zakken graan (13 November, ontvangen op 17 dito) 15 

Reg. 567, fol. 134 en vo. 

5056*. (( Petitie van 100 m. guldens ter m aent. » (Brieven van 
12 November 1649) 

Reg. 567, fol. 135-136. 

5057. De petitie wordt gedaan door den graaf van Isenbourg op 20 

18 November. Men bepaalt den datum (in den tekst weggelaten) 
waarop de subaltern en hun advies zullen aanbrengen (brieven van 
12 November 1649) 

H.eg. 567, fol. 135. 

5058. Men besluit onmiddellijk 15.000 gulden te leveren van h et 25 

voorschot van 100.000 (20 November 1649) 

Reg. 567, fol. 136 en V 0
. 

5059. Opdracht aan de commiezen van I~per, Lombaert en Naugheer, 
om zoo spoedig mogelijk hun rekeningen voor te leggen (20 Novem-
ber 1649) 30 

Reg. 567, fol. 136 V 0
• 
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5060. Opdracht aan commies Volckaert om ongeveer 18.000 gulden 
te ontleen en aan den penning 16, om aan .T. Coornaert, koopman te 
Gent, 1.400 zakken rogge a 32 eh. 4 st. gr. per zak te betalen 
(25 November 1649) 

Reg. 567, fol. 137. 

5061. Maat.r·egden Yoor heL vergoeden van de verpleging·skosten 
der soldaten in het 0. L. V. klooster van Kortrijk (27 ovember 1649) 

Reg. 567, fol. 137 V 0 -138. 

5062. Men besluit, na ontvangen van een voorloopige beslissing 
10 van het Hof, van 26 November, te blijven bij de aanspraak op volle

dige gelijkstellin g met Brabant in zake licenten (29 November 1649) 

Reg. 567, fol. 138 V 0
• 

5063. Aan Jacques Flameng wordt voor geheel zijn leven een som 
van 25 gulden maandelijks en de huur van een huis toegestaan, voor 

15 zijn (( groote ende secreete diensten )) bij het henvinnen van Kortrijk 
(3 December 1649) 

Reg. 567, fol. i38 V 0 -140. 

5064. Na hel ontvangen vau de adviezen der subalternen over de 
subsidie, wordt besloten op 7 December collatie te houden (2 Decem-

20 ber 1649) 
Reg. 567, fol. 140. 

5065. Weigering van het belalen van placquillas aan het Duitsch 
regiment van baron van 'Vintersvelt (4 December 1649) 

Reg. 567, fol. 140 en V 0
• 

25 5066. Opdracht aan aUe militaire overheden om commies Lombaert 
bij te staan bij het innen van de !Pachten van 's lands middelen 
(7 December 1649) 

Reg. 567, fol. 140 V 0 -141. 

5067. Voorstel van het Hof : de waren uit Frankrijk en het laken 
30 uit Engeland zullen geen licentrecht moeten betalen, indien ze op 

neutrale schepen in onze havens worden ingevoerd. Men zal de col
legiën vragen of men zich hiermee mag tevreden stellen en dus over-
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gaan tot het betalen van wat overblijft van de toegestane 100.000 
gulden (10 December 1649) 

Reg. 567, fol. 141-142. 

5068. Gunstig advies van de Vergadering nopens het verzoek van 
den m agistraat van I~p er , om van zekere - niet vermelde - achter- 5 

stalligc betalin gen ie worden vrij gestelel (10 December 1649) 

Reg. 567, fol. 142 en V 0
• 

5069 ". cc Hes uitat fa ceorderen de loopend e middelen. » Zie nr 5056 ; 
omniu m vo tis (11 December 1649) 

Reg. 567, fo l. 142 V 0 -144 V 0
• 10 

5070. Men zal de collegiën raadplegen over de opportuniteit om bij 
de volgende verpachting van 's lands middelen te bepalen, dat nie
mand , oók niet de cc biddende ordrcs, bcsitlende leencn, erfgronden 
ofte renten binnen Vlaenderen oflc daerbuijten >> vrijdom van deze 
rechten zal genieten (12 December 1649) 15 

Reg. 567, fol. 145. 

5071. l\fen zal de collegiën raadplegen over het verzoek van den 
aartshertog (Bru sel , 12 December), om 3.000 zakken graan voor de 
~olda ten te leveren , of het aankoopen daarvan met het krediet van 
de provincie te ~ l eunen (13 December 1649) 20 

Reg. 567 , fol. !45-146 . 

5072. Opdracht aan de comm iezen om het geld van de loopend e mid
delen gereed te ho uden (14 December 1649) 

Reg. 567, fol. 146. 

5073. Verm inderin g van zijn schuld wordt toeges taan aan Filips 25 

Parent , borg va n Miehiel de Coninck, pachter van het recht op de 
bieren voor het ~eizoen in gegaan met Novem ber 1644 (14 Decem
ber 1649) 

Reg. 567, fol. 146 en V 0
• 

5074. Aangaande het rekwest ingedien d d oor den magistraa t van 30 

"\iVaaslen , meen t de Vergadering, dat hij het kwijt sch eld en van al zijn 
achterstallen ,-cr.dicnt (14 December 1649) 

Reg. 567, fol. 146 V 0
, 
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5075. Men besluit den volgenden dag naar Brussel te vertrekken 
met de hierna volgende acte presentatie (14 December 1649) 

Reg. 567, fol. 146 V 0
• 

5076•. « Acte presentatie subsidie. » (Gent, 14 December 1649) 

Reg. 567, fol. 147-11.9 V 0
• 

5077. Brief (18 December) van den aartshertog met verzoek om 
zonder verwijl de 100.000 gulden te leenen, zoodat ze binnen de acht 
dagen beschikbaar zijn. Hij wor{lt aan de collegiën overgestuurd 
(Brussel, 19 December 1649) 

Reg. 567, fol. 150. 

5078. De Vergadering, na haar Lerugkomst uit Brussel , besluit de 
400.000 gu ldP-n 11it te zenden (Gent, 22 October 1649) 

Reg. 567, fol. 150 V 0
• 

5079. Als antwoord op nr 5077, wordt besloten al het mogelijke te 
i5 halen uit de kassen van de commiezen. en het overige te leenen (Gent, 

22 October 1649) 

20 

25 

Reg. 567, fol. 150 V 0
• 

5080. Het verzoek, onder nr 5071 wordt afgeslagen (Gent, 22 Octo
ber 1649) 

Reg. 567, fol. 150 V 0 -151. 

5081. Gunstig besluit over het verzoek van de overste van het 
0. L. V. Hospitaal van Ieper om, gezien de duurte van het graan, een 
,·erhooging van vergoeding te verkrijgen voor het verplegen der 
soldaten (Gent, 22 October 1649) 

Reg. 567, fol. 151. 

5082. Maatregelen voor het opbrengen van de 100.000 gulden. Zie 
nr 5079 (Gent, 22 October 1649) 

Reg . 567, fol. 151. 

5083. Gratificatie aan den greffier van den Raad van Financiën 
30 Coosmans, yoor zijn diensten in het geschil nopens de licenten (Gent, 

22 October 1649) 
Reg. 567, fol. 151 vo , 
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5084. Beperking van het bedrag van de leveringen aan de troepen 
te Ieper (Gent, 22 October 1649) 

Reg. 567, fol. 151 V 0
• 

5085. Brief waarbij men het besluit onder nr 5080 aan den aarts-
hertog meldt (Gent, 22 December 1649) 5 

Reg. 567, fol. 152 en V 0
• 

5086. Brief waarbij men hem maatregelen onder n• 5082 meldt 
(Gent, 23 December 1649) 

Reg. 567, fol. 153. 

5087. Repartitie van de 400.000 gulden (zonder datum) 
Reg. 567, fol. 153 V 0 -155 V 0

• 

5088. Brief van den aartshertog, antwoord op n" 5087, hij beval 
aandringen o,p spoedige betaling (Brussel, 24 December 1649) 

Reg. 567, fol. 156. 

10 

5089. Brief van Leopoldus, die sterk aandringt opdat de 3.000 zak- 15 

ken g-raan toch zouden worden geleverd. Dit verzoek wordt aan de 
collegiën voorgeleg·d (Brussel , 24 December 1649) 

Reg. 567, fol. 156-157. 

5090. In het verzoek \Vorclt toegcslaau, ingevolg-e het schriftelijk 
advies van elk college (Gent, 29 December 1649) 20 

Reg. 567, fol. 157. 

5091. Maatregelen voor heL aankoopen van dit graan en brief waar
bij het besluit aan den aartshertog bekend gemaakt \vorclt (Gent , 
29 December 1649) 

Reo·. 567, fol. 157-158. 

5092. De brief van den aartshertog, van 31 December 1649, die toc

laHng bevat om den prijs van dit graan op de subsidie te valideeren , 
wordt ontvangen en aan de collegiën ove rg-estuurd (Gent. 4 Januari 
1650) 

Reg. 567, fol. 158-159. 

5093. De acte acceptatie subsidie wordt ontvangen en aan de hoofd
collegiën gestuurd; ze stemt niet overeen met de actc presentatie (Gent, 
17 Januari 1650) 

Reg . 567, fol. 159 V 0
• 

25 

30 
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5094"... << Acte accep tatie subsidie )) er \V ordt bepaald, dat de gelden 
l'an deze gewone bede zullen, uitgegeven worden , niet langer door de 
commiezen Yan het land, maar door den ontvanger-generaal van de 
bede. Deze comm iezen zullen om de drie j aar m oeten veranderd wor-

5 den -door de magistraten 'an de vie r hoofdcolleg iën (Brussel. 
3 Januari 1650) 

Reg. 567, fol. 159 v c-161. 

5095. lnO'evolo·e çen brief van den aartsherlorr van 17 .Januari 1650. 0 0 0 

1\ ordt aan elk hoofdcollege voorgeschreven de lijst op Lc maken van 
10 de hoevc€lheden g raan door h em vorig jaar aan de troepen geleverd . 

Deze lij ~ l Yolg-t (24 .lanuari 1650) 

Heg . 567, fol. 161 en vo. 

5096. Een brief vau den aa rt ·hertog gedag leekend 24 Januari , 
IYOrdt aan de hoofdcollegiën voorgeleg-d. Hij vcrzoekt hel lichten vau 

15 pionniers voor het afbr-eken van de vestingen van Meen en ; cu dit inge
volge een be luit van het Hof lc Brussel om de ve~lingcn die niel 
onontbeerlijk zijn , Ie sloopen. (26 Januari 1650) 

Reg. 567, fol. 16:1 v"-162 V 0
• 

5097. Eeu som Yan 15.000 a 16.000 g ulden die door (!en aartshertog 
20 werd aangenaao·d, word t geweigerd (Gent, !) Februari 1650) 

Reg. 567, fol. 162 V 0
• 

5098. Het vcrzoek onder n·· 5096 wordt afgeslagen; de aclc acceptatie 
van de subsidie wordt terugges tuurd. Het geschil gaat over de agenten 
l'an de uitbetaling . Zi·e n" 5094 (19 Februari 1650) 

25 Reg. 567, fol. 163. 

5099. Petitie gedaan door den g raaf van Lisbourg met l.u sschen
kom st van den voorzi tter van den Raad van Vlaanderen (8 Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 163. 

5100". cc Petitie extraordinaire van 800 m. gu ldens. n Tevens wordt 
30 de gewone bede Yan 100.000 gulden per maand gevraagd en de antici

patie van de helft. van de buitengewone subsidie (hrieven van 
28 Februari 1650) 

Reg. 567 , fol. 163 V 0 -166. 

\JO 

l 
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5101. Afgevaardigden worden naar den aartshertog gestuurd om 
verslag uit te brengen over conflikten van het Vrije en het kwartier 
van Gent met Sas-van-Gent en Sluis, n~pen s de grenzen van hun 
j urisdiclies (8 Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 166 en vo. 5 

5102. Bepaling van de data voor de verschillende verpachtingen 
(9 Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 166 V 0 -167. 

5103. Betalingen van \VCddrn aan ccnige officieren (9 Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 167. 

5104. Staal van executie ·wordt verleend aan den magistraat van 
Kortrijk (10 :Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 167. 

5105. Besluit over Ie gaan tot Je aanbesteding van de werken aan 

10 

de brug te Lovendegem (11 Maart 1650) 15 

Reg. 567, fol. 167 vo. 

5106. Staat van executie wordt toegestaan aan den magistraat van 
Watervliet (13 Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 167 V 0
• 

5107. Vrijdom van 's lands middelen wordt voorloopig en voor 20 

bepaalde hoeveelheden " ·aren toegcs taan aan het hospitaal te Oude
nam·de (14 ''I'J aart 1650) 

Reg . 567, fol. 167 vo . 

5108. Men besluit J e aanbesteding te doen van het maken van een 
ophaalbrug, te Moerbrugge (21 Maart. 1650) 25 

Reg. 567, fol. 168. 

5109. Rekwest aan den Raad van Financiën nopem: de rol van de 
commiezen in het uitbetalen der bede (zie nr 5094). Op dit rekwest 
:mhvoordt de Raad dat hij dit zal onderzoeken (rekwes t zonder datum, 
hesluit van den Raad van 17 Maart 1650) 30 

Reg. 567 , fol. 168 en vo. 
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5110. Men besluit. de oevers van de Zuidleie tusschen Gent en 
Oostende sleehls voor één jaar te verpachten, en wel aan de vorige 
pachters (21 Maart 1650) 

Reg . 567, fol. 168 V 0 -169. 

5 5111. Aangaande het rekwes t van den magistraat van Bouchoutc, 
is de Vergaderin g van advies, dat hij het kwijtschelden van al zijn 
achterstallen vcrdient (22 Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 169. 

5112. Mi b bc l<:ding van 900 g uleten " ·orc.l t aan de brouwer van 
to :\·ieenen hun pacht met zes maanden Ycrlengd (23 Maart 1650) 

Reo·. 567, fol. 169 en V 0
• 

5113. Besluit op den 29 Maart collatie le houden unr de petitie. 
Zie n r 5100 (Gen I , 23 Maart 1650) 

Reg. 567, fol. 169 V 0
• 

15 5114". (( Verpachtlnghe van J.e Provincie rechten. )) De pacht van 
bet recht ,-an 4 pond g roole per va t wijn \\·or.dt betwi l door 
Jan Pij11 en Lo ui ~ Manaulx. De eerste wint m et 61.100 g ulden. Maar 
zijn legen !ande r " ordt zijn borg, :amen met Loys van GhehnY , Jan 
Pij cke en Geeraert Pa theeL Het recht op YÏ5ch , zout en harin o·, betwU 

20 door Jan deLa le ur en Daniel de Baeke, I omt aan de Baeke m et 23.900 
gulden. Zijn borgen zijn Karel Robijn , Frans vand er Straeten , Willem 
,.-ander Moerc en Lenaert Han sscns. Willem Snoeck, die alleen een 
nanbod d oet , wordt pachter van ·den groo ten uitdrijf voor 3.129 g. 5 sch . 
Het eerste kw arlier van hel schaupsgeld " ·ordt fel betwist t.u s chcn 

25 Olivier d e Bocq, Pieler de Smet, .T an Pei n, Daniel de Baeke en .T an 
Vermeersch die wint met 2.280 g ulden . Het tweede kwartier wordt 
betwist door 0 . ·de Bocq en Jacquc · Saycl die wint met 3.200 g ukl cn. 
Zijn Lorgen zijn Joos eij en Joos Schalteman. Het. derd e kwarti<' r 
wordt in pacht genom en door Marlen van Langhenhave die wint Yal l 

30 :\.rent de Schijnkcle met 3.650 g ulden . Zijn borg is Daniel van . lekel
doorne. Het vierde kwartier wordt n of)'a l fel l1ctwist : Jan Pein , Gillis 
de Scheppere m e ten onderdoen voor Pietcr de Smet, die 1.857 gulden 
biedt. Zijn borg is Jacques de Jodc. Het vijfde en laatste kwartier ein 
delijk komt zonder mededinging aan Jan Boonc, m et een aanbod van 

35 5.100 g- ulden . Zijn borg is Jacque Mert cn. (Gent. 23 '\Taa rt 1650) 
Reg. 5G7, fol. 170-1ï3 V 0

. 
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REGISTER 568. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met 31 Maerte 1650 ende 
eijndende 18e" Ougste 1651. 

5115. De adviezen van de 1princ~palen over de laatst gevraagde sub-
sidie worden aangebracht (Gent , 31 Maart 1650) 5 

Reg. 568, fol. 1. 

5116 • . « Alvooreu re uit at op hel wb idie ten ' oorgaenden boeke 
k accorderen de loopende middelen » zie n•· 5100. Voor buitengewoon 
hulpgeld biedt de gees telijkheid 500.000 g uld en aan , Gent en Brugge 
300.000 . Het Vrije 400.000. Allen stellen voor gewone bede de loo- 10 

pende middelell voor (Gent, 31 Maart 1650) 

Reg . 568, fol. 1 v 0 -4 vo. 

5117. Afslaan van een verzoek 'an den aa rtshertog om betaling van 
20.000 o·ulclen (31 Maart 1650) 

Reg. 568, fol. '1 v u. iri 

5118. Elke vcrmindering van zijn ::,chulJ wordt geweigerd aan 
.\driaan d e Clercq , pachter van den brom."·er sgulden , den dubbelen 
impos t, ·den stuiver op eiken sloop wijn, h et g-root en het klein slacht
~·eld in de stad Ouden aa rde voor het winterseizoen 1650-1651 
(1 \pril 1650) 20 

Reg. 568 , fol. 5. 

5119. Gunstig advie over het verzoek van den mag istraat van 
Dik muide om kwijlschelding van zijn achterstallige quotas van de 
laa tste subsidies (1 April 1650) 

Reg. 568, fol. 5. 

5120. Nieuwe weigering van h el verzoek va n den aartshertog om 
pionniers voor het afbreken van d e veslingeu van l\'feenen , m et uit
zondering van de leenen muren, (brief van den aartshertog van 
21 Januari, hesluit en antwoord van 2 Apri l 1650) 

Reg. 568, fol. 5-6 V 0
• 

25 

;10 
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5121. Voorloopige vrijstelling van 's lands lasten , voor bepaalde 
hoeveelheden 1varen , wordt toegestaan aan het gasthuis van Geeraards
hergen (4 April 1650) 

Reg. 568, fol. 7. 

5 5122. Besluit op den volgenden dag naar Brussel te vertrekken om 
de acte presentatie van de subsidie over te brengen (4 April 1650) 

Reg. 568, fol. 7. 

5123 "' . « Acte presentatie nn het subsidie « Onder meer "\Yordt het. 
opmaken van een reglement op het logeeren van de doortrekkende 

10 soldaten gevraagd (Gent, 3 April 1650) 

Reg. 568, fol. 7 V 0 -10 vo. 

5124. Ter gelegenheid van het aanLieden van deze acle, heeft de 
aartshertog sterk aangedrongen opdat 100.000 gulden van deze subsi
die zoo spoedig mogelijk worden gelicht. Men besluit de principalen 

15 hierover bij hoogdringendheid te raadplegen (Brnssel, 6 April 1650) 

20 

Reg. 568, fol. 11. 

5125. Men besluit een gratificatie te schenken aan de pastoors van 
de hospitalen van de Bijloke, van Sint-.Tans te Brugge en van 0. L. V. 
te Ieper (Gent, 11 April 1650) 

neg. 568, fol. H v o. 

5126". « Resolutie te rnaeken eene buijse in den dijck van den 
Brughsschen vaert int quartier ghcnaemt het Swarte Gat >> YOOr de 
suatie van de wateren (Gent, 11 April 1650) 

Reg. 568, fol. 11 vo. 

:25 5127. In een brief van 9 April vraagt de aartshertog 500 zakken 
graan voor de garnizoenen van Nieuwpoort en Diksmuidc. Dil. wordt 
aan de principalen voorgelegel (Gent , 11 April 1650) 

Reg. 568, fol. 12 en V 0
• 

5128. Het verzoek (n" 5124) wordt toegestaan; brief zulks meldenel 
30 aan den aartt'-hertog (Gent, 12 April 1650) 

Reg. 568 , fol. 12 V 0 -i3. 
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5129. Opdracht aan commie~ Volckaerl om 70.000 gulden Ie lichten 
(Gent , 12 April 1650) 

Reg. 568, fol. 13 V 0
• 

5130. Staat nn executie \Yorclt toeges taan aan deu magistraat van 
(Ie kasseirij Ieper , voor zijn achterstallige quota in de subsidie 5 

van 400.000 gulden waarvan hij de kwij lschelding- vraagt (Gen I, 
12 April 1650) 

Reg. 568, fol. 13 v o. 

5131. Slaking van g-evangenschap " ordt locges laan aan Willelfl 
de Baes en aan zijn borg Jan de Bruijne, geexeculcerd voor hun achter- 10 

stallige ;pacht nn h et best.iaalgeld van he t zomerseizoen 1645 (in de 
kasseirij Korlrijk !1) (Gent., 12 April 1650) 

Reg. 568, fol. 13 vo. 

5132. He t toezicht over de brug te Lovemiegem wordt toevertrouwd 
aan Geeraert d e \'riese, kapitein 'an de landlieden aldaar (Gent , Hi 

12 April 1650) 
Reg. 568, fol. 14. 

5133. De brief van den aartshertog gedagleekend 14 April 1650, m et 
verzoek om 20.000 gulden Ie betalen voor de commissarissen van den 
train van de artillerie, Je rosm e Heijnbouls en consorten, wordt over- 20 

gemaakt aan de collegiën (Gent, 16 April 1650) 

Reg. 568, fol. 14 en V 0
• 

5134. Zelfde maalregel nopens een anderen brief vau Leopoldus, 
gedagteekend 15 April , ''aarin hi.i {]e Vcrgadering bedankt. voor het 
hesluit onder n'· 5128 vermeld (Gent. 16 April 1650) 

Reg. 568, fol. 15. 

5135. Zelfde maatregel ten opzicht e ,·an de volgende acte acceptatie, 
die blijkt niet overeen Ie stemmen m et <lc actr prt'sentatie (Genl , 
16 April 1650) 

Reg. 568, fol. 15 v o. 

5136'. << Acte acceptatie » zie n •· 5123. In margine staaL dal deze 
acte \vcrd terugges tuurd aan den aartshertog, omvville van de bepaling· 
betreffende de commiezen va n h et land . Zie nr 5094 (Brussel , 
15 April 1650) 

Reg. 568, fol. 15·v 0 -17 vo. 

30 

35 
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5137. De brief van den aartshertog, gedagteekend 19 April 1650, 
met verzoek om zoo vlug mogelijk het voorschot van 100.000 gulden 
te betalen, wordt aan de collegiën overg·emaakt (20 April 1650) 

Heg. 568, fol. 18. 

5 513 . Op hel vcrzoek onder n '" 5133 " unit i ng-egaau (25 A pril 1650) 

10 

Reg. 568, fol. 18 en y o . 

5139. Lijst van de aanwezigen op de Vcrgadering in het stadhuis te 
Brugge op 2 Mei 1650, \raar de aud itie van de rekeningen doorgaal 
(25 April 1650) 

Heg. 568, fol. 19. 

5140. De Yerlegenwoordigers die in u,pdrachl van de Vergadering 
naar Brussel, of naar een andere lad trekken , zullen ·lechl hull 
gewone vaca tie' crgoeding mogen cischen, plus hel vrach tgeld. Wit· 
uaar helleger lrekt, mag echter zijn voll e vcrleer in r~kcning im.: ugt'Jl 

15 (2 Mei 1650) 
Reg. 568, fol. 19 vo. 

5141. Sel>a liaan de Keijscr, grcfficr nut Burchl eH Zwijndrecht , 
wordt voorloopig aange teld tot ontvanger van het veer- eu kal eide
geld te Burcht C'll z,Yijndrecht in Yervang-ing Yan wijlen Jan Baers 

20 (2 Mei 1650) 
Reg. 568, fol. 19 v 0

• 

5142. Bevestiging van den vrijdom van s lands lasten van Jen 
heer Van der Haeghcn , commissaris van cic monsteringen (2 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 20. 

25 5143. De rcdemptie van J e provintielaslen wordt voor een jaar 
voortgezet aan de heerlijkheid van Steenhui e, mits betaling van 100 
pond groote (4 Mei 1650) 

Reg . 568, fol. 20 v o. 

5144. Brief van de Staten aan den aartshertog : ze vcrzellen zich 
30 legen het feil dat de loopende middelen zouden "orden uitgeo·eYcll 

door den ontvanger-generaal van ·de subsidies, met uitsluiting van de 
commiezen Yan het land; ze dringen opn ieuw sterk aan opdat een 
Vlaming de vacan te plaats in den Raad Yan Vlaanderen zou bekleeden, 



, 
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in ;plaats van den Brabander Verheijen waarvan men gewaag ! 
(5 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 20 V 0 -22 vo. 

5145. Leening van 20.000 g uld en ' oor de betaling onder 11 '. 513 
toeges taan (5 Mei 1650) 5 

Reg. 568, fol. 22 vo. 

5146". « Atlestatie van de vergaederinghe dat den eenen ofte den 
ancleren heer van cl'een oft e d'ander lil. in deputatie ghehauden wort 
voor present ende datter van sijn collegie g heenen ancleren heer m 
sijne plae lse en ean cernmen. >> (5 Mei 1650) 10 

Reg. 568, fol. 22 V 0 -23 vo. 

5147·'. (( Resolutie l.'opposeren j eghens die van Aniwerpen preten
uerende den ueurvaert in Ghendt. » De onvrij e schipper s van Gent 
spannen m et d e Antwerpenaren samen (6 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 24 . 15 

5148. Ac le accep tatie van de 20.000 g uld en be temd lot hel ge chul. 
Met brief van den aart shertog die de prompte betaling voor chrijfl 
(14 en 28 April, ontvangen op 6 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 24-25 vo. 

5149. Ondank~ be l ' erze l ' an de vertegenwoordigers van Gent, 20 

11 0rd l besloten een nieuw reglcm ent Ie maken op het betalen van de 
nchterstallige renten (7 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 25 v". 

5150. Men beslui I de onkos ten door .\ictt 11·oor l gedragen :Q'{'dnrend r 
het beleg· van fort ' ir mYendam, tr Yrt·g·orden (7 \ 'fei 1650) 25 

Reg. 568, fol. 25 vo . 

5151. Hel blijkt dal de soldaten l.e Nic11wpoo rl r 11 Oostende sedert 
een maand zonder brood zitten; op hun ldachl cll 11·ordt gcantwoonl 
dat men beraadslaagt over hel Yerzock Yan den aartshertog om 500 
zakken g raan Ie leveren (7 )lei 1650) 3û 

Reg. 568, fol. 26. 
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5152. Commies Pauwels Sprouckholf doet rekenschap voor de door 
hem ontvangen .pachten van de oevers en de baargiën; hij verklaart 
dat, alhoewel de door hem ontvangen sommen reeds 300.000 gulden 
bedragen en nog zullen aangroeien, hij slechts een vaste wedde van 

5 30 pond groote geniet. Men besluit hem te laten genieten van den 
150"n penning op de geïnde sommen (10 Mei 1650) 

iO 

Reg. 568, fol. 26 v•. 

5153. Vermindering van de achterstallig·e betaling van rooemptie 
van lasten wordt toegestaan aan Watervliet (11 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 26 v•-27. 

5154. Opdracht aan notaris Bulckaert om te zorgen voor het voor
leg·gen van de liquidatierekening van wijlen commies Cobbaert 
(14 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 27 en v•. 

15 5155. Opdracht aan verschillende commiezen om hun rekeningen 

20 

gereed te maken (14 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 27 v•. 

5156. Af laan van het verzoek van den aartshertog (gedagteekend, 
Brussel 29 April), om 500 zakken graan te leveren (14 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 27 v•-28. 

5157. Men besluit de subsidie uit te zenden. "« Vuijtsent ende repar
titie. n Brief met ~pdracht aan eiken contribuant om zijn quota op te 
brengen (Brugge, 20 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 28-30 v•. 

25 5158. Ondanks het vertoog van twee hoogpointers van de kasseirij 

30 

Kortrijk, besluit de Vergadering dat zij zoowel als hun collegas, 
geexecuteerd zijn en blijven tot het opbrengen van hun achterstallen, 
en dat moet overgegaan worden tot « executie reéle », met sluiten van 
het college en van de ka~ van hun inkom en (20 Mei 1650) 

Heg. 568, fol. 31-32. 
91 
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5159. Jan van Hecke wordt, voor drie jaar, aangesteld tot bewaker 
van de brug te Moerbrugge met het recht een stuiver te eischen van 
elk schip waarvoor de brug moet worden o,pgetrokken. Hij betaalt 
hiervoor 30 sch. gr. per jaar (21 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 32. 

5160"'. << De polders van Ste Lieven, .Teronimus, Ouddeman, Rous
selaere, Cruijspolder, St .Tan in Eremo, Passeguele e. a. gheleghen 

5 

in Ste Margriete inghedeijckt bij octroij van den coninck ende de 
Staeten van Hollandt. )) Die betreft een verzoek van het Vrije, dat. 
vreest dat deze gebieden allengskens heelemaal in handen komen van 10 

de Vereenigde Provinciën en vcrlangt dat de gezanten van den koning 
in Den Haag daartegen maatregelen treffen. De Vergadering schijnt 
deze vrees niet gewettigd te vinden (21 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 32 V 0 -33. 

5161. Op verzoek van de beheerders van het Sint-Julianus Godshuis 15 

van Brugge, wordt de som bestemd lot het onderhoud van Severijn 
Le Soeul verhoogd. Hij had, als sergeant, in 1640, de vijand een langen 
tijd tegengehoude11 in zijn inval op het land, door le weerstaan in 
het u Hollandsch Huis )). Kort daarop werd hij krankzinnig 
(24 Mei 1650) 20 

Reg. 568, fol. 33 en vo. 

5162. Het verzoek van de beheerders van het hospitaal Le leper om 
een vergoeding voor de groote onkosten die ze hebben gedragen wordt 
afgewezen (25 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 33 V 0 -34. 

5163. Afslaan van het verzoek van den aartshertog om placquillas 
aan het regiment Le Cha,puis C) te Damme, te betalen (25 Mei 1650) 

Reg. 568, fol. 34 en vo. 

25 

5164. Men besluit eenigc betalingen te doen aan de twee compa
gnieën bootslieden van k~piteinen L. Janss·ens en Nanghelaer (25 Mei 30 

1650) 
Reg. 568, fol. 34 V 0 -35. 

(1) Colanel Francisco Chapuis, van bourgondische afkomst. 
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5165'". << Antwoorde van sijne hoogheijt dat hij de previlegien van 
Vlaenderen in alles sal observeren en toutes choses raisonnable à la 
satisfaction que mérite Ie zèle cl promptittKle de la province ))' zie 
n• 5144. Wat het behandelen vnn de gelden van de bede door de com-

5 miezen aangaat, hij zal rekening houden met hun opwerpingen. 
Daarna volgt de nieuwe acte acceptatie subsidie, en nog een decreet. 
waardoor ingevolge klachten van de Staten de soldaten die bij de parti
culieren gelogeerd zijn , niet meer mogen eischen dan kamer en bed 
<< avecq l'accès di crct au feu du patron )) (11 Mei 1650) 

10 Reg. 568, fol. 35-38 V 0
• 

5166. Antwoord van de Staten : ze blijven bij hun verloog o.p al de 
punten" maar vcrklaren zich akkoord m et het veranderen om de drie 
jaar van de commiezen (Brugge, 2 .hmi 1650) 

Reg. 568, fol. 38 V 0 -40. 

15 5167. Betaling aan d e artilleristen die te Damme liggen, en Ie velde 
I rekken (Brugge, 2 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 40 en v • . 

5168. Maatregelen om aan de acht parochiën van het Ambacht van 
Veurne Ie doen belasting betalen, vermits ze daartoe voortaan in staat 

20 zijn (31 l\'Iei 1650) 

Reg. 568, fol. 40 v •. 

5169. Het verzoek van commies van Duerme, om de renten voor 
het jaar 1648 Ie mogen betalen, wordt afgeslagen (2 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 40 v•-41. 

25 5170. Het college van Gent heeft zich vcrzet legen he t opmaken van 
een reglement op het betalen der renten. Het LlijkL nu echter t.ot een 
overeenkomst geneigd; de Staten wijzen dit hcelcmaal af (3 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 41 en v•. 

5171. Een ponton wordt gestuurd aan den hee r \an Gils om in de 

30 Zuidleie bij Sint-Joris te liggen (3 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 41 V 0
• 
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5172. Men besluit, in strijd met het besluit onder n" 5163, aan deze 
troepen toch placquillas uit te betalen, en dit ingevolge een brief van 
den aartshertog gedagteekend Avesnes, 4 Juni 1650 (10 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 4i V 0 -42 vo. 

5173. Ingevolge een verzoek van het Vrije meent de Vergadering 5 

dat dit college recht heeft op kwijtschelding van een deel van zijn 
quotas in de laatste subsidies (Brugge, 13 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 42 V 0 -43. 

5174. De Vergadering schrijft aan den Raad van Financiën opdat 
aan het Vrije een zeker bedrag van de onkosten gedragen in 1648, 10 

zou worden vergoed (Brugge, 13 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 4.3 en vo. 

5175. Iteratief bevel aan de magistraten van de acht parochiën van 
Veurne Ambacht om een vertegenwoordiger te sturen voor het regelen 
van hun betalingen (13 Juni 1650) 15 

Reg. 568, fol. 44. 

5176. Brief van den Raad van Financiën gedagteekend 9 Juni, 
waarin gevraagd wordt of het niet mogelijk is om iets te reGupereeren 
van de quotas van de door de Fransehen bezette gebieden. Antwoord 
dat zulks heelemaal onmogelijk is (15 Juni 1650) 20 

Reg. 568, fol. 44-4.5. 

5177. Gezien de nood die blijkt uit bovenstaanden brief, wordt in 
cleliberatie gelegd of men de~ aartshertog niet zou kunnen bijstaan 
met een groote som, die men zou nemen uit de loopende middelen 
van het laatste winterseizoen waarvan nog maar weinig is uitgegeven; 25 

men besluit daarop voorloopig niet in te gaan (15 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 45 vo. 

5178. Aangaande het rekwest van den magistraal van P~peringhe, 
aan de Vergadering voor advies voorgelegd, wordt geoordeeld dat ze 
>vel kwijtschelding verdienen van een groot deel van hun achterstallen. 30 

Dergelijk besluit betreffende \iVaasten (Brugge, 15 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 4.5 V 0 -4.6. 
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5179. Uitbetaling van placquillas aan het regiment Chapuis (Brugg·e. 
15 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 46. 

5180. De wijnkooplieden van Ieper weigeren het recht van 4 pond 
5 groote per vat wijn te betalen aan de pachters Joos Stouthals 

en Joos Patheet (rekenjaar November 1649-1650), onder voorwendsel 
dat ze in de pacht niet konden worden begrepen vermits ze ten tijde 
van de verpachting onder Fransch gezag stonden. Hun standpunt 
wordt door de Vergadering niet aanvaard (Brugge, 15 Juni 1650) 

10 

15 

Reg. 568, fol. 45 en vo. 

5181. Aan .Jan Pijnken, gezegd Bolleken, wordt de zorg over de 
Steenbrug toevertrouwd met het recht een stuiver te heffen op elk 
schip, ·waarvoor hij de brug moet ophalen. Hij betaalt daarvoor 
30 st. gr. per jaar (Brugge, 15 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 45 V 0 -46. 

5182. De ponton die vroeger te Lovendegem lag, wordt mits behoor
lijk ontvangstbewijs, aan den heer van Bellem gestuurd (17 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 46. 

5183. De Vergadering meent, dat de magistraat van Geluwe recht 
20 heeft op een vermindering van achterstallige quotas in de belastingen, 

die hij in den Financieraad aanvraao· (Brugge, 18 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 47-48. 

5184. Betaling van de tweede halve maandelijksche betaling voor 
het jaar 1649, aan de troepen wier soldij ten laste van de gewone 

25 subsidie valt (Brugge, 18 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 48. 

5185. Opdracht aan de geestelijkheid en magistraat van Brugge, om 
te onderhandelen met Jan Hallé, die de corps de garde aan de Steen
brugge wil huren; ze zijn thans zonder nut, vermits het fort dat daar 

30 stond werd afgebroken en (( geplaneerd >> (21 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 48, 
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5186. Vrijdom van 's lands middelen wordt toegestaan aan den hetT 
Hendrik Le Gillon , raadsheer van de Admiraliteit (21 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 48 V 0
• 

5187. Twee jaarlijksche bedragen van het gebruikelijk steungeld 
worden betaald aan d e wateringe van Blankenberge (21 Juni 1650) 5 

Reg. 568, fol. 48 v•. 

5188. Bericht aan de magistraten van de acht parochiën van het 
Veurne Ambacht, dat men over een maand zal overgaan tot hun 
taxatie, buiten hun aanwezigheid, indien ze geen vertegenwoordigers 
~turen (22 Juni 1650) 10 

Reg. 568, fol. 48 V 0 -49. 

5189. Men besluit aan de mestres de camp en sergeanten-majoor 
twee maanden wedde te hetalen voor één aan de soldaten (22 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 49. 

5190*. « Resolutie te legghen eene brugghe tusschen den Exaerschen 1G 

dam(en) Coudenborn mits niet meer castende als 24 ponden gr . » 

(22 Juni 1650) 
Reg. 568, fol. 49. 

5191. Op zijn verzoek wordt aan Jacques van Stavele, mits 1.000 
gulden, het bestiaalgeld in de parochies van Veurne Ambacht in pacht 20 

gegeven, en namelijk te Oostduinkerke, Sint-Joris, Ramskapellc, Per
vijse, Kapelle, Stuivekenskerkc, Kaaskerkc, Oostkerkc, Uitkapelle , 
Nieuwkapelle, verder Loo, Lampernisse, Alveringem, Wulpen, Steen
kerke, Haaskapelle, voor het loopende zomerseizoen (23 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 49 v•-51. 

5192"'. << Resolutie om alle swaerigheden ende disputen te voorcom
mcn de rekeninghe purgative van den Lande te laeten doen voor com
missarissen van de Majesteijt niet jeghenstaende dat men sommighe 
hier te vooren sonder de selve magh ghedaen hebben ende dat van 
de impositien ende maelderije alleenelijek ende niet van den impost. » 30 

(27 Juni 1650) 
Reg. 568, fol. 51. 
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5193. Men besluit de soldaten die het kunn en doorslaan, van de 
BijJoke naar het ho pitaal van Mechelen te doen brengen (27 Juni 1650) 

Reg. 568, fol. 51. 

5194. Men besluit. aan de sergeanten-majoor van de regimenten de 
5 Stoppelacre en van Meghem zooal aan de mestres de camp, twee beta

lingen te doen voor één aan de soldaten (2 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 51 vo. 

5195. Brief aan den Raad van Financiën om te vernemen met ,\·elke 
middelen men de derde maandelijksche soldij van 1647 moel betalen , 

to daar het bedrag de subsidie van 100.000 gulden waarmee deze betaling 
moest gedaan worden, te boven gaat (Brugge, 4 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 51 V 0 -52 V 0
• 

5196. Ongunstig advies over het verzoek om vrijdom van 's lands 
middelen van (( eene Jan van Berghe, hem lovende poursuivant 

15 d'armes » (Brugge, 4 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 52 V 0 -53. 

5197. Men meldt aan den aartshertog, dat zich in de Bijloke voort
durend soldaten aanbieden, meest Spanjaarden, voorzien van een 
getuigschrift van hun kapitein, en die nochlans heelemaal niet ziek 

20 zijn (4 Juli 1650) 

25 

Reg. 568, fol. 53-54. 

5198. Aan Gonzales de Saldaigne worden de materialen van een 
barak aan de Leenbrugge toegestaan, als vergoeding voor de schade 
aangebracht aan zijn huis (7 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 54. 

5199. Voortzetting voor een jaar op de oude voorwaarden aan de 
pachters Jan de Voghele, Fr. Janssens, Jacques en Adriaen Herbij van 
de pacht van het beurtschip tusschen Gent en Brugge. * (( Interdictie 
an de Baerghemans eenighe briefven over te voeren op loon op de 

JO boete van 3 p. par. van eleken brief. » (7 Juli 1650) 

Reg . 568, fol. 54-55, 
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5200. Gunstig advies ov·er het verzoek van de Vrijschippers van 
Gent om vergoeding voor het vervoeren van artillerie in 1645 en 1646 
(8 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 55. 

5201 "' . « Sijnc hoogheijt doet in de vergaederinghe versoeken 5 

120 waeghens om te dienen in het legher inde plaetse van de gonnc 
ghelevert bij de cassetrijen die van gheenen dienst. en zijn, met 
antwoorde van de vergaederinghe naer consultatie van de Principae
len. n De petitie wordt gedaan door den voorzitter van den Raad van 
Vlaanderen, uit kracht van geloofsbrieven en onderrichtingsbricven 10 

gedagteekend 7 Juli. De Vergadering, in een brief gedagteekend 
Brugge, 12 Juli, antwoordt dat dit een « nieuwigheid >> is, doordat tot 
dan toe de kasseirijen zelf altijd de ·wagens opleverden; echter, gezien 
den toestand, zal de Vergadering toch met den grootsten spoed over-
gaan tot het aanwerven van deze wagens (petitie op 9 Juli 1650) 15 

Reg. 568, fol. 55-58 vo. 

5202. Dezelfde voorzitter verschijnt opnieuw voor de Vergadering 
en maakt een brief van den aartshertog over- benevens zijn geloofs
brief - gedagteekend 9 Juli; waarin de aartshertog zegt dat het leger 
bij gebrek aan levensmiddelen, zonder verliezen, het Fransche grond- 2o 

gebied (van voor Guise) heeft moeten verlaten C); hij vraagt hem in 
allerleij een hulpgeld van 150.000 gulden toe te zenden (11 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 58 V 0 -60. 

5203. Opstellen van de afvaardiging die het besluit nopens de 
wagens aan den aartshertog zal te kennen geven (12 Juli 1650) 25 

Reg. 568, fol. 60. 

5204. Antwoord - onder vorm van acte presentatie - op nr 5202 : 
alhoewel de laatste subsidie vrijwel uitgeput is en zelfs niet toereikend 

(2) Het Spaanseli leger is in Franluijl\ binnengevallen, ingevolge een overeenkomst 
m et Turenne (Corresp. , IV, nr 462) ; de hertog van Guise heeft voorgesteld, Guise over t e 30 
leveren (Ibid. , nr 463). Op 16 Juni begint b et beleg van deze vesting {VINCART, op. cit. , 
1650, blz. 503); op 11 Juli worden de Spa njaarden verplicht h et beleg op te brel<en (VINCART, 
op. ci t., blz. 508). Over dit beleg, b en evens Vincart, zie ook Lettres r clat'iv es au sièg e d e 
G-uise (BULL. Soc. LAO:-i , 1864, b . XIV, u lz. 220) ; Docw nents 1·e la t-i{s au. sieg e de Guis e (BULL. 
COMMISSION MONUMENTS HISTORIQUES DE LA FRA!XCE, 1852, b. lil, blz. 25); Tri01n]lhe d e la V'lUe 35 
de Guise, door JEAN-BAPTISTE DE VERilux. Pa rij s , 1G87; f- a l evé e rlu siège m 'is aet,ant G1Li se. 
s. ]. 5. d . 
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zal zijn voor het bekostigen van de g-eleverde wagens , zal de provincie 
lrachtcu de 100.000 gulden te leenen (14 en 15 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 60-61 V 0
• 

5205. Men besluit zes maanden vergoeding te betalen aan de weduwe 
5 vao ammunitionaris Corrydenaere (14 en 15 Juli 1650) 

10 

Reg. 568, fol. 61 V 0
• 

5206. Opdracht aan ingenieur B. de Buck om den steenweg te Mett
iestede te doen herstellen en om de nieuwe brug over de Zuidleie te 
Lovendegem te inspccteeren (16 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 61 V 0
• 

5207 . .:\lcn ontvangt van" ege de u Geheimen Raad een hetoog van 
den Brabander Arnoult Verheijen, om te hc,vijzcn dat hij bekwaam 
is tot bekleeden van de plaats van raadsheer de la Faille -die voorzitter 
geworden is - in den Raad van Vlaanderen. Dit document wordt eerst 

15 aan den Yoorzit.ler van dezen laatsten Raad voorgelegd (18 Juli 1650) 

Re3 . 568, fol. 61 v"-62. 

5208. ÜjJ verzoek vatJ den aartshertog, zal ntett trachten onmiddel
lijk 50.000 g-ulden te ontleenen (18 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 62. 

20 5209. Men besluit voor het dagelijksch onderhoud van elken vcr
pleegden soldaal in de Bijlokc, 10 ~tuiver::; daags le hetalen (19 Jnli 
1650) 

Reg. 568, fol. 62 v o _ 

5210" . Aenbestedinghe van de seh-e waeghens ende contract. 1> Zie 
25 nr 5201. De wagens kosten 6 g·ulden daags; men moet er echter slechts 

110 leveren (19 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 62 v "-63 v•. 

5211. Een deel van de vertegen1voordigers die de presentatie van de 
"agens gaan doen zijn , is naar AnhYcrpen g-e trokken om te trachten 

:10 <lanr het noodig-e geld te leenen, de anderen komen ten tg (21 Juli 1650) 

Reg. 568 , fol. 63 v"-64. 
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5212• . '' Acte acceptatie van de presentatie van d e Provintie over 
de selve waeghens. >> (18 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 64-65 v ". 

5213. Opdracht aan den commies van Gent om een deel van de toe-
gestane 100.000 g ulden te lcenen (22 Juli 1650) 5 

Reg . 568, fol. 65 vo. 

5214 . .Men weigert een evenlueelen aankoop van materiaal te bekos
tigen m et d e toeges tane 100.000 gulden (23 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 65 v 0 -66. 

5215. Een ponton wordt bes temd om m de vaart vau Plasschen- 10 

cl ale le '"orden gelegd (23 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 66. 

5216. He t toezicht en het besturen van de schuilen van het land 
wordt, na den dood van ' )\louter Raes, aan zijn zoon toevertrouwd 
(23 Juli 1650) i5 

Heg. 568, fol. 66. 

5217. Moeilij khcden bij het vinden van het geld voor het betale:Q 
,.an d e wagens (26 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 66-66 vo. 

5218. Opdracht aan commies Volckaert om te Gent of te Antwerpen 20 

me t dit doel geld Le leenen. Onderzoek van wat de andere commiezen 
kunn en afstaan (26 Juli 1650) 

Reg . 568, fol. 67. 

5219. Men zal aan den H.aad van Financiën m elden dat de gevraagde 
50 .000 g ulden (zie n r 52û8)te Gent klaar liggen (26 Juli 1650) 25 

Reg. 568, fol. 67. 

5220. Opdracht aan d e commiezen van imposiliën van Gent, Brugge 
en het Vrije om te zamen 70.000 gulden te leencn (30 Juli 1650) 

Reg. 568, fol. 67 vo . 

5221. Contrac t aangegaan voor het leveren der 110 n agens (20 Juli 30 

1650) 
Heg. 568, fol. 67 V 0 -7i V 0

• 
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5222 ~ . ~< Verloogh aeu siju hoogbijl dat eenen Brabander niet 
hab(i)el en is om raedtsheer Ie worden in Vlaenderen. >> Het gaat 
natuurlijk over Verheijen die beweert dat hij, als Maastrichtenaar , wel 
raadsheer kan worden in Vlaanderen. De brief van {le Staten is gericht 

5 tot den Geheimen Raad (30 Juli 1650) 
Reg. 568, fol. 70 V 0 -72. 

5223. Ingevolge een brief van den Haad van Financiën g·edagtee
kend 16 Juli, besluit men de enkele afdeelingen welke nog niet voor 
d·e derde maand van 1647 zijn betaald , die soldij te laten entfangen 

·to (30 Juli 1650) 
Heg. 568, fol. 72. 

5224. Opdracht aan Octaviaan van Maurissieit om de uoodigc her
stellingen te doen aan de oevers van de Zuidleie (2 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 72 V 0
• 

15 5225. Het college van Gent zal moeten last geven aan al wie zand 
gaat halen op de oevers van de vaart tusschen Gent en Mariakerke om 
<< .de putten die sij maeken, stracx toe te legghen, ende stijf te stam
pen , ende daernaer te decken met soden >> (2 i\.uguslllS 1650) 

Reg . 568, fol. 72 V 0
• 

20 5226. Aanbesteding van eenige ·werken aan dijken tusschen de 
Steenbrugge en Brugge (2 Augustus 1650) 

25 

Reg. 568, fol. 72 vo. 

5227. Maatregelen voor het betalen van geleverde zakken graan. Hel 
gelcl is niet bij de hand (2 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 72 v o. 

5228" . << Naer het sluijten van den peij s met de Hollanders, preten
deert de Kercke van Sluijs haere achtersteHighe croosen ~p den impost, 
met rescr~ptie dat die gheduerende den oorloghc sijn ghcconsignecrt 
gheweest ende dat sij de postericure moghen verhalen op den impost 

30 (van) haer district. >> (3 Augush1 s 1650) 
Reg. 568, fol. 73. 

5229. Slaking van gevangenis van Joos van Broucke, Ir Diksmuidc· 
voor schulden opgesloten. (3 Augustus 1650) 

Heg. 568, fol. 73 en vo. 
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5230. Opdracht aau Oclaviaan van Maurissien om hoeveelheden 
zinksteen aan te schaffen bes temd voor werken aan het sas, te Plas
schendale (4 Aug ustus 1650) 

Reg. 568, fol. 73 V 0 -74. 

5231. Regeling van de betaling voor hun vroegere leveringen van 5 

crraan aan Pieter Denij s en Gillis Nij s. Zie n" 4118 (8 Augï1stus 1650) 

Reg. 568, fol. 74-75 V 0
• 

5232. Ingevolge een vertoog van d e magistraten van d e kasseirij 
Ieper, worden protestbrieven gestuurd aan den aartshertog en den 
Raad van Financiën nopen s h<:' t gedrag van de troepen (13 Augus- 10 

tus 1650) 
Reg . 568, fol. '(:J v" -76 vo . 

5233. Don Philippe Strozzi , sergeant-majoor Yan een tercio Ita
liaansche ruiterij , legt zijn commissie van bevelhebber over het 
krij g·s volk in Vlaanderen voor (12 Augusll1 s 1650) 15 

Reg. 568, fol. 76 V 0 -77. 

5234. Op een bev·el tot be taling van een som vamvege den Raad van 
Financiën, gedagteekend 25 Juli , antwoordt de Vergaderin g dat er geen 
geld voorhanden is. Regelin g van d eze betaling (13 Augustu s 1650) 

Re~. 568, fol. 77-78. 

5235. Men zal d e princi,paleu raadplegen over het voorstel, om al de 
batige rechten te Burcht en Zwijndrecht, het veer en kalseidegeld 
uitgezonderd , voor een langen termijn Ie verpachten ~16 Aug-us
lus 1650) 

Reg. 568, fol. 78 en v o. 

5236". (( Resolutie het brughsken ligghendc bij Ste Cathelijne 
poorte over het Leijken van Assenbrouck leenende de waeteren van dat 
quartier naer de vesten van Brugghe te rnaeken in ~~teen (16 Augus
tus 1650) 

Reg. 568, fol. 78 vo. 

5237. Men staal d en ponton gelegen << van wederseijdca de vaert 
van Plassche ndaele, ande hvee speijen, in den Blanckc nbergschen 
overdracht ;, af aan d en mag·istraat van Brugge (16 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 78 v ". 

20 

25 

30 
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5238. Akkoord betreffende al huil achterstallen in de subsidies aan
gegaan met Cassel, Belle en de kasseirij leper (16 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 79 en V 0
• 

5239. Ondanks het bericht van een mogelijken aanval op Damme, 
5 weigert de Vergadering, bij gebrek aan grld, het. garnizoen aldaar te 

betalen (22 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 79 V 0
• 

5240. Maatregelen voor hel in orde brengen van de vestingen van 
Nieuwpoorl, Diksmuide en fort. Isabella (22 Augustus 1650) 

10 Reg. 568, fol. 79 V 0 -80. 

5241'. (( De carmes van Brug·ghe toeghcleijt ,·oor eene gifte tot 100 
pattacons tot het bauwen van hunne kercke .. >l (23 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 80. 

5242. Nieuw verzoek van hel Vrije en nieuwe weigering van de 
15 Vergadering, als onder nr 5160. Een afvaardiging van den Gehcimcu 

Raad , waarvan onder meer Malineus deelmaakt. werd met het onder
zoeken van de zaak gelast (24 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 80 en v" . 

5243. H.cgeling vau de belaling van 1\oCrklieden voor het fort Isabelk 
20 bestemd (26 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 80 V 0 -81. 

5244. De Vergadering, door den Raad vau Financiën geraadpleegd 
0\er het verzoek van den magistraat van Diksmuide om kwijtschelding 
van zijn quota in de laatste subsidie. brengt gnmtig advies nil 

25 (26 A ug11stus 1650) 
Reg. 568, fol. 81. 

5245. Betaling van de werken aan bet fort. Boesinge (26 Augus
tus 1650) 

Reg. 568, fol. 81. 

30 5246. Advies van de Vergadering ov·cr het verzoek van verschil-
lende pachters om kwijtschelding van hun pacht :dit wordt geweiger.d 
aan Joos vander Plancken , pachter van 's lands middelen in hel vijfde 
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kwartier in 1647, en voor de helft toegestaan aan Maximiliaan 
Delporlc, pachter van impo~l en impositiën in het kwartier van Mee
nen voor het jaar dat aanvangt met Mei 1645; wat het verzoek aangaal 
van den magistraat van Torhout om kwijtschelding van zijn achter
t; Lallige quotas, hem wordt vcrmindering van een derde toegestaan ;, 
(26 A Hgusl ll!' 1650) 

Reg. 568, fol. 81 v•-82 v •. 

5.247. Aan Wlillcm Meijnaerl, balj U\\ van de welachtige ,kamer, 
" ·ordL vrijdom van belasting geweigerd; zijn wedde en vergoedingen 
worden voor een deel vastgesteld (27 Augustus 1650) to 

Reg. 568, fol. 82 v•-83. 

5248. Vier afJuiten worden gestuurd aan den gouverneur van hel 
mag-azijn van het land (27 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 83. 

5249. :Men zal uileengaan op 29 Augustus, tot 16 October (27 Augus- Ui 

tus 1650) 
Reg. 568, fol. 83. 

5250". '' De Provinliereehtcn len jaere 1645 niet ghegheven ghe
weest sijnde voor subsidie maer het selvc subsidie opgheliclü gheweest 
sijnde door den ontfangher general ende bij de finantien ghedaen 20 

sijnde verscheijde moeleratien ende remissien , gheresolveert de ghe
remitlcerde partijen aen den ghemelden ontfangher te g·heven in 
betaclinghe. n (27 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 83 en v•. 

5251. De lijst van de aanwezigen op de Vcrgadering van 30 Sep- 25 

tember, te Gent , wordt aangekondigd maar werd niet overg·eschreven 
(27 Augustus 1650) 

Reg. 568, fol. 84. 

5252. Dezelfde dag wordt de hierna volgende petitie gedaan; men 
zal de adviezen van de subalternen onLvange11 op 17 October (27 Augus- 30 

tus 1650) 
Reg. 568, fol. 84 V 0

• 

~l 



- 735 -

5253" . « Petitie van 100 m. guldens ter maent ende subsidie extra
ordinaire van 800 m. guldens. >> (Barzoche, 4 September 1650) 

Reg. 568, fol. 84 V 0 -87 vo. 

5254. Voortzetting voor zes maanden en op de vroegere voorwaar-
5 den van het akkoord met de brouwers van ?vicencn (30 September 1650) 

10 

Reg. 568, fol. 87 V 0
• 

5255. Men zal vertegenwoordig-ers sturen naar Burcht en z,vijn
drecht om daar de noodige verpachtingen te doen en den magistraat te 
<< vermaken » (30 S~ptember 1650) 

Reg. 568, fol. 87 vo. 

5256. De ponton die lag in de Zuidleie te Bellem, wordt afgestaan 
aan den heer van Bellem, Charles H.ijm, ridder en voorschepen van 
Gent (1 October 1650) 

Reg. 568, fol. 88. 

i5 5257 *. « Resolutie te verleenen Yrijdom van rechten an den heere 
van Haveskercke pagie gheweest van haere hoogheij t vrauw Isabelle 
met conditie in cas van exces daerin voorsien sal worden bij midde] 
van taux. » (1 October 1650) 

Reg. 568, fol. 88 en vo. 

20 5258. Met de gelden bepaald onder n ,. 5219, worden, ingevolge een 
brief van Raad van Financiën van 30 September 1650, de herstellings
werken bekostigd aan de forten Blankenberge, Sinte-Therese, Sinte
Isabelle en Sint-Donaas (2 October 1650) 

Reg. 568, fol. 88 V 0 -90 vo. 

25 5259. Brief van de Vergadering, die aan dezen Raad de getroffen 
schikkingen meldt (Gent, 2 October 1650) 

30 

Reg. 568, fol. 90 V 0 -91 V 0
• 

5260. Regeling voor het innen van achterstallige pachten te Ieper 
(5 October 1650) 

Reg . 568, fol. 91 V 0 -92. 

5261. De adviezen van de subalternen over de laatste subsidie \Vorden 
ontvangen (Gent, 18 October 1650) 

Reg. 568, fol. 92. 

------- - ---~---
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5262. Besluit het terugsturen van de 110 wagens te vragen (Gent, 
l 8 October 1650) 

Reg. 568, fol. 92. 

5263*. « S'lants rekeninghen ghedaen_ tot Ghendt bij consente van 
heeren van Brugghe wiens tour het was sondrr Ie treeken in con se- 5 

quentie. >> (19 October 1650) 

Reg. 568, fol. 92 en vo. 

5264. Resolutie ' :an op Dinsdag eertskamende collatie te houden 
over de gevraagde subsidie (19 October 1650) 

Reg. 568, fol. 92 V 0
• 10 

5265 . .Maatregelen teg·en de onregelmatigheden bij het verpachten 
gepleegd om de verhoogingspremies te winnen 0 (20 October 1650) 

Reg. 568, fol. 92 V 0 -93. 

5266. Gunstig advies over het verzoek van de kapiteins van de afdee
ling van graaf van Grimbergen en van den heer van Coudenburg, om i5 

een der·de maandelijksche betaling voor he t jaar 1647 te ontvangen 
(20 October 1650) 

Reg. 568, fol. 93 en vo. 

5267. l\Jaatregelen voor eenige betaliugen aan de soldaten van kapi
tein Boddens, bevelhebber van het Sint-Donaas fort (20 October 1650) 20 

Reg. 568, fol. 93 vo. 

5268. Gunstig advies over het verzoek van Joos van \ iVesthuise om 
betaling voor het leveren van steenkool aan de troepen (20 Octo
ber 1650) 

Reg. 568, fol. 93 V 0
• 

5269. Betaling aan Pieter Denijs en Gillis Nijs (21 October 1650) 
Reg. 568, fol. 94. 

5270. Regeling van onderlinge tegenstrijdigheden in de betaling 
,·an het graan door de twee provcadors, Danckacrt en Wijckncrl. 

25 

(21 October 1650) 30 

Heg . 568, fol. 94 e'l vo. 

(3) Bij elke verhooging, werd een percentage toegekenLl aan den verhooger ; cle pach
ter-s hadden er dus belang bij, met zoo kleine somme mogelijk te verl1oogen. 
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5271. Verkooping van oud materiaal dat aan de provincie toebe
hoort (22 October 1650). 

Reg. 568, fol. 94 vo. 

5272*. « Hesolutie te gheven 40 p. grooten ande paeters Predikhee-
5 ren tot voltreeken van hun nieuw werck. ,, (22 October 1650) 

iO 

15 

20 

Reg. 568, fol. 94 V 0 -95. 

5273*. « Hesolutie te gheven an de kercke van Ste Miebiels tot het 
rnaeken van ·eene venster in den choor met last van de wa~pen van de 
provintie daerin te stellen. n (22 October 1650) 

Reg. 568, fol. 95. 

5274. Men besluit een vergoeding toe te staan aan de schippers die 
met hun schepen te Knokke liggen, met aan boord de officieren en 
het garnizoen van het fort aldaar dat onder water staat (26 Octo
ber 1650) 

Reg. 568, fol. 95 . 

5275 '" . « Hesuitat t'accorderen de loopende middelen ende voor sub
sidie extraordinaire elckx quote in 300 duijsent guldens. » Voor de 
buitengewone subsidie stelt de geestelijkheid 500.000 gulden voor, 
Gent, 300.000; Brug·ge, I~per en het Vrije hetzelfde (28 October 1650) 

Reg. 568, fol. 95 V 0 -99 vo. 

5276. Interpretatie door de Vergadering, van de drie eerste artike
len van het reglement op het heffen van een stuiver per sloop wijn 
ten laste van den tapper (29 October 1650) 

Reg. 568, fol. 99 V 0 -100. 

25 5277. Men zal de collegiën raadplegen over het verzoek van Water
vliet om voortzetting van rederoptie van de provincielasten (29 Octo
ber 1650) 

Reg. 568, Tol. 100. 

5278. Na debat, wordt besloten de collegiën te raadplegen over de 
3U betaling of niet betaling van de zakken graan tot het bakken van 

ammunitie brood bestemd, daar dit laatste op vele plaatsen niet wordt 
uitgedeeld (29 October 1650) 

Heg. 568, fol. 10Ö en V 0
• 

93 
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5279. Men verneemt dat, in hel kwartier van Ieper, de bevelhebbers 
troepen soldaten uitsturen om brood te zoeken op het platteland; de 
nood wordt daardoor zoo groot, dat vele landlieden het land gaan ver
laten. Men maakt dit bericht ten spoedigste over aan den aartshertog 
(31 October 1650) 5 

Reg. 568, fol. 100 V 0 -i01 vo. 

5280. De Vergadering wordt geraadpleegd over een rekwest om 
kwijtschelding van zijn quota in de impositiën voor het jaar 1647, uit
gaande van den magistraat van Poperinge; ze meent dat hem een 
derde van hun schuld kan wordex1, kwijtgescholden, omwille van den 10 

brand die daar heeft gewoed (3 November 1650) 

Reg. 568, fol. 101 V 0
• 

5281. Men besluit naar Brussel de volgende acte presentatie te gaan 
aanbieden (3 November 1650) 

Reg. 568, fol. 101 vo. 

5282*. << Acte presentatie subsidie. » (4 November 1650) 

Reg. 568, fol. 102-106. 

5283. Voortzetting van het akkoord met Watex·vliet, voor drie jaren , 
mits betaling van 1.700 gulden's jaars (4 Novcmher 1650) 

15 

R~.~.w.~. w 

5284. Opdracht aan de commiezen om de bedragen van de door 
hen geïnde loopende middelen bekend te maken (4 November 1650) 

Reg. 568, fol. 106. 

5285. Brief van den aartshertog, met toelating voor de commiezen 
om voor dezen keer te beschikken over de gelden van de gewone bede 25 

(30 October 1650) 
Reg. 568, fol. 106-107. 

5286. Weigering van het betalen van hun vaccatiën aan de commis
sarissen van de monstering (7 November 1650) 

Reg. 588, fol. 107. 

5287. Herhaling van de opdracht onder nr 5284 (17 November 1650) 

Reg. 568, fol. 107. 

30 
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5288 . Hel advies van de commiezen wordt ingeroepen nopens het 
verzoek van de pachters Ant. Persijn, Meten Hoet, Jan Roens en Jan 
vander Banck om kwijtschelding van hun ·pacht en (17 November 1650) 

Reg. 568, fol. 107. 

5 5289. Ongun lig ad vies over een dergelijk ' erzoek vanwege Gillis 

10 

Vollant en Walrave de Kerle, van l~per , en vanwege Joos Herrije, 
pachter van het bestiaalgeld in het vierde kwartier (17 November 1650) 

Reg . 568 , fol. i07 V 0 -i08. 

5290" . << Acte acceptatie. )) (13 November 1650) 

Reg. 568: fol. 108-110 v o. 

5291. De aartshertog verzoekt 100.000 gulden voorschot op deze sub
sidie (gedagleekend Brussel, 13 November). De brief wor·d t aan de 
collegiën ges tuurd (19 November 1650) 

Reg. 568, fol. HO V 0 -iii. 

15 5292. Betalin g van zakken graan voor het leger bestemd (22 Novcm
her 1650) 

20 

Reg. 568, fol. HL 

5293. Onderhandelingeu m ei 1•Iceregem betreffende achterstallige 
quotas (22 November 1650) 

Reg. 568, fol. Hi V 0 -ii2. 

5294. Betaling van wedrlc en << grat.uiteiten )) aan Cornelis vander 
Schuijren , advocaat bij den Raad n n Holland en zaakgela stigde van 
d e provincie in Den Haag (23 i\ovember 1650) 

Reg . 568, fol. ii2 en V 0
• 

25 5295. Gratifica tie nan i\ . Ognati , secretaris van den nartsherlog, ter 
gelegenheid van zijn huwelijk (25 No vember 1650) 

Reg. 568, fol. ii2 v o. 

5296. Een Lricf van d en aartshertog, gedag teekend 22 ~ovcrnbcr 
en handelend over hètzelfde als onder nr 5291 , wordt aan d princi-

30 palen overgemaakt (25 November 1650) 

Reg. 568, fol. 112 V 0 -i13 v• . 
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5297. Ongunstig advies over het rekwest yan den magistraat van 
Steegers aan den Raad van Financiën, om lnvijtschelding van zijn 
aandeel in het maaldcrijgeld, impost en impositie sedert 1645 
(25 November 1650) 

Reg. 568, fol. 113 V 0
• 5 

5298. Men besluit op den eersten Maandag van den Vasten aan te 
vangen met de auditie van de rekeningen (26 November 1650) 

Reg. 568, fol. 113 V 0
• 

5299. Ongunstig advies over het verzoek van Cornelis de Vos om 
kwijtschelden van zijn pachten, ingediend in den Raad van Financiën 10 

(26 November 1650) 
Reg. 568, fol. 114. 

5300. De vergadering eischt dat men haar over dergelijke zaken 
schriftelijk zou raadplegen (27 November 1650) 

Reg. 568, fol. 114. 

5301. Derde brief van den aartshertog over hetzelfde (zie n• 5296) 
gedagteekend 27 November, hij wordt aan de principalen gezonden 
(29 November 1650) 

Reg. 568, fol. 114-115. 

15 

5302. Staat van executie wordt toegestaan aan den magistraat van 20 

Kortrijk voor zijn achterstallige quotas, waarvan hij het kwijtschel
den verzoekt (1 December 1650) 

Reg. 568, fol. 115. 

5303. Men besluit de gebruikelijke wedde te betalen aan den bevel
hebher van het fort Roodenhuize (1 December 1650) 

Reg. 568, fol. 115 en vo. 

5304. Vergoeding aan geneesheer Quaré, voor zijn diensten in het 
gasthuis te Ieper (1 December 1650) 

Reg. 568, fol. 115 y 0
• 

25 

5305. Men zal aan den Raad van Financiën vragen, · de magistraten 3o 

van Poperinge en Loo met geweld te mogen executeeren (1 Decem
ber 1650) 

Reg. 568, fol. 115 vo. 
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5306. Men zal de principalen raadplegen over een eventueele ver
pachting van de middelen in de kwartieren van Veurne en Winnox
hergen, waarvoor zich pachters aanbieden (1 Deoemher 1650) 

Reg. 568, fol. 116. 

5 5307. Afslaan van het verzoek van Jan Roens van Poperinge om 
vermindering van zijn achterstallige pachten (2 December 1650) 

Reg. 568, fol. 116. 

5308. Gedeeltelijke kwijtschelding en slaking van gevangenschap 
wordt toegestaan aan Jan Bouthem, borg van Thomas Boone, pachter 

10 van den impost in de stad en roede van Meenen (2 December 1650) 

Reg. 568, fol. 116. 

5309. Het advies van commies Lombaert wordt ingeroepen nopens 
het verzoek van Chrisliaan Vitse, borg van zijn vader Jan , pachter van 
de middelen in verschillende parochies van Belle en Cassel Ambacht 

15 (2 December 1650) 

20 

Reg. 568, fol. 116 V 0
• 

5310. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van 
Hazebroek om voortzetting van zijn octrooi tot lichting van 30 stuivers 
groote per ton goed bier (2 December 1650) 

Reg. 568, fol. 116 V 0
• 

5311. Ingevolge het verzoek onder nr 5291 vermeld wordt besloten 
50.000 gulden te lichten, daarbij komt u vertoogh jeghens d'exactien 
van de Gouverneurs van de steden )) (Gent, 3 December 1650) 

Reg. 568, fol. 116 V 0 -118. 

25 5312. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van 
Waasten om kwijtschelding van al zijn achterstallen (5 Decem
ber 1650) 

Reg. 568, fol. 118. 

5313. Voortzetting voor zes jaar aan Fr. Alverdoes van zijn com-
30 missie van sasmeester te Plasschendale, waarvoor hij j aarlijks 25 pond 

groote betaalt (5 December 1650) 

Reg. 568, fol. 118 en V 0
• 
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5314. Slaking uit de gevangenis, na twee jaar executie, en gezien 
zijn << notoire » armoede, wordt toegestaan aan den vroegeren pachlf'r 
Raphael van ~·Ialzaeke (5 December 1650) 

Reg. 568, fol. i18 v 0 -H9. 

5315. Men besluit de acte acceptatie te aanvaarden (5 Decem- 5 

ber 1650) 
Reg. 568, fol. 1H) V 0 -120. 

5316. Voorloopige vrijdom van lasten wordt toegestaan, voor 
bepaalde hoeveelheden waren, aan de zusters van het klooster te Aalst, 
die de zieke soldaten verplegen (6 December 1650) 10 

Reg. 568, fol. 120. 

5317. Het voorstel om de militaire macht in te roepen bij het exé
cuteeren van de schuldenaars van de provincie. wordt aan de hoofd
collegiën Yoorgelegd (6 December 1650) 

Reg. 568, fol. 120 V 0 -121. 

5318. Opdracht aan de vertegenwoordigers van !~per om te onder
handelen met de weduwe van pachter Quidoncle, om te zien hoeveel 
er van ZIJn schulden kan worden gered (6 December 1650) 

Reg. 568, fol. 120 V 0 -121. 

lf• 

5319. Opstellen van een afvaardiging die zal informecren naar de 20 

afpersingen van de gouverneurs in het kwartier van Ieper, om daar
legen in den Geheimen Raad te prolesteeren (7 December 1650) 

Reg. 568, fol. 121 V 0
• 

5320. Verloog aan den Haad van Financiën legen het verzoek van 
Louis l\.fanaulx, om vermindering van zijn schulden als pachter van 2 ~· 

's lands middelen in de districten van Kortrijk, Aalst, Oudenaarde en 
Geeraardsbergen, yoor 1646. Ze werd hem toegestaan door de schepe
nen van Gent, geweigerd door uitspraak van den Raad van Vlaanderen , 
thans is de zaak voor den Raau van Financiën gebracht (Gent , 7 Decem-
~1~ ~ 

Reg. 568, fol. 121 V 0 -122 V 0
• 

5321. Men besluit dat de commies van de maalderij van Ieper zal 
mogen verder gaan met de betaling van de renten (8 December 1650) 

Reg . 568, fol. 122 V 0
• 
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5322. Gratificatie aan den officiaal van de Audientie Lindich 
(8 December 1650) 

Reg. 568, fol. i22 V 0 -i23. 

5323. Maatregelen voor de leening van de 50.000 gulden voor den 
5 tijd van twee maanden (8 December 1650) 

Reg. 568, fol. i23. 

5324. Men besluit de subsidie van 300.000 gulden uit te zenden 
(8 December 1650) 

Reg. 568, fol. i23 en V 0
• 

10 5325 '" . « Repartitie ende vuijtsent van 300 m. guldens. » (8 Decem
ber 1650) 

Reg. 568, fol. i24-i26 V 0
• 

5326. Regeling betreffende gelden, die door de weduwe van com
mies Naugheer moeten worden terugbetaald aan de geldschieters 

15 (9 December 1650) 

Reg. 568, fol. i26. 

5327. Opdracht aan de commiezen om hun rekeningen gereed te 
houden (9 December 1650) 

Reg. 568, fol. i26. 

20 5328. Afslaan van het verzoek van Passchier Michiels om kwijt
schelden van zijn pacht van den impost op bieren en wijnen in de 
dertien parochies van de kasseirij Kortrijk, voor het jaar 1645 
(9 December 1650) 

5329. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 13 Januari 
25 1651 , te Gent (9 December 1650) 

30 

Reg. 568, fol. i27. 

5330. Op denzelfden dag wordt de hiernavolgende petitie gedaan. 
Besluit dat men op 26 en 27 December. de adviezen van de suballemen 
zal Yerwachten (9 December 1.650) 

Heg·. 568, fol. i27 vo. 
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5331 *. << Petitie van 100 m. guldens ter maent ende een subsidie 
~~xtraordinaire van 800 m. guldens. » (Brieven van 20 December 1650) 

Reg. 568, fol. 127 V 0 -129 V 0
• 

5332. De aartshertog bedankt de Vergadering voor het toestaan 
van het voorschot van 50.000 gulden en belooft maatregelen te treffen 5 

tegen de « exactien >> van de gouverneurs; dit wordt aan de collegiën 
overgemaakt (13 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 129 V 0 -130. 

5333. De Principalen zullen worden geraadpleegd nopens het ver
zoek van markies Strozzi om een wedde van 300 kronen per maand als 1o 

~uperintendent van het krijgsvolk (13 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 130. 

5334. Vergoeding aan de weduwe Naugheer voor hetzelfde als onder 
n• 5326 (14 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 130. 

5335. Men besluit vertegenwoordigers te sturen naar Brussel om 
daar de gouverneurs die zich van « exactien, concussien ende excessen >> 

plichtig maken, voor de rechtbanken te vervolgen (14 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 130 vo. 

15 

5336. Na het ontvange1~ van de adviezen van de subalternen over 20 

de subsidie, wordt den dag van collatie vastgesteld op· 9 Februari 
(Gent, 27 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 130 vo. 

5337 " . « Resolutie aen sijne hoogheijt jeghens de extorsien van de 
gouverneurs voor het handen van de collatien ofte dat anderssints 25 

over het subsidie niet veel te verwachten en is. >> De aartshertog had 
beloofd de handelwijze van de gouverneurs door het uitvaardigen van 
een plakkaat te bestrijden (Gent, 27 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 130 v 0 -131. 

5338. Men besluit op 29 Januari uiteen te gaan (Gent, 27 Januari 30 

1651) 
Reg. 568, fol. 131 v" . 
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5339. Men besluit zich te verzetten legen het heffen van een recht , 
eenige jaren te voren door de Staten van Heneg·ouwen ingesteld, op 
het hout dat. naar Vlaanderen wordt gevoerd (Gent, 27 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 131 v•. 

5 5340. Slaking uit de gevangenis vau Jacques Dhave, pachter van 
den impost in de stad en roede van Tielt Yoor het zomerseizoen 1645 
(28 Januari 1651) 

Reg. 568, fol. 131 v•-132. 

5341 ·. « Resullat t'accorderen voor subsidie ordinaire de loopende 
10 middelen ende voor extraordinaire elcx quote in 400 duijsent guldens. » 

Zie n,. 5331. Voor buitengewoon hulpgelu bedraagt het aanbod van de 
Geestelijkheid en Brugge 500.000 gulden en dat van uc overige colle
giën 400.000 gulden. De gestelde voorwaarden zijn : regelmatige 
levering van het ammunitiebrood, verbod aan hel kapittel van Ronse 

15 om de provincie te verlaten en eindelijk, dat (( sil entie geim1poneert » 

worde aan den candidaat raadsheer Verheijen (14 Februari 1651) 

Reg;. 568, fol. 132-135 v•. 

5342' . (( Resolutie Ie versoeken aen die van Iprc hun consent dal 
de rekeninghen ghehoorl worden binnen Ghendt sonder prcjuditic 

20 Yan hunnen tour. » (14 Februari 1651) 

Reg. 568, fol. 135 v•-136. 

5343 '- . u Resolutie de bramvers teil platten Lande te verbieden te 
tappen. » (16 Februari 1651) 

Reg. 568, fol. 136 en v•. 

25 5344'. u Rescriptie jeghens een apparent concept van te vcrcao
pen de tresorien ende ontfangherijen van de provintie. » Dit voorstel , 
uitgaande van eenige 1< zeleusen >> was door den Raad van Vlaanderen 
voor advies voorgelegd aan de hoofdcollegiën en eenige subalternen. 
De Staten be\\·eren echter dat deze posten belooningen zijn voor goede 

30 diensten (17 Februari 1651) 

Reg. 568, fol. 136 V 0 ·137. 

5345 . Men besluit 0:p het verzoek onder nr 5333 in te gaan 
(17 Fehn1ari 1651) 

Reg. 568, fol. i37 en v • . 

--- ----
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5346. Advies dat in het verzoek van de hoogpointers van de kassei
rij Oudenaarde om kwijtschelding van hun quotas in de subsidie van 
1649, in zekere mate mag worden voldaan (18 Februari 1651) 

Reg. 568, fol. 137 v". 

5347*. (( Acte presentatie subsidie. >> ' (( Bij deselve acte wort ghein- 5 

sisteert ten fijne den raedt van staeten (sic, voor Geheime Raad) silentie 
gheimponeert worden ten aensien van de poursuite van eenen Bra
bander pretenderende Raedtsheer te worden in den Raedt van Vlaen
deren. » De Vergadering verzet zich vrij heftig tegen het voorstel om 
alle middelen van het land af te schaffen en te vervangen door een 10 

algemeene belasting van een zesden denier op alle inkomsten van 
gronden en huizen, alsmede de ambten te vcrkoopcn. Zie nr 5344 
(Gent, 19 Februari 1651) 

Reg. 568, fol. 137 V 0 -142 vo. 

5348. Bepaling van de data van de verpachtingen (13 Maart 1651) 15 

Reg. 568, fol. 143. 

5349. Men besluit een tweede maandelijksche betaling voor het jaar 
1650 aan .de troepen loe te staan (13 Maart 1651) 

Reg. 568, fol. 143. 

5350. l\<len besluit de principalen Le raadplegen nopens het verzoek 20 

van den prins de Barbançon om vergoeding voor zijn twee reizen naar 
de Vergadering (hij heeft de petitie gedaan) (17 l\faarl 1651) 

Reg. 568, fol. 143. 

5351. Op een verzoek van den Haad van Financiën, om advies geeft 
de Vergadering voor haar meening le kennen dat men aan den 25 

magistraal van Diksmuide al zijn achterstallen mag kwijtschelden, 
zonder hem echter Yoor de toekomst van zijn quota vrij te stellen 
(18 Maart 1651) 

Reg . 568, fol. 143 en V 0
• 

5352" . (( Ac te aece,platie subsidie »; een voorschot van 100.000 gul- 30 

den wordt geeischt, men zal de commiezen om de drie jaren moeten 
vervangen, althans zoolang de Staten de loopende middelen voor 
gewone bede toekennen: de aartshertog zal ·het voorstel betreffende 
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den zesden denier en het verkoopen van de ambten doen ondcrweken; 
aangaande de zaak Verheijen en deze van hel kapittel van Ronse, zal 
men beslissrn naar reeht (10 Maart 1651) 

Reg . 568, fol. 143 v•-1~ V 0
• 

5 5353. Opdracht aan de commiezen F. Volckaert van het kwarti er 
van Gent, Nicaisc van Volden van dat van Brugge, Frans van Calloen 
van dat van het Vrije, om te zamen 100.000 gulden te lichten 
(21 Maart 1651) 

Heg . 568, fol. 145 v•. 

'IO 5354. Laatste betaling aan de weduwe nm ing·enieur Vlassue 
(26 ~Iaart 1651) 

Reg. 568, fol. 145 v • . 

5355. Opdracht aan Jacques du Laurij , tweede pensionaris van 
Gent, om m et andere vertegenwoordigers verzet aan te teekenen tegen 

15 het vonnb door den Geheimen Baad op 23 Maart gegeven ten gumte 
van Arnoult Verheije (27 Maart 1651) 

20 

Reg. 568, fol. 145 v•-146. 

5356. ?\'[en besluit de rente Yau 400 pond groote Yan de weduwe ' 'an 
DoOI'me te lossen (27 Maart 1651) 

Heg. 568, fol. 146. 

5357. lngeYo1ge klachten vau ecuigc :s uba11emell, wordt beslo ten de 
verpachtingen van 's lands middelen Ie laten doorgaan op de volgende 
wijze : hel bestiaal en maalderij recht , parochie per parochie, en al de 
andere rechten , per kasselrij , zooals vroeger ; echter zullen de drie 

25 speciën , 't is Ie zeggen : 1 o hel 8lag (sic): 2• de bieren; 3• de wijrlCJl 
en brandew-ijnen, elk afzonderlijk worden vcrpacht , en niet te zamcn 
zooals lo t nu toe h et geval was (27 \Iaart 1651) 

30 

5358. Twaalf maanden \ au zijn wedde worden betaald aan baron 
Ca mnrgo, g-ouvernem nn Damme (27 l\fanrl 1651) 

Reg·. 568, fol. 146 y o . 

5359. Weig·ering, bij gebrek aau geld , Yan betaling van de wedde 
\ ï ll1 den nmmunitionaris van Oudenaarde. Joos Spiere (2!) ~bnrt 1651) 

Reg. 568, fol. 146 " " . 

I 

t 

l 
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5360'". « Decreet dat cessie van goede gheen plaetse en heeft int 
regardt van de Provintierechten ende dat den gonnen cessie doende 
moet compareren in persoone met onghedeckten hoofde, souder man
tel ende sonder cincture >> ingevolge het plakkaart van 20 October 1541 
(25 Maart 1651) 5 

Reg. 568, fol. i47 v 0 -i48. 

'5361. Brief van den aartshertog die beveelt dat ierleteen de midde
len betale (25 Maart 1651) 

Reg. 568, fol. i47 en v•. 

5362. Voortzetting op dezelfde voorwaarden en voor zes maand , van fO 

het akkoord met de brouwers van Meenen (31 Maart 1651) 

Reg. 568, fol. 148. 

5363. Aangaande het verzoek van de magistraten van Oudenburg· 
m Gistel om algemene kwijtschelding voor het verleden en voor de 
loekomst, is de Vergadering van meening dat men hun quotas tot 1651 15 

mag kwijtschelden (31 Maart 1651) 

Reg. 568, fol. i48 V 0
• 

5364 '" . « Hesolut.ie t'excuseren het appointement van den gonnen 
vuijt den naeme van de majesteit doende de petitie als gheen last 
'vesende van de Provintie. >> (31 Maart 1651) 20 

Heg. 568, fol. i48 V 0
• 

5365. Opstellen van een gezantschap dat naar Brussel zal gaan rpro
lesteeren tegen de uitspraak van den Geheimen Raad ten gunste van 
Verheijen, alsmede tegen de afpersingen waaraan de militaire gouver-
neur!' zich plicht.ig maken (1 April 1651) 25 

Reg. 568, fol. 148 V 0 -i49. 

5366. Gratificatie aan den heer van Bellem e) voor het bouwen van 
de kerk aldaar (1 April 1651) 

Reg. 568, fol. 149. 

(•) Charles Rijm , !leer van Bellem. 30 
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5367. Kanunnik Blijleven C), kapelaan van het << oratoire )) van 
Brussel, verkrijgt vrijdom van 's lands middelen (1 A1pril 1651) 

Reg. 568, fol. 149. 

5368*. << Verpachting he van de respeclive Provin lierechten. )) Hel 
5 recht van vier pond per vat wijn komt zonder mededinging aan Jan 

de Lateur, met 64.101 gulden, zijn borg is Alberl Leijns, van Lokeren , 
en zijn certifiant Louis Manaulx, van Gent. Het recht op zout, visch 
en haring wordt betwist door Marten van Oozeele, Jan Pijn en Willem 
Snoeck die wint met 23.075 gulden, zijn borgen zijn Jan Le Comtc 

iO en Jan Pein, en zijn certifiant Lieven Pein, van Gent. De groote uitdijf, 
anders min gegeerd, wordt nogal hard betwist door Willem Snoeck, 
Louis Manaulx, Marten Minne en Jan Minne die het. haalt met 2.190 
gulden, Marten Minne is zijn borg. Het eerste kwartier van het schaaps
geld wordt betwist onder Segher Rijckaert, Dominicus Vermeersch, 

15 Marten Minne en Jan Pein die wint met 2.180 g. 10 st., zijn borg is 
Louis van Geluwe en zijn certifiant Lieven Pein, allebei van Gent. Het 
tweede kwartier, betwist door Jacques Saeij, van Destelbergen, Jacques 
Bels, Dominicus van Meersch, komt aan dezen laatste met 3.803 g. 5 st., 
zijn borg is Segher Rijckaert van Waarschoot en zijn certifiant Jan 

20 van Meersch, van den Grooten Raad le Mechelen. Het derde kwartier 
wordt heftig betwist onder Albcrtus Leijns, Loys van Geluwe, Pieter 
de Smet, die wint met 4.441 gulden, Jaspar de Smet, van Assenede, 
is zijn borg. Het vierde k'vartier wordt betwist onder Willem van 
Wontergem, Willem Snoeck, Marten Minne en Jan Pein die wint met 

25 2.098 g. 10 st. 1/2. Het vijfde lnvartier eindelijk wordt betwist door 
Lieven Neijt, Jan Pein en Pieter de Smet die het haalt met 6.110 gulden 
(3 April 1651) 

30 

Reg. 568, fol. 149-153. 

5369. Men besluit de acte acceptatie niet te aanvaarden (4 April 1651) 

Reg. 568, fol. 153 V 0
• 

5370. Afwijzen van het verzoek van de gravin van Nassau om beta
ling van 34.000 kronen die de Staten aan haar echtgenoot verschul
digd waren (4 April 1651) 

Reg. 568, fol. 153 V 0
• 

35 (S) Filips Blijleven , kanunnilc van de hoofdl(erk te Gent . 
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5371. Opdracht. aan ·de commiezen om aan elke « wet >> voor oogen 
te houden, dat ze voor iedere door haar uitgegeven pacht, goede 
borgen moet cischen, en het wijngeld niet mag aanvaarden, zoolang 
ze niet gesteld zijn (4 April 1651) 

Reg. 568, fol. 153 v•. 

5372. Een brief van den aartshertog, gedagteekend 6 April, beval 
het verzoek om voor het leger 100 wagens aan te schaffen: hij wordt 
aan de principalen gestuurd (9 A,pril 1651) 

Reg. 568, fol. 154 en v•. 

5 

5373. Twee brieven var• den aartshertog \Yorden samen ontvangen : 10 

de eene g·edagteekend 5 April , vraagt r!.e prompte betaling· van 
100.000 gulden voorschot op de subsidie; de tweede van 4 dito, bevat 
strenge opdracht aan alle krijgsauditeurs om op te treden tegen hel 
wangedra~ van de gouverneurs en bevelhehhers (10 April 1651) 

Reg. 568, fol. 155-156. 1!'i 

5374. Men besluit het gevraagde ' oorschol toe Ie staan; maatregelen 
om te som te vinden (15 April 1651) 

Reg. 568, fol. 156 en v•. 

5375. Men besluit 70 wageus voor hel. leg-er I<' leveren (15 April 1651) 

Reg. 568, fol. 156 v•. 

5376. Nieuwe brief van den aartshertog, ge{lagleekend 12 April, als 
onder n" 5372; \vaarop geantwoord wordt zooals onder n" 5375 
(16 April 1651) 

Reg. 568, fol. 156 v•-t58. 

20 

5377. Voorschrift aan de commiezen van Brugg·e Caloen, de Groote 25 

en de \Vilde nopens de wijze waarop ze de verpachtingen moeten 
laten doorgaan (17 April 1651) 

Reg. 568, fol. 158 en v•. 

5378. Men weigert aan den graaf van Meghem het maandelijksche 
uitbetalen van zijn wedde « ommc de consequentie » (17 April 1651) 30 

Reg. 568, fol. 158 v•. 
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5379. Dergelijk besluit. nopens het bct.alcu van de wedde van den 
bevelhebber van het kasteel Yan Antwerpen, om dezelfde reden 
(18 April 1651) 

Reg. 568, fol. 158 v"-159. 

5 5380. Brief van den commies van Financiën l\oberti die de Verga
dering in naam van den aartshertog bedankt voor het voorschot van 
100.000 gulden en de wagens; hij zal zoo vlug mogelijk de acle accep
tatie daarvan laten volgen (17 April 1651) 

Reg. 568, fol. 159 en v". 

10 5381. Acte acc~ptatie van het voorschot van 100.000 gulden en van 
cJe levering Yan 70 wagens (brieven van 17 A pril , ontvangen op 21 dito) 

Reg. 568, fol. 159 v"-160 v". 

5382.. Dezelfde commios HoberLi, voo:rzien van g·eloofsbrieven ca 
onderrichtingen gedagteekend 16 April, komt aan de Vergadering een 

1.5 nieuw voorschot van 140.000 gulden vragen; hij vertoont ook nog een 
hrief van graaf van Fuensaldaiia, gedagleekend 18 April, over hetzelfd e 
eindelijk volgt het schriftelijke verzoek vnn den commie,: Roberti, 
gedagteekend 20 April (21 April 1651) 

Reg. 568, fol. 161-165 v". 

20 5383. Na raadplegen van de principalen "orflt besloten dit voorschol 
toe te staan, mits de aartshertog oorlog voert binnen de provincie. 
Brief waarbij dit v.·ordt gemeld (27 !\pril 1651) 

Reg. 568, fol. 166-167. 

5384 11; . cc Brief van sijne hoogheijt vcrsoekende dat jemandt vuijl 
25 de vergaederinghc ghed~put.eert worde om bij te woonen de Limit

scheijdinghe omtrent Sluijs cc brief van 28 Maart, waarop wordt inge
gaan en de commissic van de aangcstelde ,·ertegenwoordigers wordt 
daarna gegeven (27 April 1651) 

Reg. 568, fol. 167-168. 

ao 5385. Contract met Pieter Janssens voor het leveren en onderhoti
den van de 70 wagens voor het leger. Met bevestiging door den aarts
hertog- (29 April) (28 April 1651) 

Reg. 568, fol. 168-172 v " . 
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5386. Eerste betaling voor de wagen (1 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 172 v o. 

5387. Vinden van een deel van hel. voorschot van 100.000 gulden 
(1 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 173. 

5388 '. « Acte acceptatie n van het voorschot vnn 140.000 gulden . 
ont vangen op 7 Mei (30 April 1651) 

Rtlg . 568, fol. 173 en vo. 

5 

5389. Men besluit de t·wee volgende brieven van den aartshertog 
aan de principalen voor te leggen. • « Brief van sijne hoogheij t no1pencle iO 

het verbeleren van de have van Oostende die door de cleene innundatic 
Le niet gaet » zeer lange brief over de mogelijke verbeteringswerken 
en de onkosten (18 Maart); de tweede brief handelt over het overbren
gen van he t fort Nieuwenel amme bij Nieuwpoort, van d en eencn oever 
van de haven naar den andere (7 Mei 1651) i 5 

Reg. 568, fol. 174-176 V 0
• 

5390. Verpachting van een deel vall den dijk langs de Vaart tu -
schen de Speijepoorte van Brugge tot. aan de Schipstallebrugge 
(10 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 176 V 0
• 

539l. Slaking van gevangenis en uitstel van betaling worden voor
waardelijk toeges laan aan Passchier Wemaerc, echtgenoot van de 
weduwe van Willem Stone, borg van pachter Jan van Ondegem 
(13 Mei 1651) 

Reg . 568, fol. 176 V 0 -177. 

5392. Voortzetting voor een jaar van het akkoord met Steenhuize 
(14 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 177. 

20 

25 

5393. Ong un stig advies over hel verzoek van Fr. Radenburch . 
pachter van vcrschillende rechten te Roesselare voor 1645, om kwijt- ao 
schelding van zijn achterstallen (15 Mei 1651) 

Reg . 568, fol. 177 v o. 
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5394. De graaf van Grimbergen (") verzoekt om betaling van vijf 
maanden wedde. De Vergadering meent, dat men er slechts twee dient 
te betalen (15 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 177 V 0
• 

5 5395. Opdracht aan commies Volckaerl om het noodige geld te 
leenen voor de tweede betaling van de wagens die voor den dienst 
van het leger werden g·ehuurd (15 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 178. 

5396. Thomas van Bergen wordt ammunitionaris in het kwartier 
10 van ~nt, na het overlijden van den heer de La Mothe (15 Mei 1651) 

f5 

20 

Reg. 568, fol. 178. 

5397. Daar Charles van Cassele dood is, wordt Filips Balens gelast 
met het innen van de cijnzen en het beheer van de oevers van de 
Zuidleie (15 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 178. 

5398. Brieven van den aartshertog (van 13 Mei) en van den graaf 
de Fuensaldaiia (van 11 Mei) worden ontvangeil; ze dringen alle twee 
aan op het spoedige o,pbrengen van het voorschot van 140.000 gulden 
(16 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 178 V 0 -180. 

5399. Een brief van den aartshertog, van 17 Mei, dringt op het
zelfde aan, terwijl een van den bisschop van Gent, waarin de inhoud 
van een gesprek met den graaf van Fuensaldaiia wordt gegeven, 
schijnt te laten verstaan, dat het Hof zou willen verschoond worden 

25 van het naleven van de voorwaarde gesteld voor het toestemmen van 
de 140.000 gulden, namelijk dat men ze slechts zal gebruiken, voor 
zoover de oorlog binnen de provincie wordt gevoerd. Deze brief is van 
17 Mei (18 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 180-181. 

so 5400. Louis Meerschaert heeft, twaalf jaar geleden, verschillende 
middelen in pacht genomen. Hij kon zijn verplichtingen niet naleven, 
werd geexecuteerd en eerst na een jaren lange gevangenschap in vrij-

(•) ~ . de Berghes, graaf van Grimbergen. 

95 
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heid gesteld. Thans wil hij weer pachten van 's lands middelen aan
slaan. De Vergadering besluit dat dit hem niet zal worden toegestaan, 
maar dat hij integendeel voor zijn oude schuld opnieuw zal worden 
geexecuteerd (19 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 181 en vo. 

5401. Men besluit de 140.000 gulden voorschot slechts toe te staan 
voor zoover de oorlog in de provincie wordt gevoerd (20 Mei 1651) 

Reg. 581 V 0 -183 vo. 

5402. De ponton te Sint-Jooris, wordt ter beschikking gesteld van 

5 

die van Oudenburghoek (21 Mei 1651) 10 

Reg. 568, fol. 183 V 0 -184. 

5403. Men besluit al het buskruit van de magazijnen, van Gent, 
Brugge en I~per te doen raffineeren (22 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 184. 

5404*' . « Resolutie an sijne hoogheijt te versoeken dat an het cap- 15 

pitel van Ronsse niet ghepermitteert warde sigh te transporteren tot 
Brussel (22 Mei 1651) 

Reg. 568, fol. 184. 

5405. Men besluit aan de commiezen opdracht te geven om het 
bedrag van de aangegane pachten te doen kennen (26 Mei 1651) 20 

Reg. 568, fol. 184 en vo. 

5406. Ingevolge het verzoek door Marten Hoet tot den Raad van 
Financiën gericht, strekkende tot kwijtschelding van zijn achter
stallige pachten, geeft de Vergadering voor haar meening te kennen 
dat zijn oudste ;pachten hem mogen worden kwijtgescholden 25 

(27 Mei 1651) 
Reg. 568, fol. 184 vo. 

5407. Ongunstig advies over dergelijk verzoek uitgaande van 
andere pachters, te Ieper gevestigd (2 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 184 V 0 -185. 

5408. Men weigert de wedde van Jan Frans de Pape, ammunitio
naris in het kwartier van Antwerpen, te betalen (2 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 185. 

30 



5 
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5409. De verzochte kwijtschelding van hun pachten wordt gewei
gerd aan Willem Zoete en Jan Belkin; mei~ zal dus hun goederen en 
deze van hun borgen verkoo.pen; onder deze bevindt zich Pieter 
de Smet (2 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 185. 

5410. Brief van den aartshertog waarin hij de Vergadering bedankt 
,·oor het toestaan van het voorschot van 140.000 gulden (30 Mei, ont
vangen op 4 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 185 V 0 -186. 

1o 5411. Afwijzen van het verzoek om betaling van een wedde aan 
sergeant-majoor Puteanus, en van betalingen aan markies de Lisbourg 
(5 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 186 en V 0
• 

5412. Toelating aan den magistraat van Ieper om de middelen te 
15 verpachten zooals hij het voordeeligst acht (9 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 186 V 0
• 

5413 . « Rescriptie an sijne hoogheij t jeghens de vraeghe van 
1:5.000 guldens tot het betaelen van het ammonitiebroot ghedaen door 
mher Marcq Gremin sonder briefven van eredentie van sijne hoog

zo heijt, sonder de wclcke niet en can ghevraeght worden. )> De petitie 
werd gericht tot den magistraat van de kasseirij I~per (10 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 186 V 0 -188. 

5414. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van de 
stad Kortrijk om kwijtschelding van een deel van zijn achterstallige 

25 quotas (10 Juni 1651) 
Reg. 568, fol. 188. 

5415. Ingevolge een brief van den Raad van Financiën van 18 Maart, 
wordt bepaald welke wedde en vergoedingen markies Stro.zzi van
wege de provincie ontvangt (10 Juni 1651) 

30 Reg. 568, fol. 188-189. 

5416. De helft van zijn schuld wordt . kwijtgescholden aan Willem 
van Coppenholle, 1pachter van eenige parochies van ·de I asselrij Oude
naarde voor 1644 (14 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 189. 
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5417. Men zal inlichtingen winnen, nopens het verzoek van Jan 
Deghewiet, schout van Roesselare, borg over Jacques Calenes, gefail
leerd pachter (14 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 189. 

5417bis . Herstellingswerken aan verschillende gebouwen van het fort 5 

Roodenhuize, om in dit fort de soldaten te kunnen onderbrengen die 
tot dan toe hebben gelegen in de forten en redouten tusschen Gent en 
Roodenhuize (16 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 189 V 0
• 

5418. Aangaande het verzoek onder n" 5389, wordt besloten dat de 10 

middelen, waarvoor Oostende vrijdom genoot, voortaan zullen worden 
yerpacht en de opbrengst gebruikt voor werken aan deze haven 
(17 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 190. 

5419. Uitzending van 400.000 gulden (21 Juni 1651) 

Reg . 568, fol. 190-192. 

5420. Bevel van betaling aan den hertog van Aarschot. Men raad
pleegt de collegiën om te weten of m en dit moet uitvoeren (21 Juni 
1651) 

Reg. 568, fol. 192 V 0
• 

5421. Men besluit dat aan de deurwaarders die ten laste van de pro
vincie executeeren, hun loon zal worden voorgeschoten opdat ze toch 
hun opdracht zouden uitvoeren , indien de geexecuteerde weigert hen 
te betalen (23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 193. 

5422•. « Ordonnantie an de commisen ontfanck te rnaeken in hunne 
rekeninghe van de penninghen bij hun ghelicht. >> (23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 193. 

5423 '" . cc Interdictie aen de commisen eenighe betaelinghe te doen 

15 

20 

25 

sonder de signature van vijf heeren . n (23 Juni 1651) 30 

Reg. 568, fol. 193. 
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5424. Men vraagt aan de principaleu of men zich niet moet ver
zetten tegen de zoo schadelijke redem1ptie van het inkwartieren van 
soldaten C) (23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. i93 V 0
• 

5 5425. De goederen van de weeskinderen van wijlen commies 
Cobbaert worden in beslag genomen , als waarborg voor de mali van 
de rekening van dezen commies (23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. i93 V 0
• 

5426. Betaling aan den ammunitionaris van Gent, van den Berghe 
iO (23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. i94. 

'5427. Brief van krijgsauditeur Hesius , die de afpersingen vermeldt 
door verschillende officieren bedreven (Gent, 23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. i94 en V 0
• 

15 5428. Men besluit den volgenden dag uiteen te gaan tot op 19 Juli 
(23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. i95 . 

5429. Opdracht aan geestelijkheid en vertegenwoordigers van Gent 
om de redouten, huizen en gronden tu sschen Gent en fort Roodenhuize 

20 te verhuren, en aan dit fort de noodige werken te doen uitvoeren 
(23 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. i95. 

5430". « Resolutie den heere van den Bossche, ghecommitteerden 
Lcr vergaederinghe gheweest, mits sijn promotie als Deken van 

25 St Donaes te vereeren met 400 guldens. » Dit berust op verwarring 

(1) Gedurende den Winter moest men de troepen ergens onderbrengen, en dit bracht 
de grootste moeilijkheden mee voor de ingezetenen van het Land (reeds in 1632 wordt 
daarover geklaagd; GACHARD, Actes des E:tats-Généraux de 1632, II, blz. 75) en de grootste 
belwmmernissen voor het centraal gezag. Zoo bij voorbeeld !daagt Leopold-Willem, dat 

30 er geen plaats is om het leger voor den Winter in te kwartieren (Corresp., IV, nr 268). 
Daar niemand er op gesteld was om in zijn eigen gebied de soldaten voor den Winter 
aan te treffen, was het gebruik in zwang gekomen, te beta len om van wintergarnizoenen 
vrij te zijn. Dit werd dan een echt stelsel : de bevelhebbers dreigden met inkwartiering 
mn de troepen en persten zoodoende geld af aan de inwoners. Bovenstaande resolutie 

35 is de aanvang van een protestbeweging tegen alle afkoop van wintergarnizoenen en 
tegen de wintergarnizoenen zelf; dit lwnflikt zal verschillende jaren duren . 



---~- -~--~~ 

- 758 -

met het volgende stuk :in bovenstaande wordt aan den heer van Bosch, 
gekoren bisschop van Brugge, een geschenk ter waarde van 400 gul
den aangeboden. In het tweede wordt aan den heer Bourgoigne, die 
deken werd zooals hierboven is gezegd, een geschenk van 200 gulden 
toegestaan (23 Juni 1651) 5 

Reg. 568, fol. 195 en V 0
• 

5431. Staat van executie wordt verleend aan verschillende pachters 
Gillis Callant, Walrave de Keerle, Anthonis Persijn , Cornelis de Vos 
en Jan van der Banck (24 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 195 v". 

5432*. '' Brief van antwoorde van sijnc excellentie op het selve
subject », zie n·· 5413. De aartshertog laat de zaak onderzoeken 
(20 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 196. 

10 

5433. Gunstig advies over het reinvest van den magistraat van Pope- 15 

ringe, om vermindering van zijn schulden en de toelating om rechten 
te heffen op wijn, bieren, brandewijn en azijn (20 Juli 1651) 

Reg. 568, fol. 196. 

5434. Brief van krijgsauditeur Hesius vol klachten tegen den gou-
verneur van Diksmuide (23 Juli 1651) 20 

Reg. 568, fol. 196 V 0
• 

' 
5435. Het besluit onder n'" 5412 wordt ook geldig· verklaard binnen 

het district van Brugge (24 Juli 1651) 

Reg. 568, fol. 197. 

5436*. '' Resolutie te adviseren an de auditeurs van s'lants rekenin- 25 

ghen dat men den 24. ougste tot Ghendt sal vergaederen om den 25 te 
besoigneren tot liquidatie vande aude restanten bijde cernmisen van 
den Lande in remisen ghebracht CS) . » (28 Juli 1651) 

Reg. 568, fol. 197. 

(8) De laatste jaren zijn op finanticel gebied rampzalig geweest, slechts zeer wei- 30 
nlge steden en kasseirijen hebben hun quotás in de subsidies kunnen uitbetalen; de 
achterstallen zijn zoo groot, dat er niet op hun betaling kan worden gerekend; de Ver
gadering besluit dus al deze schulden door minnelijke schikkingen te regelen. 
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5437. Men besluit de beurtschepen tusschen Gent en Brugge op 
1 Augustus te verpachten (28 Juli 1651) 

Reg. 568, fol. 197. 

5438. Betaling aan Willem van vVerviken, ammunitionaris van Ieper 
5 (31 Juli 1651) 

Reg. 568, fol. 197. 

'5439. Betaling van een maand wedde aan Laurentio van Langren, 
cosmagraaf van Zijne Majesteit (31 Juli 1651) 

Reg. 568, fol. 197 v". 

iO 5440". « Propositie overghegeven aen de vergaedering he bij de 
auditeurs der s'lants rekeninghen naer consuite ande finantien om 
daerop t'hebben t'advis van de vergaederinghe nopende de drij jae
'righe veranderinghe van de cornrnisen, dat de stede!l sauden moeten 
certifieren de souffisanthede van de borghen voor de provintie 

15 rechten. >> (Gent, 19 Juni 1651) 

Reg. 568, fol. 197 v"-199 v". 

5441. Opdracht aan den rnagistraat van Loo om vertegenwoordigers 
te sturen om te handelen over hun achterstallen (31 Juli 1651) 

Reg. 568, fol. 200. 

20 5442. Charles Nuijtincx vraagt toestemming van den koning om 
bij den Fransehen koning het baljuwschap te Bourbourg, Duinkerken 
en Grevelingen te mogen postuleeren ; antwoord dat dil. niet past 
(2 Augustus 1651) 

Reg. 568, fol. 200. 

<15 5443". « Brief van de finantien op het selve subject, adviserende 
dat dien gheprefigierden dagh niet en sal connen dienen op dat den 
commis Roberti voor eenighe daeghen vuijt stadt was ghegaen ter 
eausen eenen van sijne domestieken besmet was gheworden door de 
peste, versoekende daerom de vergaederinghe die affairen voor ses 

30 weken ofte twee maenden vuijt te stellen ende advertentie te doen an 
de gonne die daerin intervenieren moeten. >> Zie n• 5436 (14 Augus
tus 1651) 

Reg. 568, fol. 200 en v •. 
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5444"'. (( Petitie van een subsidie ordinaire van 800 m. guldens (sic 
voor 100) ter rnaent in te gaen prima Novembre 1651 ende 800. gul
dens voor subsidie extraordinaire .. » Gedaan door den graaf van Isen
bourg, uit kracht van geloofs- en onderrichlingsbrieven van 12 Augu -
tus 1651 (Gent, 18 Augu tu 1651) 5 

Reg. 568, fol. 200 V 0 -202. 

5445". (( Aen de ghedeputeerde van de subalterne alhier tot Ghendt 
sijnde tot het hooren van de voorseide petitie bij de vergaederinghe 
voorghehauden dat elck int overbringhen van sijn advis op de c 
petitie ook saude adviseren de beste middelen om te doen cesseren de 10 

excessen, confusien, etc. , van de militaire. >> De subalteroen hadden 
plechtig verklaard dat het niet langer mogelijk was, de achterstallen 
van de vroegere beden en de altijd opnieuw toegestane hulpgelden 
op te brengen (18 Augustus 1651) 

Reg. 568, fol. 202-203. 

5446. Men besluit den volgenden dag uiteen te gaan tot 31 Augus
tus, om den daarop volgenden dag de adviezen van de subalteroen te 
ontvangen (18 Augustus 1651) 

Reg. 568, fol. 203. 

1.5 
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REGISTER 571. 

T aefel van den resolutieboeck beginnende met den zg•n Ougste 1651 
ende eijndende 21 Decembre 1651. 

5447". '' Al vooren opening he van de vergaederinghe binnen den 
5 landthuijse van den Vrijen » (29 Augustus 1651) 

10 

15 

Reg. 571, fol. 1. 

5448. Verschillende maatregelen worden getroffen met het oog op 
den oorlog : het hoog houden van de wateren in de vaarten en het 
gereed houden van billanders (27 Augustus 1651) 

Reg . 571, fol. 2. 

5449". '' Resolutie te senden 30.000 guldens naer het legher tot ver
voorderinghe van het belegh van Veurne C). » (28 Augustus 1651) 

Reg. 571, fol. 2 en vo. 

5450. Nieuwe maatregelen zooals in n" 5448 (28 Augu lu s 1651) 

Reg. 571, fol. 2 vo. 

5451. Drie brieven; de geloofsbrief van kapitein Rudolf de Navarra, 
die om deze 30.000 gulden heeft verzocht. Hij gaat uit van markies 
Sfondrato en is gedagteekend : Harelbeke, 26 Augustus. Een tweede 
van den graaf van Fucnsaldafia , gedagteekend Denain , 25 Augustus, 

20 daarin verzoekt hij de Staten alle mogelijke hulp te verleenen aan 
markies Sfondrato; de derde, van markie Sfondrato en gedagteekend 
<< Voor Veurne, 30 Augustus >>, naagt in allerij l artilleriemateriaal en 
timmerlieden te sturen (28 Augustus 1651) 

Reg . 571, fol. 2 V 0 -~~. 

~;; (1) Het Spaansch leger is einde Juni te ,·elde getwkl\en (Corrcsp., lV, nr 669); na 
c•omige manoeuvers (n" 6i3, 676, GS2) blijkt het dat de Fransehen niet zoo heel machti{! 
zijn dat jaar. Men gaat dan o,·er tot het .beleg van Veurne , nat in vijf clagen genomoll 
wordt (TIJtd .. nr 703) . 

~I ti 
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5452•. « De vergaederinghe eenighe daeghen gheopent >;ij nde ende 
de gheestelijcke van Ghendt ende Ipre in de vergaederinghe commende 
wort hun rapport ghedaen vuijt het ghebesoigneerde gheduerende 
hun absentie. » (29 Augustus 1651) 

Reg·. 571, fol. 3 en vo. 

5453•. << Resolutie 20 m. pont buscruijt, twee affuijsten ende 
500 canon coghels te senden naer het legher ende te doen inschepen 
tot Amsterdam 1.000 canonkoghels. » (30 Augustus 1651) 

Reg. 571, fol. 3 vo. 

5 

5454. Brief van markies Sfondralo gedagteekend « voor Veurne, 10 

31 Augustus )) waarin hij vraagt een hoeveelheid leege tonnen te 
sturen (30 Augustus 1651) 

R€g. 571, fol. 3 V 0
• 

5455. Duizend manden, gevraagd en bestemd tot hetzelfde beleg, 
werden niet op de passende manier aangevraagd, men zal hierover heen 15 

stappen en ze toch sturen (31 Augustus 1651) 
Reg. 571, fol. 4. 

5456. Al de vertegenwoordigers zijn, om 4 uur s'morgens, naar 
Gent vertrokken om de adviezen van de subalternen te ontvangen 
(1 September 1651) 20 

Reg. 571, fol. 4. 

5457. Het nrzoek onder n,. 5454 wordt in allerijl uitgevoerd (l Sep
tember 1651) 

Reg. 571, fol. 4. 

5458. De cassier van commies Volckaert brengt een deel van de 25 

30.000 gulden (zien,. 5449) mee; ze worden onmiddellijk naar het leger, 
rond Veurne, gestuurd (31 Augustus 1651) 

Reg. 571 , fol. 4. 

5459. Brieven : de eerste, van graaf Fuensaldaiia, gedagteekend voor 
Veurne, 2 September, kondigt den tweede aan; deze is van den aarts- 30 

hertog, gedagteekend << Bergen, 1 September ))' en bevat bedankingen 
voor de hulp door de Staten aan het leger voor Veurne verleend. De 
derde van den Raad van Financiën, gedagteekend 4 September, han
delt over hetzelfde. De vierde, van markies Sfondrato zelf, gegeven 
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voor Veurnc op 2 September, is ook een bedankingsbrief en bevat 
eenige inlichtingen over het vorderen van het beleg (31 Augustus 1651) 

Reg. 571, fol. 4 V 0 -5. 

5460. Verdere brief van den aartshertog, gedagteekend Condé, 
5 3 September, met last aan de Vergadering om den markies van Sfon

drato in alles bij Le taan (31 Augustus 1651) 

Reg. 571, fol. 5 en V 0
• 

5461. .Maatregelen om aan de soldaten {lÎe rond Veurne liggen bier 
en geld uit te deelen door bemiddeling van de vertegenwoordigers van 

10 de Staten aldaar (2 September 1651) 

15 

Reg. 571, fol. 5 V 0 -6. 

5462•·. (( Brief van sijne excellentie de vergaederinghe bedanckende 
over haeren ijver int besorghen van de voorseijde nootsaekelijck
heden. » (Condé, 4 September 1651) 

Heg. 5'71, fol. 6. 

5463. StaaL van executie wordt toegestaan aan den magistraat vau 
Diksmuide (zonder datum) 

Reg. 571, fol. 6. 

5464 . . Men be luit planken te -doeu aankoupen bestemd Lol de ball\~-
20 rijen te Veurne (zonder datum) 

Reg. 571, fol. 6. 

5465. Brief van bedankinu· valt dc11 °Taaf dt: Fuensaldaiia (Fraisne 
LJ :;, ) 

4 September 1651) 

Reg . 571, fol. 6 v". 

25 5466 •. u He olutie om den grootcn noodt te hos,pitaelen van Ghendt 
ende Brugghc bij te legghen 20 g-rooten van elcken ghequetsten 
soldaet. ,, (4 September 1651) 

lteg. 571, fol. 6 v"-7. 

5467. Staat van executie wordt toegeslaan aan den magistraat vau 
:w Poperinge, Yoorbereiding lot een è\lgemeene liquidatie van zijn 

::.chuld (Sept mber 1651) 

Heg. 571, fol. 7. 
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5468. De abdis van de Bijloke klaagt over de « schurfdigheit )) van 
de soldaten, Yooral Napolitanen en Spanjaarden; men besluit het geen 
onder nr 5466 werd toege taan , ook op de zieken toe te passen (7 Sep
tember 1651) 

Reg. 571, fol. 7. 

5469. Slaking uit de g·evangenis van Jacqu€s Leij (7 September 1651) 

Reg. 571, fol. 7 V 0
• 

5470. Daar Veurne is heroverd, wordt. besloten zonder verwijl over 
Le gaan tot het verpachten van de middelen aldaar (7 September 1651) 

Reg. 571, fol. 7 vo. 

5471 "' . « Brief van den marquis de Fondrati adviserende het over
gaen van Veurne aen de Spaensche. )) (6 September, dag van de 
overgave) 

Reg. 571, fol. 7 vo. 

10 

5472. Men besluit den aartshertog te bedanken en geluk te wenschen 15 

met het herwinnen van Veurnc (zonder datum) 

Reg. 571 , fol. 8. 

5473. Brief van den aartshertog, die aau de Vergadering voorschrijft 
a<1n graaf de Fuensaldana, (( gouverneur général des armées du roi n 

alle steun en hulp te verleenen. Dit wordt goed gevonden (brief van 20 

Condé, 6 September; Lesluit van 8 dito) 

Reg. 571, fol. 8 en V 0
• 

5474. Brief van markie Sfondrato, gedagteekend Wïnnoxbergen, 
16 Se,ptember, met verzoek om Nicolas Blonde! , die voor hem gedu
rende het beleg van Veurnc veel buskruit heeft geraffineerd, te betalen 25 

(brief van Condé, 6 September; hesluit van 8 dito) 

Reg·. 571, fol. 8 V 0
• 

5475". (( Resolutie bij de vergaederinghe te furniercn eene armade 
navale tot het belegh van Dunckercke ende opneminghe wat die saude 
becostighen. )) Onderhandelingen met graaf Fuensaldana, en met ree- 30 

ders en scheepseigenaars om deze onmiddellijk aan te werven: een lijst 
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van beschikbare schepen met bemanning en geschut (2
) (9 S~ptember 

1651-11 dito) 
Reg. 571, fol. 8 V 0 -10 V 0

• 

5476". « De schippers van Brugghe leveren verscheijde volck tol 
5 bemannen van die vlotc a 20 . tuijvers dacg-ht'. )) (11 September 1651) 

iO 

Reg . 571, fol. 10 V 0
• 

5477. Men besluit in allerijl 100 stootwagens en fascijncn te sturen 
naar het leger, om een dam te maken in de vaart Lusschen Sint
''' innoxbergen en Duinkerken C) (14 September 1651) 

Reg. 571, fol. ii. 

5478. Overeenkomst met hel. hospilaal van leper nopens het betalen 
van de genee middelen voor de soldaten (14 September 1651) 

Reg. 571, fol. U . 

5479'". << Ter vergaederinghe propositie ghedaen sijnde of men an 
15 sijne excellentie niet en saude schrijven om d'acte van het subsidie 

mits sijne verre absentie te moghen oversenden bij missive, sustineren 
de Ghedeputeerde van Ghendt dat vuijt elck lidt eenen heer moet gaen 
naer Ghendt om daerQp resolutie te trccken, waerop de voordere seg
ghen sulcx te wesen eene nieuwigheit ende nemen sij resolutie ende 

20 naer veele \Vorden, vcrciaeren die van Ghcndt daerin voor desc reijse 
te consenteren mits hebbende acte van non prejuditie, t'gonne de 
voordere niet en willen toestaan, maer wel dat van desen notitie ghc
hauden wordende niemant en sal vrrcort wesen in sijn recht. )) (14 Sep
tember 1651) 

25 Reg. 571, fol. 11 en vo. 

5480. Men besluit coggen en werklieden te sturen naar Veurnc, om 
het vaartje van Bulscamp bevaarbaar te maken en zoo den toegang
van de schepen met voorraad mogelijk te maken (16 September 1651) 

Reg. 571, fol. 12. 

30 (2) Na het heroveren van Veurne worden plannen gemaakt voor het herwinnen van 
Duinl\erken; eerst Yan Sint Winnoxbergcn (Con·esp., IV, nr 703) : men durft het nog niet 
aan onmiddellijk Duinkerken aan te vallen. Eerst wil men een vloot hebben. (Zie HENRI 

MALO, Les corsaires dunquerquois, blz. 420.) 
(3) Met het oog op het beleg van Sint Winnoxbergen (zie vorige noot ). 
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5481. Geld wordt opgestuurd door commies Volckaert. Een deel is 
voor het leger bestemd en een deel voor de vloot welke te Oostende, 
met het oog op het beleg van Duinkerken , gereed wordt (16 Septem
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 12. 

5482. Het. vcrzoek onder nr 5474 wordt ingewilligd (16 Septcm
her 1651) 

Reg . 571, fol. 12. 

5 

5483. Voorstel van eenige reeders om het Fort Mardijk (4
) in te 

nemen en aldaar eenigc Fransche schepen te hemachtigen. De beslis- 10 

sing wordt overgelaten aan markies Sfondrat.o (18 September 1651) 

Reg. 571, fol. 12 v " . 

5484"' . (< Resultat op een subsidie staende in den voorgaenden boeck 
te accorderen voor subsidie de loopende middelen ende voor extra
ordinaire 500 m. guldens. » De gees telijkheid stelt deze som voor, het 1!\ 

Vrije, dat. hier op de tweede plaats advies uitbreng t, stelt 600.000 voor, 
Gent en Brugge 400.000 en Ieper 500.000 g ulden (18 Septem
ber 1651) 

Reg. 57f, fol. 12 v"-15. 

5485• . << Acte presentatie subsidie. )) Men eischt onder meer << que 20 

scront demoliz tous forts rendus inutiles )) ingevolge den vrede met 
Holland en de overwinningen op Frankrijk , en het intrekken van het 
octrooi van den magistraat van Nicuwpoort, 'vaarbij hij rechten mag 
heffen in de haven op in en uitgaande waren om d e opbrengst te 
gebruiken voor de vcrsterking-en van rle stad ((( hostel du Francq ))' 25 

27 September 1651) 

Reg. 571 , fol. 15-17 v". 

5486. Men besluit een schelling te geven aan ieder soldaat die zich 
van het leger naar het hospitaal , of van het hospitaal naar het leger 
begeeft (2D September 1651) ao 

Reg . 571, fol. 17 V 0
• 

(•) Fort Mardijk, in 1662 gebouwd, beheerschte den ingang van de haven van Duin· 
!'erken. 
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5487. Verschillende maatregelen nopens de vloot welke te Oostende 
w·ordt gereed : men zal trachten, indien markies Sfondrato het goed 
vindt, de twee Engelsche schepen die te Duijns (Downs ~) liggen, mee 
te krijgen; de Vergadering is bereid om in geval van nood de vloot te 

5 << victuailleeren )) (20 S~ptember 1651) 

Reg. 571, fol. 17 V 0 -18. 

5488. Betaling aan ammunitionaris Tristram om het buskruit in het 
magazijn van Brugge te doen raffineeren (20 September 1651) 

Reg. 571, fol. 18. 

10 5489. Brieven van markies Sfontirato (van 20 en 21 September) wor
den ontvangen. Het beleg van Sint-Winnoxbergen is aan den gang 
en hij treft geen beslissing in zake de vloot van Duinkerken. Men 
besluit dus zelf verder te gaan met het aanwerven van voorraad voor 
rle vloot (22 September 1651) 

15 

20 

Reg. 571, fol. 18 V 0 -19. 

5490. Ingevolge een brief van den aartshertog (Bavai, 17 Septem
ber) wordt besloten de acte presentatie schriftelijk te doen, en onder
lusschen de troepen (ten laste van de nieuwe subsidies P) te hetalen 
(22 September 1651) 

Reg. 571, fol. 19 en v o. 

5491. Men besluit ÜJP verzoek van de magistraten van Ettegem, 
Oudenburghoek en Breedene, zooals vroeger, aldaar in de vaart van 
Plasschendale een ponton te leggen (22 September 1651) 

Reg. 571, fol. 19 en vo. 

25 5492. Eenige onkosten worden vergoed aan den .ammunitionaris 
van Ieper (23 September 1651) 

Reg. 571, fol. 19 v o. 

5493. Niemv vertoog van de reeders van de vloot, opdat men het 
fort te Mardijk zou innemen. De Vergadering, stemt hierin toe voor 

30 zoover haar bevoegdheid reikt (24 September 1651) 
Reg. 571, fol. 19 V 0 -20 V 0

• 

5494. Men besluit dadelijk te Middelburg en Vlissingen de noodige
kabels en touwen aan te koopen (24 September 1651) 

Reg. 571, fol. 20 V 0 -21. 

- I 

' I 
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5495. Twee brieven van graaf Fuensaldafia : in den eerste (14 Sep
tember) vraagt hij nog een som geld le sturen naar het leger van 
markies Sfondrato; de tweede (14 September) is een geloofsbrief voor 
Rudolf de Navarra, dien hij naar d(' Vergadering stuurt (24 Scptem
her 1651) 

Reg. 571 , fol. 20 en vo . 

5496. Men besluit de Sinle-Magdalena en .r ulianus hospitalen te vcr
goeden voor het logeeren van de gekwetste solda ten (26 Se,ptem
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 21 vo. 

5497 . Opdracht aan pensionaris Parmentier C) om cene hoeveelheid 
kogels aan te schaffen (27 eptember 1651) 

Reg. 571, fol. 21 vo. 

5 

10 

5498. Daar het hospitaal van de Bijloke te Gent heelemaal bezet is 
met gekwetsten, vraagt men aan den magistraat van Gent om andere 15 

plaatsen aan te duiden voor het onderbrengen der soldaten. (27 Se:p
tember 1651) 

Reg . 571, fol. 21 V 0
• 

5499. De Vergadering heeft zich naar leper begeven in de hoop daar 
den aartshertog aan le treffen (ingevolge zijn brief van 28 September) 20 

om hem geluk te wenschen met de verovering van Sint-Winnoxbergen 
en tevens de presentatie van de subsidie te doen. De aartshertog bevindt 
zich daar echter niet (31 September 1651) 

Reg. 571, fol. 22 en V 0
• 

5500. Brief van markies Sfondrato die de Vergadering bedankt voor 2:ï 

haar steun (Sint-,Vinnoxbergen , 27 September 1651) 

Reg. 571, fol. 22 en V 0
• 

5501. Eenige onderhandelingen betreffende de vloot. te Oostende 
(23 October 1651) 

Reg. 571, fol. 22 en v 0 -23. 

5502. De commiezen van 's lands middelen te Brugge en in hel: 
Vrije durven de verpachtingen in het land van Veurne niet. bijwonen , 

(') Pensionaris van het Vrije. 

30 
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(( om het evident danger van beurlieden persoon » men besluit deze 
verpachtingen per procuratie te laten doorgaan (5 October 1651) 

Reg. 57i, fol. 23. 

5503. Opdracht aan de commiezen om het heffen van de rechten 
5 te Oostende, te verpachten vermits het octrooi van vrijdom van deze 

stad verstreken is (5 October 1651) 

10 

Reg. 57i, fol. 23. 

5504. Voortzetting van het akkoord met de brouwers van Meenen 
(7 October 1651) 

Reg. 57i, fol. 23. 

5505. Vrijdom van lasten wordt toegestaan aan den hoogbaljuw 
van de stad Brugge en het Vrije (11 October 1651) 

Reg. 57i, fol. 23 en v•. 

5506. Gonzael Elle wordt ammunitionaris in het kwartier van 
15 Brugge, in vcrvanging van wijlen Tristram (15 October 1651) 

20 

Reg. 57i, fol. 23 v•. 

5507. De overblijvende kanonkogels in het magazijn van Brugge 
worden gestuurd aan markies Sfondrato met het oog op het beleg van 
de Lincke (13 October 1651) 

Reg. 57i, fol. 23 v•. 

5508'*'. (( Brief van den marquis Fondrati tot het verstereken van 
Bourbourgh met een relatie van 'tgonne daertoc noodigh. » (Winnox
bergen, 14 October 1651) 

Reg. 57i, fol. 24-26. 

25 5509. Men he luit het schip van Michel Kerry, van Duinkerken, dat 
door de vloot werd veroverd, na her tell ing, bij deze te voegen 
(20 October 1651) 

Reg. 57i, fol. 26 en v•. 

5510*. (( Staet vande gheaccordeerde subsidien anno 1651 ende van 
30 t'gonnen daerop betaelt daerbij blijckt Lc deele betaelt te sijn 

23.925 guldens. >> (20 October 1651) 

Reg. 57i, fol. 26 v•-28 v•. 

97 
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5511. Besprekingen over het heroveren van het fort van Mardijk 
(21 October 1651) 

Reg. 571, fol. 29. 

5512. Geloofsbrief van markies Sfondrato voor pensionaris Baers 
(Winnoxbergen, 18 October 1651) 5 

Reg. 571, fol. 29. 

5513. Aangaande de lijst onder nr 5508, wordt besloten de onkosten 
te doen schatten alvorens de zaak verder te onderzoeken (21 Octo
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 29. 

5514. Brief van den aartshertog met bevel bijgevoegd rekwest van 
graaf Sallazar, om betaling van zijn vYedde, in te willigen (Omont, 
8 October 1651) 

Reg. 571, fol. 29 v•. 

10 

5515. Ingevolge nr 5487 geeft de aartshertog opdracht, de onder- 15 

handelingen met de Engelsche bevelhebbers niet af te breken, maar 
voort te zetten tot nader bevel (brief van 15 October 1651) 

Reg. 571, fol. 30. 

5516. Goedkeuren van het aankoopen van zout bestemd tot de gar
nizoenen van Bourbourg en Winnoxbergen (brief van 15 October 1651) 20 

Reg. 571, fol. 30. 

5517. << Billanders » worden ter beschikking ges teld van markies 
Sfondrato (brief van 15 October 1651) 

Reg. 571, fol. 30. 

5518. Men besluit placquillas uit te betalen aan 2.000 nieuw aange- 25 

komen Italianen (brief van 15 October 1651) 

Reg. 571, fol. 30. 

5519. Op de klachten van de vertegenwoordigers van Ieper over het 
gebrek aan plaats om de gekwetsten onder te brengen, wordt geant-
woord zooals aan die van Gent onder nr 5498 (22 October 1651) 30 

Reg. 571, fol. 31 v•. 

- -- - - ------- --
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5520. Op een brief van den aartshertog (Maubeuge, 11 October) 
waarin hij een voorschot van 100.000 gulden op de laatste subsidie 
vraagt, wordt geantwoord dat men de twee vorige subsidies heele
rnaai als voorschot heeft uitbetaald , dat men thans het versterken van 

5 Bourbourg moet bekostigen, en dus niet op het vcrzoek kan ingaan 
(22 October 1651) 

Reg . 571, fol. 31 V 0 -32 vo. 

5521. Men besluit de collegiën te raadplegen over het verzoek van 
den hoogbaljmv vnn Ieper om vrijdom van lasten (23 October 1651) 

10 Reg. 571, fol. 31 V 0
• 

5522"' . « Acte acceptatie » van de laatste subsidie. Zeer lange acte 
met ant\voord van den aartshertog punt per punt : \Vat aangaat het 
verzoek om van elke winterinkwartiering vrij te zijn, kan de aarts
hertog hierover nu niet beslissen, omdat de uitslag van deze campagne 

15 nog niet is bekend. Wat het afbreken aangaat van de forten, dit is een 
bepaling van het vredesverdrag (van Munster) maar ze kan slechts 
worden uitgevoerd voor zooverre de Vereenigde Provinciën ook hun 
forten slopen, waartoe ze nog niet zijn overgegaan . Het intrekken van 
het octrooi aan Nieuwpoort wordt geweigerd (10 October 1651) 

:20 Reg. 571, fol. 31 V 0 -35 vo. 

5523. De vertegenwoordigers van leper brengen vcrslag uit over 
de ongunstige verpachtingen die aan den gang zijn : men vermoedt 
dat monopoliën daaronder schuilen. Men denkt ook dat de zeer lage 
instel1prijs het gevolg is van het feit dat elk magistraat het recht heeft 

25 de pachten betreffende zijn district over te nemen aan den prijs die 
in openbare verpachting werdt bereikt. De Vergadering besluit deze 
regeling voor dit jaar niet toe te passen (24 October 1651) 

Reg. 571 , fol. 136. 

5524. Maalregelen voor eenige betalingen aan de sold aten (24 Octo-
30 ber 1651) 

Reg. 571, fol. 136. 

5525. Sedert .de Vergadering besloten heeft, een schelling te geven 
aan eiken soldaat die zich naar het hospitaal begeeft, loopen zeer veel 
soldaten heen en weer tusschen het leger en het hospitaal , om dezen 
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bChelling te krijgen (6
). Men besluit dan ook deze vergoeding niet lan

ger toe te staan (25 October 1651) 

Reg. 571, fol. 36 en v•. 

5526. Brief van den aartshertog, die voorschrijft allen bijstand te 
verleenen aan markies Sfondrato (Maubeuge, 19 October 1651) 5 

Reg. 571, fol. 36 v•. 

5527. Maatregelen voor het vervoeren van de gekwetste soldaten 
(17 October 1651) 

Reg. 571, fol. 37. 

5528. Ingevolge een brief van markies Sfondrato, van 27 October, 10 

worden hem « !Piloten » gestuurd (30 October 1651) 

Reg. 571, fol. 37. 

5529. Akkoord met de beheerders van de Magdalena en Sint-Julianus 
hospitalen, betreffende onderhoud van de daar gelegen zieke soldaten 
(31 December 1651) 15 

Reg. 571, fol. 37 en v•. 

5530. Opdracht van den aartshertog, die verzoekt het voorschot van 
100.000 gulde~ op de bede over te maken aan den ontvanger-generaal 
der beden, Filips-Albert de Vicq C) (Maubeuge, 22 October 1651) 

Reg. 571, fol. 37 v•. 

5531•. « Brief van sijne hoogheijt dat alle t'gonne bij de Provintie 
te coste gheweest sal valideren ~p het subsidie. >> Daarbij wordt weer 
aangedrongen op het spoedige betalen van het voorschot van 100.000 
gulden (Maubeuge, 27 October 1651) 

Reg. 571, fol. 38. 

5532. De Vergadering wordt geexecuteerd op last van Je commis
sarissen, gelast met het belalen van de wagens gedurende het verle
den seizoen. Na onderhandelingen, verkrijgt ze staat van executie mits 

(I) Hoe groot moed de nood niet zijn onder de soldaten, dat ze voor een schelling 

20 

25 

zulk een weg afleggen! 30 
(1) Philips-Albert de Vicq volgt Charles-Philippe de Vicq als ontvanger-generaal op , 

van 1644 tot 1652. 
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betaling van een deel van haar schuld, onder voorbehoud echter van 
haar recht (zonder datum) 

Reg. 571, fol. 38 vo. 

5533. Opdracht aan de commiezen om de voorgeschoten 100.000 
5 gulden te leenen (3 November 1651) 

'lO 

Reg. 571, fol. 38 vo. 

5534. Ingevolge brieven, gedagteekend 1 en 3 November, wordt 
besloten schepen met steenkool te sturen naar het leger (4 Novem
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 38 v 0 -39. 

5535. Men besluit haver te koopen om bier te brouwen bestemd 
tot het leger dat aan het beleg van Mardijk deelneemt (4 Novem
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 39. 

15 5536. Maatregelen om de haver, die niet gemakkelijk te vinden 
blijkt, te kunnen koopen (6 November 1651) 

20 

Reg. 571, fol. 39 vo. 

5537. Maatregelen voor het vinden van geld, aangezien de commies 
van Gent beweert niets meer in kas te hebben (8 November 1651) 

Reg. 571, fol. 39 vo. 

5538. Staat van executie wordt toegestaan aan Cornelis de Vos 
(9 November 1651) 

Reg. 571, fol. 39 V 0
• 

5539. De commies van Gent moet 5.000 gulden vinden voor het 
25 betalen van vestingwerken te Bourbourg (10 November 1651) 

Reg . 571, fol. 40. 

5540. Hij stuurt het gevraagde geld (13 November 1651) 
Reg. 571, fol. 40. 

5541. Men besluit opnieuw aan te dringen bij den aartshertog om 
30 in den Geheimen en Grooten Raad, Vlamingen aan te stellen 

(13 November 1651) 
Reg. 571, fol. 40. 
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5542. Vrijdom van alle lasten 'vordt toegestaan aan den heer Pieter 
de (sic) Lichtervelde, hoogbaljuw van de kasseirij van leper (17 Novem
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 40. 

5543"'. « Protest van de Gheestelijcke jeghens den gheaccordeerden 5 

vrijdom aen de hooghbaillius van Ghendt, Brugghe ende Ipre ende 
de Paters Jesuiten. >> (17 November 1651) 

Reg. 571, fol. 40 V 0
• 

5544. Men besluit Denige bezittingen van wijlen pachter Monuet te 
verhuren (17 November 1651) 10 

Reg. 571, fol. 40 V 0
• 

5545. Opdracht aan den commies van Gent om 20.000 gulden waar
van de Vergadering beweert dat hij ze nog schuldig is, op te sturen 
(20 November 1651) 

Reg. 571, fol. 40 V 0 -41. 

5546. Brief van den aartshertog, die aankondigt dat het beheer van 
het koninklijk hospitaal zich le Gent komt vestigen, om daar de zorg 
voor de talrijke gebvetste soldaten over te nemen. Men moet het loka
len en geld verschaffen (Doornik, 3 November 1651) 

Reg. 571, fol. 41. 

5547. Brief van den aartshertog over hetzelfde (Doornik, 3 Novcm
her 1651) 

Reg. 571, fol. 41 V 0
• 

15 

20 

5548. Brief van den aartshertog die aandringt op de spoedige beta
ling van het voorschot van 100.000 gulden (Doornik, 4 November 1651) 25 

Reg. 571, fol. 41 V 0 -42. 

5549. Men besluit de acte acceptatie van de subsidie van 500.000 
gulden niet te aanvaarden, deze som echter toch onmiddellijk uit te 
zenden, maar tevens te schrijven aan den aartshertog, dat men blijft 
bij de acle presentatie voor de punten betreffende het onmiddellijk 30 

afbreken der forten (men noemt de vesting van Kortrijk, Nieuwen
dam, Plasschendale, Knokke en de andere die op den I,izer zijn gele-
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gen), eindelijk besluit men nog zich voort te kanten tegen het octrooi 
van Nieuwpoort (20 November 1651) 

Reg. 571, fol. 42 en vo. 

5550. Men besluit de aangekochte haver weer te verkoopen (31 De-
5 cember 1651) 

10 

Reg. 57f, fol. 42 vo. 

5551. Geld wordt g·estuurd aan de vertegenwoordigers die te Sint
Winnoxbergen zijn, om in het meest dringende te voorzien (1 Decem
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 42 vo. 

5552*. u Vuijtsendt ende repartitie van 500 m. guldens wesende 
t'subsidie extraordinaire. » (Zonder datum) 

Reg. 571, fol. 43-44 V 0
• 

5553". u Resolutie t'excuseren de g-hevraeghde vaccatien van den 
15 marquis Tressignies, raedtsheer Malineus ende den advocat fiscal met 

de ghedeputeerde van Hollant ghedaen tot Maldeghem (8
). » (5 Decem

ber 1651) 
Reg. 571, fol. 45. 

5554*. u H.esolutie te r~pareren den zeedijck tusschen de forten 
20 Ste Therese ende Isabellc daerjeghens die van Ghendt protesteren als 

gheen last van het landt wesende. )) Ingevolge een brief van den Raad 
van Financiën van 13 November 1651 (7 December 1651) 

Reg. 571, fol. 45. 

5555. Men besluit het fort Sint-Alhert bij Oostende te doen in orde 
25 stellen (9 December 1651) 

Reg. 571, fol. 45 vo. 

5556. Men besluit materiaal te laten vervaardigen bestemd tot het 
leg-er van markies Sfondrato (10 December 1651) 

Reg. 571, fol. 45 V 0
• 

30 (&) Het gaat hier om de onderhandelingen waarover in n•· 5242 wordt gezinspeeld. 
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5557. Men besluit alle achterstallen van pachters en andere te Gent, 
op 17 Januari te liquideeren (15 December 1651) 

Reg. 571, fol. 45 vo . 

5558. Betaling van wedde aan de bevelhebbers te Oostende en Roo-
denhuize (15 Deernher 1651) 5 

Reg. 571, fol. 45 V 0
• 

5559 j>. << Lijste van de materialen ghewcest hebbende op de ghe
melde armada. n (15 December 1651) 

Reg. 571, fol. 46-47 V 0
• 

5560. Bevel van den aartshertog om de vloot te ontwapenen (Door- 10 

nik, 13 November 1651) 

Reg . 571, fol. 48. 

5561. Opdracht aan de commiezen om bekend te maken wat ze heb
ben betaald aan krijgs- en hospitaaluitgaven (16 December 1651) 

Reg. 571, fol. 48. 15 

5562. Brief van den aartshertog van 29 r overober en van den Raad 
van Vlaanderen, van 15 December, meldende dat deze Raad gelast is 
een onderzoek in te stellen nopens het heffen van de militaire contri
butie en over de << exactien ,, van de militaire bevelhebbers (16 Decem-
ber 1651) 20 

Reg. 571, fol. 48 en vo. 

5563. Brief van den aartshertog, waardoor voorgaande nummer 
wordt toegelicht : vele gouverneurs van Fransche grensplaatsen die 
contributie heffen in de provincie, doen dit tegen alle << pied ancienne
ment IPraticquez de bonne guerre » in. De aartshertog heeft hen met 25 

retorsiemaatregden bedreigd « du pire que faire ce pourra >>; het 
Fransche Hof blij kt geneigd te zijn tot onderhandelingen (9

). Alvorens 
hier echter toe over te gaan, wil Leopoldus zoo volledig mogelijk 
ingelicht zijn over deze brandschattingen. Hij vraagt daarvoor de hulp 
van den Raad van Vlaanderen, en beveelt hem de feiten na te gaan en 30 

ze vast te stellen, en hem dit over te maken (29 November 1651) 

Reg. 571, fol. 49-50. 

(') Interessan t ·voor de vestiging van het begrip • contributieland "· 
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5564. Vergoeding aan de verschillende genceshceren en bedienden 
van de hospitalen van Brugge en Ieper (zonder datum) 

Reg-. 571, fol. 50 en vo. 

5565. Toelating aan de vcrtegenwoordigers van de geestelijkheid en 
5 van Ieper om de rekening te sluiten van Jan vander Haeghen, bcheer

der van de vestingwerken te Lijnckc, Bourbourg en andere (21 Decem
ber 1651) 

Reg. 571, fol. 50 v". 

5566. Opdracht aan de pachters van de beurtschepen tusschen Gent 
10 en Brugge om voortaan stipter de voorwaarden van hun pacht na te 

leven. Talrijke klachten werden immers ingebracht nopens hun han
delwijze In zake het taxeeren van vrachten (21 December 1651) 

Heg. 571, fol. 50 V 0 -52. 

98 
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REGISTER 572. 

Taefel van den resolutieboeck beginnende met den 12•n Januarij 1652 
ende eijndighende 25 Octobre 1652. 

5567•. « Al vooren o1peninghe van de vergaederinghe binnen Ghendt 
tot het anhooren petitie aldaer niet opgh estelt . » (12 .Januari 1652) 5 

Reg. 572, fol. 1. 

5568*. << Resolutie de vergaederinghe haer te voughen bij die van 
Gortrijek om punitie te vraegh en jeghens eenen sergeant major lig
ghende tot Cortrijck, over d'insulten bij wettelijcke acte aldaer 
vermeit . » (12 Januari 1652) 10 

Reg. 572, fol. 4 en v•. 

5569. Afwijzen van het verzoek vau den aartshertog (brief van 
13 Januari) overgebracht. door van der Haeghen, voorschepen van 
Ieper, om vestingwerken te Bourbourg en Grevelingen te bekostigen; 
andere maatregelen betreffende de troepen (17 Januari 1652) 15 

R.eg. 572, fol. 5-7. 

5570" . « Hesolulie aen de cappelle tot Meulestede tot wederroepens 
te laeten 125 roeden lnn ls g·heleghcn jeghens de selve cappelle. » 

(27 Januari 1652) 
Reg. 572, fol. 7. 

5571. De voorraad brandstof die aan het garnizoen van Damme 
wordt gelevenl , zal v.-orden vermeerderd (19 Januari 1652) 

Reg. 572, fol. 7. 

20 

5572. Ingevolge .de klachten van den magistraat van de kasseirij 
Helle, legen het op treden van Balthazar de Mercader, die een zeer onge- 25 

lukkig reglement op het logeeren van de soldaten heeft opgemaakt, 
\Yordt aan de vertegenwoordigers die zich toevallig te Brussel bevin
den, opdracht gegeven daarlegen te protesteeren, en voetstappen aan 
Ie wenden betreffende ·de zaak onder nr 5568 vermeld (19 Januari 1652) 

Reg. 572, fol. 7-8. 
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5573. De adviezen van de subalternen over de aangevraagde sub
sidie worden ontvangen; be:paling van den dag van collatie (1 Februari 
1652) 

Reg. 572, fol. 8 V 0
• 

5 5574. l\'Ien besluit een jaar rente te betalen aan het college Mijlhts 
(1 Februari 1652) 

Reg. 572, fol. 8 vo. 

5575. Opdracht aan de vertegenwoordigers en de geestelijkheid van 
Gent om met de weduwe van wijlen ammunilionaris de La Mothc te 

10 rekenen (1 Februari 1652) 
Reg. 572, fol. 8 vo. 

5576. Gunstig advies vau de Vcrgadering over het verzoek door den 
magistraal van Oudenaarde tot den Raad van Financiën gericht, om 
steenkool en kaarsen voor de daar gelegen troepen (1 Februari 1652) 

15 Reg . 572, fol. 8 V 0
• 

5577 ' . (( Brief van sijne hoogheij t ordounercnde de betaelinghc Yi.ln 

eenen tiescharge brief van 24 n1. guldens ter rekeninghe van t'gonn e 
hem te goet compt over den afstant van den lande ' 'an Sevenbergh an 
den prins van Oraignien bij tractact van Munster C). » Men zal dit 

20 aan de principalen voo deggcn (brief , .,Hl 17 October 1652, ontvangen 
op 12 Februnri) 

Reg. 572, fol. 9 en V 0
• 

5578. Acle acceptatie van de subsidie 'an 1651, die leruggcstuur·rl 
werd. De actc is wel aangekondigd, maar "·crd niet overgeschreven 

25 (ontvangen op 17 Februari 1652) 

Reg. 572, fol. 9 v". 

(!) De heerlijl\heid \·an Ze\·enlJergen behoorde toe aau Llen hertog \·an Aarschot. 
vorst van Arenberg. Het Yerdrag Yan Munster bepaalde dat dit gebied als vergoeding zou 
worden toegekend aan de vorsten van Oranje. Dit bracht dan eindclooze diskussies mee, 

30 eerst met den hertog van .. \ arschot natuurlijk, die vergoeding wilde ontvangen (zie Gor· 
responclance, IV, blz. 50, noot 2; Ib id., n•· 132; Ibid., blz. 102, noot 1, blz. 224, noot 1). De 
vergoeding werd op 1.200.000 g. bepaalcl; bij gebrek daaraan, zou deze hertog sommige 
kroongoederen mogen verkoopen (Ib id., blz. 429, noot 7; Ib id., nr 1240). Een tweede \Taag
stul< was clan, deze vergoeding door de verscl1illende provintiën te doen opbrengen : ze 

:s5 hadden betaald voor den oorlog, ze hadden een aanzienlijk deel van lmn grondgebiecl 
\·erloren door den \Tede, nu mochten ze ook deze geweldige vergoeding voor een enkelen 
persoon betalen! Maar zoo liep l1et niet af : de Staten van Vlaand eren blijven onwrikbaar 
alle betaling \'OOr dit doel "·ei geren . 
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5579". u Resultat faceorderen voor bede de l~ende middelen 
ende voor extraordinaire elcx quote in vierhondert duijsent guldens. » 

Ieper wil als buitengewone bede 800.000 gulden toestaan (dit was het 
bedrag van de petitie). Het Vrije stelt 600.000 guldeQ voor, de andere 
colleges 400.000 (24 Februari 1652) 5 

Reg. 572, fol. 11 V 0 -15. 

5580. Men besluit een vergoeding te betalen voor het onderhoud 
der zieke of gewonde soldaten, die te Bourbourg of in het fort Lincke 
worden verpleegd (24 Februari 1652) 

Reg. 572, fol. 15 en V 0
• 10 

5581. Betaling aan Joos van Dorpe van zijn leveringen van u sar
gien » stroo en andere voor de troepen (24 Februari 1652) 

Reg. 572, fol. 15 V 0
• 

5582. Men zal vragen. aan den Raad van Financiën om schoenen en 
kousen te mogen uitdeelen aan de troepen die te Bourbourg en de 15 

Lincke liggen (24 Februari 1652) 

Reg. 572, fol. 15 V 0
• 

5583*. u Brief van sijne hoogheijt recommanderende de reparatien 
aen de have van Oostende t'eenemael vervallende », brief van 
20 Februari. Hij ·wordt aan de principalen voorgelegd (27 Februari 20 

1652) 
Reg. 572, fol. 16-17. 

5584. Brief van markies Sfondrato met verzoek aan de Vergadering 
om eenige door hem bestelde affuiten te bekostigen (15 December 1651) 
en brief waarin dit geweigerd wordt (28 Februari 1652) 25 

Reg. 572, fol. 17-18 vo. 

5585. Bepalen van den datum van de verpachtingen van 's lands 
middelen; ze zullen zooals gebruikelijk door aanplakking worden 
bekend gemaakt (1 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. iS V 0
• 30 

5586. Men besluit op 2 Maart naar Brussel te vertrekken met de 
hierna volgende acte presentatie (1 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 18 v o. 
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5587 t- . << Acte presentatie subsidie. » (1 Maart 1652) 
Reg. 572, fol. 19-23 V 0

• 

, :;; ;;r:::~ ·, 
~~~:<1 ... :-_ jl· ·' . ... : 

5588. Nieuw aandringen zooals onder u ·· 5382 (15 Maart 1652) 
Reg. 572, fol. 24. 

5 5589. Brief van d en aartshertog die aandringt op het lichten van een 
voorschot van 150.000 gulden op de laatste subsidie. Hij wordt aa1a 
de principalen voorgelegd (10 Maart 1652, ontvangen op 15 Maart) 

Reg. 572, fol. 24 en vo. 

5590. Het verzoek van den Raad van Financiën om betaling Yan de 
10 wedde van cosmagraaf van Langren, wordt afgeslagen (10 Maart 1652, 

ontvangen op 15 Maart) 

Reg. 572, fol. 25. 

5591". << Resolutie negatif te rescriberen jeghens den gouverneur 
van het Vlaems Hooft dat, alhoewel sulcx light in Vlaenderen, :rioch-

15 tans niet en is ten dienste van Vlaenderen ende over su lcx bij Vlaen
deren niet en moet betaelt worden . )) (10 Maart 1652, ontvangen op 
15 Maart) 

Reg. 572, fol. 25 . 

5592. Ingevolge het verzoek van den magistraat van Cassel, om 
20 betaling van de werklieden die hebbeu gc·werkt aan den (( Niemven 

Dijk )), wordt geantwoord dat de Vergadering eerst de contracten wil 
zien (16 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 25-26 . 

5593. Nieuwe brief van den aartshertog, gedagt eekend 14 Maart. 
25 over hetzelfde als onder nr 5590. Instemmend an twoord van de Staten 

(18 Maart 1652) 
Reg. 572, fol. 26-27 . 

5594. Acte acceptatie van bede en subsidie (15 Maart 1652) 
Reg. 572, fol. 27 V 0 ·29 vo. 

30 5595. Verhooging van de hoeveelheden graan en bier , die het hos
pitaal van Geeraardsbergen zonder accijnzen te betalen mag verbrui
ken (18 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 30. 
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5596"'. (( Poincten overghegeven Lot beter conservatie van de rech
ten van de vier ponden grooten per vat met de resolutie van de vergae
deringhe in margine. » (Zonder datum , behandeld op 18 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 30-32. 

5597·. « Verpachtinghc van de res1peclive Provintierechten sonder 5 

de conditien. » Het recht van vier pond groote per vat wijn, betwist 
door Bernaert de Bock, .Jan Pein en Louis Manaulx, komt aan den 
laatste met 67.353 gulden. Zijn borgen zijn .Jan de Latteur van Sint
Niklaas, en Alhcrtus Leijns van Rupelmonde. Het recht op zout, visch 
en haring komt zonder mededinging aan Miehiel Moerman voor 10 

23.059 g. 9 sch. 6 st. Zijn horgen zijn Jan Pein van Gent, en Gerard 
Patheet van Rupelmonde. De groote uitdrijf wordt hetwist onder Loys 
van Geluwe, Jan Pein en Willem vander Moere, die het haalt met 
1.060 gulden. Zijn horgen zijn \Villem van de Walle, Frans vander 
Slraele en Daniel de Bake, van Brugge, een ander Bruggeling, Gillis t!'i 

van Hueren, is certifiant. Het eerste kwartier van het schaapsgeld 
wordt door Jacques Steels gewonnen boven Erans ;Verstra·eten met 
2.315 gulden. Zijn borg is Jacques Marlens van Brugge. Het tweede 
kwartier komt zonder strijd aan Jan Pijcke, met 2.850 gulden, zijn 
borg is Pieter Seghers. Het derde kwartier wordt door Jan Pein 20 

gewonnen hoven Pi eter de Smet met 3. 750 gulden; borgen zijn Loys 
van Gheluwe en Miehiel Moerman, allehei van Gent. Het vierde kwar
tier betwist door Willem Nijs, Loys van Gheluwe en Jan Pein, komt 
aan Loys van Gheluwe met 2.157 g. 7 sch. De horgen zijn Jan Pein 
en Miehiel Moerman, van Gent. Het vijfde en laatste kwartier wordt 25 

hetwist door Loys van Gheluwe en Adriaan Wïllaert , die wint met 
1,126 gulden (18 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 32-36. 

5598. Opdracht aan de commiezen om het toeges tane voorschot van 
150.000 gulden te leenen (19 Maart 1652) 30 

Reg. 572, fol. 36 vo. 

5599. Men besluit. boeten toe te passen op alwic heL reglement op 
het betalen van provincielasten niet naleeft (18 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 36 vo. 
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5600. Men zal de principalen raadplegen nopens het . verzoek van 
den magistraat van Torhout om kwijtscheldin g van zijn aandeel in <l (' 
subsidie van 1651 (18 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 37. 

5 5601. Gift aan JonkvromY Anna Herles, << gouvernante >> va n hel 
huis van de bekeerde dochters te Gent (21 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 37. 

5602. Brief van den aartshertog, gedag leekend 17 .Maart 1652, met 
verzoek het buskruit. dat zich te Ieper bevindt Ie raffinecren . Dil wordt 

10 toegestaan (21 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 37 en v ". 

5603. Men besluit de processen in herziening, door de Vcrgadering 
tegen de schepenbank van Gent ingespannen - in zake kwijtscheldin
gen van pachten door d eze bank toegestaan -- te doen onderzoek~n 

15 (21 Maart 1652) 
Heg. 572, fol. 37 V 0 -38. 

5604 .. . « Hesolulie J e rekeninghen va n den Lande le beginnen in 
het Landthuij s van den Vrijen den 23 april 1652, ende danof part Ie 
gheven an den commis Rohrrto ('ndl' n ·kenmeester d'Enneti èrcs . >> 

20 (21 Maart. 1652) 

25 

Reg. 572, fol. 38. 

5605. Men bes luit in beroep Lc gaan legen het vonnis geveld door 
den Raad van Vlaanderen in he t geding hl Rschen de Staten en den abt 
van Ter Duinen (21 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 38. 

5606. Acte accQptatie van het voorschot va n 150.000 guldens, gedag
teekend 19 Maart 1652 (ontvangen Qp 22 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 38 en vo. 

5607 • . « Accoort met M. Blondel tot he l rafineren van he t buspoeder 

30 van de Provintie a neghen guldens de 100 pondt. >> (22 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 38 V 0 -39 vo. 
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5608 ·. cc Brief van sijne hoogheijt daerbij hij vraeght 70 waeghens 
van de Provintie in de plaetsc van ande cass·elrijen ten dienste van 
het legher ghelijck t'jaer te vooren oock ghebeurt is; brief van de ver
gaederinghe versoekende gheexcuseert te sijn. >> .(23 Maart 1652) 

Reg. 572, fol. 39 v•-40b1
•. 

5609 "' . (( Iterativen brief van sijne hoogheijt persisterende als bij 
den eersten », gedagteekend 26 Maart. Deze maal stemt de Vergadering 
daarin toe (1 April 1652) 

Reg·. 572, fol. 40b1"-41. 

5 

5610*. cc De vergaederinghe ghescheeden sijnde ontfanck den voor- 10 

schepenen van Ghendt eenen brief voor de vergaederinghe van sijne 
hoogheijt ende naer usantie sent daervan copien per expressen aen de 
hooft collegien. >> De brief, gedagteekend 10 April, bevat bevel aan de 
Vergadering om te Brugge samen te komen en daar vergaderd te blij-
ven (11 April 1652) i5 

Reg. 572, fol. 41 en v • . 

5611. De Vergadering wordt geopend op 12 April 1652 in het Land
huis van het Vrije (12 April 1652) 

Reg. 572, fol. 42. 

5612;r. \( De ghede,puteerde van Ghendt exhiberende de voorseijde 20 

briefven hiervooren f• 41 v• vuijt crachte van 't weleken sij hadden 
hun ghetran~porteert naer Brugghe. >> (12 April 1652) 

Reg. 572, fol. 42 v•. 

5613. Brieven van den graaf van Fuensaldafia, gedagteekend 
20 Maart, waarin hij zijn verlangen te kennen geeft dat twee verte- 2'• 
genwoordigers bij hem verblijven gedurende den veldtocht. De prin
cipalen worden hierover geraadpleegd en het verzoek wordt voor
loopig ingewilligd. Aan een van de aangeduide vertegenwoordigers, 
burgemeester van het Vrije van der 1-Iaeghen , die deze brieven 
heeft overgebracht, wordt ·een som ter hand g·e teld , om in de meest so 
dringende uitgaven te voorzien (12 April 1652) 

Reg. 572, fol. 42 v•-43 v • . 

5614. Men besluit soldij te betalen aan de compagnie van den graaf 
van Grimbergen (12 ~pril 1652) 

Reg. 572, fol. 43 v •. 35 
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5615~. << Brief van sijne hoogheijt ordonnerende dezelve armada 
als ten voorleden jaer ende wanof in den voorgaenden boeck veel ver
maen, is ghedaen, in staet te stellen ter directie van den Burghmeestre 
Ognale (voor Ognate) ))' gedagteekend 20 Maart. Besluit dit aan de 

5 principalen voor te leggen (15 April 1652) 

Reg. 572, fol. 43 V 0 -44. 

5616"' . << Verseheide preparatien ende contracten ten dien regarde 
ende regarderende het belegh van Grevelinghe door de Spaensche C). » 

Brief van den aartshertog die beveelt schepen aan te werven (20 Maart); 
10 voorwaarden daartoe; onderhandelingen met den hertog van Lorreinen 

die over drie oorlogsschepen beschikt; aankoop van pontons en coggen 
te Nieuwpoort; betaling van faseijnen voor het beleg van Grevelingen. 
Leenen van geld om den voorraad voor de vloot -aan te schaffen 
(fol. 47); uilstellen van het aanwerven van de schepen van den hertog 

15 van Lorreinen (fol. 48); ingevolge een brief van den aartshertog van 
15 April, ·worden 1planken aangekocht voor het beleg van Grevelingen 
(fol. 48 en V

0
); aankoop van brood te Oostende bestemd tot het leger 

omtrent Grevelingen (fol. 48 V
0
); leveren van het geld voor hetzelfde 

leger (ibidem), nieuwe levering van geld, ingevolge een brief van den 
20 aartshertog gedagteekend 2Q April 1652, fol. 49. Opsturen van allerlei 

materiaal naar dit leger (fol. 49 V
0

) (15-22 A pril 1652) 

Reg. 572, fol. 43 V 0 -49 vo. 

5617 . Het contract voor het leveren van 70 wagens voor het leger 
(zie nrs 5608 en 5609) wordt goedgekeurd (16 Apri] 1652) 

25 Reg. 572, fol. 47. 

5618. Betaling - de rede wordt niet opgegeven - aan Jan van 
choonacker, deken der chippers (23 April 1652) 

Reg. 572, fol. 50. 

5619. Bericht aan den sasmeester Yan Ieper bij ieuwpoort (sic) dat 
30 de Vergadering hel sasgeld zal bdaJen van de sch~pen die met voor

raad naar de vloot van Oostende varen (24 ~pril 1652) 

Reg. 572, fol. 50. 

(2) Over dil. beleg : Corre.~ponrtance. IV , nrs 795, 811, 814. De plaats viel vrij spoedig 
in handen der belegeraars . 
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5620. Nieuwe onderhandelingen betreffende de vloot : de aartshertog 
bericht (brief van 21 April) dat de vijand schepen reedt om Grevelin
gen langs de zee te ontzetten; het is noodig de vloot te Oostende te 
versterken. Ingevolge daarvan, ontleent men geld en knoopt men 
onderhandelingen aan om schepen aan te werven (24 April 1652- 5 

25 A1pril) 
Reg. 572, fol. 50-51. 

5621. Regeling van de vergoeding aan het gezondheidspersoneel 
van de Bijloke (25 April 1652) 

Reg. 572, fol. 51. 

5622. Aanwerven van materiaal voor het leger dat Grevelingen 
belegert (25 April 1652) 

Reg. 572, fol. 51. 

5623. Betaling van de 70 wagens ten dienste van het leger 

10 

(27 April 1652) 15 

Reg. 572, fol. 51 V 0
• 

5624. Betaling van haver te Amsterdam aangekocht en bestemd voor 
het leger omtrent Grevelingen (28 April 1652) 

Reg. 572, fol. 51 V 0
• 

5625. Aanwerven van eenige laatste zakken haver. Meer leveren kan 20 

men niet meer (28 April 1652) 

Reg. 572, fol. 51 V 0 -52. 

5626. Betaling van leveringen aan Jacques van Tours (29 April 1652) 

Reg. 572, fol. 52. 

5627. Eenige pachten door den baljuw van Burcht en Zwijndrecht 25 

gesloten worden goedgekeurd (29 April 1652) 

Reg. 572, fol. 52. 

5628. Fascijnen worden naar het leger gestuurd (29 April 1652) 

Reg. 572, fol. 52 yo. 
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5629. Tonnen en paard en worden aangekocht voor het beleg van 
Grevelingen (2 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 52 vo. 

5630. Commissie van kapelaan te Burcht en Zwijndrecht verleend 
5 aan Adriaen vander Haghen , vice-pastoor van Sint-Niklaas (2 Mei 1652) 

Reg . 572, fol. 52 v o . 

5631 "' . (( Petitie ghedaen binnen Brugghe den 5" meije 1652. >> De 
tekst werd niet overgeschreven (2 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 53 V 0
• 

10 5632. Het door Blonde! geraffineerde Luskruit wordt aan den ammu 
nitionaris van het land te Ie,per g·estuurd (6 Mei 1652) 

15 

Reg. 572, fol. 55. 

5633 . Een schip en een paard worden aangeworven om voorraad 
naar Nieuwpoort te vervoeren (6 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 55. 

5634. Al de middelen van he t land worde~ als waarborg gegeven 
aan de com miezen van het land voor de leeningen welke ze in deze 
allerlaats te dagen hebben moeten aangaan (7 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 55 v o . 

20 5635. Zakken (ledige !>) worden gestuurd naa r het leger (7 Mei 1652) 

Reg . 572, fol. 55 vo. 

25 

30 

5636. Betaling aan Jacques Coornaert van zijn levering van steen
kool best.emd voor het leger te Grevelin gen (8 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 55 vo. 

5637. Betaling aan deken en schippers van Brugge (8 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 55 V 0
• 

5638 '". (( Sijn hoogheij t vcrsoekende ant icipatie van 150 m. gul
dens gheresolveerl daertoe all <> moghelij cke devoircn l doen . » 

(11 Mei 1652) 
Reg. 572, fol. 56 en V 0

• 
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5639. Betaling aan Jacques de Tours van de door hem geleverde 
zakken (15 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 56 V 0 -57. 

5640. Ingevolge een brief van graaf Fuensaldafia, gedagteekend 
11 Mei, wordt opdracht gegeven aan den magistraat van Ieper om de 5 

onontbeerlijkste werken aan den Nieuwen Dijk, te schatten (16 Mei 
1652) 

Reg. 572, fol. 57 en vo. 

5641. Betaling aan Willem Nollet van de door hem geleverde ha ver 
(16 Mei 1652) 10 

Reg. 572, fol. 57 vo. 

5642. Verdere betaling aan Jacques de Tours (27 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 57 y 0
• 

5643. Opdracht aan de vertegenwoordigers van leper om werken 
(zie nr 5640) aan te besteden (27 Mei 1652) 15 

Reg. 572, fol. 57 V 0 -58. 

5644. Betaling aan advocaat de Bock, reeder van de vloot te 
Oostende (27 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 58. 

5645. Betaling aan de schippers van Brugge, voor vrachten 20 

(28 Mei 1652) 
Reg. 572, fol. 58. 

5646. Betaling van geleverde haver en hooi aan Mathijs van Belle 
(28 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 58. 

5647 . . Betaling aan Nollet voor leveringen van haver (29 Mei 1652) 

Reg. 572, fol. 58 V 0
• 

5648• . « Brief recommanderende de e rsteltenisse van de wercken 
tot Grevelinghe overgegaen aen de Spaensche. » Hierin wordt toege-

25 

stemd (brief van 22 Mei, besluit op 2 dito) 30 

Reg . 572, fol. 58 V 0
• 



5 

-789-

5649. Betaling aan Louis Nollet voor het leveren van hooi (1 Juni 
1652) 

Reg. 572, fol. 5~. 

5650. Slaking uit de gevangenis van Mahieu de Diere (1 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 59. 

5651. Betaling aan Laurens Tristram van zijn levering van hooi en 
andere (1 .Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 59. 

5652. Betaling voor vrachten, aan de schippers van Brugge 
10 (4 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 59. 

5653. Betaling aan Louis Langelee voor het leveren van haver en 
aan .Jacques van Wittenberghe voor hetzelfde (6 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 59 vo. 

15 5654. Ingevolge twee brieven van den aartshertog (van 26 Mei), 
een van graaf van Fuensaldaiia (van 27 dito) en een van burgemeester 
van der Haeghen (van 29 dito) die allen vragen materiaal en voorraad 
naar Grevelingen en het fort Mardijk te sturen, wordt besloten dit 
fort te approviandeeren en het overige af te wijzen bij gebrek aan geld 

20 (7 Juni 1652) 
Reg. 572, fol. 59 V 0 -6i. 

5655. Betaling aan Rochirs (sic) Hubert voor het leveren van fascij
uen (8 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 6i. 

25 5656. Iteratieve brieven, van 4 Juni, van den aartshertog, over het
zelfde als onder nr 5654. Men deelt hem ten antwoorde bovenstaand 
besluit van de Vergadering m ede. Zie n .. 5654 (8 .Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 6i-62 V 0
• 

5657*. << Resultat vuijt de advisen van de heeren Principalen te con-
30 senteren elcx quote in 500 duijsent guldens », zie nr 5631. Noch de 

adviezen van elk college noch de acte presentatie werden overgeschre
ven (9 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 62 v•. 
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5658. Aanbesteding door de vertegenwoordigers van leper {zie 
nr• 5640 en 5643) (10 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 67. 

5659. Betaling aan Olivier Danijncx, aan schippers van een aantal 
plaatsen, en aan Jan Robbrecht voor het leveren van paarden 5 

(12 Juni 1652) 
Reg. 572, fol. 67. 

5660. Men zal steenkool turen aan de okiaten die Duinkerken blak
keeren (13 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 67 v o. 

5661. Akkoord met Louis Langhelee, leveraar van haver, die men 
niet kan betalen bij gebrek aan geld (13 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 67 V 0
• 

10 

5662. De aartshertog vraag·t met aandrang dat placquillas worden 
uitgedeeld aan de troepen die voor Duinkerken liggen. Het handvol f5 

geld dat de Vergadering heeft kunnen verzamelen wordt echter te wei
nig geacht door den bevelhebber aldaar, die een zeer hoog bedrag van 
soldijen opeischl. De bemiddeling van graaf de Fuensaldaiia bereikt 
dat hij zich met wal de Staten aanbieden tevreden. stelt (21 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 68 en vo. 

5663. Onderhandelingen met den commissaris L. Podiero, drager 
van geloofsbrieven van graaf Fuensaldaiia, nopens het aankoepen van 
graan voor het leger, onder waarborg van de provincie (21 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 68 V 0 -69 V 0
• 

20 

5664. De Vergadering staat een som toe om de meest noodzakelijke 25 

werken te Grevelingen te doen uitvoeren (21 Juni 1652) 

Reg . 572, fol. 69 V 0
• 

5665. Daar de commiezen geen geld meer kunnen leenen aan den 
'penning 16, mogen ze tot 8 % aanbieden (21 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 70. 30 
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5666;!1. « Resolutie te laeten incaopen op het versoek van sijne 
hoogheijt 8.000 sacken graen te betaelen in drij paijementen deerste 
absolut te betaelen ende d'andere twee in dien sijne hoogheijt 
Dunckerke beleghert. >> (23 en 24 Juni 1652) 

5 Reg. 572, fol. 70-7i. 

5667 ~~'. « Sijne hoogheijt vuijt Brussel versoekende ghedeputeerde 
vuijt de vergaederinghe om met hem te confereren, resolutie daertoe 
te deputeren den Prelaet van den oudenburgh, pensionaris Baers ende 
den Burghmeestre Ognale C) . n (27 Juni 1652) 

10 Reg. 572, fol. 72. 

5668. Ingevolge een brief van den aartshertog van 24 .Juni, worden 
vertegenwoordigers gestuurd naar Grevelingen om daar de meest drin
gende werken te inspecteeren (27 Juni 1652) 

Reg. 572, fol. 71 V 0
• 

15 5669"' . « De ghedeputeerde weder ghekeert sijnde ende rapport 
ghedaen hebbende van hun verhandelen bij de vergaooeringhe ghe
~chreven brief an sijne hoogheijt daerbij te kennen ghevende dat sij 
ten sij sijne hoogheijt Dunckerckc beleghert ghelijck hij belooft 
hadde, in staet niet en waere.n om het te contribueren. n (1 Juli 1652) 

20 Reg. 572, fol. 72-73 V 0
• 

5670,. . « Antwoorde van sijne hoogheijt, daerbij hij taliter qualiter 
het selve belegh belooft. >> (11 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 74 en vo. 

5671. Betalingen aan Jan Robbrecht voor het leveren van paarden 
25 en aan Filips Therese voor het leveren van geneesmiddelen aan de sol

daten te Bourbourg (4 Juli 1652) 

30 

Reg. 572 fol. 74 vo. 

5672. Een verzoek van den magistraat van Geluwe wordt overge
maakt aan dezen van de kasseirij Kortrijk (5 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 74 V 0 -75. 

(3) ttz. een vertegenwoordiger van Gent (pensionaris Baers), een van de geestelijk
heid en een van het Vrije . 
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5673. Men besluit de placquillas aan de tro~pen die aan hel beleg 
Yan Duinkerken deelnemen , te laten uitdeelen (6 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 75. 

5674. De aartshertog vraagt de vloot van Oostende voort te onder-
houden (7 Juli 1652) 5 

Reg. 572, fol. 75 en v o . 

5675. Ingevolge het aandringen van den aartshertog (brief van 
7 Juli) wordtbrsloten een nieuwe som over te houden voor de werken 
te Grevelingen (12 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 75 V 0 -76 v o. 

5676 "' . « Ter vergaedering-he in deliberatie gheleijt om alle incon
venienten t'evileren niemant vrij te laeten van de provintie rechten 
wie hij zij ende rlc ghegcvcn vrijdommen in te trecken. )) (15 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 76 V 0 -77. 

10 

5677. Maatregelen voor het liquideeren van de achterstallen ver- 15 

chuldigd aan den commie van de impo itiën en imposten van Ieper , 
:\bsalon Lombaert (20 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 77 en v o. 

5678. Het verzoek van den aartshertog, om nog 1.000 zakken toe 
te staan op de 8.000 di-e men hem beloofd heeft indien hij Duinkerken 20 

belegert, wordt ingewilligd (20 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 77 V 0 -78. 

5679. Daarenboven zal men nog 50 zakken koopen om brood te 
bakken voor de soldaten die van Denemarken gekomen zijn 
(21 Juli 1652) 25 

Reg. 572, fol. 78. 

5680. Aankoop van koren (22 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 78 V 0
• 

5681• . (( Verpachtinghe van de baergien op Brugghe et e conver::so 
met de conditien . )J (26 Juli 1652) 30 

Reg. 572, fol. 78 V 0 -87. 
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5682 "" . « Aclc acceptatie subsidie », zie nr 5657 (28 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 87-88 V 0
• 

5683. Opdracht aan Rogier Verbeke om Ie Oostende ~teenkool aa11 
Ie koopcn (27 Jnli 1652) 

Reg. 572, fol. 88 v ". 

5684. Akkoord met. de leveraars van de wagens best-emd t.ot den 
dienst van het leger in 1650 (27 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 88 v 0 -89. 

5685. Akkoord met Po,peringe aangaande het hetalen van quotas 
10 van de subsidie (27 Juli 1652) 

15 

Reg. 572, fol. 89-00. 

5686. Uitstel nm betaling ·wordt toegestaan aan pachters van het 
kwartier van Ieper voor het jaar 1650, en een akkoord wordt gesloten 
met Jan Verbancl•, pachter voor het jaar 1645 en 1646 (30 Juli 1652) 

Reg. 572, fol. 00-91. 

5687. Bevestiging van n .. 5676 (1 Auguslu::' 1652) 

Reg. 572, fol. 91. 

5688. Verdere regelingen betreffende pachters van het kwarlier van 
Ieper (1 Augustus 1652 en 2 dito) 

20 Reg. 572, fol. 91-92. 

25 

5689. Burgemeester vander Haeghen brengt den inventaris mee van 
den oorlogsvoorraad die overblijft van het beleg van Grevelingen, en 
de lijst van hetgeen voor het beleg van Duinkerken vereisebt is. Deze 
documenten 'verden niet overgeschreven (2 A11g-ustm 1652) 

Reg . 572, fol. 92 en v o. 

5690. Aanschaffen van materiaal (zonder datnm) 

Reg· . G72, fol. 96. 

5691. Jan Geers en Steven Verhonnc worden aangesteld om mee te 
reizen met ·de beurtschepen tusschen Gent en Brugge, om vast te stel-

IOO 
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len of de door de provincie gestelde voorwaarden worden nageleefd. 
Hun weelde bedraagt 30 pond groote (3 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 96 en v". 

5692. Kwijtschelden van zijn achterstallen aan pachter Passchier 
)iichiels die tevens uit de gevangenis wordt geslaakt (6 Augustus 1652) 5 

Reg . 572, fol. 96 V 0 -96bto. 

5693. Men besluit te Oostende brood aan te koopeu voor J.e soldaten 
te Duinkerken (8 A1•guslul' 1652) 

Reg. 572, fol. 96bi•. 

5694. Men besluit .Uit niet te Ooste11de, maar te Brugge aan te koo- iO 

pen (8 '\ugu st 11 s 1652) 

Reg. 572, fol. 96bi•. 

5695. De vloot te Oostende zullen de Staten verder onderhouden, 
ingevolge een brief van den aartshertog van Valencijn, 5 Augustus 
(8 Augustus 1652) i5 

Reg. 572, fol. 96bia v". 

5696. Ingevolge een brief van den aartshertog, gedagteekend Valen
cijn, 9 Augustu s, met bericht dat hij binnen kort met een leger zal 
opruk kei~ om Duinkerken te belegeren , worden een reeks maatrege
len getroffen , om materiaal voor het beleg aan te schaffen (12 Augus- 20 

tus 1652) 
Reg. 572, fol. 97-98 V 0

• 

5697. Akkoord met den magistraat van de kasseirij Ieper nopens 
zijn achterstallen in de heden en subsidies tot in Maart 1652 (12 Augus-
tus 1652) 25 

Reg. 572, fol. 98 v 0 -99. 

5698. De heer van Lembeke brengt de lijst aan van het door hem 
nangekochte matcriaal (14 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 99. 

5699. Op verzoek van den aartshertog (brief van 16 Augustus) waar- 30 

borgen de Staten het betalen van ongeveer 100.000 gulden ammunitie, 
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aangekocht te Brussel met het oog o,p het beleg van Duinkerken 
(20 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 99 en v o . 

5700. De Vergadering levert fourrage aan .de ruiterij die op het beleg 
5 van Duinkerken dient (23 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 100. 

570i. De Vcrgadering stemt toe in het verzoek van den aartshertog, 
gedagteekend Valencijn, 21 Augustus, om aan het leger dat Duinker
ken gaat belegeren , 150.000 gulden soldijen te betalen. Men geeft last 

10 aan de commiezen , die som te vinden (24 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 100-102. 

5702. Om dit geld te vinden , heeft men besloten Burcht en Zwijn
ch·echt in pand te geven ; men zal nochtans aan de commiezen twee 
acten van opdracht geven, in eene wordt deze verpanding· niet ver-

15 meld. Men zal ook aan den aartshertog zeggen dat het overige vroeger 
beloofde graan hem zal worden uitgelcv<~rd. "\of aa lregelen om dit graa11 
aan te schaffen (25 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 102-103. 

5703. Kwijtschelden vau zijn achterstallen aan den magistraat van 
20 Ninove (26 Augustus 1652) 

Reg . 572, fol. 103 en vo. 

5704. Maalregelen voor het bevoorraden en het versterken van de 
vloot die tegen Duinkerken moet dienen (27 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 103 V 0 -104. 

25 5705. Aankoop van rogge en haver voor het leger omtrent Duin
kerken (27 Augustus 1652) 

30 

Reg. 572, fol. 104 en V 0
• 

5706. Kwijtschelden van achterstallen aan de stad leper (27 Augus
tus 1652) 

Reg. 572, fol. 104 V 0
• 



- ----~-- --- ·-~- --- --~--

- 796-

5707. Aankoop van gTaan te Gent, voor het leger te Duinkerken 
(28 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 105. 

5708. Aanschaffen van graan, van tonnen, van steenkool (29 Augus-
tus 1652) 5 

Reg. 572, fol. 105 en V 0
• 

5709. Vermindering van de schuld van Olivier Bauters en Antheunis 
Veranneman, borgen van pachter Ferrel (30 Augustus 1652) 

Reg. 572, fol. 105 V 0
• 

5710. Men besluit het beschikbare geld, dat voor den aartshertog to 
bestemd is, te Brugge gereed te houden (6 September 1652) 

Reg. 572, fol. 106. 

5711 '"' . (( Den gouverneur ' 'an Oostende verbiedende het openen van 
de sluijsen van het sas te Plasschendaele om saut water in den vaert te 
stellen ende het water alsoo hoogher te brenghen, goheresolveert rlt' 15 

sluijsen te la eten openen. » (6 September 1652) 

Reg. 572, fol. 106 en vo. 

5712. Betaling aan Jan Robbrecht voor het leveren van paarden 
(7 September 1652) 

Reg. 572, fol. 106 V 0
• 

5713. Opdracht aan Osten van Berchem om met 75.000 gulden naar 
het. leger te trekken (7 September 1652) 

Reg. 572, fol. 107. 

5714. Meel wordt naar Nieuwpoort gestuurd (8 September 1652) 

Reg. 572, fol. 107. 

5715. Maatregelen voor het betalen van de geleverde ammunitie 
aan de kooplieden van Brussel (8 September 1652) 

Reg. 572, fol. 107 en V 0
• 

20 

25 

5716. De Vergadering is van meening, dat een som van 24.000 gul
den zou moeten worden gevalideerd op de quota van de kasseirij Ieper 30 

in de laatste S11bsidie (11 September 1652) 

Reg . 572, fol. 107 vo. 
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5717. Aan .den magistraal van Aalst werd door den Ha ad \ oor 
Financiën (?) een on tlas tingsb rief gegeven voor sommige ui tg a ven, 
zonder voorafgaande raadpleging van de Staten en in strijd met de acte 
van acceptatie. Men besluit zich hiertegen te verzetten (12 Septem-

5 her 1652) 

10 

Reg. 572, fol. 107 v • . 

5718*. <c Die van Duijnckercke beleghert sijnde slaen de chamade 
ende gheresolveert de vergaederinghe te ver t.reeken nac r Berghen en 
corps om sijne hoogheijt te congrahlleren e). )) (12 September 1652) 

Reg. 572, fol. 108. 

5719. Men besluit ·de levering van ammunitiebrood voort te zetten 
(12 September 1652) 

Reg . 572, fol. 108. 

5720. Akkoord m et de kasseirij Kortrijk nopens achterstallen in de 
15 su bsidiën (22 September 1652) 

:20 

Reg. 572, fol. 108 en vo. 

5721. Betaling aan de schippers (22 September 1652) 

Reg. 572, fol. 108 V 0
• 

5722. Betalingen voor de vloot ran Oostende (25 September 1652) 

Reg . 572, fol. 109b1
• . 

5723. Nadere bepaling van het akkoord (28 September 1652) 

Reg. 572 , fol. 108bt•. 

5724. Akkoorden worden gesloten met de magistraten van Kortrijk, 
van Belle en van Veurne, nopens hun achterstallige quotas. Een deel 

25 wordt hen kwijtgescholden ; het overige heloven ze te hetalen (28 Sep
tember 1652) 

Reg. 572, fol. 108b1•-109. 

(*) Over dit beleg , zie Correspondance, IV , n•·• 814, 841, 661, &63, 868, 972, 875; zle 
nok GODEFROY, COMTE o ' ESTRADES, Relati,on de la dé[ense de Dunquerque, uitg. Tam izey de 

30 Larroque, Bordeaux, 1872. 
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5725. Kwijtschelden van .zijn achterstallen aan pachter Barvoet van 
Hondschoot.e (28 September 1652) 

Reg. 572, fol. 109 en vo. 

5726•. << Present door de vergaederinghc ghedaen van 8.000 guldens 
an den Enghelsehen admirael Blaeck over sijnc diensten int belegh 5 

van Duijnckercke e) )), ingevolge twee brieven van den aartshertog 
van 22 en 27 September, waarbij gevoegd zijn twee brieven van den
zelfden, bevattend bevelen gegeven gedurende het beleg van Du.in
kerke (2·9 S~ptember 1652) 

Reg. 572, fol. 109 V 0 -111 vo. 

5727. Betaling aan Louis Langhelee (29 September 1652) 
Reg. 572, fol. 111 V 0

• 

5728. Op v·erzoek van den magistraat van hel Land van Waas zal 
in de eerstkomende acte presentatie gesteld worden dat hun voor-

10 

rechten moeten worden geeerbiedigd (29 September 1652) 1:1 

Reg. 572, fol. 112. 

5729. Aan commies Caloen wordt toegestaan zijn leeningen mel 
zes maanden te verlengen (1 October 1652) 

Reg. 572, fol. 112 en vo. 

5730. Betaling van zijn wedde aan don Camargo, gouverneur van 20 

Damme, voor het leveren van materiaal aan Bernard Schee, aan den 
apotheker van Sint-Winnoxbergen, voor het leveren van genees
middelen , aan Jerosiem Bekc, ontvanger van d e versterkingen van 
Grevelingen, aan het hospitaal van Mechelen, voor onkosten bij h et 
verplegen van zieken, aan Gonzael Elle (6

) , -- reden niet opgegeven - 25 

aan Miehiel Nicoletta , pagador-gencraal te Grevclingen (4 Octo
ber 1652) 

Reg_ 572, fol. 112 V 0 -113 vo. 

5731. Akkoor.d met de kasseirij Belle (wijzig ing van dat onder 
nr 5724, en met de stad en kasseirij Waasten , nopens achterstallige 30 

quotas (6 October 1652) 
Reg. 572, fol. 113 V 0 -114 vo. 

{') BJake was aanvoerder \·an de Engelsche vloot; hij nam de Fransche vloot Yan 
admiraal du Mesnil nogal verraderlijk gevangen {zie l\1ALO , Corsaires ... , blz. fo.21-422). 

(&) Ammunitionaris van llruggc. 35 
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5732. Betalingen aan Jacques de Bonnière, voor het leveren van 
rogge, en aan Donaas van Oost voor het leveren van affuiten (7 Octo
ber 1652) 

Reg. 572, fol. 114 vo. 

5 5733. Aan pachter Tacq wordt zijn pacht voor het jaar 1646 kwijt
gescholden (8 October 1652) 

Reg. 572, fol. 114 V 0 -115. 

5734. Akkoord met de magistraten van Gistel en Oudenburg voor 
het betalen van hun achterstallige quotas (8 October 1652) 

10 Reg. 572, fol. 115. 

15 

5735. Betalingen aan Alexandrine d'Hesc, weduwe van Pierre 
d'Helkemans, van zijn achterstallige wedde als gouverneur van 
Damme, en aan Rogier V erbeke, voor het leveren van rogge (8 Octo
ber 1652) 

Reg. 572, fol. 115 en vo. 

5736. Men besluit de niet gebruikte steenkool weer te verkoopen 
(8 October 1652) 

Reg. 572, fol. 115 vo . 

5737. Betaling aan Donaes van Oost voor het leveren v:m planken 
20 (9 October 1652) 

Reg. 572, fol. H5 y o. 

5738. Hegeling van een punt in de rekening van Gonzael Ellc 
(9 October 1652) 

Reg . 572, fol. 115 v 0 -116. 

25 5739. Betalingen aan de BijJoke van Gent (10 October 1652) 

Reg. 572, fol. 116. 

5740. Regeling van de achterstallige quolas van de ka. selrij van 
Sint-Winnoxbergen in de subsidies (10 Oct.ober 1652) 

Reg. 572, fol. i16-f16b1
• . 

30 5741. VerkoQp van steenkool te Veurne (11 October 1652) 

Reg. 572, fol. 1i6b1• ·en V 0
• 

l 
I 
l 
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5742. Men besluit den heer van Noortveldc naar Duinkerken te stu
ren om daar met den markies . van Lede te onderhandelen over wat 
men aan de soldaten zal g-even, gezien hun armoede C) (12 Octo
ber 1652) 

5743. Brief van den aartshertog, aandringend op hetzelfde (Door
nik , 13 October 1652) 

Heg. 572, fol. 117 en v o. 

5744. Uitbetaling van de gratificatie aan admiraal Blake (15 Octo
b-er 1652) 

Reg. 572, fol. 11'7 V 0 -118. 

5745. Betalingen aan het Sint-Jansgasthuis te Sint-Wïnnoxbergen, 
aan de soldaten te Duinkerken, en aan Jacques Coornaert, voor zijn 
levering van steenkool (19 October 1652) 

5 

10 

Reg. 572, fol. 118. 15 

5746. Akkoord met den magistraat van Duinkerken nopens zijn 
achterstallige quotas in de subsidies en het vcrpachten van de midde
len aldaar (19 October 1652) 

Reg. 572, fol. 118 en v 0
• 

57 4 7. Betalingeu aan de schippers van Brugge en aan kapitein 20 

Hascappé, in g·arnizoen te Bourbourg (22 October 1652) 
Reg. 572, fol. 119 en vo. 

5748. Men besluit de laatste subsidie uit te zenden (22 October 1652) 

Reg. 572, fol. 119. 

5749. Betalingen aan Joos vanden Dorpe voor het leveren van 25 

dekens, en aan het Vrije, voor het leveren van zinkrijs (24 Octo
ber 1652) 

Reg. 572, fol. 119 V 0
• 

5750. Toelating aan commies van Volden om zijn leeningcn te ver-
lengen (25 October 1652) 30 

Reg. 572, fol. 120. 

(' ) De marl<ies van Lede was gon vel'neur te Duinkerl<en. 
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5751. Betaling aan de compagnie bootslieden van Marcus elf' Keijzere 
(25 October 1652) 

Reg. 572, fol. 120. 

5752. Jacques van Hamme wordt advocaat ten pensioene van de 
5 Staten in plaats van wijlen Leemput. (25 October 1652) 

Reg. 572, fol. 120 v•. 

5753*' . << Vereeringhe van gaude keten met gaude medaillen met de 
wapenen van de Provintic an verscheijclc capitainen van de zee armade 
voor Duijnckercke )) (admiraal Ingel Crop (8

), kap. Laurens, Fr. de 
10 Bock, Willem Colin, Jacques Gouvernem, Lenaert Kerckhove (25 Octo

ber 1652) 

15 

Reg. 572, fol. 120 v•. 

5754. Betaling nan .Jan Robbrecht 'oor he t leveren van paarden 
(25 October 1652) 

Reg. 572, fol. 120 v•. 

5755. Men besluit aan den aartshertog Ie vragen soldaten te sturen 
om den Nieuwen Dijk te verdedigen (25 October 1652) 

Reg. 572, fol. 120 v•. 

5756. Zelfde besluit als onder n•· 5753 ten g unste van Maarten Clais 
20 en van den Zijpe (25 October 1652) 

Reg. 572, fol. 121. 

5757. Lange reeks kwijtscheldingen en verminderingen van schul
den toegestaan aan pachters van 's lands middelen (11 October 1652) 

Reg. 572, fol. 121-122 v•. 

25 5758. De aartshertog verzoekt de Staten voort te gaan met het innen 
der loopende middelen , alhoewel hij de voortzetting van de gewone 
bede nog niet heeft aang·evraagd (Doornik, 13 October 1652) 

Reg. 572, fol. 122 v•-123. 

(S) Over Inghel Crop, zie MALO, Corsaires, blz. 422, noot 3. 

101 
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REGISTER 573. 

T aefel van den resolutieboeck 
beginnende met den sen Novembre 1652 

ende eijndighende 3 Junij 1654. 

5759"'. « Al vooren opening he van de vergaederinghe binnen den 5 

stadthuij se van Ghendt » voor het aanhooren van de hiernavolgende 
petitie (6 November 1652) 

Reg . 573, fol. i. 

5760"'. « Petitie van een subsidie ordinaire van 90 m. guldens ter 
rnaent ende voor subsidie extraordinaire 800 duijsent guldens. » (Brie- 10 

ven van 19 October 1652) 

Reg. 573, fol. i V 0 -3 vo. 

5761 "' . « Brief van den coninck van Spaignien, de Provintie over 
haere diensten ende iver bedanckende. >> (Madrid, 2 September 1652) 

Reg. 573, fol. 4. 15 

5762. Voorstel om aan den aartshertog een geschenk te sturen, uit 
erkentelijkheid voor het verjagen van de Fransehen uit het land 
(6 November 1652) 

Reg. 573, fol. 4 en vo. 

5763. Opdracht aan verschillende vertegenwoordigers om te Brussel 20 

met het nastreven van verschillende zaken, onder m eer het vrijhouden 
van de provincie van de redemptie van de wintergarnizoenen, voort te 
gaan (6 November 1652) 

Reg. 573, fol. 4 vo. 

5764. Regelen van het betalen van de maandelijksche wedde van 25 

300 kronen van 50 stuivers aan markies Strozzi (6 November 1652) 

Reg. 573, fol. 4 vo. 
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5765. Gratificatie aan de pastoor!' van Gent, Brugge en Ieper 
(6 November 1652) 

Reg. 573, fol. 5. 

5766. Betalingen aan Jen heer Schilders, aan de kapelanen die te 
5 Ie,per de gewonden hebben gediend, aan David Carpentier, genees

heer aldaar, voor hetzelfde, en aan Jacques de Vleeschauwer, voor het 
onderhouden van de vloot te Oostende (6 November 1652) 

Reg. 573, fol. 5 v 0 -6. 

5767. Het gebruik van het fort. te Knokke wordt voorloopig toege-
10 staan aan den heer VVillem Poodt, die er echter geen veranderingen 

mag aanbrengen (6 November 1652) 
Reg. 573, fol. 5 V 0

• 

5768. Gratificatie aan Anna llealet, « gouvernante » van het huis 
van .c](' hekeerde zonelaressen te Gent (8 November 1652) 

15 Reg. 573, fol. 6. 

5769. Men besluit een reglement op het betalen van de renten, in 
den vorm waarin het opgesteld werd, door middel van een octrooi te 
laten uitvoeren, en te zorgen voor het herleiden van de renten die in 
1643 verkocht werden aan den penning- 14 en 12 (8 November 1652) 

20 Reg . 573, fol. û. 

5770. Betaling aan Laureijns van dc•r Hacghcn van het door hem 
geleverd graan (8 November 1652) 

Reg. 573, fol. 6 V 0
• 

5771. Men besluit het betalen van placquillas aan de troepen te Mar-
25 dijk en Grevelingen, voort te zetten (8 November 1652) 

Reg-. 573, fol. 6 V 0
• 

5772. Betaling aan Jan Bekaert voor vcrschillende werken aan de 
Zuidleie (8 November 1652) 

Reg. 573, fol. 6 V 0
• 

30 5773. Voorstel van de vertegenwoordigers van Genl om uit het 
reglement op het vcrpachten van de beurtschepen , het artikel te laten 
wegvallen, waarbij verboelen wordt visch te vervoeren (9 Novem
ber 1652) 

Reg-. 573, fol. 7. 
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5774. Men besluit vertegenwoordigers te sluren naar den aartsher
tog om te vragen een regiment Walen te sturen naar den Nieuwen 
Dijk, tusschen Aire en Sint-Omaars (9 November 1652) 

Reg. 573, fol. 7. 

5775. Gezien desbetreffend besluit van 1650 niet werd toegepast, 5 

\vordt nu uitdrukkelijk aan de commiezen voo~'geschreven, de renten 
van den 12" en 14", tot den 16"n penning te herleiden (9 November 1652) 

Reg. 573, fol. 7. 

5776. Goedkeuren van een reglement op het betalen van de renten 
(9 November 1652) 10 

Reg. 573, fol. 7 vo. 

5777. De Vergadering zetelt te Gent, waar ze de adviezen van de 
subalternen nopens de gevraagde subsidies ontvangt (26 Novem
ber 1652) 

Reg. 573, fol. 8. 

5778. De dag van collatie over de subsidie wordt uitgesteld, omdat 
de uilslag van de pogingen om de provincie te doen vrijstellen van de 
redemptie van de wintergarnizoenen, nog onbekend is (26 Novem
ber 1652) 

Reg. 573, fol. 8 V 0
• 

5779. De aartshertog beveelt (Brussel , 10 November 1652) het gar
nizoen van Duinkerken te onderhouden 

Reg. 57"S, fol. 8 V 0
• 

15 

20 

5780. Ingevolge de klacht van eenige kooplieden van Gent, Brugge 
en Antwerpen, die met Spanje handel drijven, over het in beslag 25 

nemen, in Engeland, van hun met zilver en geld beladen schepen, 
wendt men zich tot het hof (26 November 1652) 

Reg. 573, fol. 9. 

5781 *. << Rekeninghe van de becostinghe van de Vlaemsche zee 
armade int belegh van Duijnckercke. » Men stelt vast dat nog ruim 30 

100.000 gulden moeten worden betaald. Een akkoord wordt gesloten 
met de reeders nopens deze betalingen (27 November 1652) 

Reg. 573, fol. 9 en vo. 
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5782. Men besluit de collegiën te raadplegen nopens het bevel van 
den Raad van Financiën om 10.000 gulden aan de weduwe van mar
kies Sfondrato te betalen (27 November 1652) 

Reg. 573, fol. 9 V 0 -i0. 

5 5783. Goedkeuren van het contract gesloten tusschen de weduwe 
van wijlen vander Beken, commies van den impost in het kwartier 
van Gent, en Jan van Scheijnghen, opvolger van dezen commies, voor 
het liquideeren van de rekening van commies vander Beken ten gunste 
van zijn opvolger (28 November 1652) 

1.0 Reg. 573, fol. 10-11. 

15 

5784"'. « Resolutie in de aenstaende collatien vooren te hauden of 
het niet gheraedigh en waere nn sijne hoogheijt terpresenteren een don 
gratuit over sijnen ijver in het reduceren van Duijnckercke, Greve
linghe ende andere steden ende tot wat sommc. )) (30 November 1652) 

Reg. 573, fol. 11 en vo. 

5785. Betaling van zijn achterstallige wedde aan markies Strozzi 
(29 November 1652) 

Reg. 573, fol. 11 V 0 -12. 

5786"'. « Brief aen de ambassadeurs van Spaignien residerende in 
20 Enghelant, ende an de coninck van Spaignien, om te versoeken 

relaxatie van drij schepen aldaer anghehauden ghelaeden met silver. n 

(29 November 1652) 

Reg. 573, fol. 12 en v o. 

5787. Bepalen van de vergoedingen voor de geneesheeren van het 
25 hospitaal te Brugge (3 December 1652) 

Reg. 573, fol. 12 V 0
• 

5788. Bepalen van den dag van de collatie (5 December 1652) 

Reg. 573, fol. 13. 

5789. Men besluit geld te sturen naar Duinkerken voor het betalen 
30 van de troepen (6 December 1652) 

Reg. 573, fol. 13. 
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5790. Als antwoord op den brief van den koning (nr 5761) zal men 
vragen Vlamingen in den Raad van State en van Financiën aan te 
stellen, de voorrechten van de provincie te eerbiedigen, de taxatie van 
elke stad en kasseirij qie, tegen elk gebruik in, laatst door het Hof 
gedaan werd, te vernietigen (6 December 1652) 5 

Reg. 573, fol. 13 en vo. 

5791. Het verslag van de vertegenwoordigers, die te Brussel moesten 
onderhandelen voor het afschaffen van de redemptie van het winter
garnizoen in Vlaanderen, wordt aan de principalen doorgestuurd; het 
is zeer ongunstig : niet alleen werd deze opheffing geweigerd, maar 10 

daarenboven werd sedert elke kasseirij en stad getaxeerd voor een 
bedrag, veel hooger dan \Yat het voorgaande jaar voor deze rederoptic 
lverd betaald (6 December 1652) 

Reg. 573, fol. 13 V 0
• 

5792. Men besluit levens aan de principalen den financieelen toe- 15 

stand te doen kennen, en wel de zware schulden die op het land wegen 
tengevolge van den laatsten veldtocht (6 December 1652) 

Reg. 573, fol. 13 V 0
• 

5793. Afwijzen van het Yerzoek van de abdis van het Sint-Brigitte
klooster te Dendermonde om vrijdom van rechten (7 December 1652) 20 

Reg. 573, fol. 14. 

5794. Brief van den aartshertog, gedagteekend Brussel 30 Decem
ber 1652. Daarin beveelt Leopoldus voorloopige vestingwerken die 
gediend hebben voor het beleg van Grevelingen, af te breken; de brief 
wordt aan de princ~palen doorgestuurd (8 December 1652) (sic) 25 

Reg. 573, fol. 14 en V 0
• 

5795. Zelfde besluit nopens een brief van den aartshertog van 
2 Januari 1653, waarin bevolen wordt zonder verwijl maatregelen te 
treffen voor het herslellen van de vestingen van Duinkerken (3 Januari 
100~ w 

Reg. 573, fol. 14 V 0 -15. 

:J796. Hetzelfde met een tweeden brief over hetzelfde (8 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 15 vo. 
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5797. Men besluit aan kapitein Titto Lobello de door hem voorge
schoten betalingen van fourrage te vergoeden (8 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 15 V 0 -16. 

5798. Ingevolge een brief van den Raad van Financiën van 28 Juli 
5 1652, 'vordt besloten aan markies Strozzi 350 gulden per maand te 

betalen . Een ordonnancie van belaling volgt (9 Januari 1653) 

10 

Reg. 573, fol. 16 V 0 -17 vo. 

5799. Men besluit aan het garnizoen van het fort van Lincke soldij 
te betalen (10 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 17 V 0
• 

5800~. << Commissie verleent bij de vergaederinghe van den bouck
hauder van de vier ponden groote par vat binnen Iprc met commis
sie » aan Willem Willems (11 .T anuari 1653) 

Reg. 573, fol. 17 V 0 -18. 

i5 5801. Men besluit niet langer de gewonden te laten verplegen m 
het 0. L. V. hospitaal te Dendermonde (13 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 18 V 0
• 

5802*. << Protest van die van Brugghe, I pre ende van den Lande 
van den Vrijen jeghens het erhauden van een tweede collatie ten stad-

20 huijse van Ghendt ende het Palleijs van den Bisschop als bestaende in 
eene nieuwigheijt mitsgaeders dat die van Ghendt zullen vuijtten de 
resolutie van de eerste collatie ofte faute dies dat sij niet en sauden 
openen de resolutien van hunne 1principaelen. » Op 30 December zijn 
de adviezen uitgebracht, een tweede collatie ging door op 11 Januari. 

25 De uitslag van de eerste collatie was voor den aartshertog weinig bevre
digend, zooals blijkt uit dezen raadselachtigen zin : << Indien sijne 
hoogheijt dacrmede geen contentement en hadde, daer soude moeten 
nieuwe generaele vcrgaederinghe van de staten, gheordonneert sijn, 
ofte ten minste van Gheestelijcke ende vier hooftcollegien, ghelijck 

30 in sulkdanigh cas somwij len ghebeurt is. » (13 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 18 V 0 -19. 

.._. - -------- -----
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5803'~~. « Die van Ghendt segghen dat sij moelen vuijtten de reso
lutie van de eerste ende tweede collatie ghehauden bij ordre van sijnc 
hoogheijt » ook de geestelijkheid van Gent en Brugge sluit zich hier
bij aan (14 en 15 Januari 1653) 

Reg . 573, fol. 19 en v•. 

5804. De Stalen weigeren de wedde lc belalen van den luitenant 
provoost van den koning, genaamd de << roode Roe » (14 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. i9 v•. 

5 

5805. Brief aan den aartshertog, aan wie men vraagt oorlogsvolk 
Lesturen naar de streek van Cassel waar een vijandelijken aanval wordt 10 

geducht (Gent, 14 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 19 v•-20. 

5806. Ingevolge hel bevel van den aartshertog van 18 Januari, 
besluit de Vergadering· niet uiteen te gaan (20 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 20 v•. 

5807 '~~ . << Brief van sijne hoogheijt daerbij hij seght verwondert te 
sijn over d'oppositie ende protest van die van Brugghe ende datter 
nogh al dierghelijcke exempelen waeren. » Z :ie nr 5809 (18 Januari 
1653) 

Reg. 573, fol. 20 v•-21. 

5808. Geloofsbrief van den president van den Raad van Vlaanderen, 
de la Faille, om bovenstaand vertoog te doen (18 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 21 en. v•. 

15 

20 

5809*. << Antwoorde van die van Brugghe, I pre ende t' Vrije op 
den selven brief ende datter gheene dierghelijcke exempelen vindelijek 25 

en sijn >> er wordt in de resolutie niet gezegd dat dit antwoord slechts 
uitgaat van de drie genoemde collegiën. Zie nr 5807 (29 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 2i v•-22. 

5810. Afwijzen van het verzoek van dr. Castecker, om verhooging 
van de vergoeding hem toegestaan voor zijn diensten in het hospitaal 30 

te Brugge (31 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 22 v•. 
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5811. Aan twee (( chirurgijn s » die in hetzelfde hospitaal van diem• l 
geweest zijn wordt een vergoeding toegeslaan (31 Januari 1653) 

Reg. 573, fol. 22 v•. 

5812 ~ . u Brief Yan den coninck ,·an Spaignien de Provintic 
5 bedanckend o,·cr h tJCren ijver. )) (JV(adricl , 21 rovembcr 1653) 

Reg. 573, fol. 23 en v•. 

5813. Men Lc:sluil gezien het geurck i.tull geld , ue \'erzochle bct u
ling van eenigc officieren van de hund te wijzen (3 Fcbruuri 1653) 

Reg. 573, fol. 23 v•-24. 

10 5814. \' erg-oeding aan Mathieu de Prcdellcs, ge" ezcn · ecrelari~ ,·au 
de vloot le Oo teude (4 Februari 1653) 

15 

Reg. 573, fol. 24. 

5815. Maalregelen voor het betalen van de maand elij ksche wedde 
van markies St.rozzi (6 Februari 1653) 

Reg. 573, fol. 24 en v • . 

5816. Iaatregelen voor het belalen van ziju wedde aan mcstrc de 
camp Verkcst (7 Februari 1653) 

Reg. 573, fol. 25. 

5817 • . c( Brief vau sij ne hoogheij t op de ghemelde antwoorde 
20 belastende d e vergaederinghe haer resolutie te treeken sonder preju

ditie ll, zie nr 5809. Een brief van Raa · van Gavere, markies va n 
:\yseaux van 8 Februari , over1 hetzelfde, volgt (7 Februari 1653) 

Reg. 573, fol. 25 en v•. 

5818 ' . (( Requeste an den coninck j eghens het ghevanghen nemen 
25 van ·een en Vlaeminck door den fiscacl van den grooten raed t. » (Gent , 

10 Febru ari 1653) 

Reg. 573, fol. 25-26 v ". 

5819"'. (( Int rnaeken resultat. hij die van Ghendt maer overghe
bracht de resolutie van de eerste ghehauden collatie » · (( t' selve resultal 

30 breng hL mede voor don gratuit a en sijnc hoogheij l te presenterc11 
50.000 gulden mondeling-he sonder Ie lellen in de acte presen tat ie . )) 

102 
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De gees telijkheid biedt 250 .000 gulden aan , Gent 300.000 gulden , 
Brugge 400.000 gulden . Ieper weigert iets te betalen , omdat het land 
niet vrij werd gesteld van de redemptie van het wintergarnizoen. Het 
Vrij e e indelijk stelt 400.000 gulde11 voor. Alle collegiën staan de loo
pende middelen toe als gewone bede. Res ultaat valt een buitengewone 5 

subsidie van 300.000 gulden toe te staan , en voor gewone bede de loo
pende middelen (10 Februari 1653) 

Reg . 573, fol. 26 V 0 -30. 

5820. Staal van execlJlie " ord t toeges taan aa n deu magi Lraat van 
Diksmuide, geëxecuteerd voor zijn achterstallen in de subsidiën 10 

(11 Februari 1653) 

Reg. 573, fol. 30. 

5821. Men besluit den volgeuden dag naar Brussel te reizen m et de 
hiernavolgende acte 1presentatie (13 Februari 1653) 

Reg . 573, fol. 30. 

5822"' . « Acle presentatie subsidie. " Onder m eer wordt gevraagd , 
dat de oude privileges van het Land van ·waas, die opklimmen tot 
1.200, worden in eere gehouden (24 Februari 1653) 

Reg . 573, fol. 30 V 0 -35 v o. 

15 

5823. Na haar terugkeer uit Brussel , beveelt de Vergadering aan 20 

commies van Volden om voor he t « donatif » dat aan den aartshertog 
toegestaan werd , aan te wenden hetgeen moet voortkomen uit de pro
cessen m el Pie ter J e Smet. Loys Manaulx en Jacques Coornaert 
(22 Februari 1653) 

Reg . 573, fol. 36. 

5824. Opdracht om d e 10.000 gt1lden Le leenen, die men aan de 
\Ye·dnwe vnn markies Sfondrato moet betalen (22 Februari 1653) 

Reg. 573, fol. 36. 

5825. Ontvangen van d e h iernavolgende actc acceptatie, die aan de 

26 

principalen zal word en ges tuurd (10 faa rt. 1653) 30 

Reg . 573, fol. 36. 

5826 .. . Acte acceptatie . >> (7 Maart 1653) 

Reg . 573, fol. 36 V 0 -39 . 
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5827. Brief van den aartshertog, gedagteekend Brussel, 18 Maart , 
met verzoek om de helft van de subsidie van 300.000 gulden bij anti
cipatie Le lichten; hij wordt aan de principalen doorgestuurd 
(21 Maart 1653) 

Reg. 573, fol. 39 en V 0
• 

5828. Opening van de Vergadering te Gent op 29 Maart 1653 
(21 Maart 1653) 

R€g. 573, fol. 40. 

5829. Men besluit aan den koning te schrijven « in generaele Ler-
10 men )) ten gunste van de kooplieden waarvan de schepen in Engelaml 

werden in beslag genomen. Zie n,. 5780 (29 Maart 1653) 

15 

Reg. 573, fol. 40 vo. 

5830. Men besluit placquillas te belalen aan de troepen die te Mar
dijk, Grevelinge, Bourbourg en Linckc liggen (29 l\'laart 1653) 

Reg. 573, fol. 40 v o . 

5831. Men besluit een akkoord te sluiten met Templcmars en Vende
ville nopen het heffen van de middelen aldaar (29 Maart 1653) 

Reg. 573, fol. 40 V 0
• 

5832. Het vcrzoek 'an den aartshertog, om de quo la in de subsidie 
20 van de stad Duinkerken te moger~ gebruiken om placq uillas te betalen 

aan het garnizoen, wordt afgeslagen cc ommc de consequentie )) 
(30 Maart 1653) 

Reg. 573,fol. 40 V 0 -4i. 

5833. Betaling aan Vleesebauwer voor uitgaven betrefJende de vloot 
25 te Oostende (31 Maart 1653) 

Reg. 573, fol. 4i. 

5834. Tekst van den brief (n" 5829) : indien hel zilver , de cochenille 
en de wol welke door die schepen van Spanje uaar Vlaanderen werden 
vervoerd niet aankomen, zullen de voornaamste << manufactures >) van 

30 het land moelen stil liggen (1 April 1653) 

Reg. 573, fol. 41 en vo. 
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5835. Vergoeding wordt toegeslaan aan het ho pilaal Sint-Joris te 
Meenen voor het verplegen ,-au gekwetste soldaten (1 A;pril 1653) 

Reg . 573, fol. 42. 

5836. Voortzetting- van hel akkoord met de brouwers van Meenen 
(2 April 1653) 5 

Reg. 573, fol. 42. 

5837. Ing-evolge den brief van den aa rtshertog van 25 Maart, wordt 
besloten geld g-ereed te houden om aan de garnizoenen van Duinker
ken, Grevelingen, Mardijk en andere soldij te betalen (2 April 1653) 

Reg. 573, fol. 42. 10 

5838". « Petitie extraordinaire van 800 m. guldens met briefven 
van instructic »; in werkelijkheid betreft dit hel voortzetten van de 
gewone bede (hrieven van 24 Maart. 1653) 

Reg. 573, fol. 42 V 0 -45. 

5839. Samen met deze petitie, on tvangt de Vergadering een brief 15 

van d en audiencier , die meldt dat de aartshertog een zeker aantal bevel
hebbers, namelijk deze van Nieuwendam, Veurne, Diksmuide, 
La Motte-au-Bois en andere uit hun bevel heeft on tslagen (2 April 1653 
- datum van den brief -, ontvangen op 3 dito) 

Reg. 573, fol. 45 en vo. 20 

5840. Ingevolge een brief van den aartshertog (17 Maart), wordt 
toegestemd in de levering van 1.000 zakken graan voor het leger. Ze 
zullen op de subsidie moelen worden gevalideerd en niet, zooals de 
aartshertog het wil, door den proveader-generaal worden betaald 
(4 April 1653) 25 

Reg. 573, fol. 45 V 0 -46 vo. 

5841. Maatregelen voor de betaling van de wedde van mestre de 
camp van Mcghem (4 A pril 1653) 

Reg. 573, fol. 47. 

5842. Brief van den aartshertog die meldt dat alhoewel de stad 30 

Geeraardsbergen in pand wns gegeven aan den hertog van Lorreinen 
mor de hem verschuldigde som van 160.000 schilden , de quota 
van deze stad aan de prcwineie Ycrschuldi g-{1 blijft (Brussel , 27 Maart 
1653) 

Reg. 573, fol. 47-48. 
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5843. vViHem van de Vijncn wordt aangesteld tot meier van Zwijnd
recht , na vrijwillige afstanel van Jacques 'iVïelant (5 April 1653) 

Reg. 573, fol. 48. 

5844. Men besluit zijn << enlrelenement ,, Ie betalen aa11 mestre de 
5 camp Philippe Carpentier (6 April 1653) 

Reg . 573, fol. 48 v 0
• 

5845. Brief aan den aartshertog waarin hem het hesluit onder n" 5840 
medegedeeld wordt (Gent, 6 April 1653) 

Reg. 573, fol. 48 v 0 -49. 

10 n846 "' . << Replicque om dat bij de acte acc~ptatie niet en wa. toeghc
staen dat de penning·hen sauclen gheadministrcert 'vorden op cl'ordon
nantie van de verg·aederinghe. ,, Zie nr 5822. Het vertoog betreft nog 
vele andere punten : men verlangt dat de bedelorden niet worden vrij
gesteld, dat Oostende niet warde gcexempteerd van haar quota , en 

Hi andere (7 April 1653) 

20 

Reg . 573, fol. 49-50 V 0
• 

5847. Het betalen van rekruten wordt aan Marcus de Keijser en Jan 
Agijs, kapiteins van compagnieën sche~pslieclen, geweigerd (zonder 
datum) 

Reg. 5'73, fol. 50 V 0
• 

5848. Voortzetting voor één jaar van het accoord met de parochies 
uit het Land van Debat, Vendeville, Billau en Templemars, nopens de 
belastingen (zonder datum) 

Reg. 573, fol. 50 V 0
• 

25 5849. Mits het betalen van een vaste som, zal de abdij Eenamc vrij
dom van lasten genieten, het schaapsgeld en het recht van 4 pond. 
groote per vat wijn uitgezonderd (zonder datum) 

Reg. 573, fol. 50 V 0 -5i. 

5850. Opdracht aan den commies van imposiliën van Gent om 
30 50.000 gulden te leenen, voor het betalen van de vloot van Oostende 

en het geschenk aan den aartshertog (8 April 1653) 

Reg. 573, fol. 51 vo. 
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5851. Verlenging met zes maand van de leeningen van commies 
Caloen (8 April 1653) 

Reg. 573, fol. 51 v o. 

5852. Een geschenk ,·an 100 pattacons wordt gedaan aan Fr. de 
Blende, die van eers ten pensionaris van Brugge tot greffier van deze 5 

:;; tad werd bevorderd (8 April 1653) 

Reg. 573, fol. 52. 

5853. Afwijzen van het verzoek van luilenanl de Morales, heer van 
Borniswale, om betaling van zijn wedde al luitenant van de compa-
gnie de Licques (8 April 1653) 10 

Reg. 573, fol. 52. 

5854. Afwijzen van het verzoek om betaling aan de weduwe van 
wijlen mestre de camp de Loots (8 April 1653) 

Reg. 573, fol. 52. 

5855. Ongunstig advies aan den Raad \"an Vlaanderen nopens het 1!'i 

vcrzoek van den geboren Franschman Niklaas Mattel, die om naturali
satiebrieven en toestemming om te Bourbourg te verblijven verzoekt. 
De reden is dat de Franschc legers veel te dicht bij deze stad zijn gele
gen (8 April 1653) 

Reg. 573, fol. 52 vo. 

5856. Aandringen van den aartshertog op het leveren van 1.000 zak
ken graan aan de garnizoenen van de zeesteden. Zie nr 5840 (9 April 
1653, behandeld op 13 dito) 

Reg. 573, fol. 52 v 0 -53 . 

20 

5857. Antwoord, waarin de hoogcr (nr 5840) getroffen· beslissing 25 

wordt medegedeeld (15 April 1653) 

n eg . 573, fol. 53. 

5858. Bepalen op 29 April van den dag van collatie over de bede 
(18 April 1653) 

Reg. 573, fol. 53 V 0
• 30 
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5859. Men zal de principalen raadplegen over de door den graaf van 
Beauraio gevraagde betaling van een lichting van 200 ruiters (18 April 
1653) 

Reg . 573, fol. 53 v o. 

5 5860. Opdracht aan commies van Volden om 25.000 gulden te lee-
oen , met het oog op het 11 donatif » aan den aartshertog (19 April 1653) 

Reg. 573, fol. 53 v o. 

5861. Betaling van baron Charles de la Maza (20 April 1653) 

Reg . 573, fol. 54. 

iO 5862. De aarlsherlog aanvaardt het aanbod van de Stalen nopen de 
1.000 zakken graan. Zie nr 5857 (Bru el , 16 April 1653) 

Reg. 573, fol. 54. 

5863 "' . 11 Declaratie in folio fraclo m et de resolutie van sijne hoog
heijl op het selve ubj ect in margine. » Zie nr 5846 (Brus el , 26 April 

i5 1653) 

20 

Reg. 573, fol. 55-56 v o. 

5864 . 11 He olutie de avisen van de heCI·en principaeleu t senJen 
an de selve heet·en principaelen om bij hun he t resullat le rnaeken . )) 
Dit betreft de adviezen over de bede, zie n r 5838 (6 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 5G V 0 -59 . 

5865*. << Brief vau sijn hoogheijt adviserende dat hij onlrent de 
subalterne devoiren h adde ghedaen doen om liberaelij ck te accorde
ren. )) (Brussel, 17 April 1653) 

Reg . 573, fol. 59 v o . 

25 
5866. Opdracht aan de weduwe van cammie Naugheer om acht er

stallen in de ub. idie~ van de magistra ten van de kasseirijen B lle rn 
Cassel te inn en , desnoods door executie (14 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 60. 

5867. De aa rt shertog verzoekt de . talen om het aanwer ven en hel 
30 bedienen van 70 wagens met hel oog op den veldtocht te bekostigen , 

ten bedrage van 35.700 g ulden (Bru cl, 8 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 60 v o. 

l 
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5868". « Resultat bij de heeren principaelen ghemaeckt t'accorde
ren voor subsidie extraordinaire elcx quote in 600 m. g·uldens ende de 
loopende middelen voor bede ordinaire. » Zie n" 5864 (14 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 61-63. 

5869. De aartshertog geeft aan de Staten opdracht, om de afg·evaar- 5 

cligden die de acte presentatie zullen overbrengen, te machtigen tot het 
aangaan van aceoorden met de lieden die troepen lichten (14 Mei). De 
Vergadering besluit de principalen daarover te raadplegen (15 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 63. 

5870. Afslaan van de aanspraken van den markies d' Ayseaux en den 10 

heer van Lannoy die troepen hebben gelicht. Afwijzen van eenige beta
lingsarders ten g·unste van den graaf van Rculx (15 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 63 vo . 

5871 ~- . « Ac te presentatie subsidie ghearresteert naer consuite van 
de principaelen. » Zie nr 5868 (17 Mei 1653) t5 

Reg. 573, fol. 63 V 0 -67 v o. 

5872. Nieuw aandringen van den aartshertog op het bekostigen van 
de wagens. Zie nr 5867 (18 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 67 vo. 

5873 ~ . « Acte acceptatie . >> Zie nr 5871 (27 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 68-71 V 0
• 

5874. Men besluit drie maand wedde te betalen aan de krijgsaudi
teurs van de kwartieren van Gent en Brugge (29 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 71 vo . 

20 

5875. Men besluit een vergoeding loc te staan aan markies de Trai- 2ii 

signies om, samen met raadsheer Malineu en fiscaal de Guurere, te 
:\Jaldegem te hebben onderhandeld met afgevaardigden van de Geü
nieerde Provinciën nopens het bepalen van de grenzen (29 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 71 vo. 
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5876*. << Advisen van de heeren principaelen op de selve acte aceep
I a tic ende resultal niet in sla et le sijn tot het doen van de versochtc 
advance van 250 m. guldens. » (31 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 72-73 V 0
• 

5 5877. Gunstig- advies van de Vcrgadering nopens hel verzoek van 
vcrschillende subalternen om validatic van de onderhoudskosten van 
de keurling·en op hun aandeel in de bede (31 Mei 1653) 

Reg. 573, fol. 73 V 0
• 

5878 . « Deductie van de redenen waerom de provintic in staet niet 
10 en is tot het doen van het ghemelde advancement ende dachtredenen 

dat men niet en voldoet aen hunne versoeken bij de act.cn van presen
tatie subsidie. )) De kasseirijen van zuidelijk Vlaanderen zullen hun 
quota in de subsidie niet kunnen opbrengen omdat ze veel te veel sol
tlaten moeten onderhouden. Deze van noordelijk Vlaanderen zijn uil-

l fi geput door de wintergarnizoenen. Volgen nog vele andere meer locale 
grieven (2 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. '7'•-'76 v o . 

5879. Brieven van den aartshertog : ze bevatten aandringen op het 
bekostigen van de wagens, op het betalen van de garnizoenen van Gre-

20 velingen en fort Philippe, en op het bekostigen van de lichtingen van 
troepen (31 Mei, 2, 4 en 10 Juni 1653) 

Reg . 573. fol. 76 V 0 -78. 

5880. Men zal de principalen raadplegen over het vcrzoek om ver
goeding van raadsheer Malineus voor zijn optreden op de conferentie 

25 van Maldegem (zie nr 5875) (4 Juni 1653) 
Reg. 573, fol. 78. 

5881 "' . « Vaerder resultal vuijt de adviscn van de hccrcn principae
len dat men niet en can advanceren ofte bet.aelen ten sij volcommen 
·wordende aen de conditien bij actc ,presentatie Sllbsidic, met cene 

ao rescriptie. )) (4 Juni 1653) 

35 

Reg. 573, fol. 78 V 0 -'79 vo. 

5882. Opdracht aan de commiezen om de 250.000 g ulden te leenen 
aan den penning 16, gewaarborgd op de opbrengst van de middelen 
van de provincie (5 Juni 1653) 

Reg . 573, fol. 80. 

103 
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5883*. << Brief van den heer de Tressignies ende den graeve van 
Finendaele (sic, voor Fuensaldaiia) claeghende dat door het refuijs 
van de betaelinghe de compagnie (sic, voor campagne) niet en conden 
gheopent worden. » (4 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 80-81. 5 

5884.- . « Antwoorde van de vergaedering he dat sij hun resolutie bij 
brief ten naelesten artikele gheadviseert hadden aen sijne hoogheijt 
daertoe sij haer refereert. >> (5 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 80 v o. 

5885 "' . « Compareert ter vergaederinghe den marquis de Tressi- 10 

gnies, de Robles ende Kinschot met briefven van eredentie om het dif
ferent te neder te legghen ende eoneipieeren ' t saemen elf articlen op 
aggreatie van sijne excellentie om daermede de vergaederinghe appay
sement te gheven. >> (7 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 81 V 0 -84 v o. 

5886. Voorslel om eenige wedde le betalen aan den gouverneur van 
Grevelingen en aan den bevelhebber op fort Philippe (8 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 85. 

15 

5887. Afslaan van het verzoek van de zusters van het Sint-Joris
hospitaal te Meenen om vrijdom van lasten voor hun grond (9 Juni 20 

1653) 
Reg. 573, fol. 85. 

5888*. « Deselve artikelen bij sijne hoogheijt gheagreeert. >> Zie 
nr 5885 (Brussel, 8 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 85 V 0 -87 vo. 

5889*. « Vacrder resultat op de voorseijde versoehte advance van 
250 m. guldens ghevolght 't sedert de aggreatie van de voorseijde elf 
artil clen de selve t'accor·deren. >> (11 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 87 V 0 -88 vo. 

25 

5890*. « Brief aen sijne hoogheij l sul ex adviserende mits volcom- 30 
men wordende aen de gheconvenieerde eonditien. >> (11 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 89. 
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5891. Opdracht aan de vier com m iezen om hun aandeel in de 
250.000 guld en gereed te houden (12 en 13 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 8Q v 0 -90 . 

5892. Opdracht aan de commiezen Yan Brugge en het Vrij e om de 
5 rekening van de betalingen voor de y} oo t te Oos tende op te luren 

(12 en 13 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 90 . 

5893 . Betaling aan meslre de kamp Vcrhies t (14 Juni 1653) 

Reg . 573, fol. 90. 

10 5894 ' . « Re olutie acn den ree lor van de palers jes uilen te excu e-
ren om de con equentie sijne Yersochle recompense over sijne (}'hel '
den schaede in ijne bo schen over het cappen van ha ut tot het m aeken 
,·an fassin en. » Dit betreft de jesuilen van Wa ll en (14 Juni 1653) 

Reg . 573, fol. 90. 

15 5895*. « Antwoord e van. sijne hoogheijl )) op nr 5890. Hij dring t 
weer aan op het bekostigen van de wagen (zie nr 5879) en van cl ~: 
nietm-e lichtingen nn de t roepen. De Ver O'adering besluit de princi
palen te raadplegen (Bru . el. 13 .hmi 1653) 

Reg. 573, fol. 91. 

zo 5896. Antwoord van de principalen : men za l de wagens gedeeltelijk. 
bekostig·en en het betalen van de nieuwe lichtingen weigeren (17 Juni 
1653) 

Reg. 573, fol. 9i en V 0
• 

5897 . Lij st van de opdrachten die worden g·egeven aan de afgevaar-
25 digden van de , talen die naar Bru sel verl rekken , m et hel antwoord 

van de Staten op den laa tsten brief van den aa rl herlog (zie n r 5895) 
(18 Juni 1653) 

30 

Reg. 573, fol. 9J V 0 -93. 

5898*. « Vuijtsent van 300 m. guldcm. )) (18 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 03-96 V 0
• 

5899. Betaling van acht erslallen Yoor de vlooi van Oos tend e (19 Juli 

1653) 
Reg. 573, fo l. 96 V 0 -07 v o. 
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5900"'. « 't Vlaems Hooft sijnde ter defentie van Antwerpen en 
moet den gouverneur door Vlaenderen niet betaelt worden. n (20 Juni 
1653) 

Reg. 573, fol. 971 vo. 

5901 • . Resolutie vuijt crachte van acte van sijne hoogheijt de pro- 5 

vintierechten te doen verpachten binnen Oostende, de selve acte begre
pen in de gheaccordeerde artikelen hiervooren fo 85 V

0
• » (21 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 97, V 0
• 

5902. Opdracht aan den ammunitionaris van het kwartier van Ieper 
om buskruit en andere ammunitie te leveren aan het Roode Fort bij 10 

Sint-Omaars (25 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 98. 

5903. Een aantal brieven van berisping worden door graaf Fuensal
dafia gestuurd, bestemd tot de officieren die troepen lichten in Vlaan
deren (Brussel, 23 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 98-99. 

5904. Nieuw aandringen van den aartshertog op het bekostigen van 
de lichtingen van drie tercios voetvolk. (Zie nr 5896) (24 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 99-100. 

15 

5905. Voorstel van den aartshertog rakende het uitvoeren van het 2o 
reglement op de klachten van de Staten (zie nr 5885) (zonder datum) 

Reg. 573, fol. 100-101 V 0
• 

5906. Andere documenten rakende hetzelfde reglement en zijn toe
passing (27 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 101 vo_f03 V 0
• 

5907. Brief aan de subalternen over hetzelfde (29 Juni 1653) 

Reg. 573, fol. 103 V 0
• 

5908. Opdracht aan de commiezen om het voorschot van 250.000 
gulden te leenen (1 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 104-105 . 

25 

30 



- 821-

5909. Opdracht aan den heer van Nartvelde (sic) om het gebruik 
van 5.068 g. 6 st. te verantwoorden (1 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. i05. 

5910. Daar een deel van de quote van commies van Caloen in voor-
5 meld voorschot, niet kon worden geleend, zal men zich dadelijk tot 

Antwerpen wenden (1 Juli 1653) 

10 

Reg. 573, fol. 105. 

5911. Nog andere leeningen met het oog op dat voorschot (1 Juli 
1653) 

Reg. 573, fol. 105 V 0
• 

5912. Betaling aan de kapiteins van de bootslui, Jan Agijs en Marcus 
de Keysere (1 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 106. 

5913. Staat van executie wordt toegeslaan aan den gefailleerden 
15 pachter Cornelis de Vos (3 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. i06. 

5914. Betaling van de vervallen termijnen van een rente aan Jr J. 
Piersene (4 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 106. 

20 5915. Opdracht aan commies Lombaert om den gefailleerden pach-

25 

30 

ter Jan van der Banck dadelijck te executeeren (4 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 106 V 0
• 

5916. De Vergadering weigert de betaling van het lichten van de 
ruiterij (5 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 106 vo. 

5917. Verslag uitgebracht door de afgevaardigden van de Staten, die 
naar Brussel zijn gereisd. Ze hebben onder meer verkregen dat de 
vestingen van Meenen, Kortrijk, Veurne, Plasschendale, Nieuwendam 
en Diksmuide worden ontmanteld (7 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 106 V 0 -107. 
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5918. Vaststellen hoeveel de wedde van baron Camargo, gouverneur 
van Damme, bedraagt (7 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 107. 

5919 . « Matriculatie van waeghens ghelevert door de respective 
provintien in het legher, daerbij blijckt dat Brabant even veel was 5 

ghevende als Vlaenderen niet jeghenslaende Vlaenderen alsdan gheheel 
was. )) Daarbij ver cl1illende andere documenten betreffende het opl<>.
veren van deze wagens .(behandeld op 8, 10 en 11 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 107 V 0 -112 V 0
• 

5920. Herhaald afwijzen van het bekostigen der troepenlichtingeu 10 

(zie nr 5904) (Gent, 14 Juli 1653) 

H.eg. 573, fol. 112 v•. 

5921. De Vergadering geeft haar instemming in het -verzoek van den 
aart hertog om door de kasseirijen Veurne en Sint-Winnoksberg·en 
placq uillas te doen betalen aan een aan tal Iersche soldaten die zooeven 15 

ontscheept zijn (Gent, 14 Juli 1653) · 

Reg. 573, fol. 113. 

5922. Nieuw en sterk aandringen van Leopold-Willem op het beta
len van de lichtingen. Zie nr 5920 (15 Juli 1653, behandeld op 17 dito) 

Reg. 573, fol. 113 vo. 

5923. De kasseirij van den Oudburg wendt zich lot commies Vol
caert om haar aandeel in het bekostigen der wagen te kunnen g·eleend 
krijgen (20 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 114 V 0 -115 V " . 

20 

5924. Betaling aan Octaviaan van Maurissien de Jongere in zijn hoe- 25 

danigheid van ontvanger van de wateringe van Blankenberge (24 Juli 
1653) 

Reg. 573, fol. 115 v". 

5925. De aartshertog komt weer aandringen op hel betalen van de. 
gelichte troepen. Zie 11 r 5922 (30 .Juni 1653) 30 

Reg. 573, fol. 115 v". 
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5926. De Staten stemmen toe in het betalen van deze lichtingen 
(25 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 116. 

5927. Bericht van dat besluit aan den aartshertog. Men wijst er op 
5 dat het voorschot van 250.000 gulden daarmee zal zijn uitgeput 

(25 Juli 1653) 

10 

Reg. 573, fol. 116 V 0 -117 vo. 

5928. Crediet opengesteld voor het in orde brengen van den Nieu
wen Dijk (28 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 117 V 0
• 

5929. Daar de Staten slechts twee van de drie gelichte regimenten 
willen betalen, krijgen ze van den aartshertog bevel om ook de lichting 
van het derde te bekostigen (Brussel, 26 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 118. 

13 5930. Betaling aan markies d' Ayseau (30 Juli 1653) 

Reg. 573, fol. 118. 

5931. Opdracht aan commies Lombaert om al de bezittingen van 
Jan van der Band. te verkoopen. Zie nr 5915 (1 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 118 vo. 

20 5932. Geschenk in wijn aan Simon, greffier van den Raad van 
Financiën , voor de door hem aan de afgevaardigden van de Verga
dering te Brussel verleende hulp (1 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 118 v o. 

5933" . « Resolutie te intenteren actionero negatoriam tot laste van 
25 alle de gonne pretenderende recht te hebben tot het bevaeren den 

brugghschen vaert ende vaerl op Oostende. » (1 Augustus 1653) 

30 

Reg . 573, fol. 119. 

5934. Maatregelen voor het verpachten van de veerschuit tusschen 
Plasschendale en Oostende (1 Augustns 1653) 

Reg. 573, fol. 1Hl. 
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5935. Betaling aan baron de Silly voor het lichten van een compa
gnie ruiterij (7 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 119. 

5936. De aartshertog vcrzoekt de talen om werken te doen uitvoe
ren aan de vestingen van Grevelingen, Duinkerken en Mardijk, en om 5 

het in orde brengen van deze steden, waarop de vijand loert (21 Juli 
1653) 

Reg . 573, fol. 119 V 0 -12L 

5937. De principalen worden geraadpleegd nopens het verzoek om 
betaling van Hollemmes, gouverneur van Kortrijk (8 Augustu 1653) fO 

Reg. 573, fol. 121. 

5938. De Vergadering vraagt aan den aartshertog om de Franseheli 
die binnen vallen langs de Leie tegen te werken, daar ze veel schade 
veroorzaken. Zie n"' 5938 en 5945 (9 Augustus 1653) 

Reg· . 573, fol. 121 en v o. 

5939. Staat van executie wordt verleend aan pachter Cornelis de Vos , 
mits hij zijn eigendommen te Stavele en Reninge in handen van de 
Staten overgeeft (9 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 121 en v o. 

13 

5940. Op het verzoek onder n'· 5936 wordt geantwoord met een 20 

besluit om 5.000 g·ulden te gebruiken voor deze werken (10 Aug·us
tus 1653) 

Reg. 573, fol. 122. 

5941. Maatregelen zullen worden getroffen om de Fransehen tea n 
te houden. Zie nr 5938 (11 Augustus 1653) 25 

rteg. 573, fol. i22 vo. 

5942• . << Staet van de rcspective remissen ghedaen aen de respeclivc 
teden ende casselrijcn. » Betreft Poperinge, kasseirij Ieper, Ninovc, 

stad Ieper, kasseirij Kortrijk , stad Kortrijk , stad Veurne, kasseirij 
Belle, kasseirij Waasten , steden Gistel en Oudcnhurg, stad en kassei- 30 

rij Sint-Winnoksbergen (11 ugustus 1653) 

Reg. 573, fol. 122 v 0 -124 v o. 
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5943". << Den tour vau de rekc11inghc sijnde ten landthuijse van 
den Vrijen, worden die ghehoort binnen Ghendt bij consente van 
Burghmeesters ende schepenen van den Vrijen op het instant versoeek 
an hemlieden ghedaen bij den heere Roberti Ier oorzaeke van sijne 

5 indispositie sonder te treeken in consequen tie ofte prej u elitie van d'hee
ren van den Vrijen. » (12 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 125. 

5944. Betaling van een achterstallige ::;om aan de aannemers vau de 
leverin g van de wagens voor het leger (12 A ug ust.u s 1653) 

10 Reg. 573, fol. 125. 

15 

5945. De aartshertog geeft antwoord op n'· 5938 : markies van Lede 
heeft bevel gekregen om tegen de Fransehen op te trekken. Daar deze 
zich echter hebben terugg·etrokken , \\ erd dil bevel ongedaan gemaakt 
(11 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 125 v o. 

5946·. 400 zakkeil graan zullen worden geleverd aan de garnizoenen 
van Grevelingen en naburige plaatse11 (12 Augustus 1653) 

Reg. 5'73, fol. 125 v o. 

5947. Afwijzen ,·an hel verzoek van den aar tshertog om betaling 
20 van wedde van den go uverneur 'an het for t te Burcht (13 Augustus 

1653) 
Heg. 573, fol. 126. 

5948" . << Petitie van 180 m. guldeus over de quote van Vlaenderen· 
in de somme van 1.200 duij sent guldens soa veele men schuldigh was 

25 an den hertog van Arschot over den afstant bij lractaet van Mun ter 
van d'heerelijckende van Zcvcnbc rghc an den Prins van Oraignien. >> 

(19 Augustu s 1653) 
Heg. 573, fol. 126-130. 

5949. Staal van executie wordt toegeslaan aan den magistrant va n 
30 J e kasseirij Oudenaarde (19 Aug·ustus 1653) 

Reg. 573, fol. 130. 

5950. Meu besluit als iu nummers 5940 en 5946 op !tel ' erzoek vall 
tlen aartshcrtoo· (zie u•· 5936). Bcrich I cl a a rv;:m aan Leopold-VViHem 
(19 en 20 Augus tus 1653) 

35 Reg. 5'73, fol. 130-131 v o . 

104 
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5951 "' . (( Resolutie te gheven 200 guldens an de pacters augustijnen 
tot het vuijtdeelen van de prij sen acn de studenten vuijt den naeme 
van de provintie. >> (20 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 132. 

5952. Geschenk Yan 300 g·ulden aan den heer D'Ennetiéres, meester. 5 

, an rekeningen van de Rekenkamer te Rijsel (20 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. i32. 

5953. Brief van dcu aartshertog, waarin maatregelen worden geno
men voor het versterken en organiseeren van de zuidergrens van Vlaau
dereu en onder meer hel aanstellen tot opperbevelhebber aan die 10 

grens van g raaf de Ba signy, gouverneur van Artois (Brussel, 19 Augus
tus 1653) 

Heg. 573, fol. 132-133. 

5954. Gezien den vijandelijken inval , vragen de afgevaardigden van 
feper dat de Vergadering naar deze stad zou komen zetelen, om bij de 15 

hand te zijn indien dringende maalregelen waren vereischt. Dit wordt 
niet goedgevonden , doch een vertegenwoordiger van elk college wordt 
naar Ieper ge tuurd met uitgebreide bevoegdheid. Vertegenwoordiger 
worden ook naar Grevelingen ges tuurd om daar een onderzoek in te 
;.lellen (23 Augustus 1653) 20 

Reg. 573, fol. 133 V 0
• 

5955. Opdracht aan elke kasselrij. om mede te deelen wat ze reeds 
heeft betaald van de gelden die ze door hel akkoord met de Vergade
rin g (zie n" 5942) ,·ersch nlcligd was (27 Augustu 1653) 

Reg. 573, fol. i34. 

5956. De Raad van Financiën vraagt dat de Vergadering het aankoo
pen van het graan , door de Staten toegeslaan voor de garnizoenen van 
Grevelin gen en andere, zou bclwst.igen (23 1\. ug· ustus 1653) 

Heg. 5'73, fol. 134-1 35. 

25 

5957. Gedeeltelijke toestemmi11g va n de Vergaedering in het vcrzoek 30 

' un Duinkerken om kwijtschelding van alle achterstallen in de sub
:-; idies (27 Augustus 1653) 

Heg . 573, fol. 135. 
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5958 . « Continuatic van het. accordt van die van Watervliet voor 
1.700 g·uldens t's jacrs. » (28 Augustus 1653) 

Reg·. 573, fol. 135 v" . 

5959. Terugkomst van afgevaardigden van de Stalen, die met graaf 
5 van Bassigny hadden onderhandeld, en geld voor zijn troepen hadden 

gebracht (3 September 1653) 

10 

Reg. 573, fol. 135 v ". 

5960. Nog 2.000 gulden worden met hetzelfde doel aan dezen graaf 
ter hand gesteld (4 September 1653) 

Reg. 573, fol. 136. 

5961. Herhaald afwij?:en van het verzoek om betaling van de wedde 
van haar echtgenoot aan de weduwe van ingenieur Massue (4 Septem
ber 1653) 

Reg. 573, fol. 136. 

13 5962. Opdracht aan den magistraal van Grevelingen om voort te 
gaan met hel leveren van brood en bier aan de troepen van Bassigny 
(5 September 1653) 

Reg . 573, fol. 136 v" . 

5963. Al die maatreg·elen betreffende zijn leger worden aan den 
20 graaf medegedeeld. Men verzoekt hem zoodra hel zal mogelijk, zijn de 

keurling·en af te danken (5 September 1653) 

25 

Heg. 573, fol. 136 v ". 

5964. Onderhandelingen mel den mag·islraat van Kortrijk nopen:' 
zijn achterstallen in de subsidies (5 September 1653) 

Reg. 573, fol. 137. 

5965. Men besluit aan baron Camargo, gouverneur van Damme, 
zes maanden wedde per jaar te betalen (5 September 1653) 

H.eg. 573, fol. 137 v ". 

5966. Afwijzen van het verzoek vau den aartshertog om betaling 
30 'an een vergoeding aan de commissarisseu bij de monstering (6 Sep

tember 1653) 
Reg . 573, fol. 13'i v ". 
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5967. De aartshertog meldt, dat de officieren van Grevelingen op 
zijn bevel 400 zakken graan hebben gekocht voor het brood van het 
leger. Hij verwacht dat de Staten dit zouden bekostigen (26 Augustus). 
De Vergadering besluit de ontvangst van de acte acceptatie af te wach-
ten om te beslissen (6 September 1653) 5 

Reg. 573, fol. 138. 

5968. De collatie wordt op 18 September bepaald. Zie n' 5948 (6 Sep
tember 1653) 

Reg . 573, fol. 138 V 0
• 

5969. Brief aan den aartshertog nopens de maatregelen getroffen om 10 

het land tegen Fransche invallen te beveiligen (7 September 1653) 

Reg. 573, fol. 138 V 0 -139 vo. 

5970". « Item met die van den polder van St Albert. )) Item slaat 
op n'" 5958 (9 September 1653) 

Reg. 573, fol. 139 V 0
• 15 

5971. Acte acceptatie van het aanbod van de Staten nopens wat noo
dig is om het land in staat van verdediging legen de Fransehen te stel
len. Daarbij een brief van den Raad van Financiën (6 September) en 
een van den aartshertog (23 Augustus) (Kamerijk , 23 Augustus 1653) 

Reg. 573, fol. 140-142 V 0
• 20 

5972. Uitzending van 100.000 gulden bestemd tot het uitvoeren van 
het voorgaande (10 September 1653) 

Reg . 573, fol. 142 V 0 -14G. 

5973 "". << Compareert ter vergaedering-he den hcerc van Eecloo exhi
bcrende sijne commissie van ontfangher generael gheengageert voor 25 

45 m. guldens op de gagie van 5 duijsent guldens t' s'jaers versoe
kende alsoo gheadmitteert te worden ende in consideratie ghenomen 
dat de gagie te groot is. )) (10 September 1653) 

Reg. 573, fol. 145. 

5974. De Vergadering gaat uiteen tot 6 October (11 September 1653) 30 

Reg. 573, fol. 146. 
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5975. De Fransehen trachten hun contributie uit te breiden in hel 
Westkwartier. Men zal aan den aartshertog vragen daar in allerijl 
eenige troepen te sturen. Maatregelen voor hun betaling (11 Septem
ber 1653) 

Reg. 573, fol. ili6. 

5976. De Raad van Financiën stelt aan de Vergadering voor om een 
afgevaardigden te hebben op de monstering van de troepen die ze, 
ingevolge het aangegane accoord (zie nr 5971) moel onderhouden 
· 11 September 1653) 

Reg. 573, fol. ilt6 en V 0
• 

5977. Opdracht van denzelfden Raad aan de Staten om vestingwer
ken te bekostigen aan de steden van de kust van Franseh-VIaanderen 
Jl September 1653) 

Reg. 57~i, fol. tt.7. 

15 5978. Maatregelen van den Raad van Financiën nopens het vinden 
van de daartoe noodige gelden (11 September 1653) 

Reg. 573, fol. i!t7 vo. 

5979. Bevel van den aartsherlog om placquilJas Le betalen aan de 
garnizoenen van Duinkerken, Grevelingen en andere (20 September 

20 1653) 
Heg. 573, fol. H 8 . 

5980. Opdracht aan den hoogbaljuw van Veurnc en Sint-vVinnok s
bergen om rekenschap te doen van het geld van de provincie dat hij 
heeft uitgegeven (Brussel , zonder datum) 

25 Reg. 573, fol. 14.8 v o . 

5981•. << Resultat. omnium vot.is Le excuseren. » Zie nr 5948 (7 Octo
ber 1653) 

Reg. 573, fol. 149-150 vo. 

5982. Men zal de ammunitie uit. het magazijn van Brugge en dat 

30 van Gent verkoopen, om de door Blondel te Ieper geleverde ammunitie 
te betalen, alsmede wat men nog schuldig is aan de erfgenamen Yan 
wijlen arnmunitionari s van Ingooigen (7 October 1653) 

Reg. 573, fol. 150 v o. 
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5983" . « Hesuitat niel. te oppaseren jeghens de commissie van den 
hcere van Eecloo. >> Zie nr 5973 (7 October 1653) 

Heg . 573, fol. t50 v •. 

5984. Bericht van de Slaten aan graaf de Bassigny : aangezien het 
geld dat de Vergadering hem gestuurd heeft om de troepen le betalen 5 

daarvoor niet werd gebruikt., zullen de Staten niets meer geven (7 Octo
ber 1653) 

Heg . 573, fol. 151. 

5985. Voortzetting van het accoord met de brouwers van Meenen 
(10 October 1653) ·to 

Heg. 573, fol. 151 v•. 

5986. vVeigering van betaling van wedde aan den gouverneur van 
Kortrijk (14 October 1653) 

Heg. 573, fol. 151 v•. 

5987 •. (( Petitie van een subsidie ordinaire van 90 m. guldens ter Hi 

maent ende extraordinaire van 800 m . guldens eens. )) (Brieven van 
29 September, petitie op 14 October 1653) 

Heg. 573, fol. 151 v •-153. 

5988. Bericht aan den aartslierlog van het afslaan van zijn verzoek. 
Zie n'' 5981 (15 October 1653) 20 

Heg . 573, fol. 153 v •-154 v ' . 

5989. Men besluit de vervallen termijnen van renten , die aan den 
Koning toekomen , te betalen (16 October 1653) 

Reg. 573, fol. 154 v •. 

5990 . .Men besluit Le Brussel aan Le dringen om een einde te stellen 25 

aan de afzonderlijke afkoopen van de wintergarnizoenen (20 OctobC:'r 
1653) 

Heg. 573, fol. 153 v • . 

5991. Augustijn van der Beke ~vordt aangesteld tot. tweeden procu
reur ten pensioene van de Staten bij den Raad van Vlaanderen (20 Octo- 30 

ber 1653) 
Reg. 573, fol. 153 v•. 
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5992. De betaling van wedde van krijg:-; auditeur Mauritio \VOrd l 
geweigerd, omdat de provincie sleehls twee lu·ijg·sauditeurs dient Ie 

hetalen (22 October 1653) 

Heg. 573, fol. 155. 

5 5993. Regeling van een geschil betreffende de pachten te Burcht. 

10 

(23 October 1653) 
Heg. 573, fol. 155. 

5994. Meu besluit lot verpachting van het Craeyenhof te Burcht, m ei 
lastenkoh ier (23 October 1653) 

Reg. 573, fol. 155 v". 

5995*. (( Mits d'oppositie van die van Oostende, dachtbrief etaerover 
aen sijne hoog·heijt. >> Zien·· 5900 (26 October 1653) 

Reg. 573, fol. 155 v 0 -156. 

5996. Concept, door de Vergadering opgesteld en aa11 de principalen 
15 voorgelegd, voor onderhandeling-en nopens hel afschaffen va n de 

redemptie van de winlerg·arnizoenen (28 October 1653) 

20 

Reg. 573, fol. 156-157. 

5997. De aartshertog verklaar! zich bereid lot. onderhandelinge11 
over dit punt (Maubeuge, 26 October 1653) 

Reg. 573, fol. 157. 

5998. Adviezen Yan de principalen nopens deze onderhandeling 
(31 October 1653) 

Reg. 573, fol. 157. 

5999. Andere besprekingen over hetzelfde; het. voorloopig in aan-
25 merking komend e plan bedraagt het afschaffen van de bijzondere 

afkoopen van wintergarnizoenen en het verspreiden van het leger tij
dens den Winter in gansch de provincie, op den voet. van het. transport 
van 1631 , Gent en Brugge zijnde echter vrijgelaten (5 November 1653) 

Reg. 573, fol. 158. 

30 6000" . (( Questie vallende op cene saecke te resolveren , verciaeren 
die van Brugghe interdictie t'hebhen daerop te apineren ende ver-
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treeken vuijt de vergaederinghe ende des niet min nemen de voordere 
heeren resolutie. » Het gaat over voorgaand voorstel (6 November 1653) 

Reg. 573, fol. 158. 

6001. Brief aan de subalternen waarin hen de getroffen resolutie 
nopen s de rederoptic van de wintergarnizoenen wordt medegedeeld 5 

(6 November 1653) 

Reg. 573, fol. 158 vo. 

6002" . << Propositie van eenen zelensen Lot het vuijtbannen van de 
Fransche wijneu ende daerbij calculatie ghëmaeckt ,,-ort dat binnen 
Vlaenderen gheconsumeert wordt voor thien millioenen acht hondert 10 

duijsenl guldens ende in Brabant., 3 millioenen 600 m. guldens . >> 

(3 November 1653) 

Reg . 573, fol. 159-163. 

6003. Verleng·ing van een icening van conunies van Volden (8 No-
Yemher 1653) 15 

Reg. 573, fol. 163. 

6004. Geen besluit wordt getroffen m zake hel vcrzoek van den 
gefailleerden pachter vVillcm Snouck om kwijtschelding en slaking 
nit de gevangenis (10 November 1653) 

Reg. 573, fol. 163 vo. 

6005. Brief van Fuensnldafin waarin hij aandringt op het bevorde
ren van de besprekingen nopens de afschaffing van de afkoop der win
terg·arnizoenen (9 November 1653) 

Reg. 573, fol. 163 vo. 

~0 

6006. Alhoewel de vcrtegem:voordigers van Brugge en Gent de zaal 25 
verlaten, worden de onderhandelingen nopens deze zaak ijverig voort
gezet (13 November 1653) 

Reg. 573, fol. 164. 

6007. Zeer verwarde besprekingen over hetzelfde : twee st.rekkingen 
doen zich voor : de vertegenwoordigers van de kwartieren van Gent 30 

en van Brugge verzetten zich tegen het voorgestelde reglement waarbij 
ze inderdaad zouden verliezen. Daar de vijand immers in Frankrijk 
ligt, zullen de troepen in hoofdzaak in het kwartier van Ieper en dat 
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van heL Vrije voor den Winter worden ingekwartierd, indien men de 
oude regeling volgt, mits Oost Vlaanderen zich vrijkoopt. Indien echter 
de troepen zooals thans wordt voorgesteld, in gansch Vlaanderen wor
den gelegerd, zullen ze ook in de kwartieren van Gent en Brugge wor-

5 den gelegd . Daarom is het dat de vertegenwoordigers van deze beide 
steden zich heftig legen het voorstel verzetten terwijl deze van Ieper 
en heL Vrije, alsmede de geestelijkheid, die in ieder geval vrijdom 
geniet in deze zaak, begrijpelijkerwijze voor de verdeeling in gansch 
het land te vinden zijn (13 November 1653) 

10 Reg. 573, fol. i64 V 0 -i66 . 

6008. Aanstellen van Joos van Mauwe tot meier van Burcht (13 No
vember 1653) 

Reg. 573, fol. i66 . 

6009. Brief van den aartshertog; daar de Stalen geen concreet voor-
15 stel hebben kunnen doen nopens de afschaffing van de redemptie der 

wintergarnizoenen, zal men dil jaar handelen zooals de vorige jaren 
(Doornik, 20 November 1653) 

Reg. 573, fol. i66-i67 v o. 

6010 ~ . << Compareert ter vergaedering-he don Estevan de Gamara 
20 ende exhibeert sijnc commissic al s caslelain van hel. groot casteel van 

Ghendt op de gagie van 1.200 g-uldens ' t s' jaers . » (Behandeld op 
1 December 1653) 

Reg. 573, fol. i67 V 0 -i70 . 

6011. Betaling aan den rabathouder van Sintc Tsabelle, Jan Ghijs 
2!i (1 December 1653) 

Reg. 573, fol. i70 . 

6012. De Raad van Vlaanderen heeft slaat van executie verleend aan 
een pachter van middelen te Gent, Jan Claye. Dit is een onduldbare 
inbreuk op de bevoegdheid der stad zelf. Deze heeft geen rekening 

30 gehouden met de verleende staat van executie en is daardoor in conflict 
gekomen met den geheimen raad. De stad verzoekt de Staten om zich 
bij haar in deze zaak 1c voegen . Hierin wordt toegestemd (7 Decem
ber 1653) 

Reg. 573, fol. i70 V 0 -i7i vo. 

10G 
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6013 "'. << Resultat voor subsidie ordinaire !.'accorderen de loopende 
middelen ende het extraordinaire te excuseren. » Zie u• 5987 (8 Decem
ber 1653) 

Reg. 573, fol. 171 V 0 -175. 

6014". « Acte presentatie subsidie . » (13 December 163) 

Reg . 573, fol. 175 V 0 -179. 

6015. Opdracht aan commies Fr. van Caloen om 40.000 gulden te 
leenen aan 6,25 %, om een leening terug te betalen (17 December 1653) 

Reg. 573, fol. 179. 

5 

6016. De vertegenwoordigers van het Vrije vragen het voortzetten 10 

van den zittijd, op grond van de groote overstroomingen en stormen 
waardoor de parochies langs den Grave Jansdijk zijn bedreigd. Hierin 
wordt toegestemd, des te meer daar nog andere zaken dienen behan
deld (Gent, 22 December 1653) 

Reg. 573, fol. 179-180. 

6017. Opdracht aan alle subaltern en om een relaas op te sturen van 
de laslen en misbruiken waaronder hel land lijdt tengevolge van de 
wintergarnizoenen (Gent, 22 December 1653) 

Reg . 573, fol. 180. 

15 

6018. Nieuw aandringen van den Raad van Financiën op het vervan- 20 

gen van de Fransche wijnen door de Rijusehe (26 November) afgewe
zen door de Vergadering (23 December 1653) 

Reg. 573, fol. 180. 

6019. De Verg·adering besluit hulp te verleenen aan den magistraat 
van Meeregem, waar een on tzaglijk aantal troepen zijn gelegerd 25 

(24 December 1653) 

Reg. 573, fol. 18i. 

6020. Brief aan de subalternen ; men m eldt hun eenerzijds hel 
afspringen van de onderhandelingen nopens de rederoptie van de 
\Vintergarn izoenen (zie n,. 6009) en geeft hen opdracht als in n• 6017 ao 
(27 December 1653) 

Reg. 573, fol. 182-183 vo. 
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6021 . Klachten van de Stalen over hel nie t naleven van hel regle
m ent dal des tijds was opges teld m et hel doel de lasten die het land 
omwille van hel leger droeg, le verzachten . Zie nr 5904 (27 Decem
ber 1653) 

R eg-. 573, fol. 184. 

6022. Men besluit dal de Vergadering uiteengaat toL den eersten 
m aandag van den Vasten van 1654 (30 December 1653) 

Reg . 573, fol. 185. 

6023". « Den pemionaris Parmentier neemt afscheijt van de vergae-
10 deringhe mits sijne promotie als raceltsheer ende hem voor gra tuiteijl 

toegheleijt 300 guldens. )) (30 December 1653) 

15 

20 

Reg. 573, fol. 185. 

6024. Simon de Clcrcq wordt aanges teld tot, pastoor van Burcht in 
de plaats van wijlen Miehiel Gasparis (30 December 1653) 

Reg. 573, fol. 185 v 0 -186. 

6025. Brief van den aart shertog die aan de Staten bevel geeft , 
de onderhandelingen nopens het afschaffen van de afzonderlijke 
redemptie van de wintergarnizoenen te herva tten (Brussel, 21 Januari 
1654) 

Reg. 5'73, fo l. 186-187. 

6026". << Acte acceptatie . )) Zie n'" 6014 (15 Januari 1654) 

Reg. 573, fol. 187 V 0
• 

6027 ~ . << Petitie extraordinaire van een millioen g·uldens eens boven
dien de 800 m ., guldens voorgaendelijcl\. ghevraeght. n (Brieven van 

25 23 .T annari , petitie op 5 Februari 1654) 

Reg-. 573, fol. 188-Hl2. 

6028 . Opdracht van den aartshertog om voort te gaan m et het 
bekostigen van 37 \vagens voor den dienst Yan helleger (3 Januari 1654) 

Reg. 573, fol. 192-193 . 

30 6029. iW P .-F. Blondel ''"ordt aanges teld tot ad vocaat ten pensioene 
,·an de Staten bij den g rooten raad te Mechelen , in de pl aats van .T. -B. 
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Stalins, die thans in stede van wijlen zijn vader, tot raadsheer van 
dezen raad is bevorderd (6 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. i93. 

6030. Afslaan van het verzoek van den magistraat van Hingene en 
Bornem om validatie op hun quota in de subsidie van de kosten van 5 

werken aan het Sinte-Margareta fort. Het onderhouden van dat fort 
valt immers niet ten laste van de provincie (7 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. i93 V 0
• 

6031. Afwijzen van het verzoek om wedde van kapitein de Granade, 
die geen werkelijken dienst doet (7 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. i94. 

6032. Men zal zes maanden wedde per jaar betalen aan den gouver
neur van Bourbourg (7 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. i94. 

10 

6033. Bevel van den aartshertog om de vergoedingen van de com- 15 

missarissen van de monstering te betalen (21 December 1653, behan
deld op 10 Februari 1654) 

Reg . 573, fol. i94 V 0 -i95 vo. 

6034. De acte acceptatie (zie nr 6026) wordt niet aanvaard (10 Fe
bruari 1654) 

Reg. 573, fol. i95 V 0
• 

6035. Verzoek van den aartshertog om betaling voor het garnizoen 
van Grcvelingen en Sint-Filipsfort (14 Januari) waarop wordt ingegaan 
(16 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. i 95 V 0 -i06 V 0
• 

6036. Betaling van door markies d' Ayseaux gelichte troepen (23 Fe
bruari 1654) 

Reg. 573, fol. i96 v 0 -i97. 

20 

25 

6037. De afgevaardigden van de Staten keeren terug van Brussel 
met verschillende bescheiden be treffende de krijgszaken, waarschijn- 30 

lijk berispingen voor officieren die misbruiken bedrijven (23 Februari 
1654) 

Reg. 573, fol. i97-i98 V 0
• 
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6038. De abdij van Ter Duinen heeft in Raad van Vlaanderen een 
uitspraak verkregen waardoor de provincie haar 75.000 gulden is ver
schuldigd. Een deel van deze som wordt betaald (25 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. 198 vo. 

5 6039. Voorstel tot overeenkomst in zake een proces gesproten uit de 
liquidatie van rekening van wijlen commies Naugeer, van de maalderij 
van leper (25 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. 198 V 0 -199. 

6040. Opdracht aan notaris Adam Bulckaert, van Ieper, om de goe-
10 deren van wijlen commies Cobbaert, van de impositiën van Ieper, en 

van wijlen zijn vrouw, die aan het land zijn gekomen, te beheeren 
(25 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. 199 en V 0
• 

6041. Bepalen op 11 Maart van den dag van collatie over de 
15 gevraagde subsidie (26 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. 200. 

6042*'. << Resolutie aen den auditeur d'Ennetieres te gheven 100 pond 
grooten over sijne d~woiren in het reehereeren erreurcn begaen in de 
rekeninghe van den commis Cobbaert daervuijt de provintie stont te 

20 proffiteren omtrent de 40.000 guldens. » (28 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. 200. 

6043. Betaling aan aannemer Donaas van Oost voor het uitvoeren 
van werken te Grevelingen (28 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. 200 vo. 

25 6044. Men zal de principalen raadplegen nopens het verzoek van 
mestrede camp de Solisom betaling van zijn wedde (28 Februari 1654) 

Reg. 573, fol. 200 V 0
• 

6045. De aartshertog laat aan de hoofdcollegiën weten, dat hij bij 
de subalternen heeft aangedrongen opdat ze een milde subsidie zouden 

30 toestaan (Brussel, 9 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 201-202. 
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6046. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering geopend op 
16 Maart 1654 (Brussel, 9 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 202. 

6047"'. « Resultat te accorderen elcx quote in 600 m. guldens. )) Zie 
n'" 6027 (16 Maart 1654) 5 

Reg. 573, fol. 202 V 0 -206 vo . 

6048. Afwijzen van het verzoek van den aartshertog om betaling 
Yan de wedde van ridder de Villanova, commissaris-generaal van de 
ruiterij, en van colonel Naugy Stuan (16 Maart 1654) 

11eg. 573, fol. 206 V 0 -207. 

6049. Nieuw aandringen van den aartshertog op het bekostigen van 
de wagens voor het leger (Brussel, 11 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 207-208. 

iO 

6050. Men besluit dat de compagnie ruiterij de Figueroa voortaan in 
plaats van de compagnie Coudenbourg als afzonderlijke compagnie 15 

zal worden betaald, ingevolge een brief van den aartshertog (13 Maart 
1654) (18 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 208 V 0 -209 vo . 

6051. Daar het niet duidelijk is wat besluit valt uit de adviezen van 
de principalen over de subsidie, zal elk college daarover wordcri 20 

geraadpleegd (18 Maart 1654) 
Reg. 573, fol. 210-213 . 

6052. Voortzetting voor één jaar van het accoord met de brouwers 
van Meenen (19 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 213. 

6053. Men besluit aan den aartshertog de quote van elken contri
buant in 500.000 gulden toe te staan en een voorschot van 150.000 gul
den mits geen afkoopen van wintergarnizoenen meer worden aangc· 
gaan (21 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 213 V 0
• 

6054"'. (( Acte presentatie subsidie. l> (Gent, 21 Maart 1654) 
Reg. 573, fol. 214-2Hl. 

25 

30 
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6055. Besprekingen nopens het probleem van het bedrag van hel 
bestiaalgeld op het jonge vee (Gent, 21 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 219. 

6056". « Acte acceptatie subsidie. » Zie nr 6054 (30 Maart 1654) 

5 Reg. 573, fol. 220-223. 

6057. Voortzetting van het accoord met de landen van debat 
(31 Maart 1654) 

Reg . 573, fol. 223. 

6058. De aartshertog heeft om een voorschot van 200.000 gulden op 
10 de subsidie verzocht. Men zal de principalen daaromtrent raadplegen 

(31 Maart 1654) 
Reg. 573, fol. 223 v ". 

6059. Men zal de principalen raadplegen uver het verzoek van de 
ingezetenen van den Bentille Polder , te Sint-Jan in Eremo, om octrooi 

15 tot inpoldering mits vrijdom van lasten (31 Maart 1654) 

Reg. 573, fol. 22-1 . 

6060". << Verpaehtinghc van de respective provintieriechten. >> Het 
recht van 4 pond grootepervat wijn komt met 68.921 pond aan Miehiel 
Moerman, met Joos Patheet en Joos Stouthals als borgen. Het recht op 

zo zout, visch en haring wordt door Lucas d'Haese in pacht genomen voor 
22.670 gulden, met Augustijn van Melle als borg. Het recht op het 
uitgevoerde vee komt aan Antoon Persijn met 1.970 gulden, zijn borg 
is Jan Persijn. Verder wordt nog het schanpsgeld verpacht (31 Maart 
1654) 

25 Reg . 573, fol. 22-1-227 v o . 

6061 "' . << De bestiaelen vuijtgaende naer Brabant vrij van rechten. » 

(31 Maart 1654) 
Reg. 573, fol. 225 v o. 

6062. Opdracht van den aartshertog om gansch het voorschot van 
30 200.000 gulden te leenen (7 April 1654) 

Reg. 573, fol. 228. 
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6063. De aartshertog kondigt aan dat hij commissarissen heeft aan
gesteld om met de Staten le onderhandelen over den algemeenen afkoop 
van de wintergarnizoenen. Brief van den aartshertog aan markies van 
Lede over hetzelfde (Brussel, 7 April 1654) 

Reg. 573, fol. 229-230 V 0
• 

6064"' . « Brief van eredentie het (sic) vracghen van een aijdc ordi
naire van 100 m . guldens ter maendt sonder de briefven van instructic 
die openghelaetcn sijn. >> (Brief van 2 April, petitie op 16 dito) 

Reg. 573, fol. 231-232 V 0
• 

5 

6065. Beraadslaging en brief aan den aartshertog ·waarin de besli - 10 

sing gemeld wordt : zooals hij het verlangt zal nog 100.000 gulden 
hem als voorschot op de laatste subsidie worden uitbetaald (zie nr 6062). 
Afgevaardigden zullen ,-vordcn aangeduid om over de redemptie vau 
de winterg~rnizoenen te onderhandelen (zie nr 6063) (16 April 1654) 

Reg. 573, fol. 233-235. 15 

6066. Aanstellen van deze afgevaardigden; vaststellen van huu 
opdrachten (17 April 1654) 

Reg. 573, fol. 235 . 

6067 . Opdracht van den aartshertog aa11 de taten om de lichtings
oukosten van een compagnie ruiterij door den zoon van heer de Ribean- 20 

court te vergoeden (23 September [sic] 1654 [sic]) 

Reg. 573, fol. 236 en v o. 

6068. Men besluit de vergoeding van ééu commissaris bij de mons te
ringen te betalen. Zie nr 6033 (17 April 1654) 

Reg. 573, fol. 236 V 0
• 25 

6069. Afwijzen van de door den aartshertog ''oor den bevelhebb r 
van fort Blokkersdijk verzochte betaling (17 April 1654) 

Reg. 573, fol. 237 . 

6070. De aartshertog verzoekt de Staten om Grcvelingen van amm u-
nitie te voorzien (16 April 1654) 30 

Reg . 573, fol. 237 V 0 -238 v o. 

6071. De Staten vragen en \'erkrijgen van den Raad van Vlaandereu 
toelating om den magistraat van Oostende door executie te dwincren 
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tot het laten verpachleu van · ~ Janus middelen binnen de tad (21 April 
1654) 

Reg. 573, fol. 238 v "-240. 

6072. Opdracht aan de commiezen om de 100.000 g ulden voor hel 
5 voorschot van 200.000 gulden op de subsidie te leenen aan ten 

hoogste 8 % (22 April 1654) 

Reg. 573, fol. 240. 

6073. Gunstig advies van de Stalen op he t verzoek van den mag i
straat van Nie uwpoort om octrooi tot lichting van een recht van één 

10 gulden per ton bier , om het hero; tellen ,·an den ~ teenweg- van de stad 
Ie bekostige11 (23 April 1654) 

Heg . 573, fol. 240 Y " . 

6074. Gillis de Latleur heeft een proces op de Staten gewonnen en 
laat de Vergadering executeeren. De Vergadering betaalt de verschul 

iS di gde sommen onder voorbehoud van haar recht (23 April 1654) 

20 

Reg . 573, fo l. 241-242 v". 

6075. Af wijzen, bij gebrek aan geld , van het verzoek van den 
aa rtsherlog om betaling van de compagnie van den luilenanl-provoos l 
gezegd « De Roode Roe» (Brief van 17 Maart , bes luit van 23 April1654) 

Reg. 573, fol. 243. 

6076 ' . << Yuijtsent van 500 m. gulde n~ )) (Brief van 17 Maar! , besluil 
van 23 April 1654) 

Reg. 573, fo l. 243 v"-24.6. 

6077 . De collatie over de gewone bede (zi · nr 6064) wordt op 5 .Mei 
25 bepaald (24 April 1654) 

Reg. 573, fo l. 24ö . 

6078. Uitvoering en g unstig advies van de Staten over het Yerzoek 
'an die van den Bentille Polder (zie nr 6059) (24 April 1654) 

Reg. 573, fol. 24.6 V 0 -24.8. 

30 6079. De aart hertog bedankt voor den brief onder nr 6075. Hij aan-
vaardt hel YOorsehot (22 April 1654) -

Reg. 573, fo l. 2'l7 V 0 -249. 

!OH 
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6080". « Brief van de vergaederinghe au hel magi lraet van 
.\.ntwerpen over hel arresteren van een Vlaemsch schip vaerende van 
Dendermonde naer Lillo versoekende dat sij het selve schip schadeloos 
saudcn relaxeren ofte dat sij anderss ints ghelijcke faitelijckheden sau
den pleghen al ghebeurt jeghens het rech t end e juri dictie dat Vlaen- 5 

deren Iièeft op de Schelde. » (25 April 1654) 
Reg. 573, fo l. 249-250 v•. 

6081 • . (( Civile antwoorde van die van Anl werpen. » (27 April 1654) 
Reg. 573, fol. 251 en v•. 

6082. Aandringen van den aartshertog op hel bekos tigen van de 10 

" agens voor den dienst van he t leger (brieYen va n 20 (' 11 28 April 1654) 
Reg. 573 , fo l. 252-253 . 

6083. Antwoord van de Vergadering : de leveraar~ van deze wagens 
hebben niets meer Le eischen voor het verleden . De Staten hoopen dat 
ze dit j aar dezen last niet meer zullen moeten dragen (1 Mei 1654) 15 

Reg. 573, fol. 253-254. 

6084. Verzoek van den Fin ancieraad on1 betaling va u werken aan 
fort de Lincke (1 Mei 1654) 

Reg. 573, fol. 254-255 . 

6085" . (( Resultat. ' t accorderen de portee van de Joopende midde- 20 

lcn. )) Zie n r 6064 (9 Mei 1654) 
Reg. 573, fol. 255-257. 

6086. Ingevolge een b rief van den aa rtshertog (Brussel, 3 Mei) over
gebracht door commies Roberti , besluit de Vergadering de laa tste 
100.000 g ulden van het voorschot op de subsidie uit te betalen en 25 

70 wagens aan te schaffen voor den dienst van het. leger (9 Mei 1654) 

Reg-. 573, fol. 257-258 v• . 

6087. Brieven aan den aartshertog en aan g raaf Fuensaldafia waarin 
hen dat. besluit wordt. m edegedeeld (9 Mei 1654) 

Reg-. 573, fol. 259-260. 

6088. Betalen van achter LalJeu voo r de d ool va n Oos tende (9 -:Ylei 
1654) 

Reg·. 573, fol. 260. 

30 
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608W. << Acte presentatie subsidie. » Zie n'· 6085 (11 Mei 1654) 
Reg. 573, fol. 260 V 0 -261 V 0

• 

. 6090. Hervatten van de onderhandelingen voor de rederoptie van de 
wintergarnizoenen; opstellen van een concept dat in den Financieraad 

5 zal worden voorgelegd : 1 o De afzonderlijke vrijkoopingen van de win
tergarnizoenen zullen worden afgeschaft; 2° Men zal de troepen logee
ren in de grenssteden en vestingen, niet op het platteland; 3o Men zal 
gemeenschappelijke maatregelen nemen voor hun onderhoud (21 Mei 
1654) 

10 Reg. 573, fol. 261 V 0 -262 V 0
• 

6091. Aanvaarden door den aartshertog van de beslissingen onder 
It,., 6085 en 6086 (21 en 22 Mei 1654) 

Reg. 573, fol. 262 v 0 -265 v o . 

6092•. << Accordt ghemaeckt bij den pensionaris Baers machtigh 
15 over de vergaederinghe met Frans Sophie ende andere tot het leveren 

van waeghens voor het legher. )) Zie nr 6086 (29 Mei 1654) 

20 

Reg. 573, fol. 265 V 0 -272. 

6093 '* . (( Aggreatie van de vergaederinghe valt den selven con
lracte. )) (29 :Mei 1654) 

Reg . 573, fol. 272 . 

6094 .. . (( Advis aen de vergaederinghe van hel springhen van het 
magazijn van poeder binnen Greve1inghe. )) Er wordt om hulp 
gevraagd (29 Mei 1654) 

Reg. 573, fol. 272 en v " . 

25 6095. Daar markies van Lede eenigen Yoorraad en ammunitie naar 
Greveling·en heeft gezonden, verzaakt men tijdelijk aan hulpmaatregt~ 

len (30 Mei 1654) 
Reg. 573, fol. 273. 

6096 ". << Compareert ter vergaederinghe den marquis van Fuensal-
30 daigne treekende naer Grevelinghe om te ondersoeken de ruinen tot 

Grevelinghe door het springhen van het. voorseijde magazijn ghebeurl 
ende versoeekt commissarissen vnijt de vergaederinghe om mede te 
gaen. )) (31 Mei 1654) 

Reg. 573, fol. 2'73 v" . 
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6097. Brieven van den ni.arkies van Lede en van den Raad van Finan
ciën (hij werd niet overgeschreven) om hulp verzoekende voor Gre
Yelingen. Men stemt daarmee in, doch men wacht de terugkeer der 
afg-evaardigden die de schade zijn gaan bezichtigen af (31 Mei 1654) 

Reg. 573, fol. 273 V 0 -275. 

6098. Men besluit dat men aan alle suballemen de maatregelen 
getroffen in zake het regelen van de wintergarnizoenen zal laten ken
nen en ze zal verzoeken te laten weten, welke uitgaven deze garnizoe
nen voor hen medebrachten' (1 Juni 1654) 

Reg. 573, fol. 275 V 0
• 

6099. Opdracht aan commies Volcaert om te Antwerpen 37.000 gul
(len te leenen voor het bekostigen van de wagens. Zie nr 6092 (1 Juni 
1654) 

Reg. 573, fol. 275 v o . 

5 

10 

6100. Brief aan de hoofdcollegiën : men zal de tien laatste reken- n 
jaren onderzoeken onder oogpunt van het leveren van steenkool en 
kaarsen, alsmede de hospitaalonkosten , tevens ook wat ze hebben 
geïnd van de loopende middelen en van de uitzendingen, en wat ze 
hebbeu betaald voor bestuurskosten (2 Juni 1654) 

Reg. 573, fol. 276 V 0 -277. 

6101. Terugkomst vall de afgevaardigden die naar Grevelingen zijn 
gegaan; verslag over de meest noodige herstellingswerken (2 Juni 1654) 

Reg. 573, fol. 277 V 0 -278. 

6102. Opdracht aan den magistraat van Ieper om buskruit te sturen 

20 

uaar Grevelingen (2 Juni 1654) 25 

Reg. 573, fol. 278. 

6103. Andere ammunitie naar Grevelingen gestuurd (3 Juni 1654) 
Reg . 573, fol. 278 en vo. 

6104. Het garnizoen van Brugge verzoekt om vrijdom van 's lands 
middelen. De Vergadering meent dat men beter zou doen aan die sol- ao 
dalen eenige betaling te doen dan hen vrijdom te schenken (3 Juni 
1654) 

Reg. 573, fol. 278 vo. 
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REGISTER 574. 

T aefel van den resolutieboeck 
beginnende met den 12e" Julij 1654 ende eijndende 

met den 12e" Januarij 1655. 

- ·-- - - - ·------ - -----

5 6105"". « Alvooren opening-he van de verg-aedering-he binnen den 
stadhuijse van Brugghe. » (12 Juli 1654) 

1.0 

Reg. 574, fol. i en vo. 

6106. Bevel van den g-ouverneur-generaal om zijn lijf-wacht te beta
Jen (Brussel, 23 Juni 1654) 

Reg. 574, fol. 2. 

6107. Brief van denzelfde : hij beschikt over te we1mg infanterie 
voor het beleg van Atrechi dat aangevangen is; hij geeft aan de Staten 
opdracht 2.000 keurlingen te lichten en aan hun hoofd een ervaren 
aanvoerder te stellen. Deze keurlingen moelen bij voorkeur genomen 

15 worden onder lieden die reeds hebben g:ediend. Na dezen tocht zullen 
ze nooit meer mogen worden tot den dienst opgeroepen (voor Atrecht , 
7 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 2-3. 

6108. Schikken van afgevaardig-den naar Brussel om een voorschot 
20 van 75.000 gulden op het hulpgeld van 200.000 gulden over te bren

gen en de acte acceptatie van deze subsidie te ontvangen (13 Juli 1654) 

Reg_ 574, fol. 3. 

6109. Afslaan van het verzoek nn cosmograaf van Langhren om 
twee maand wedde (13 .T uli 1654) 

Reg. 574, fol. 3. 

6110. Brief van Leo,pold-VVillem : hij bedankt de Staten voor hel 
toestaan van de 200.000 gulden, belooft dat de onderhandelingen voor 
het afkoopen van de wintergarnizoenen later gunstig zullen worden 
voortgezet, en dringt weer aan op het lichten van de keurlingen_ Wat 
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de hoofdbelasting betreft , nooit lag het i11 zijn bedoeling er een ver
plichte leening van te maken. Zie n '· 6169 (voor Atrecht, 14 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 3-4. 

6111 . Geloofsbrief voor colonel Aleman , gela L m et de lichting van 
cl e 2.000 keurlingen. Zie n · 6107 (voor Atrecht , 15 Juli 1654) 5 

Reg . 574 , fol. 4 en V 0
• 

6112. Brief 'au -de Stateil aa11 Leopold-\Villem : ze weigeren h et 
lichten van de keurlingen. Het was immers voorzien in de voorwaar
den bij het toestaan van de laatste subsidie, dal Vlaanderen geen keur-
lingen zou moeten opleveren (16 Juli 1654) w 

Heg. 574, fo l. lt V 0 -5 . 

6113 . Brief n111 Leopokl-\Villem : hij beveelt 75.000 g ulden voor
~cho t op de laatste suhsidc te hetalen in handen an pagador-generaal 
Hilario de Bevcro (voor Atrecht, 17 Juli 1654) 

Reg . 574, fol. 5 v o. Hi 

6114. Op aa ndringen va n markie d e Fuensaldafta , besluiten de 
Slaten gansch he t bedrag Yan de jongs te bede ten spoedigste te heffen 
en uit. te betalen m et het oog op het beleg- van Atrecht (17 Juli 1654) 

Reg. 574 , fol. 5 V 0 -6. 

6115 "". « Den marquis de Lede doel de vergaedering he rapport dat 20 

de Fransche hebben inghenom en het fort Sint-Philippe bij Grcvelin 
ghc . )) Op verzoek van dezen markgraaf wordt geld gestuurd voor het 
versterken en approviandeeren van Grevelingen (16 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 6. 

6116 ' . << Verpachtin :.r lw Ya n de bacrgien m et d e conditi en . )) Dit 25 
belreft. het beurtschip tusschen Genl en Brugge. Hel eers t wordt in 
pacht. gegeven voor 2.353 ponden groo te . he l tweede voor 2.350 
(21 Juli 1654) 

Reg . 574 , fol. 6-1 2. 

6117 . De schuld van Miehiel i\•lairie , gefailleerd pachter van 's lands 30 

middelen , \Yordl verminderd me t een bedrag, hem ,-oor vrachtgeld 
' erschuldigd (22 Juli 1654) 

Reg . 574, fol. i 2 V 0
• 
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6118. De Vergadering verzet zich legen de pogingen van den 
magistraat van Nieuwpoort om een aanzienlijke vermindering van zijn 
aandeel in de beden te verkrijgen (22 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 12 vo. 

ti 6119 . Zes ~veken staat van executie \Yordl verleend aan den magi-
straat van Poperinge, geëxecuteerd om zijn aandeel in de bede niet Ie 
hebben betaald (22 Juli 1654) 

Reg . 574, fol. 13. 

6120. De Raad van Financiën verzoekt. d e Staten, 1.000 zakken graan 
10 te sturen naar Duinkerken, de Lincke en Bourhourg, waarvan de gar

nizoenen zonder brood zitten (Brussel, 22 Juli 1654) 
Reg. 574, fol. 13-H. 

6121. Advies van den B.aad van Financiën over hel verzoek ''an 
Nieuwpoort om, vermindering van haar aandeel in de subsidies. Hel 

15 stemt. vrijwel overeen met dat van de Staten (24 Juli 1654) 

20 

Reg . 574, fol. ili en vo. 

6122. Brief van den Raad van Financiën met verzoek om vesting
\\ erken te bekos tigen le Grevelingen en fort Mardijk. Zie n'· 6167 
(24 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 14 V 0 -15. 

6123 . Geschenk aan krijgsauditeur l\fauritio en aan pensionari" 
Mouchaix voor hun ijver in het bestrijden van het wangedrag der 
"oldaten (24 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 15. 

2ti 6124. Voorleggen aan de principalen van een ontwerp van reglc-
ment op hel betalen van de renten gevestigd op den impost, tot. aan 
het jaar 1652 (25 .T uli 1654) 

Reg . 574, fol. 15 V 0
• 

6125. Ordonnantie van betalingen, de eenc len gunste van Philip" 
:~o Balens, ontvanger van de Zuidleic , de andere aan Claude van Iseghem . 

voor het aankoopen van lood tot Grevelingen bestemd. Nieuw aandrin
gen van den Raad van Financiën op het bekostigen van werken te Gre
\'clingen (27 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 15 V 0 -16 yo. 
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6126. Formeel bevel van den gouverneur-generaal om de keurlingen 
zonder verwijl te lichten. Zie nr 6112 (voor Atrecht , 2H Juli 1654) 

Reg. 574, fol. 16 V 0
• 

6127. Nieuw aandringen an den Ha ad van Financiën op het leveren 
,·an de 1.000 zakken graan (28 Juli 1654) 5 

Reg. 57'l, fol. 16 V 0 -17. 

6128 •. (( Acte acceptatie van 200 m. g uldens bijde provintie gheac
cordeert tot het belegh van Arras te valideeren op de subsidien. >> 

Leopold-Willem dringt weer aan op het opstellen van de « vrijwillig-e 
leening· » (voor Atrecht, 21 Juli 1654) 10 

Reg. 574, fol. 17 V 0 -18 vo. 

612n. 1\ieu\\ Level van den gouverneur-generaal om 2.000 keurlin 
gen te lichten. Zie nr 6122 (voor Atrecht, 27 Juli) 

Reg. 574, fol. 18 V 0 -19. 

6130 . Betaling aan Donna. ,·an Oost voor zijn \Yerk aan de Znidleie 15 

en te Plasschendaele (30 Juli 1654) 

Reg. 574, fol. Hl. 

6131. Afslaan van het. ,·erzoek van den magistraal van Sint-Win
noksbergen, om de onkosten van het sloopen van Bourbourg, op bevel 
van ·den markies van Lede ondernomen, voor rekening van de Staten 20 

over Ie nemen (30 Juli 1654) 

Reg. 574 , fol. Hl. 

6132. Men besluit aan dr weduwe :Ma sue I wee maanden van haar 
cchlgenool's loon lc betalen, mil" ze daarme \'an andere nanspraken 
afziet (3 AugllStus 1654) 25 

Reg. 5'7-1, fol. 20 vo. 

6133. Brief van den Raad van Financiën die aan de Stalen voor
ehrijft zich tot het belalen van de compagnie, welke kapitein Louis 

.\nne Ie Roy gaa l recru teercn, te vcrbinden (3 Aug-u tus 1654) 

Reg . 574 , fol. 20 y o . 30 
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6134. De Sta ten melden aan d en Haad van Financiën , dat hrt niet 
mogelijk is de werken te Grevelingen crr JV[arclijk te bekostigen . Zie 
nr 6122 (Brugge, 4 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 21. 

5 6135 . Opd racht aan den ammunitionari s va n Gent, Thom a van den 
Berghe, om bu skrui t naar Ieper te sturen (6 Aug-ustus 1654) 

Reg . 574, fol. 2i v 0
• 

6136. Betaling aan J. Coornaerl en aa n Pieler de Smet, voor het 
leveren van graan aa n het garnizoen va n Grevelingen (6 Augustus 

10 1654) 
Reg. 574, fo l. 22. 

6137. Leopold-W illem bedankt de Stalen ,·oo r het uitbetalen van de 
subsidie (voor A I recht , 6 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 22 . 

15 6138. De H.aad van Financiën vraag t d at. de Staten zich zouden ver
binden de nieuwe lich tingen van troepen te hetalen (7 Aug ustus 1654) 

Reg. 574, fol. 22. 

6139. Nieuw aandringen van denzelfden Haad op hel bekos tigen van 
werken te Grevelingen en !\'la r-d ijk. Zi ~ nr 6134 (8 Augustus 1654) 

20 Rog. 574, fol. 22 V 0 -23 . 

6140. Brief van de Vergadering aan de nzelfden H.aad, Lelreffende de 
opdracht van Marc Ognatc, gewezen commies bij het reeden van de 
vloot van Oos tende. Zie nr 6209 (Brugge, 9 Augustu s 1654) 

Reg. 574, fo l. 23-24. 

25 6141. Herhaald aa nd ringen van denzelfd n raad op het betalen van 
de werken te Grcvelingen . Zie n .. 6134 (11 A ug uslus 1654) 

Reg. 574, fol. 24. 

6142. Opdracht aan vander Mersc:l r, cum m ies van de m aalderij van 
Ieper om te Antwerpen 25.000 guld f'n te lect1 cn aan ten hoog .. te acht 

30 ten honderd (12 Augustus 1654) 

Reg . 574, fol. 24 . 

IOÎ 
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6143". (( Resolutie die acte niet te aenveerden ten zij sijne hoogheijt 
doet cesseren het vervolgh tot eene c~pitulatie ([sic] voor capita tie). 
Zie nr 6110 (13 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 24. 

6144. Men besluit de lichtingen van troepen te bekostigen . Zie 5 

nr 6138 (13 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 24 v•-25. 

6145. Men besluit de lichting van een compagnie ruiterij door den 
zoon van den heer de Ribeaucourt, te bekostigen (13 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 25. 10 

6146. Brief waarbij de twee voorgaande beslissingen aan den Raad 
van Financiën worden bekend gemaakt (Brugge, 14 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 25 v•. 

6147. Brief waarin het afwijzen van de acte acceptatie aan den gou
,·erneur-generaal wordt bekend gemaakt. Zie nr 6143 (Brugge, 14 Au- 15 

gustus 1654) 
Reg. 574, fol. 25 v•. 

6148. Men besluit de door Ieper gelichte keurlingen lt~ betalen 
(15 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 26. 

6149. Nieuw aandringen van den Raad van Financiën op het bekos
tigen van de "\verken te Grevelingen; ze verzoeken dat men ten minste 
6.000 gulden betale. Zie nr 6141 (15 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 26. 

20 

6150. Aanbesteding van werken aan de vaart van Plasschendale 25 

(18 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 26 v•-27. 

6151. Betaling van een vergoeding aan de abdij ter Duinen (22 Au
gustus 1654) 

Reg. 574, fol. 27. 
30 
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6152 "' - « Brief acn de vergaederinghc adviserende het. opslaen van 
het belegh van Arra . >> (Brussel, 26 ... ngust.n s 1654) 

Reg. 574, fol. 27. 

6153. Brief van Leopold-Willem , die aan J e Slaten beveelt de dui-
5 zend leren die zijn toegekomen , voorloopig Ie onderhouden (28 Augus

tus 1654) 
Reg . 574, fol. 28 . 

6154. Nieuw aandringen van den Baad van Financiën tot betaling 
van de werken t-e Gre velingen. Zie n ·· 6149 (29 Aug ustus 1654) 

10 Reg. 574, fol. 28. 

6155. Bevestigen van de beslissing nopens de betaling der troepen
lichtingen. Zie nr 6144 (29 Augustus 1654) 

Reg. 574, fol. 29. 

6156. Betaling van wedde aan Sleven Verhonne, opzichter op de 
t5 beurtsch~pen 1 usschen Brugge en Gent (29 Augustus 1654) 

Reg. 5'74, fol. 29. 

6157. Leopold-W illem verzoekt om hel in tegrale uitbetalen van de 
subside van 200 .000 gulden . Antwoord da t zulks nie t mogelijk is, 
daar de Staten me t de acte acceptatie van deze ubsidie geen vrede kun-

20 nen nem en , zoolang geen einde word t ges teld aan de capitatie. Zie 
nr 6143 (30 Augustus 1654) 

Reg. 574, fo l. 29. 

6158. Brief van den Raarl \'Un Financiën met bevel om de compa
gnieën ruiterij door baron de Qrtin cy en den heer d e Ficnne gelicht 

25 te betalen (30 Al1 gustus 1654) 

30 

Reg. 574, fol. 30. 

6159. Betreffende hel voorgeschreven betalen van de Ieren (zie 
nr 6153), antwoordt de Vergadering d at dil geen las t is van het Land , 
doch wel van de steden en kasseirijen (31 Augustus 1654) 

Reg . 574, fol. 30. 

6160. LcQpold-W illem beveelt aan de Staten het overschot van de 
ubsidie van 200.000 gulden ui t te betalen . Hij antwoord t echter weel' 

ontwijkend betreffende de capitatic . Zie nr 6157 (31 Aug ustus 1654) 
Reg. 574 , fol. 31 v" . 
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6161. Brief aan den gouverneur-generaal, waarin hem de beslissing 
van de Staten nopens het onderhouden der Ieren wordt medegedeeld. 
Zie n• 6159 (Brugge, 1 September 1654) 

Heg. 574, fol. 32. 

6162. Brief van den Raad van Financiën; hij verlangt nog meer uit- 5 

leg over het punt, wie verantwoordelijk is voor het uitgeven van de 
gelden voor de vloot van Oostende. Er schijnt twijfel te heerschen 
nopens het punt, of dit burgemeester Ognate alleen is of ook 
Vleeschauwere. Zie n• 6140 (2 September 1654) 

Reg. 574, fol. 31 vo-32. 10 

6163. Men besluit de erfgenamen en borgen van wijlen commies 
van de impositiën van Ieper, Jan Cobbaert, waaronder Pieter Hebbe
linck, van Gent, in Raad van Vlaanderen te betrekken om de uitbeta
ling te verkrij gen van het slot van rekening van dezen commies (2 S~p-
tember 1654) 15 

Reg. 574, fol. 32. 

6164. Regeling van de achterstallige aandeelen in de subsidies van 
Sint-vVinnoksbergen (2 September 1654) 

Reg. 574, fol. 32. 

6165. Herhaald aandringen van den Raad van Financiën tot betaling 20 

van de werken te Grevelingen . De Staten schijnen daarin eindelijk te 
hebben toegestemd. Zie n• 6154 (3 September 1654) 

Reg. 574, fol. 33. 

6166. Bevestigen van het besluit, de subsidie niet uit te betalen zoo
lang men met het heffen van de capitatie voortgaat. Zie n• 6160 (6 Sep- 25 

temher 1654) 
Reg. 574, fol. 33. 

6167. Men besluit de werken le Grevelingen te bekostigen. Zie 
n• 6165 (6 SeptembL'r 1654) 

Reg. 574; fol. 33 V 0
• 

6168. Bericht aan den gouverneur-generaal van de beslissing nopens 
het uitbetalen van de subsidie (Brugge, 6 September 1654) 

Reg. 574, fol. 34. 

30 
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6169. De gouverneur-generaal stemt toe in het intrekken van de 
capitatie. Zie nr 6166 (Brussel, 10 September 1654) 

Reg. 574, fol. 34 vo. 

6170. Men besluit tot betaling van de lichting van een compagnie 
5 ruiterij door kapitein van der Helst (Brussel, 10 September 1654) 

Reg. 574., fol. 34. v o. 

6171. Interpretatie van het tweede artikel van het reglement op het 
recht van vier pond groote per val wijn (Brussel, 10 September 1654) 

Reg. 574., fol. 35-36. 

10 6172. Betaling aan don Estevan de Gamarra van twee vervallen ter
mijnen van een rente (9 September 1654) 

15 

Reg. 574, fol. 36. 

6173. i.\1en besluit het veergeld van Bmcht le Antwerpen te verpach
ten (12 September 1654) 

Reg. 574, fol. 36. 

6174. Daar Lcopold-\iViUem heefl toegegeven in zake de capitatie 
(zie nr 6169) , wordt de actc acceptatie van de subsidie van 200.000 gul
den aanvaard (Brugge, 15 September 1654) 

Reg. 574, fol. 36 en vo. 

20 6175. Brief van Leopold-Willem : hij schrijft aan de Staten voor om 
nieuwe onderhandelingen aan Le binden nopens de rederoptie van de 
wintergarnizoenen (Brussel , 18 S~ptember 1654) 

Reg. 574, fol. 36 V 0 -37. 

6176. Brief van den Raad van Financiën : bevel aan de Staten om 
25 ten spoedigste de lijst te sturen van al wat op de subsidie van 

200.000 gulden werd betaald (18 September 1654) 

30 

Reg. 574, fol. 37 V 0
• 

6177. Men besluit tot betaling van de lichting van een compagnie 
ruiterij door don Alonso de Salcedo (18 September 1654) 

Reg. 574, fol. 37 v o. 
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6178*. « Petitie extraordinaire van 800 m. gulden. » (18 ~ptember 
1654, brieven van 1 September) 

Reg. 574, fol. 37 V 0 -40. 

6179. Overeenkomst nopens de achterstallige betalingen in de bede 
van de kasseirij le:per (24 September 1654) 5 

Reg. 574, fol. 40 en vo. 

6180. Leopold-vVillem verzoekt de Staten voor het bevoorraden van 
de garnizoenen van Duinkerken, Grevelingen en andere te zorgen 
(24 September 1654) 

Reg. 574, fol. 40 V 0 -41. 

6181. Hij schrijft ook opdat de Staten werken t Grevelingen zouden 
bekostigen (30 September 1654) 

Reg. 574, fol. 41 V 0 -42. 

6182. Onderhandelingen met den magistraat van stad en kasseirij 

10 

Veurne nopens zijn achterstallen in de subsidies (1 October 1654) 15 

Reg. 5711, fol. 41 V 0 -42. 

6183. Dergelijke onderhandelingen met Popcringhe en met le:per 
(3 October 1654) 

Reg. 574, fol. 42 . 

6184. Leopold-Willem vraagt aan de Staten voort te gaan met het 20 

heffen van de loopende middelen, ook indien de voortzetting van de 
gewone bede- die door middel van deze belastingen wordt opgebracht 
- niet in tijd kan worden aangevraagd (Bru sel, 3 October 1654) 

Reg. 574, fol. 42 vo. 

6185. Brief van de Stateil aan Leopold-Willem, antwoord op zijn 25 

verzoek om graan Le sturen naar Grevelingen en Duinkerken : ze heb
ben aan deze troepen soldijen uitbetaald , voor een veel hooger bedrag, 
dan wat het graan zou kosten. Ze hadden trouwens niet heel lang gele
den twee duizend zakken graan naar Grevelingen gezonden, die onmo
gelijk kunnen zijn opgebruikt. Tenslotte kunnen ze dat graan ook niet 30 

betalen bij gebrek aan geld, daar de meeste di trieten hun aandeel 
in de bede niet kunnen betalen (Brugge, 3 October 1654) 

Reg. 57q,, fol. 43 en vo. 
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6186. Brief van den Raad van Financiën : hij heBft wel de staat van 
de op de subsidie van 200.000 gulden gedane uitgaven ontvangen; 1s 
er echter niet mee eens (5 October 1654) 

Reg. 574, fol. 44. 

5 6187. Leopold-Willem geeft bevel de wedde van kapitein Figueroa 
te betalen (6 October 1654) 

10 

Reg. 574, fol. 44. 

6188. Brief van den gouverneur-generaal : hij dringt weer aan op 
het bekostigen van de werken te Grevelingen (8 October 1654) 

Reg. 574, fol. 44 vo. 

6189. Brief van de Vergadering aan den Raad van Financiën (P) : 
ze zijn het eens om te onderhandelen nopens het afkoopen van de 
wintergarnizoenen (zonder datum) 

Reg. 574, fol. 45. 

15 6190. Markies de Lede en don Estevan de Gamarra brengen de voor
stellen over van den gouverneur-generaal nopens deze rederuptie : de 
provincie zal 20.000 rantsoenen daags opleveren benevens het dragen 
van alle andere lasten als onderhoud en verpleging van zieken, onder
houd van de barakken en leveren van 400 wagens (8 October 1654) 

20 Heg. 574, fol. 45. 

6191. Betaling aan PhiHps Balens, aan ondernemer Donaas van Oost, 
en aan Lam·eys van de Voorde voor werken aan de vaart van Plasschen
dale (10 October 1654) 

Reg. 574, fol. 45 V 0
• 

25 6192. De Raad van Financiën verzoekt de Staten bepaalde vesting-
werken te Kortrijk te bekostigen (10 October 1654) 

Reg. 574, fol. 45 V 0
• 

6193. Brief van Leopold-Willem die aan de Staten voorschrijft zon
der verwijl vertegenwoordigers te sturen om te handelen over de 

30 rederuptie van de wintergarnizoenen (Brussel, 14 October 1654) 

Reg. 574, fol. 46. 
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6194~. (( Resultat t 'cxcuseren >> het buitengewoon hulpgeld (zie 
n r 6178). De colleges willen blijkbaar niets toestaan, zoolang de onder
handelingen betreffende de reeleroptie van de wintergarnizoenen aan 
gang zijn (15 October 1654) 

Reg. 574, fol. 46 v"-50 V0
• 

6195. Accoord met den magistraat van Ouinkerkeu 110pens zijn 
achterstallen in de subsidies (15 October 1654) 

Reg. 574, fol. 50 vo . 

5 

6196. Berichten aan Leopold-Willem vau het weigeren van de sub
sidie; gansch de brief handelt over de door de Provincie gestelde voor- 10 

waarden in zake het afkoopen van de winterg-arnizoenen (Brugge, 
18 October 1654) 

Reg. 574, fol. 51-53 v". 

6197. Antw·oord van Leopolcl-Willem : men zal niet verder onder
handelen nopens de afkoop van de wintergarnizoenen en weer han- 15 

delen zooals te voren. De Staten moeten weer collatie houden over de 
bede (Brussel, 29 October 1654) 

Reg. 574, fol. 54. 

6198. Bevel van den gouverneur-generaal aan de Staten om de bvee 
co;mpagniëen bootslieden te betalen (Brussel, 29 October 1654) 20 

Reg. 574, fol. 54 vo . 

6199. Voorschrift van den Raad van Financiën aan de Staten om 
vestingwerken te Duinkerken le bekostigen (31 October 1654) 

Reg. 574, fol. 54 V 0
• 

6200. De magistraat van het Vrije klaagt dat hij 60 Spanjaarden die 25 

pas ontscheept zijn moet onderhouden. De Vergadering raadt hem aan 
de validatie van deze uitgave op de door hem betaalde gelden voor den 
afkoop van het wintergarnizoen na te streven (1 November 1654) 

Reg . 574, fol. 55. 

6201. Betalingen aan Pieter Goetynck, Donaas van Oost en Daniel 30 

Pluvier voor werken aan de vaart van Plasschendale (11 November 
1654) 

Reg . 574, fol. 55 en v ". 
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6202. Besluit dat baron Camargo, gouverneur van Damme, zal 
betaald worden met de overige gOltverneurs, voor het jaar 1654 (11 No
vember 1654) 

Reg. 574, fol. 55 V 0
• 

5 6203. Octrooi van den koning op het betalen van de renten, geves
tigd op den impost. Gevolgd door den tekst van het uitgevaardigde 
reglement (12 November 1654) 

Reg. 574, fol. 55 V 0 -58. 

6204. Betaling aan J . Pijckaert, aannemer van werken aan de vaart 
10 van Plasschendale (12 l\'ovember 1654) 

15 

Reg. 574, fol. 58 V 0
• 

6205 ~ . « Petitie ordinaire van hondert duijsent guldens ter nwent 
ende niet de loopende middelen. » (13 November 1654, brieven vall 
13 November) 

Reg. 574, fol. 59-60. 

6206. De gouverneur-generaal verzoekt de Staten tevens 6.000 gul
den toe te staan voor het onderhoud der << chambres mi-parti >> die 
voor de toepassing van den vrede met de Geünieerde Provinciën moeten 
zorgen (13 November 1654) 

20 Reg. 574, fol. 60 en V 0
• 

6207 . Het verzoek van J.-B . van der Bies t, ontvanger-generaal van 
de buitengewone hulpgelden van Vlaanderen, om vrijdom van lasten , 
wordt afgewezen, doch de Vergadering geeft den raad hem een vergoe
ding voor zijn diensten toe te staan (14 November 1654) 

25 Reg. 574, fol. 60 V 0
• 

6208. Gunstig advies over het verzoek van Oudenaarde om kwijt
sctielding van achterstallen in de subsidies (14 ~ovember 1654) 

Reg. 574, fol. 6i. 

6209. Uitvoerig schrijven van de Vergadering aan den Baad van 
30 Financiën nopens het twistpunt , wie rekening moet doen voor de uit

gaven van de doof Yan Oostende. De Vergadering Yerklaart de vitte
rijen van den Hnad niet te Yerstaen. Zie nrs 6140 , 6162 (19 NoYemher 
1654) 

Reg. 574, fol. 61-62 v o . 

108 
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6210. Betaling aan de abdij ter Duinen (20 November 1654) 

Reg. 574, fol. 63 vo. 

6211. Protest van de Staten, in naam van de grondeigenaars van 
Vlaanderen : de mindere districten, die geen andere weg meer weten 
om geld te vinden om zich vrij te koopen van het inkwartieren der sol- 5 

daten tijdens den Winter, leenen geld, gehypotekeerd op de eigen
dommen uit hun gebied. Tegen deze handelwijze verzetten de eigenaars 
zich bij monde van de Staten (20 November 1654) 

Reg. 574, fol. 62 V 0 -63. 

6212. Betaling van werken aan de vaart van Passchendale (23 No- 10 

vember 1654) 
Reg. 574, fol. 63 V 0

• 

6213. Betaling aan P. Goetynck voor zijn werken aan den dijk van 
de vaart van Plasschendale (28 November 1654) 

Reg; 574, fol. 63 V 0
• 

6214. Leopold-Willem geeft aan de Slaten opdracht vestingwerken 
te Grevelingen te bekostigen (Brussel, 4 December 1654) 

Reg·. 574. fol. 63 V 0 -64 . 

15 

6215. De Staten prolesteeren bij den gouverneur-generaal tegen de 
gedwongen afkoop van de wintergarnizoenen op sommige plaatsen 20 

(5 December 1654) 
Reg. 574, fol. 64. 

6216. Antwoord van den rcgeeringsraad te Brussel op de voorstellen 
van de Staten nopens de algemeene redemptie der wintergarnizoenen 
(zonder datum) 25 

Reg. 574, fol. 64 V 0 -66. 

6217. Men besluit de erfgenamen van wijlen Chrisliaan Pijl, in leve 
commies van de maalderij in het kwartier van Ieper, te executeeren tot 
betaling van het slot van zijn rekening (5 December 1654) 

Reg. 574, fol. 66. ao 

6218. De Vergadering protesteert bij den gouverneur-generaal en 
den chef-voorzitter van den Geheimen Raad tegen het feit dat in de 
streek van Dixmuide en Duinkerken talrijke troepen zijn ingekwar-
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lierd waarvoor de 1plaatselijke magistraten fourrage en placquillas moe
ten levereiL De toestand is daar zoo ondraagbaar dat vele inwoners het 
land verlaten (5 December 1654) -

Reg. 574, fol. 66 vo. 

5 6219. Betaling aan Octaviaan van Maurissien de Jonghe (8 Decem
ber 1654) 

Reg. 574, fol. 66 vo. 

6220. Reglement op het logeeren van het oorlogsvolk, gevoegd bij 
een desbetreffenden brief van Leopold-Willem (6 December 1654) 

10 Reg. 574, fol. 67-69. 

6221. Betaling van daghuur aan Pieter de Cuupere en van het per
centage van den koning op het octrooi tot heffen van een tol op den 
steenweg te Burcht (10 December 1654) 

Reg. 574, fol. 69. 

15 6222. De Staten weigeren de door Leopold-\iVillem verzochte beta-
ling voor de 'verken te Grevelingen , bij gebrek aan geld (Brugge, 
10 December 1654) 

Reg. 574, fol. 69 v". 

6223. Zooals hierboven werd aangekondigd, prolesteeren de Statelt 
20 bij den hoofd-president van den Geheimen Raad tegen den toestand in 

de streek van Dixmuide en Duinkerken. Zie n r 6218 (Brugge, 8 Decem
ber 1654) 

Reg. 574, fol. 70 . 

6224. Dergelijk protest aan den gouverneur-generaal (Brugge, 
25 8 December 1654) 

Reg. 574, fol. 70 V 0 -61 vo. 

6225. Protest bij Leopold-vViHem tegen wandaden van een soldaat 
te Y.eurne (zonder datum) 

Reg. 574, fol. 71 vo. 

30 6226. Commissie van den Baad van Financiën voor den auditeur van 
de rekeningen (12 December 1654) 

Reg. 572, fol. 72. 

l 
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6227. Gunstig advies van de Vergadering op het verzoek van Water
vliet om kwijtschelding van de achterstallige beden (14 December 
1654) 

Reg. 572, fol. 72. 

6228. Vas tstellen op 22 December van de collatie over de g-ewone 5 

bede (14 December 1654) 
Reg- . 574, fo l. 72 v o. 

6229 . De Raad van Financiën verzoekt de Staten de misbruiken mede 
te declen die geschieden in zake belas ting daar waar de soldaten can-
tin e~ hebben (15 December 1654) 10 

Reg . 574, fo l. 72 V 0
• 

6230. Op de klachten vun den magistraat vm1 Kortrijk tegen de 
zware lasten d oor de inkwartiering der soldaten veroorzaakt, antwoordt 
de Vergadering dat ze deze klachten met de vele andere die ze heeft 
ontvangen te Brussel zal bekend maken (15 December 1654) 1.5 

Reg. 574, fol. 73 . 

6231. Leopold-Willem geeft aan de ' talen bevel voort te gaan m et de 
Letaling van 30 wagens voor den dien t van het leger (16 December 
1654) 

Reg. 574, fol. 73 V 0 -7lL 

6232. Dezelfde geeft bevel soldij te betalen aan het garnizoeu van 
fort Sint Philippe, dat in << grandissime misère >> leeft (17 December 
1654) 

Reg. 571•, fo l. 74. 

20 

6233 . Overbrengen aan Leopold-WiUem van de talrijke klachten 25 

over de zware las ten door h et inkwartieren der soldaten veroorzaakt 
(Brugge , 17 December 1654) 

Reg. 574, fol. 711-75. 

6234. De Vergadering schrijft. aan Kortrijk , \ iVervik, Oudenaarde, 
Waasten , Meeregem Steegcrs, Komen , Meenen, Nieuwpoort, Diks- 30 

muide, Duinkerken , Bourbourg om mede te deelen dat een reglement 
over het gedrag der ingekwartierde oldaten werd opgemaakt, en dat 
ze voort gaat met. zich in le spannen voor een verlichting van hun lot 
(18 en 19 December 1654) 

Reg. 574, fo l. 75-76. 35 
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6235. Nieuw aandringen van den Raad van Financiën op hel betalen 
van vestingwerken te Duinkerken en Mardijk (19 December 1654) 

Reg. 574, fol. 76. 

6236. Pieter de Smet, pachter van 's lands middelen, is een totale 
5 som van 153.303 gulden verschuldigd en verzoekt om kwijtschelding 

van deze schuld. De Vergadering meent, dat één vierde van de som hem 
mag worden kwijtgescholden (19 December 1654) 

Reg. 574, fol. 76 V 0
• 

6237. ·mtstel van betaling wordt toeges taan aan Cornelis de Vos , 
10 pachter van 's lands middelen in het kwartier van leper (24 December · 

1654) 
Reg. 574, fol. 77. 

6238"' . << Resultat te accorderen de portée van de loopende middelen 
als bij voorgaende jacren >> o,p de petitie van de gewone bede (24 De-

15 cernher 1654) 

20 

Reg. 574, fol. 77. 

6239. Herhaald en uitdrukkelijk bevel van Leo,pold-Willem om de 
vestingwerken te Kortrijk te bekostigen en te laten uitvoeren (24 De

cember 1654) 
Reg. 574, fol. 77. 

6240. De Raad van Financiën bericht dat auditeur de Moncheaux 
last heeft zich naar de Vergadering te begeven om daar alle zaken af te 

handelen (zonder datum) 

Reg. 574, fol. 77 V 0
• 

25 6241. Brief van de Vergadering aan den rnagistraat van Diksrnuide, 
Duinkerken, Veurne, Nieuwpoort, Bourbourg, Meenen, Kortrijk , Oude
naarde, Waasten, Komen, Wervik, Meet·egem en Damme : ze vragen 
deze magistraten hen in te lichten over de misbruiken die geschieden 
in de cantines van de soldaten , en melden hen dat de ;placquillas en 

:10 de fourrage zouden betaald worden met het geld van de rederoptie van 
de wintergarnizoenen (Brugge, 27 December 1654) 

Reg. 574, fol. 78. 
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6242". << Resolutie eenen heer van de vergaedering-he vachierende 
buijten de vergaederinghe in de affairen van sijn collegie niet te betae
len de daeghen van sijne absentie. » (28 December 1654) 

Reg. 574, fol. 78 V 0
• 

6243*. « Actc presentatie subsidie. » (Brugge, 29 December 1654) 5 

Reg. 574, fol. 79-80. 

6244 "' . « Cert.ificat bij de vergaederinghe verleent aen den capitain 
Niclas Helt, dat hij als vice admiral hadde ghedient in de vlote van 
vieren twintigh oorlooghschepen bij de Provintie gheéquipeert tot het 
belegh van Dunckercke ende hem eerelijek ende manhaftigh hadde 10 

ghequeten. )) Het is afkomstig uit Thietmarken, in Denemarken 
(Brugge, 29 December 1654) 

Reg. 574, fol. 80. 

6245. Betaling aan het Sint-Donatiaan klooster van een deel van de 
som, waartoe de Provincie veroordeeld was door uitspraak van den H\ 

Grooten Raad van Mechelen, op 4 December 1654 (2 Januari 1655) 

Reg. 574, fol. 80 vo. 

6246. De H.aad van Financiën schrijft dat auditeur de Moncheaux 
niet aanstonds naar de Vergadering kan reizen, daar hij andere drin-
gende bezigheden heeft (2 Januari 1655) ~Q 

Reg. 574, fol. 80 V 0
• 

6247. Voorstel aan de principalen om geen soldaten meer op te 
nemen in de hospitalen van Ieper, Kortrijk, Dendermonde, Brugge en 
Gent, daar er voor hen een hospitaal te Mechelen bestaat (4 Januari 
1%~ ~ 

Reg. 574, fol. 81. 

6248. Daar de gelden van de subsidie van 500.000 g. zeer traag bin
nenkomen, wordt aan de commiezen opdracht gegeven ten strengste op 
fe treden tegen de in gebreke blijvende schuldenaars (4 Januari 1655) 

Reg. 574, fol. 81 vo. 

6249. De Staten weigeren de 30 wagens voor het leger te bekostigen , 
alsmede de vestingwerken Ie Kortrijk (Brugg, 5 Januari 1654) 

Reg. 574, fol. 82. 

30 
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6250. De magistraat van Eekloo heeft zich vrijgekocht van winter
garnizoen en toch zijn daar soldaten ingekwartierd geweest. Als ver
goeding wordt hem een deel van zijn achterstallen in de bede kwijt
gescholden (11 Januari 1655) 

5 Reg. 574, fol. 83. 

6251. Dergelijke maatregel, voor dezelfde reden, Len gunste van 
Kaprijke (11 Januari 1655) 

Reg. 574, fol. 83 V 0
• 

6252. Betaling aan Laureyns Schockaert voor werken aan de Steen-
10 brug (12 Januari 1655) 

Reg. 574, fol. 83 vo. 

6253. Betaling aan de wateringe van Blankenberge (12 Januari 1655) 

Reg. 574, fol. 83 V 0
• 

6254. Osten van Berchem wordt aangesteld tot ontvanger van de 
15 cijnzen en andere inkomsten van de oevers van de Zuidleie in het dis

trict van Brugge en van de vaart van Brugge naar Oostende, in vervan
g-ing van wijlen Pauwels Sprouckhoff (12 Januari 1655) 

Reg. 574, fol. 83 V 0
• 

6255. Besluit de presentatie van de gewone bede te Brussel te g·aan 
20 doen (12 Januari 1655) 

Reg. 574, fol. 84. 
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REGISTER 575. 

T aefel van den resolutieboeck 
beginnende met den 26en Januarij 1655 ende eijndende 

4 Februari 1656. 

6256' . << Alvoorcn opcninglH' van rlc vergaederingh~ binnen 5 
Ghenrlt. >> (26 Januari 1655) 

Reg. 575, fol. 1. 

6257 •. << Resolutie n1cl het scJH1cn van ghedepuleerde na er Brussel 
om te becommen het afstellen van de nieuwe licenten, ghelijck stel
linghe met die van Brabant , ende den ghedeputeerden van Antwerpen iO 

in den vaert van Brugghe. >> Dat 'lvil zeggen dat de vertegenwoordigers 
die naar Brussel reizen met d e acte presentatie van de gewone bede, 
last hebben het afstellen of vermin{leren van de licenlrechten te vragen, 
het gelijkstellen in zake de Heenten van de havens van Vlaanderen met 
de Scheldemonding, en zich te verzetten tegen de aanspraak van de 15 
Antwerpenaren om zonder rechten te betalen langs de Zuidleie en de 
vaart van Brugge naar Oostende te mogen varen (26 Januari 1655) 

Reg. 575, fol. 1-2 vo. 

6258. Op verzoek van lVIaarten van Langenhave \vordt aan alle com
miezen voorgeschreven, te laten weten welke schulden ze van hem 20 

opvorderen en hoc het met desbetreffende ge,dingen staat (26 Januari 
1655) 

Reg . 5'75, fol. 2 v 0 -3. 

6259. Ingevolge een geschil met Jan Baecke, die vergoeding eischt 
voor het gebruik van zijn grond bij het maken van de vaart van Hulst, 25 
krijgt commies van Duermc opdracht te onderzoeken of hij daarvoor 
niet werd vergoed (26 Januari 1655) . 

Reg . 575, fol. 3. 



-865 -

6260. Op verzoek van luitenant-colanel de Pallant, krijgt de magis
traat van Ieper opdracht herstellingswerken te laten uitvoeren aan het 
Roode Fort, bij Sint-Omaars (26 Januari 1655) 

Reg. 575, fol. 3 V 0 -4. 

5 6261. Opdracht aan Jerosme van Belle, ontvanger van de verster
kingen van Grevelingen, om de namen en taken van de aannemers 
van vestingwerken te Grevelingen te doen kennen. De Staten zijn er 
eindelijk toe besloten deze werken te bekostigen (28 Januari 1655) 

Reg. 575, fol. 4. 

10 6262. Men zal de principalen raadplegen nopens het verzoek van de 
abdis van Maagdendale om mits een vaste som van het betalen van de 
belasting vrij te zijn (30 Januari 1655) 

Reg. 575, fol. 4 V 0
• 

6263. De hospitalen van Dendermonde en Kortrijk mogen geen sol-
15 daten meer opnemen. De hospitalen van Gent, Brugge en Ieper mogen 

nog slechts de soldaten van het garnizoen van Vlaanderen opnemen 
(30 Januari 1655) 

Reg. 575, fol. 4 V 0
• 

6264. Procureur Aug·ustijn van der Beke wordt procureur ten pen-
2o sioenc van de Provincie bij den Raad van Vlaanderen (31 Januari 1655) 

25 

Reg. 575, fol. 5. 

6265. Twee brieven van Leopold-Willem, waarin hij aandringt op 
het bekostigen van de vestingwerken te Kortrijk en Grevelingen (brie
ven van 21 en 23 Januari, behandeld op 1 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 5-7. 

6266. Staat van executie verleend aan de magistraten van Niemv1poort 
en Diksmuidc, geëxecuteerd voor hun achterstallen in de bede (18 Fe
bruari 1655) 

Reg. 575, fol. 6. 

30 6267 t: . « Petitie nn een subsidie extraordinaire van een millioen 
guldens. n Zie nr 6303 (brieven van 29 .T anuari 1655, petitie gedaan o,p 
18 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 6-9 vo. 

109 
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6268j;. « Ac te acceptatie van een gheaccordeert subsidie in den voor
gaenden boeck. » (Brussel, 26 Januari 1655) 

Reg. 575, fol. 10. 

6269. Uitdrukkelijk bevel van Leopold-Willem aan de Staten om de 
30 wagens te bekostigen « sans aucune replicque >> (Brussel, 21 Januari 5 

1655) 
Reg. 575, fol. 11. 

6270. Bevel van den gouverneur-generaal aan de Staten om het 
oprichten van acht redouten langs de Aa en het herstellen van een fort 
bij ·watten te bekostigen (1 Februari 1655) 10 

Reg. 575, fol. 11. 

6271. Nieuw bevel om de wagens te bekostigen (17 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 11 vo. 

6272. Brief van den Raad van Financiën; hij vraagt aan de Staten 
of het niet wenschelijk ware de uitvoer van rauw vlas te verbieden, 15 

daar deze grondstof hier ontbreekt voor de inlandsche nijverheid; hij 
vraagt ook hoe men dezen uitvoer zou kunnen verhinderen (19 Februari 
1655) 

Reg. 575, fol. 12. 

6273. Twee kapers van Kales maken de kust onveilig. De gouver- 20 

neur-generaal besluit drie oorlogschepen te reeden om hen te bestrij
den en verzoekt de Staten in de onkosten te deelen (23 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 12 V 0
• 

6274. Brief van Leopold-Willem die bevel geeft spoed te maken 
met het beraadslagen over het huitengewoon hulpgeld van een millioen 25 

(Brussel, 26 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 13. 

6275. Brief van den gouverneur-generaal; hij beveelt de vesting
werken te Duinkerken, Mardijk en andere Len bedrage van 6.204 gul-
den te betalen (Brussel, 18 Februari 1655) 30 

Reg. 575, fol. 13 V 0
• 
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6276. Andere brief over hetzelfde; het betreft echter meer bepaald 
het aandeel van het Vrije en Ieper (16 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 14. 

6277. Nieuwe brief van Leopold-Willem nopens het bekostigen van 
5 d e vestingwerken le Kortrijk, Duinkerken, <Jrevelingen en andere 

(17 Februari 1655) 

10 

Reg. 575, fol. 15 V 0
• 

6278. Men besluil over de bede collatie te houden op 11 Maart 
(2 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 15 vo. 

6279. Voortzetting van het akkoord van afkoop van de la ten met de 
brouwersnering van Meenen (2 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 16. 

6280. Men besluit ·de rente die aan de ka selrij Kortrijk toekwam, en 
15 die ze had afgestaan voor het helalen van haar achterstallige belastin

gen, te verkoopen (6 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 16. 

6281. Bericht aan den Raad van Financiën dat het getal der soldaten 
die te Grevelingen werkelijk aanwczio- zijn, veel kleiner is dan dat van 

to de betalingslijslen (6 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 16 V 0
• 

6282. Bevel van den gouverneur-generaal om het garnizoen van 
Grevelingen dadelijk te betalen (Brussel, 25 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 17. 

25 6283. Nieuwe weigering van de Slaten om de 30 wagens voor het 

30 

leger te bekostigen (Gent, 6 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 17. 

6284. Brief aan de Financiën zooals hierboven, betreffende de sol
daten van Grevelingen (6 Maart 1655) 

Reg . 575, fol. 18. 

- - - -------·- ---
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6285. Nieuw aandringen van Leopold-Willem op het bekostigen van 
werken te Grevelingen en van de 8 redouten langs de Aa (3 Maart 
1655, behandeld op 7 Maart) 

Reg. 575, fol. 19. 

6286. Op haar verzoek, wordt aan de zusters van het hospitaal van 5 

Sint-Winnoksbergen voor bepaalde hoeveelheden waren vrijdom van 
lasten toegestaan (8 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 19 vo. 

6287. Men besluit den vrijdom van de hospitalen van Dendermonde, 
Geeraardsbergen en Kortrijk in te trekken (8 Maart 1655) 10 

Reg. 575, fol. 20. 

6288. 1ieuw aandringen van den gouverneur-generaal zooals hier
boven (9 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 20. 

6289. Men besluit dat in de aanstaande verpachtingen van 's lands 15 

middelen de instel minstens de twee derden van het cijfer van de voor
gaande pacht zal moeten bedragen (9 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 21 V 0
• 

6290. Opdracht aan commies van Duerme, van het kwartier van 
Gent, om de rente van de kasseirij Kortrijk te verkoopen (11 Maart 20 

1655) 
Reg. 575, fol. 21 V 0

• 

6291 • . « Lijste van de moderatie ghedaen op de incommende rech
ten ende eenighe artikelen bij de acte presentatie subsidie in den voor
gaenden boek. )) (16 Februari 1655) 

Reg. 575, fol. 22-27. 

6292. Men besluit dat de wedde van don Estevan de Gamara, bevel
hebber van het kasteel te Gent, zal worden voortbetaald (13 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 27. 

25 

6293*. << Resultat faceorderen elcx quote in 300 duijsent guldens. )) so 
Zie nr 6267 (15 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 27 V 0 -30. 
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6294. Weigeren van het betalen van de vestingwerken te Grevelin
gen en op de Aa (15 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 30. 

6295. Op het verzoek van de officieren van Duinkerken om betaling 
5 van vestingwerken aldaar, wordt geantwoord dat men daaromtrent 

met den gouverneur-generaal onderhandelt (16 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 32. 

6296. De nog te betalen sommen, aan het land verschuldigd door de 
kinderen van wijlen pachter Jan de Potter, worden hun kwijtgeschol-

10 den (16 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 32. 

6297. Toestemming van de Vergadering in een door den Financie
raad verzochte betaling aan den graaf van Meghem (17 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 31 vo. 

15 6298 . Afwijzen van het verzoek van markies Strozzi om gelijkstel-
ling uit oogpunt van de soldij van zijn compagnie met deze van het 
regiment van Meghem (18 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 32. 

6299*. (( Eenen commissaris van de majesteyt ghevacheert hebbende 
20 t.er vergaederinghe om te helpen reguleren tractaet van generaele 

rederoptie van het logement ende versoekende betaelinghe, gheresol
veert die te excuseren, om de consequentie. n (18 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 32. 

6300. Maatregelen voor het vinden van het geld van het (( donatif n 

25 dat in 1653 aan den gouverneur-generaal werd aangeboden (18 Maart 
1655) 

30 

Reg. 575, fol. 32 V 0
• 

6301. Berichten aan den Financieraad van de beslissing nopens de 
betaling van het regiment de Meghem (18 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 33. 

6302*. (( Acte presentatie subsidie. n Zie nr 6293 (19 Maart 1655) 
Reg. 575, fol. 33 V 0 -36 V 0

• 
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6303*. « Acte acceptatie. )) (27 Maart 1655) 

Reg. 575, fol. 36 V 0 -38. 

6304. Onderzoek van de acte acceptatie : aangezien de gouverneur
generaal niet de quota van elken contribuant in een som van 300.000 
gulden doch één som van 300.000 gulden wenscht te krijgen, wordt de 5 

acte acceptatie geweigerd. Bericht daarvan aan Leopold-Willem 
(17 April1655) 

Reg. 575, fol. 38-40 .. 

6305" . << Petitie van een bede ordinaire van 100 m. guldens ter 
maent. >) (14 April 1655) 10 

Reg. 575, fol. 40-41 V 0
• 

6306. Afwijzen van het verzoek van Leopold-Willem om betaling 
voor kapitein de Figueroa (15 April 1655) 

Reg. 575, fol. 41 vo. 

6307. Brief van den gouverneur-generaal waarin hij het voorstel f 5 

van de Staten in zake subsidie en een voorschot van 100.000 gulden 
aanvaardt (16 April 1655) 

Reg. 575, fol. 42-43. 

6308. Opdracht aan de commiezen om deze 100.000 gulden te lich-
ten (16 April 1655) 20 

Reg. 575, fol. 43 V 0
• 

6309. Verbod aan de moeder-overste van de Bijloke om nog beroep 
te doen op de diensten van dokter Jan Stalins (16 April 1655) 

Reg. 575, fol. 44. 

6310. Afslaan van het verzoek van de Financiën om betaling van een 25 

<< entretenement )) aan de weduwe van ka;pitein de Longis (16 April 
'1655) 

Reg. 575, fol. 44. 

6311. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van Bour
bourg om kwijtschelding van zijn achterstallen in de subsidie~ 30 

(17 i\jpril 1655) 
Reg. 575, fol. 44 . 
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6312'~>. « Vuytsent van 300 m. guldens. ' ' (17 April1655) 

Reg. 575, fol. 44 V 0 -46 vo. 

6313. Geloofs- en onderrichtingsbrieven van Leopold-Willem voor 
den voorzitter van den Raad van Vlaanderen, die last heeft te verzoeken 

5 om een grooter voorschot op de subsidie dan werd toegestaan (brieven 
van 17 en 21 April 1655) 

10 

Reg. 575, fol. 47-49 V 0
• 

6314. lle;paling op 12 Mei van de collatie over de gewone bede 
(28 April 1655) 

Reg. 575, fol. 50. 

6315. Men besluit nog een voorschot van 100.000 gulden toe te staan 
28 April 1655) 

Reg. 575, fol. 49 V 0
• 

6316. Afslaan van het verzoek van den gouverneur-generaal om 
15 wagens en graan met het oog op den aanstaanden veldtocht (28 April 

1655) 
Reg. 575, fol. 50. 

6317. Opdracht aan de commiezen om streng op te treden tegen de 
magistraten die in gebreke blijven van de betaling van hun aandeel 

20 in de beden (29 April 1655) 

Reg. 575, fol. 50. 

6318. Maatregelen voor het vinden van het voorschot van 100.000 
gulden (29 AJpril 1655) 

Reg. 575, fol. 51. 

25 6319. Opdracht aan den magistraat van leper om de verpachtingen 
van 's Lands middelen in de Landen van Debat bij te wonen (29 April 
1655) 

Reg. 575, fol. 51. 

6320. Acte acceptatie van het tweede voorschot van 100.000 gulden 
ao (11 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 52. 
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6321. De gouverneur-generaal dringt aan op het betalen van de 
laatste derde van de subsidie (behandeld op 8 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 52b'•. 

6322. Bevel van den gouv·erneur-generaal om toch eindelijk de 
werken te Kortrijk te bekostigen (6 Mei 1655) 5 

Reg. 575, fol. 53. 

6323. Brief van Leopold-Willem met verzoek om een tercio Waalsche 
troepen die zal worden gelicht te betalen. Dit wordt g·eweigerd (13 Mei 
1655) 

Reg. 575, fol. 54 vo. 

6324. Dergelijke beslissing ten overstaan van een verzoek van 
Leopold-Willem om wagens en graan voor den veldtocht (Brussel, 
14 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 54 vo. 

10 

6325. Brief van Le~pold-Willem met lijst van de nieuwe lichtingen 1.5 

van troepen (10 Mei 1655) 
Reg. 575, fol. 55-56. 

6326. Afwijzen van alle betaling van de lichtingen (Gent, 15 1ei 
1655) 

Reg. 575, fol. 56 v o. 

6327. Gunstig ad vies van de Stalen over het verzoek van den mag is- 20 

straat van Diksmuide om kwijtschelding van zijn achterstallen in de 
beden (19 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 57 v 0 -58. 

6328 ~ . << Resultat te accorderen de portée van de loopende mid-
delen. » (20 Mei 1655) 25 

Reg. 575, fol. 58-60 V 0
• 

6329*. « Acte presentatie subsidie. » (20 Mei 1655) 
Reg. 575, fol. 61-63 vo. 

6330. Herhaald aandringen van Le~pold- Willem opdat de Staten de 
lichting van 20 compagnieën ruiterij van 50 man ieder zouden bekosti- 30 

gen (behandeld op 20 Mei 1655) 
Reg. 575, fol. 63 V 0 -64. 
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6331. Slaken uit de gevangenis van een reeks geëxecuteerde pachters 
(Gent, 21 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 65. 

6332. Opdracht aan commies van Volden om 12.500 gulden te leenen 
5 aan den penning 18, zijnde een deel van de quota van Ieper in de 

laatste subsidie (21 Mei 1655) 

10 

Reg. 575, fol. 65 v o. 

6333. Bepaling op 31 Mei van de aanbesteding van de brug te Maria
kerke (21 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 66. 

6334. Herhaald weigeren van de Staten om de wagens voor den 
dienst van het leger te bekostigen (Gent, 21 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 66 vo. 

6335. Afwijzen van het verzoek van Leopold-Willem om de lichting 
t5 van een vVaalsch Lercio door sergeant-majoor F. van de Walle, te bekos

tigen , als zijnde een nieuwigheid (Gent, 21 Mei 1655) 

20 

Reg. 575, fol. 67. 

6336. Verzoek van den Raad van Financiën om dringende vesting
werken te Mardijk te bekostigen (20 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 68. 

6337. Afwijzen van het verzoek van den gouverneur-generaal, 
gedagteekend 8 Mei, om betaling van de wedde van den gouverneur van 
Damme (29 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 68 vo. 

25 6338. Afwijzen van het verzoek van den gouverneur-generaal om 
betaling van het lichten van 20 compagnieën ruiterij (Gent, 31 Mei 1655) 

30 

Reg·. 575, fol. 69. 

6339 "" . « Aenbestedinghe van het rnaeken van de brugghe tot Maria
kercke met de conditien. » (Geul, 31 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 69. 

HO 
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6340. Het is ondernemer Miehiel Tallebeke die de aanbesteding 
wint met een bod van 1900 gulden (31 Mei 1655) 

Reg. 575, fol. 70-73 vo. 

6341. Gunstig advies over het verzoek van den magistraat van Ieper 
om kwijtschelding van een deel van zijn achterstallen in de subsidies 5 

(8 Juni 1655) 
Reg. 575, fol. 74. 

6342. Nieuw aandringen van LeQpold-Willem op het bekostigen van 
de lichting van 20 compagnieën ruiterij (Brussel, 2 Juni, behandeld 
op 6 dito) 10 

Reg. 575, fol. 74 V 0 -75 v o. 

6343. Geschenk aan Louis van der Haeghen, ridder, heer van Lem
beke, ter gelegenheid van zijn aanstelling tot raadsheer in den Raad van 
Financiën (6 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 75 yo. 15 

6344"' . (( Rescr~ptic op de requeste van Tobiasius Stockholm, ghe
leijrs hacker, versoeekende verbodt van den vuijtvoer van de Door
nijksche aet·de. )) Deze suppliant, die te Gent is komen wonen en daar 
zijn ambacht uitoefent, wijst erop dat deze aarde naar de Geünieerde 
Provintiën wordt gevoerd en daar dient om u gecontrefaicte jporce- 20 

leyne )) te vervaardigen. Hij geeft den raad, een hoog uitvoerrecht op 
IJedoelde aarde te leggen en hem het eerste jaar van de opbrengst te 
schenken. De Vergadering stelt voor een recht van 5 sch. per last in te 
stellen (7 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. '76. 

6345" . (( Conventie tus ··chen de vergaederinghe ende de prochic van 
vVachtebeke over 't legghen van een brugghe over den vaert aldaer. )) 
(9 Juni 1655) 

Heg. 575, fol. 77. 

25 

6346. Men besluit dat men het bekostigen van de lichting van de 30 

\Vaalsche tercio weigert alsmede van de 20 compagnieën ruiterij. 
Daarentegen zal men de lichting van het regiment infanterie van cola
nel Pallant en van 5 compagnieën ruiterij, vergoeden (9 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 'n v o. 
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6347. Brief aan den gouverneur van Duinkerken : de vestingwerken 
aldaar dienen betaald uit de opbrengst van het in- en uitvoerrecht op 
de waren dat in de haven wordt geheven (9 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 78. 

5 6348. Bericht aan Leopold-Willem van het besluit betreffende de 
lichtingen van troepen (10 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 78 v o. 

6349. Bepaling door den Raad van Financiën van de compagnieën 
ruiterij waarvan de lichting· door de Staten zal worden bekostigd 

10 (14 Juni 1655) 

15 

Reg. 575, fol. 79 V 0
• 

6350. Brief van denzelfden Raad bevattend dat de Staten het oprich
ten van kwartieren voor de ruiterij te Grevelingen moeten bekostigen 
(15 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 80. 

6351. Nieuwe brief van de Staten bevattende hun beslissing ten over
staan van de lichtingen van troe,pen (20 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 81. 

6352. Herhaald aandringen van den Raad van Financiën op he t 
20 bekostigen van de vestingwerken t.e Duinkerken (22 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 82. 

6353. Aanvaarden door den gouverneur-generaal van de heslissing 
no,pens de lichtingen (30 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 82-85. 

25 6354. De Raad van Financiën vraagt het betalen van allerlei zaken , 
de veiligheïd nn Grevclingen aanbelangende (26 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 85-86. 

6355. De Raad van Financiën geeft aan de Vergadering opdracht om 
al wat nog van de subsidie te betalen blijft in handen van den ontvan-

30 ger-generaal uit te betalen. Beslissing betreffende de schulden van de 
gefailleerde pachters: de daaruit voortkomende gelden zullen voor 
v-estingwerken worden aangewend (28 Juni 1655) 

Reg. 575, fol. 86. 
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6356. Opdracht van den Raad van Financiën om de werken aan het 
Roode Fort en den NieuwenDijk te bekostigen (1 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 87. 

6357 4
• << Openinghe van de vergaederinghe binnen Ipre, 't lit van 

Ghendt eerst in ordine naer de Gheestelijcke. » (6 Juli 1655) 5 

Reg. 575, fol. 87 V 0 -88. 

6358. Uitstel (van executie~) wordt toegestaan aan den magistraat 
van de kasseirij Cassel, om ten hove het kwijtschelden van zijn achter
stallen in de subsidies na te streven (7 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 88. 10 

6359. Opdracht aan de commiezen van de maalderij D'Herbe (van 
het Vrije) Sprouckholf · (van Brugge) en van Duerme (van Gent) om te 
rek-enen (8 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 88 V 0
• 

6360. Bericht van een inval der Franschen, die branden stichten om 15 

hun contributieland uit te breiden. Besluit dit aan den gouverneur
generaal le laten weten en hem te vragen troepen te sturen. Opdracht 
aan de kasseirijen van het Westkwartier om 1000 keurlingen te lichten 
(8 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 89. 

6361 "' . « Vuytgave van eenen cheyns van thien schellinghen grooten 
t'sjaers tot laste van Mailliaert Block over het occuperen van eenighen 
grondt ende stellen van een huyseken tot Plasschendaele aen de noort 
sijde van het Speyhuys. >> (8 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 89. 

6362. Afwijzen van het verzoek van de Financiën om betaling van 
Je kapiteins La Haye en d'Yne (9 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 89 vo. 

6363. Toeslaan van geld voor werken te Armentières (9 Juli 1655) 

20 

25 

Reg. 575, fol. 89 vo. 30 

6364. Men besluit werken aan de brug te Schipstal te laten uitvoeren 
(10 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 00. 
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ö365. Leveren van ammunitie aan Jen magistraat van de kasseirij 
leper (10 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 90 v•. 

6366. B~paling van de wedde van Robert van Houcke, controleur 
5 van de vestingwerken te Brugge (12 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 90 v•. 

6367. Betaling van wedde aan den gouverneur van Damme, baron 
Camargo (12 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 91. 

10 6368. Betaling van de soldalen die ter hnlp van het Westkwartier 

15 

zijn gekomen (12 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 91. 

6379. Maatregelen voor de verdediging van het Westkwartier 
(12 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 91. 

6370. Betalen aan Ernest Moltzer van d e rente verschuldigd aan het 
Myfius college (12 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 91 v•. 

6371. Maatregelen voor het liquideeren van de rekening van wijlen 
20 Gautier Tristram, ammunitionaris van Brugge (15 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 92 . 

6372. Overmaken aau den nieuwen ammunitionaris, Gonzales Ellc, 
van 't slot van rekening van zijn voorganger (15 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 92. 

25 6373. Betaling van wedde aan markies Strozzi (15 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 92 v• . 

6374. Slaking uit gevangenschap van Pieler Hijndrickx, gefailleerd 
pachter (15 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 92 v•. 



I 

~ 

-878 -

6375. Ammunitie wordt geschonken aan de kasseirij Ieper en aan 
Belle (17 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 92. 

6376 . .Jonker .Jan de Waeterleet, hoogbaljuw van Armentières, en 
Frans d' Anareins worden aangesteld tot aanvoerders van de keurlingen 5 

van het Westkwartier. Andere maatregelen voor het verdedigen van 
dat gebied (17 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 93-91 .. . 

6377. Ammunil.ie wordt geschonken aan colanel Pallant, bevel
hebber langs den Nieuwen Dijk, en aan kapitein Dannier (19 Juli 1655) 10 

Reg. 575, fol. 94. 

6378. Gedeeltelijke uitstel van betaling aan pachter Antoon Persijn 
(19 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 94 vo. 

6379. Staal van executie wordt toeges taan aan de hoogpointers van de Hi 

kasseirij Oudenaarde, geëxecuteerd voor het opbrengen van hun aan
deel in de subsidies (21 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 94 vo. 

6380. Afwijzen van het verzoek om een wedde van den gouverneur 
van Kortrijk, daar dit een nieuw ambt is (21 Juli 1655) ~0 

Reg. 575, fol. 95. 

6381 ' . « Verpachtinghe van de Baergien van Ghendt op Brug·ge en 
e conver o met de conditien. >> De eerste « baergie » \Vordt in pacht 
genomen door Cornelis Haegheman de Jonge met 2.120 pond groote, 
de tweede door Alexander Roelof met 2.190 pond groote (23 Juli 1655) 25 

Reg. 575, fol. 95-104 vo. 

6382. Betaling aan den abt van Ter Duinen (27 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 104 V 0
• 

6383. Reeks werken en maatregelen, die, naar markies Strozzi's 
meening, onontbeerlijk zijn om het land te verdedigen (zonder datum) 30 

Reg. 575, fol. 105-106 V 0
• 
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6384. Vergoeding aan Joos Catelijnezoon, arts, voor zijn diensten in 
het hospitaal van Ieper (zonder datum) 

Reg. 575, fol. 106 vo. 

6385. Opdracht aan den magistraat van Rellc om palissaden te lev{'-
5 ren (30 Juli 1655) 

10 

Reg. 575, fol. i06 y o. 

6386. Bericht aan den gouverneur-generaal dat de keurlingen, 
omwille van den oogst, deserteren, en verzoek om spoedig troepen Ir. 
sturen (30 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. i07. 

6387. Men besluit ve tingwerken Ie MeCI·egem te laten uitvoeren 
(3 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 107 vo. 

6388. Verslag van ingenieur Verboom over de noodigc werken aan 
15 het Roode Fort op den Nieuwen Dijk (7 September 1655) 

Reg. 575, fol. i08-109. 

6389. Maalregelen voor het betalen van de werken te Grevelingen 
(5 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 109. 

20 6390. Regeling met Meeregem nopens de betaling van de achter
stallen (6 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. i09 v o. 

6391. Betaling van werken te Grevelingcn (6 Augustus 1655) 

Heg. 575, fol. HO en vo. 

25 6392. Vergoeding aan de vvedmve van Loys Manaulx, pachter van 
rechten op den wijn, van de rechten \"an de per«onen die vrijdom 
genieten (7 Augustus 1655) 

Heg. 575, fol. HO. 

6393. Validatic op hun quota in de subsidies van de levering van 
ao palissaden door eenige dorpen van Belle Ambacht (9 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. iH. 
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6394. Ongunstig- advies van de Staten over ·een verzoek van den 
p1agistraat van Nieuwpoort om vergoedingen voor het logeeren der 
troepen (9 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 111. 

6395. Daarentegen steunt de Vergadering dezen magistraat in zijn 5 

aanspraak op validatie van bepaalde uitgaven (9 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 111 vo. 

6396. Ongunstig advies over het verzoek van Heule om kwijtschel
ding van haar quotas in de beden van 1645, 1646 en 1647 (9 Augustus 
1655) JO 

Reg. 575, fol. 112. 

6397. Bevestigen van het advies van de Vergadering (gegeven op 
19 December 1654) nQpens de door Pieter de Smet verzochte kwijt
schelding van zijn pachten voor de jaren 1648, 1649 en 1650 (9 Augus
tus 1655) 

Reg. 575, fol. 112 V 0
• 

6398. Afwijzen van het verzoek van commies Roberti om betaling 
van de werken aan den Nieuwen Dijk, en van het dergelijk verzoek 
van de Financiën betreffende werken aan de Lincke (9 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 113. 

6399. Akkoord gesloten met den magistraat van de kasseirij Oude
naarde nopens zijn achterstallen in de subsidies (9 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 117. 

6400. Akkoord aangegaan met pachter Maarten Hoet nopens zijn 

15 

20 

schulden en achterstallige pachten (9 Augustus 1655) 25 

Reg. 575, fol. 114 V 0
• 

6401. Betaling van werken te Grevelingen met de opbrengst van het 
akkoord aangegaan met Maarten Hoet (11 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 115. 

6402. Akkoord met den magistraat van Kortrijk nQpens zijn achter- 30 

stallige betalingen in de subsidies van 1652 tot 1655. De opbrengst van 
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het akkoord zal worden aangewend tot het uitvoeren van vestingwer
ken te Kortrijk (11 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 115. 

6403 "' . << 1\esolutie omnium votis 't excuseren de ghevraeghde 30 m. 
5 guldens over de quote van deze provintie aen den hertogh van Aert

schot over den afstant van Sevenberghen. >> (12 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. H5 vo. 

6404. De magistraat van de kasseirij Kortrijk tracht de Staten te 
betrekken in het betalen van de door hem aan den graaf van Waar-

10 rnaarde verschuldigde vergoeding voor de door den vijand aange
brachte verwoestingen. De Staten weigeren dit (12 Augustus 1655) 

15 

Reg. 575, fol. H5 vo. 

6405. Vergoeding aan het hospitaal van Kortrijk voor het verplegen 
van soldaten (12 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 116 vo. 

6406. Betaling van de troepen welke markies Strozzi heeft gestuurd 
om het land tegen de Fransche invallen te beveiligen (12 Augustus 
1655) 

Reg. 575, fol. 116 vo. 

20 6407. Afsluiten van de rekening van wijlen commies Miehiel 

25 

Naugheer (14 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 117. 

6408. Maatregelen voor het betalen van de aan de abdij ter Duinen 
verschuldigde vergoeding (14 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 117 vo. 

6409. Uitstel van betaling "\Vordt toegestaan aan de weduwe van 
pachter Cornelis de Vos (16 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 117 vo. 

6410. Betaling van wedde aan de officieren van de keurlingen uit 

30 het Westkwartier (16 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 118. 

111 

-
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6411. Klacht van de zeven kasseirijen uit het West-Kwartier tegen 
het bevel dat haar werd gegeven om de vesting van Bourbourg te 
sloo,pen. De Vergadering besluit de principalen daarover te raadplegen 
(27 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 118 v•. 

6412. Gezien de armoede en den gevaarlijken toestand van Kortrijk, 
waar de vijand bijna dagelijks in de omstreken verschijnt, besluit 
de Vergadering haar ammunitie te schenken (18 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 119. 

5 

6413. Betaling van Jan Carron, adjudant van den bevelhebber der 10 

keurlingen, kapitein Waterleet (20 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 119 v•. 

6414. Afslaan van het verzoek van den Raad van Financiën om beta
ling van de compagnie ruiters van kapitein Salcedo (20 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 120. 

64-15. Opdracht aan den magistraat van Kortrijk om een deel van 
den voorraad buskruit naar Oudenaarde te zenden (21 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 120. 

6416. Betaling van drie maanden wedde· aan de krijgsauditeurs 

15 

Hesius en van ·weerden (23 Augustus 1655) 20 

Reg. 575, fol. 120 v•. 

6417. Betaling van de troepen die langs de Leie liggen en van de 
wedde van kapitein Danarein en andere officieren van de keurlingen 
(26 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 120 v•. 

6418. Vermindering van schuld toegestaan aan 
van pachter Antoon du Boureau (26 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 121. 

Jacob Melis, borg 

6419. Weigeren van het betalen van de compagnie de Rougeley 

25 

(26 Augustus 1655) ao 
Reg. 575, fol. 121. 
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6420. Bepalen dat het geld van de gewone beden moet dienen voor 
het betalen van de garnizoenen van Vlaanderen en andere « ordinaire 
lasten (27 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 12i. 

5 6421. Betaling· van wedde aan sergeant-majoor de Brie (28 Augustus 
1655) 

Reg. 575, fol. 121 vo. 

6422. .Men besluit in het onderhoud le voorzien van de troepen die 
langs de Leie liggen (30 Augustus 1655) 

10 Reg. 575, fol. 122. 

6423. Betaling aan adjudant Jan Carron (31 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 122. 

6424. Op een verzoek van den Raad van Financiën wordt geant
woord dat het de Vergadering niet voorkomt dat voor het reeden van 

15 de vloot tegen Duinkerken op een andere vájze moet worden reken
schap gedaan dan dit gewoonlijk gebeurt onder reeders. In ieder geval 
is burgemeester Ognati de verantwoordelijke persoon (1 September 
l655) 

Reg. 575, fol. 122 V 0
• 

20 6425. Men Lesluit de principalen te raadplegen over het punt, of men 
geen maatregelen moet nemen betreffende de wedde van de commiezen 
van den impost en de auditeurs van de rekeningen, die thans bepaald 
worden zooals het ieder college best dunkt (1 September 1655) 

Reg. 575, fol. 123. 

25 6426. Men besluit dat de kasseirij Cassel moet voortgaan met de 
levering van haver aan de ruiterij die langs de Leie ligt (2 September 
1655) 

Reg. 575, fol. 123 V 0
• 

6427. Betaling aan Jan de Roo voor werken le Meeregem (3 Septem-
30 ber 1655) 

Reg. 575, fol. 124. 
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6428. Voorschot op zijn wedde wordt toegestaan aan markies Strozzi, 
surinlendent van het krijgsvolk in Vlaanderen (3 S~ptember 1655) 

Reg. 575, fol. 124. 

6429. Betaling van de soldaten die langs de Leie liggen (3 Septem-
ber 1655) 5 

Reg. 575, fol. 125. 

6430. Maatregelen voor het sluiten van de rekening van Christian 
Piel, gewezen commies van de maalderij te Ieper (3 September 1655) 

Reg. 575, fol. 125. 

6431. Betaling van de COI'njpagnie van kapitein d'Hennequin (4 Sep- 10 

temher 1655) 
Reg. 575, fol. 126. 

6432. Betaling van wedde aan Willem Richardo, commissaris van 
de monstering (4 September 1655) 

Reg. 575, fol. 126. 15 

6433. Bevestiging van den vrijdom van belasting van Robles, bis
schop van Ieper, als almoezenier van 't hof (4 September 1655) 

Reg. 575, fol. 126 vo. 

6434. Men besluit vestingwerken te Steegers te hekostigen (6 Sep-
temher 1655) 

Reg. 575, fol. 126 V 0 -127. 

6435. De Vergadering is van meening dat de kasseirij Cassel zoo 
zware lasten heeft moeten dragen, dat ze de volle kwijtschelding van 
haar achterstallen in de beden verdient (6 September 1655) 

Reg. 575, fol. 127. 

6436. Betaling van de werken te Steegers (7 September 1655) 

Reg. 575, fol. 128. 

6437. Betaling van een som aan de Augustijnen te Ieper, voor prij
zen aan de studenten (7 September 1655) 

20 

25 

Reg. 575, fol. 128. 30 
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6438. Betaling van werken te Grevelingen (7 September 1655) 

Reg. 575, fol. 128 V 0
• 

6439. Afwijzen van het verzoek om vestingwerken te Oudenaarde 
te bekostigen (9 September 1655) 

Reg. 575, fol. 128 V 0
• 

6440. Besluit stroo en haver te geven aan de troepen die langs de 
Leie liggen (9 September 1655) 

Reg. 575, fol. 128 V 0
• 

6441 "' . cc Sermo collegiis op de vraeghe van te doen opgaen den 
10 thienden weerbaeren man ofte ban ende arrier ban. » De Staten zijn 

zeer ontevreden omdat de gouverneur-generaal zich m et dat doel heeft 
gewend tot den Raad van Vlaanderen en niet tot de Staten (9 Septem
ber 1655) 

Reg. 575, fol. 128 V 0 -129. 

15 6442. Betaling van de keurlingen (10 September 1655) 

20 

Reg. 575, fol. 130. 

6443. Gunstig advies van de Vergadering over het verzoek van 
Wervik om kwijtschelding van de achterstallige subsidies sinds 1644 
(10 September 1655) 

Reg. 575, fol. 130. 

6444. Negatief besluit van de jprincipalen nopens de lichting van den 
tienden man (10 September 1655) 

Reg. 575, fol. 131 V 0
• 

6445. Belofte aan de parochies van Veurne ambacht, die daaromtrent 
25 een vertoog hadden gedaan, dat men zal trachten de gevangen keur

lingen los te koopen (11 September 1655) 

30 

Reg. 575, fol. 132. 

6446. Slaking uit de gevangenis van Hendrik de Roo, gefailleerd 
pachter (11 September 1655) 

Reg. 575, fol. 131 V 0
• 
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6447. Betaling van de soldaten die langs de Lcie liggen, tezamen 
vier regimenten (11 September 1655) 

Reg. 575, fol. 131 V 0
• 

6448. Betaling van vestingwerken te Grevelingen, de Lincke en het 
Roode Fort (11 September 1655) 5 

Reg. 575, fol. 132. 

6449. Terugroepen van de heeren die bij den gouverneur-generaal 
waren (11 September 1655) 

Reg. 575, fol. 132. 

6450. Gunstig oordeel van de Vergadering nopens het verzoek van 10 

den magistraat van leper-Ambacht om vermindering of kwijtschelding 
van zijn achterstallige ubsidies (11 September 1655) 

Reg. 575, fol. 133. 

6451. Uitdrukkelijk bevel van de Vergadering aan de tegenstribbel
lende commiezen om een voorschot op zijn wedde te betalen aan mar- 15 

kies Slrozzi (12 S~ptember 1655) 

Reg. 575, fol. 133. 

6452. Betaling van vestingwerken te Grevelingen (13 September 
1655) 

Reg. 575, fol. 133 v o. 20 

6453. Verschillende betalingen aan adjudant Carron, van de keur
lingen, en voor het koopen van buskruit ten gunste van I~per. Aanbeste
ding van werken aan 't Roode Fort, sturen van buskruit naar Steger , 
aankoop van musketten en andere wapens, vervoeren naar Kortrijk 
en Oudenaarde van hu kruit dat zich le Ieper bevindt, maatregelen 25 

betreffende de wedde van sergeant-majoor de Roughelé (14 September 
1655) 

Reg. 575, fol. 133 V 0 -135 V 0
• 

6454. De Staten verklaren geen recht te hebben op de helft van een 
bosch te Balegem dat toebehoorde aan Benedielus Spillebaut en waarop 30 

Gillis Anné beweert een rente te hebben gevestigd (15 September 1655) 

Reg. 575, fol. 136. 
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6455. Gunstig advies op het verzoek van den magistraat van Pope
ringe om kwijlschelding van zijn achterstallen in de subsidies sedert 
1652 (15 September 1655) 

Reg. 575, fol. 136 v•. 

5 6456. Raadsheer van den Raad van Vlaanderen Bacquelrode, die 
werd aangesteld om met de Staten te onderhandelen nopens de lichting 
van den 10•n man, heeft verzuimd zich op het aangeduide uur ~ de 
Vergadering te bevinden. Men zal de zaak dus buiten zijn aanwezig
heid behandelen (15 September 1655) 

10 Reg. 575, fol. 137. 

15 

6457. Reeks betalingen : aan geneesheeren die in het hospitaal van 
Brugge hebben gewerkt, aan « messagier » Jan Pap,paert, en aan de 
biechtvaders van de hospitalen van Gent, Brugge en Ieper (16 Septem
ber 1655) 

Reg. 575, fol. 137 en v•. 

6458. Betaling voor het oprichten van redouten te Calonne, Gorge 
en Boverie (17 September 1655) 

Reg. 575, fol. 138. 

6459. Opdracht aan den magistraat van Brugge om de documenten 
20 die het land aanbelangen te gaan afhalen ten sterfhuize van pensionaris 

Maroux (17 September 1655) 

25 

Reg. 575, fol. 138. 

6460. Betaling van wedde aan krijgsauditeur vander Waerde 
(17 September 1655) 

Reg. 575, fol. 138. 

6461. De Provintie is geenszins aansprakelijk voor de onderhouds
oukosten van de crimineele gevangenen; deze last weegt op den koning 
(17 September 1655) 

Reg. 575, fol. 138 v•. 

30 6462. Men zal de principalen raadplegen over het verzoP.k van de 
Financiën nopens het herzien van alle rekeningen van de commiezen 
sr.dert 1600 (17 September 1655) 

Reg. 575, fol. 138 v•. 
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6463. Voortzetting van betaling van de troepen die langs de Leie 
liggen (18 September 1655) 

Reg. 575, fol. 139. 

6464. Gratificatie aan markies Strozzi (18 September 1655) 

Reg. 575, fol. 139. 

6465. Men zal onderzoeken of de ruiterij die langs de Leie ligt genoeg 
stroo krijgt (18 September 1655) 

Reg. 575, fol. 139. 

5 

6466. Minnelijke chikking in het geding tusschen de Staten en de 
borgen van wijlen commies .1 an Cobbaert., nopens het slot van zijn 10 

rekening (18 September 1655) 

Reg. 575, fol. 139 V 0 -141. 

6467. Men besluit in zake de lichting van den tienden man : .de 
Staten zijn bereid om gedurende twee maanden zes duizend man te 
onderhouden (18 September 1655) 15 

Reg. 575, fol. 141. 

6468. Opdracht van den griffier van Ieper, die op de Vergadering 
zetelt, om van ontvanger-generaal de la Faille te vernemen wanneer 
hij kan komen rekenschap doen (18 September 1655) 

Reg. 575, fol. 141. 

6469. Vergoeding aan het 0 .-L.-V. ho pilaal van Ieper voor het ver
plegen van soldaten (19 September 1655) 

Reg. 575, fol. 141 vo. 

6470. Betaling van werken te Grevelingen en de Lincke (19 Sep-

20 

tember 1655) 25 

Reg. 575, fol. 141 vo. 

6471. De hoeveelheid stroo die aan de oldaten die langs de Leie 
liggen wordt geleverd te klein zijnde, ' ordt vergroot. Betaling aan 
rleze troepen (19 September 1655) 

Reg. 575, fol. 142-!43. 30 
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6472. Brief aan den gouverneur-generaal om hem te berichten dat 
ae Fransehen over de Leie zijn getrokken en de doortocht van de rivier 
te Steegers versterken, om zoo vrijen ingang te hebben in het land. 
Men vraagt om troepen die het land zullen beschermen (leper, 8 Juli 

5 1655) 

10 

Reg. 575, fol. 143 V 0 -144. 

6473. Opdracht aan de kasseirijen van het West-Kwartier om keur
lingen te lichten om het land tegen den Fransehen inval Ie verdedigen 
(Ieper, 8 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 144-145 V 0
• 

6474. Brief aan markies Strozzi om hem hulp te vragen in dezen 
nood (Ieper, 9 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 146. 

6475. De gouverneur-generaal meldt dat de Staten alle hulp moeten 
1:1 verstrekken aan markies Strozzi, die het land tegen den Fransehen 

inval moeten verdedigen (17 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 146-147. 

6476. De gouverneur-generaal verzoekt de Staten dat ze zouden hun 
aandeel betalen in de som welke als vergoeding werd toegestaan aan 

2o den hertog van Aarschot voor de heerlijkheid Zevenbergen , die hem 
toebehoorde en door het verdrag van Munster aan den vorst van Oranj e 
werd afgestaan. Hal en 's Gravenbrakel "verden aan den hertog als 
onderpand voor de vergoeding, in handen gegeven . Zie n• 6491 (19 Juli 
1655) 

30 

Reg. 575, fol. 147-149. 

6477. Brief van de Vergadering aan Leopold-Willem, waarin hem de 
maatregelen voor het verdedigen van het land tegen den Fransehen 
inval, en nml. de lichting van keurlingen, worden medegedeeld (Ieper. 
17 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 149-150 V 0
• 

6478. De Vergadering schrijft aan den Financiënraad dat de wedde 
van den gouverneur van Kortrijk haar inziens niet ten laste kan vallen 
van de Provincie, daar dit een nieuwe post is (21 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 150 V 0 -151 vo. 

il2 
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6479. Brief aan den gouverneur-generaal om hem te laten weten dat 
het oprichten van barakken te Nieuwpoort geen last van de Provincie 
is en ten laste van Nieuwpoort dient gebracht (9 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 152. 

6480. Weigeren van het bekostigen van vestingwerken te Grevelin- 5 

gen, Duinkerken en Mardijk, daar de Provincie heelemaal uitgeput is 
en onder de schulden gebukt gaat (9 Augustus 1655) 

Reg. 575, fol. 152-153. 

6481. Weigeren van het belalen voor de vergoeding van Zeven
bergen aan den hertog van Aarschot. Zie n" 6476 (12 Augustus 1655) 10 

Reg. 575, fol. 153 V 0 -154 V 0
• 

6482. Verzoek aan den gouverneur-generaal om troepen te sturen 
naar het '/\'est-Kwartier (30 Juli 1655) 

Reg. 575, fol. 154 V 0 -154bis V 0
• 

6483. Nieuw aandringen van de Financiën op het bekostigen van de 15 

werken te Grevelingen en andere (25 Augustus 1655) 
Reg. 575, fol. 155. 

6484. De Staten geven hun advies over den persoon die voor de uit
gaven van de vloot van Oostende moet rekenschap doen (1 September 
1M~ w 

Reg· . 575, fol. 155 V 0 -156 V 0
• 

6485. De gouverneur-generaal dringt aan ()jp het lichten van den 
tienden man en verzekert de Staten dat het verre van ZIJn bedoeling 
ligt om nieuwigheden in te voeren (7 Se,plember 1655) 

Reg. 575, fol. 156 V 0 -158. 

6486. Nieuw aandringen op hetzelfde (7 September 1655) 
Reg. 575, fol. 158 V 0 -159 V 0

• 

6487. Brief betreffende de betaling van kapitein Rougeley (8 Sep
tember 1655) 

Reg. 575, fol. 160 en V 0
• 

6488. Maatregelen voor het onderzoeken van de rekeningen sedert 
1600 (zonder datum) 

Reg. 575, fol. 160 V 0 -161 V 0
• 

25 

30 
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6489 11
• « Ad vis van de hecren princi:Paelen te \vesen leghen de previ

legien . » De lichting van den Iienden man namelijk (18 September 
1655) 

Reg. 575, fol. 162-163 V 0
• 

5 6490. Aanwezigen op de auditie van d e rekeningen van den ontvan-
p·er-generaal (18 Augustm 1655) 

Reg . 575, fol. 163 V 0 ·164 v ". 

6491. AamH~zigeu op de Vergadering Ie Geul, geopend op 30 Sep
tember 1655 (18 1\ug ustus 1655) 

10 Reg. 575, fol. 165. 

6492 '" . « Petitie van een :s ubsidie extraordinaire Yan 600 m. g uldens 
ende bede ordinaire van 80 duij sent gulden s ter macnt.. » (Brieven 
gedagteekend 24 September 1655) 

Reg . 575, fol. 165 V 0 -16ü v ". 

15 6493 . Brief aan de suballernell om hen h el besluit van de Staten , 
om in plaa ts van den tienden m an , zesduizend m an le lichten , m ede te 
deêlen (30 September 1655) 

Reg. 575, fol. 169 V 0 -170 vo . 

6494. in gevolge een brief van Leopold-VViHem w·orden d e zieke sol-
20 daten yan een tercio d ie zoo even uit de Kanarische landen is aange

komen , in he t hospitaal van de BijJoke te Gent ondergebracht (besluit 
\ au 1 Octo.ber 1655) 

Reg. 575, fol. 171. 

6495 . Briefwi seling nopens de afzetterij en waaraan soldaten zich 
25 in de streek va n Grevelingen plichtig maken (Brugge, 2 October 1655) 

Reg . 575, fol. 171 yo . 

6496. De aartshertog schrijft aa n de Slaten dal ze m oelen voortgaan 
met het onderhouden der troepe n die langs de Leie liggen (29 Sep
tember). Dat schrijven " ordt aa n d e principalcu overgemaakt (3 Oc-

30 tober 1655) 
Reg. 575, fol. 172 V 0 ·i73. 
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6497. Op verzoek van den gouverneur van Nieuwpoort, mestre de 
camp don Francesco d' Albelda, geeft de aartshertog aan de Staten bevel 
om het garnizoen van deze stad te betalen zooals dat van de andere 
grenssteden (9 October 1655) 

Reg. 575, fol. 173 vo. 

6498. Brief van de Vergadering aan den gouverneur van Grevelin
gen, de Marquez, om maatregelen te vragen tegen bovenvermelde 
afpersingen (Gent, 9 October 1655) 

Reg. 575, fol. 174. 

5 

6499. Opsomming van de eigendomstitels, renten en andere van te 
wijlen gefailleerden pachter Jan du Monuet, die aan de Provincie zijn 
gekomen en door notaris Adam Bulckacrt, van I~per , te koop zullen 
worden gesteld (9 October 1655) 

Reg. 575, fol. 174 V 0 -176. 

6500 "' . (( 'T import van de loopende middelen in plaetse van de 15 

~omme fixe voor subsidie maer begin te gheven anno 1645. » Brief van 
de Financiën : ze verlangen de rekeningen van 's lands middelen in 
te zien van 1600 af. De vergadering antwoordt hierop dat de Financiën 
daar slechts iets met te zien hebben vanaf 1645, omdat eerst in dàt jaar 
de bruto opbrengst van de middelen als belasting werd afgestaan. De 20 

Financiën zitten nogal gewrongen met deze repliek en antwoorden dat 
ze deze rekeningen slechts willen inzien ten Litel van inlichting (5 Oc
tober 1655) 

Reg. 575, fol. 176-177. 

6501. Opdracht aan B. van der Mersch, commies van Ieper-kwartier, 25 

om 12.500 gulden aan den penning zestien te leenen (9 October 1655) 
Reg. 575, fol. 177 vo. 

6502. Verlenging met drie maanden van deze leening (9 October 
1655) 

Reg. 575, fol. 178. 30 

6503. Maatregelen tegen mestre de camp Baraquin, de aanvoerder 
van de hierboven vermelde afzetters-soldaten, die bij den krijgsaudi
teur wordt aangeklaagd en tegen wie tevens wordt aangebracht dat hij 
veel min soldaten heeft dan hij beweert (10 October 1655) 

Reg. 575, fol. 179. 35 
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6504. Aanwezigen op de Vergadering geopend te Gent op 16 October 
1655 (10 October 1655) 

Reg. 575, fol. 179. 

6505*. « Resultat voor subsidie ordinaire te accorderen de lo~pende 
5 middelen ende voor extraordinaire elcx quote in 400 duijsent guldens, 

anticiperende daervan 100 duijsent guldens ende te excuseren de lich
tinghe van 6.000 mannen ofte arrierban. >> (16 October 1655) 

Reg. 575, fol. 179 V 0 -184. 

6506. De aartshertog dringt aan opdat het besluit ovDr de gevraagde 
10 subsidie spoedig zou vallen (15 October 1655) 

Reg. 575, fol. 184 vo. 

6507. De Raad van Financiën vraagt het advies van de Staten over 
een voorstel van een « zelensen >> om den Fransehen wijn uit te land te 
houden en hem te vervangen door Rijnsehen of Moezelwijn (17 October 

15 1655) 

20 

Reg. 575, fol. 185. 

6508. Antwoord aan den aartshertog (op n'· 6506) de vormen verhin
deren dat men zoo spoedig als hij het verlangt over de bede zou beslis
sen (17 October 1655) 

Reg. 575, fol. 185 V 0
• 

6509. Daar de vroegere ontvanger van de cijnzen van de oevers van 
de Zuidleie in het kwartier van Gent, Philips Baelens, recollet pater is 
geworden, wordt Joos Goethals, zoon van Niklaas, in zijn plaats aan
gesteld. Hij moet ook zorgen voor het ontvangen van de rechten te 

25 Burcht en Zwijndrecht, onder meer het veergeld en het kalseidegeld 
te Burcht (20 October 1655) 

Reg. 575, fol. 186. 

6510. Betaling aan ammunit.ionari~ Hicardo (20 October 16[15) 

Reg. 575, fol. 186 V 0
• 

:10 6511 *. « Acte presentatie subsidie van den 21 October van den jaerc 
1655. >> De door de Staten gestelde voorwaarden behelzen o. m. : dat 
de quota van Beveren-Waas in de subsidie zou wegvallen, daar bedoeld 
district meebetaalt met het Land van Waas; dat de quota van Diks-
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muide zou wegvallen - men zegt niet waarom - dat de betaling van 
het Land aan het Mijlius college, aan de Ter Duinen abdij en aan de 
wateringe van Blankenberge zou g·evalideerd worden op de loOtpende 
middelen, dat de Provincie vrij weze van de lichting van 6.000 man, 
en van het Jeveren van oorlogsmateriaal, tenslotte dat de Raad van 5 

Vlaanderen niet vcrder ga met de kasseirijen van het West-Kwartier 
lastig te vallen om het afbreken van het fort te \Vatten, daar deze last 
geenszins op haar dient te vallen (21 October 1655) 

Reg. 575, fol. 187-100 v•. 

6512. Betaling, ·door bemiddeling van den magistraal. van Ieper, van 10 

vestingwerken te Grevelingen en aan het Roode Fort (26 October 1655) 

Reg. 575, fol. 191. 

6513 *' . « Acle acc~ptatie van den 26en Octobrc 1655. >> (26 October 
1655) 

Reg. 575, fol. 191 v•-193 v•. 

6514. Opdracht aan Jen magistraat van leper om het Roorle Fort te 
versterken en te bevoorraden, daar de vijand het poogt in te nemen 
(26 November 1655) 

Reg. 575, fol. 194.. 

1!'i 

6515 ~« . Bij brief van den 27, wesendc alsoo daeghs nacr d'acte accep- 20 

talie subsidie, insisteert sijnc hoogheijt wederom bij de lichtinghe van 
de voorseijde 6.00 mannen, schrijft daer over drij briefven an den 
marquis de Lede ende twee aen de vergaederinghe « Alle het selvc 
per expressen ghecommuniqueert gheweest. an de principaelen, vall 
resultat te persisteren als bij acte ,presentatie met brief aen sijne hoog- 25 

heiJt. >> (Brieven van 9 en 27 October, besluit van 3 November) 

Reg. 575, fol. 195-199 v• en 201 v•-203 v•. 

6516. Men besluit voort te gaan met de levering van steenkool aan 
de troepen te Steegers (3 November 1655) 

Reg. 575, fol. 201 v •. 

6517. Brief van den aartshertog die om betaling verzoekt voor mestre 
de camp don Pedro de Figueroa; afgeslagen door de V ergadcring (briPf 
van 20 October 1655, behandeld op 5 November) 

Reg. 575, fol. 204.. 

30 
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6518. Opdracht aan de commiezen om 100.000 gulden te leencn aan 
6,25 %, zijnde het voorschot op de subsidie (5 November 1655) 

Reg. 575, fol. 204 V 0
• 

6519. Men zal voor de in de hospitalen verpleegde soldaten 8,5 stui-
5 vers daags betalen tot den 26"n September, en verder 10 stuivers daags 

(6 November 1655) 
Reg. 575, fol. 205. 

6520. P.-A. du Hot wordt aangesteld tot advocaat len 1pensioene van 
de Staten bij den Grooten Raad van Mechelen, in plaats van M. Blon-

10 deel, gepromoveerd tot raadsheer (6 November 1655) 

Reg. 575, fol. 205 V 0
• 

6521*. << Acte acceptatie van sijne hoogheijt )) van het voorschot 
van 100,000 gulden (5 November 1655) 

Reg·. 575, fol. 206-208. 

15 6522". « Brief van sijne hoogheijt versoekende de vergaedering-he 
behulpsaem te sijn den marquis de Lede gheautorisecrt tot de lich
tinghe van de ghemelde ses duijsent mannen. n (5 November 1655) 

Reg. 575, fol. 208 V 0
• 

6523. Nieuw aandringen van den aartshertog op het betalen van de 
20 vergoeding voor Zevenbergen (7 November 1655) 

Reg. 575, fol. 208. 

6524. Andere brief over hetzelfde (zonder datum) 

Reg. 575, fol. 209. 

6525. Men hesluit de laatste acte van acceptatie Ie aanvaarden en 

25 • « De vergaedering-he vraeght den marquis de Lede wat. dienst hij 
Yersoeckt, n (7 November 1655) 

Reg. 575, fol. 210. 

6526. Men besluit dat de lichting van de 6.000 man zal gedaan wor
den door den Raad van Vlaanderen en bekostigd door de Staten 

30 (7 November 1655) 

Reg. 575, fol. 210 V 0
• 
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6527. Het verzoek van den aartshertog om het uitvoeren van werken 
te Zuidkooteen ter Duinen (gedagteekend 30 October) wordt afgeslagen 
bij gebrek aan geld (8 November 1655) 

Reg. 575, fol. 210b1
•. 

6528. Betaling van sommige ontmantelingen aan het Sint-Filips Fort 5 

bij Grevelingen (8 November 1655) 
Reg. 575, fol. 212 v•. 

6529. Raadplegen vau de principalen nopens het uitvoeren van een 
betaling ten gunste van Hendrik de Croonendacl, ontvanger-generaal 
van de Domeinen (9 November 1655) 1o 

Reg. 575, fol. 211. 

6530. Bevel van den aartshertog om het voorschot van 100.000 g·ul
den ten spoedigste te betalen, voor het uitvoeren van een b~langrijke 
onderneming (8 November 1655) 

Reg. 575, fol. 211. 15 

6531. Bericht aan den Haad van Financiën dat men de werken aan 
Zuidkoote en Ter Duinen niet kan bekostigen (Gent , 10 November 
1655) 

Reg. 575, fol. 211 v •. 

6532. Men zal aan de principalen vragen of men zal aanvang maken 20 

mel het betalen van de wedden voor 1655 van de gereformeerde oifi
cieren die nog kunnen worden opgeroepen en geen burgerlijk ambt 
uitoefenen (11 November 1655) 

Reg. 575, fol. 213. 

6533. Aanbesteding van he l oprich ten van redouten langs de Leic 25 

(11 November 1655) 
Reg. 575, fol. 213. 

6534~· . « Repartitie ende vuijtsent. van 400 m. g·uldens . >> (12 Novem
ber 1655) 

Reg. 575, fol. 213 v•-216. 

6535 "' . « Aenbestedinghe van maecken van twee baergien. >> Uitvoe
rige beschrijving. Andries de Voghelaerc wint beide aan bestedingen 
met 1.755 en 1.900 gulden (13 November 1655) 

Reg. 575, fol. 216 v•-220 v•. 

30 
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6536. Accoord aangegaan met de leveraars van de wagens voor den 
dienst van het leger (13 November 1655) 

Reg. 575, fol. 221-222. 

6537. De opbrengst van de openbare vcrkoop van Jan Pijn's goe-
5 deren - hij is een gefailleerd pachter van 's lands middelen - komen 

den Lande toe (15 November 1655) 

fO 

Reg. 575, fol. 222. 

6538. De aartshertog geeft be,•cl aan de Vergadering om te blijven 
zetelen tot nader bevel (12 November 1655) 

Reg. 575, fol. 222 V 0
• 

6539. Daar M'" J. Veranneman , advocaat ten pensioene van de Staten 
bij den Raad van Vlaanderen, overlast is met zaken en van zwakk,~ 
gezondheid, besluit de Vergadering dat .f .-Fr. Hairwel hem eventueel 
zal vervangen, zonder nochtans rang- van advocaat ten iPensioene te 

15 verkrijgen (12 November 1655) 
Reg . 575, bijgevoegd los blad. 

6540. Bevel van den aartshertog om werken aan Fort Roodenhuize 
te bekostigen (5 November 1655) 

Reg. 575, fol. 223. 

20 6541. De Vcrgadering vraagt nan Jen aart shertog of het noodig is 
dat ze blijft zetelen, daar {lit zeer Juur kost en niets oplevert (Gent, 
18 November 1655) 

Reg . 575, fol. 223 v o. 

6542. Betaling aan de wateringe van Blankenberge (19 November 
25 1655) 

Rog. 575, fol. 224.. 

6543*. « Die van den raede in Vlaenderen gheschreven hebbende aen 
die van den Lande van den Vrijen dat sij belast waeren met de betae
linghe van de ghelichte soldaeten ende dat sij moesten betaelen 

30 2.250 guldens in handen van Thomas van den Berghe, dam·toe bij den 
Raedt gheautoriseert, gheresolveert die ordres niet te obedieren als 
strijdende jeghens d'authoriteyt van de vergaederinghe. » (21 en 23 No
vember 1655) 

Reg . 575, fol. 224-226. 

113 
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ê544. Slaking uit de gevangenis van Loui. Meerschaert, gefailleerd 
pachter (23 November 1655) 

Reg. 575, fol. 226. 

6545. Voortzetting van het accoord van rederoptie van de lasten met 
\iVatervliet (23 November 1655) 5 

Reg. 575, fol. 227. 

6546. Opdracht aan den magistraat van Ieper om voor het leveren 
van buskruit aan de kasseirijen van hetWest-Kwartier te zorgen (Gent, 
23 November 1655) 

Reg. 575, fol. 227 V 0
• 

6547. Verdeeling van de keurlingen (Gent, 23 November 1655) 
Reg. 575, fol. 228-229. 

6548. Brief van den aartshertog : zoolang de veldtocht duurt dient 
de Vergadering te blijven zetelen, des te meer daar een oorlog met 

10 

Engeland waarschijnlijk is (22 November 1655) 15 

Reg. 575, fol. 230. 

6549• . « Rescriptie aen sijne hoogheijt jeghens het doen van den 
raede in Vlaenderen. » (25 November 165~) 

Reg. 575, fol. 231-232 vo. 

6550. Aandringen van den aartshertog op het bekostigen van de 20 

werken te Zuidkooteen Ter Duinen (16 November 1655) 
Reg. 575, fol. 233. 

6551. Hij dringt ook aan op het afbreken van gedeelt~n van Fort
Philippe bij Grevelingen (20 November 1655) 

Reg. 575, fol. 233 V 0
• 

6552. Hij geeft bevel de werken aan de barakken te Damme te beta
len (20 November 1655) 

Reg. 575, fol. 234. 

25 

6553. De Vergadering vraagt aan den magistraal van leper waarom 
geen placquillas meer worden betaald aan de compagnie van kapitein 30 

de Vendeville (26 November 1655) 

Reg. 575, fol. 235. 
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6554. Uitvoerige noot over het geding betreffende het lichten van 
de 6.000 man. Heel de zaak komt hierop neer, dat de Raad van Vlaan
deren zich rechtstreeks tot de verschillende districten - steden en kas
seirijen-heeft gewend om aan ieder zijn aandeel te doen betalen, ter-

5 wij l het gebruik vereischle dat {le Baad zich tot de Staten, de Staten tot 
de districten wendele en dat alles gedaan werd door bemiddeling van 
de ambtenaren van de Laten (30 November 1655) 

Reg. 575, fol. 235 V 0 -238. 

6555 ~ , << Brief van sijnc hoogheijt segghende dat alle 't gonne over 
lil de ghemelde 6.000 mannen betaelt sal worden sal valideren op het sub

sidie . )) (27 November 1655) 

Reg. 575, fol. 238. 

6556. Brief van den aartshertog, waann aan de Staten wordt voor
geschreven alle steun lc vcrlecnen aan raadsheer van de Financiën 

15 Hoberti, gelast met het inrichten van de vcrsterkingen in Vlaanderen 
(26 November, behandeld op 1 December 1655) 

Reg. 575, fol. 238 V 0 -239. 

6557. Onderrichlingsbrief voor dezen raadsheer; daarin wordt vooral 
<.Ie vermoedelijke breuk met Engrlancl onderstreept (26 Novem-

20 bcr, behandeld op 1 December 1655) 

Reg. 575, fol. 239 V 0 -240. 

6558. Betaling aan Loys van der Hacghcn, commies van de Finan
ciën (1 December 1655) 

Reg. 575, fol. 240 . 

25 6559. Opdracht aan de commiezen om 100.000 gulden te leenen aan 
den penning zes1ien (29 April 1655) 

Reg. 575, fol. 241 V 0
• 

6560. Noot, opgesteld door raadsheer H.obcrti, nopens de werken en 
de inrichting die noodig zijn om Vlaanderen op degelijke wijze mili-

30 tair te organisceren. Dat document wordt aan de principalen voor
gelegd (6 December 1655) 

Reg. 575, fol. 241. 
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6561. Men besluit placquillas te betalen aan de compagnie van kapi
tein Vendeville. Maatregelen voor de betaling daarvan door den magis
traat van Merville (7 December 1655) 

Reg. 575, fol. 243 vo. 

6562. Afgevaardigden van de hoogpointers van de kasseirij Kortrijk 5 

komen klagen over hun executie door den commies van het land, op 
grond van achterstallige quotas in de subsidies. Een aanzienlijk deel 
van hun schuld wordt hen kwijtgescholden (9 December 1655) 

Reg. 575, fol. 244. 

6563. Maatregelen betreffende de leveringen van steenkool uit te iO 

voeren door de stad Meeregem, en van kaarsen ten laste van Steegers 
(13 December 1655) 

Reg. 575, fol. 245. 

6564. De Staten vragen aan den aartshertog het ongeldig verklaren 
van de commissie van ontvanger van de gelden betreffende de lichting i 5 
van de 6.000 man, door den Raad van Vlaanderen aan Thomas van den 
Berge verleend (zonder datum) 

Reg. 575, fol. 245 V 0 -246 vo. 

6565. Opdracht aan commies van der Meersch om 12.000 gulden die 
werden geleend, terug te betalen (15 December 1655) 

Reg. 575, fol. 247. 

6566*. « Sijn hoogheijt versoekende credit leeninghe van 60 m. gul
dens tot het vernaederen van de heerelijckheden van Halle ende Brayne 
Ie Comte omnium votis gheexcuseert. >> (15 December 1655) 

Reg. 575, fol. 247 V 0
• 

6567. Men besluit nopens de door raadsheer Roberti gevraagde 
werken : de vestingwerken zullen ten laste van de provintie worden 
uitgevoerd. Men zal ook de troepen betalen die deze vestingen moeten 
bezetten en bestendig in het land verblijven; bepaling van de onder
houdskosten (15 December 1655) 

Reg. 575, fol. 247 V 0 -249 vo. 

6568. Opdracht aan den magistraat van Cassel om eenige werken 
aan den Nieuwen Dijk te laten uitvoeren (17 December 1655) 

Reg. 575, fol. 249 V 0 -250 vo. 

20 

25 

30 
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6569. Bericht aan den aartshertog van h~t besluit van de Staten 
betreffende de leerring van 60.000 gulden (17 December 1655) 

Reg. 575, fol. 251. 

6570. De magistraat van Gent moet zorgen voor het onderzoeken 
5 van een nieuw gemaakte brug te Mariakerke (17 December 1655) 

10 

Reg. 575, fol. 251 vo. 

6571. Onderhandelingen met de ingezetenen van den polder van 
Burgerweert, die in geschil liggen met die van Burcht en Zwijndrecht 
(17 December 1655) 

Reg. 575, fol. 251 V 0
• 

6572. Maatregel voor het herstellen van een houten brug aan het 
Vlaamsch Hoofd tegenover Antwerpen (17 December 1655) 

Reg. 575, fol. 251 V 0
• 

6573*. « De rescriptie op den brief ende requete vande practisijns 
15 van raede in Vlaenderen. » Deze woorden staan op een los stukje papier 

dat tusschen fol. 251 V
0 en 252 is ingeschoven. Fol. 252-255 zijn onbe

schreven gebleven en waren dus wellicht bestemd tot de overschrij
ving van dat document (zonder datum) 

Reg. 575, fol. 251 V 0 -252. 

20 6574. Opdracht van den aartshertog aan de Staten om de garni
zoenen van eene reeks zeesteden te betalen, en placquillas te geven 
(Brussel, 17 Januari 1656) 

Reg. 575, fol. 255. 

6575. De aartshertog geeft aan de Staten opdracht mede te deelen 
25 hoeveel er van de subsidie van 400.000 gulden overblijft (Brussel, 

13 Januari 1656) 
Reg. 575, fol. 256. 

6576. Opdracht van den aartshertog aan de Staten om deel te nemen 
aan het onderzoek van de werken die moeten worden uitgevoerd om 

30 de kust omtrent Grevelingen te versterken (28 Januari 1656) 

Reg. 575, fol. 256 V 0 -257. 
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REGISTER 576. 

T aefel van den resolutieboeck 
beginnende met den 17•" Februari 1656 ende eijndende 

met den 10 Decembre 1656. 

6577*. << Al vooren opening he van de verg·aederinghe binnen 5 

Ghendt. '' (17 Februari 1656) 

Reg. 576, fol. 1. 

6578". « Petitie van een subsidie extraordinaire van 600.000 guldens 
ende subsidie ordinaire van 100.000 guldens LDr maent, mitsgaeden 
anticipatie van d'helft van het subsidie Dxtraordinaire met briefven van to 
eredentie ende instructie. n Het zijn markies van Lede en de voorzitter 
van den Raad van Vlaanderen die de petitie lol de Staten richten. In 
de brieven ·wordt er breedvoerig op gewezen, dat de vijanden zeer 
machtig zijn en dat grootc financieele opofferingen dus onontbeerlijk 
zijn (17 Februari 1656, brieven van 12 Februari 1656) 15 

Reg. 576, fol. i-4 vo . 

6579. Voortzetting, voor één jaar, van het accoord met de brouwers
nering van Meenen gesloten, waarbij ze mits Den vaste som van hel 
betalen van de rechten op het bier worden vrijgehouden (18 Februari 
100~ w 

Reg. 576, fol. !1 V 0
• 

6580. Accoord waardoor de ingezetenen van Templemars, Vende
ville en Billau mits bdaling van Den vaste som vrijdom van impos t 
en impositie genieten. De overeenkomst ''"ordt gesloten voor één jaar 
(18 Februari 1656) 25 

Reg. 576, fol. 5. 

6581. Aanbrengen 'van de adviezen der subalternen over de ver
zochte bede (zie nr 6578). De dag van collatie wordt op 18 Maart bepaald 
(3 Maart 1656) 

Reg . 576, fol. 5 V 0
• 30 
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6582. Bepalen op 20 Maart van de verpachtingen van 's lands midde
len (3 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 5 vo. 

6583. Op Yerzoek van Niklaas Ignatius de Beer, << Baenderheere van 
5 Meulebekc », worden zes r·enten, die toebehoorden aan wijlen zijne 

cchtgenoote Anna-Maria Caluwaert, afgelost (5 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 5 V 0 -7. 

6584". << Resultat t'accorderen voor subsidie ordinaire de loopende 
middelen ende yoor ex traordinaire elcx quota in 100 duijsent guldens, 

10 d'een helft te anticiperen. » Het voorstel van de Geestelijkheid bedraagt 
de loopende middelen en twee honderd duizend gulden, waarvan de 
arie vierden moeten dienen voor het in orde brengen der vestingen en 
één vierde voor het betalen der soldaten. Het college van Gent stelt 
slechts de loopende middelen voor, weigert elk buitengewone subsidie. 

15 Het aanbod van het college van Brugge bedraagt de loopende middelen 
en vierhonderd duizend gulden. De Raad van Ieper doet een voorstel, 
dat met dat van Gent overeenstemt. Het voorstel van het college van 
het Vrij e komt overeen met dat van de Geestelijkheid (18 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 7-11 V 0
• 

20 6585. Twee brieven van den gouverneur-generaal. In de eerste ver
zoekt hij de Staten om zonder verwijl vestingwerken te Grevelingen 
te bekostigen (7 Maart). De tweede behelst een door hem aangegane 
leening van 78.000 gulden. Hij vraagt de Staten zich borg te stellen 
voor de terugbetaling van h et geld (4 Maart 1656, ontvangen op 

25 18 Maart 1656) 
Reg. 576, fol. 11 V 0 -13. 

6586*. << Verpachting-he van 's lants middelen souder conditien. » 

De pacht van het recht van vier pond groote per vat wijn komt bij het 
eerste bod aan Cornelis Hagheman, van Brugge, voor een som van 

30 74.061 gulden. De pacht van het recht op zout, visch en haring komt 
bij het eerste bod aan Jan van Pottelberghe, van Gent, voor 23.511 gul
den. Het heffen van het uitvoerrecht op het vee wordt betwist door 
Miehiel Heyndrix en Anthonis Persijn eenerzijds, Willem van der 
Moere anderzijds. De eerste winnen met 2 .780 g. 19 sch. Het eerste 

35 kwartier van het scha3<psgeld komt zonder mededinging aan Pieter 
de Smet voor 2.150 gulden. Evenmin wordt het tweede kwartier 
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betwist : komt aan Jan van Leeuwe, van Sinl-Niklaas, met een aanbod 
van 2.880 gulden. Het derde kwartier w·ordt sterker gegeerd : Lieven 
Gheldolf, Zeger Rijkaard en tenslotte Pieter de Smet en Jan Boone bie
den tegen mekaar op. De laatste winnen met 3.380 gulden. De Smet 
laat de geheele pacht dan over aan Boone. Loys van Gheluwe wint de 5 

pacht in het vierde kwartier op Willem Mijs, met 2.226 gulden . Na 
opbieden van vViHem van de Walle, Jan van Oordegem en Loys van 
Gheluwe haalt Pieter de Smet de pacht in het vijfde kwartier met 
7.680 gulden (20 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 13-16 V 0 
_ 

6587•. « Resolutie te excuseren de vraeghe te valideren op een toe
coromende subsidie. » (20 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 17. 

6588. Men besluit de regimenten de Pallant en van Meghem te beta-

10 

len, zoolang ze blijven in Vlaanderen dienen (21 Maart 1656) 15 

Reg. 576, fol. i 7 en V 0
• 

6589. Ingevolge een brief van den gouverneur-generaal, besluit de 
Vergadering een hoeveelheid ammuniti<.~ naar Oudenaarde Le sturen 
(brief van 20 Februari; besluit van 21 Maart) 

Reg. 576, fol. 17 V 0 -i8 vo. 

6590. Men zal aan de hospitalen van Gent, Brugge, Ieper en Kortrijk , 
waar zieke of gekwetste soldaten worden verpleegd, dagelijks negen 
stuiver per soldaat te geveu (22 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 18 V 0 -i9. 

20 

6591. Ingevolge zijn verzoek, stemt de Vergadering toe in het beta- 25 

len van de compagnie van Francisco de Castaneda, provoost-generaal 
van het leger (22 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 19. 

6592. Men besluit. de achterstallen van wedde van de twee krijgs
auditeurs, Hesius en Vander vVnerden - die den diensl verlaat - te 3o 

betalen (23 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 19 vo. 
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6593" . « Aclc pre enlalie subsidie . » Zie u" 6584 (Gent, 23 Maart 1656) 

Reo·. 576, fol. 20-22. 

6594. Brief van Leopoldus, die de Slaten bevel geeft een zitting te 
bepalen , waarop hen een belangrijke mededeeling moel worden gedaan 

5 (brief van 3 April , ontvangen op 5 •\pril 1656) 

Reg . 576, fol. 22 vo. 

6595. Tweede brief van Leepoldus nopens de leening van 78.000 
g ulden (brief van 5 April , ontvangen op 8 April 1656) 

Reg . 576, fol. 22 V 0 -23 vo. 

10 6596'" . « Acle acceptatie subsidie. >> Zie n ,. 6593. De gouverneur-
generaal wil de lotale som van 100.000 g ulden krijgen ; niet de quota 
van elk district in deze som (5 April 1656) 

Reg. 576, fol. 23 V 0 -26. 

6597. Brief van Leepoldus : hij stuurt commies van Financiën 
1.5 Roberti naar de Vergadering, om aan te loonen dat men de geh eele 

som van 100.000 g ulden dringend noodig heef! , e n namelijk voor 'ver
ken aan h et forl le Mardijk. Hij dringt weer aan op de leen ing van 
78.000 gulden, voorgesteld door de burggraaf van Fruges, en waarvoor 
de Staten zich dienen borg te stellen (4 April 1656) 

20 Reg . 576, fol. 26-27 v o . 

6598*. « Resolutie niet te anvecrden d 'acte acceptatie van het sub
sidie extraordinaire. >> Zie u .. 6596. De talen weigeren ondcrtu . ch en 
iets te doen Yoor de " ·erken te :\'lurdijk (10 April 1656) 

Reg. 576, fol. 27 V 0 -28. 

25 6599 •. « Replicq uc j eghem; de vuor ·cyde actc acceptatie. » Zie vo ri g 
nummer (10 A pril 1656) 

Reg. 576, fol. 28 v"-31. 

6600. Brief van aartshertog Leupoldu -. Hij vcrzoekt de Staten drin
gend , onontbeerlijk e \\·erken aan de Yestinge n nn Oostcnrl e te hekos

JO tig-en (24 i\faart 1656) 

Reg . 576, fol. 3i en y o. 

11 4 

l 
l 
! 
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6601. Brief van Leopoldus : hij geeft opdracht aan de Staten om de 
lichting van een Waalsch regiment door sergeant-majoor van de Walle, 
te bekostigen (7 Maart 1656) 

Reg. 576, fol. 31 V 0 -32. 

6602. Brief van Leopoldus : de << bandes d'ordonnances n werden 5 

, ersmolten met regimenten die in Vlaanderen dienst doen. De Staten 
zullen dus voor hun betaling moelen zorgen. Andere documenten over 
hetzelfde (2() April 1656) 

Reg. 576, fol. 32 V 0 -34 vo. 

6603. Smeekende brief van den aartshertog, opdat de Staten de ves- 10 

tingwerken ,·an Mardijk zouden bekostigen (4 Mei 1656) 

Reg. 576, fol. 34 V 0 -35 vo. 

6604'". << Brief van den Coninck van Spaignien van den 4•" Maerte 
1656, adviserende dat hij als gouverneur deser landen anghestelt heeft 
don Joan cl' Autriche. n (4 Mei 1656) 15 

Reg. 576, fol. 34 V 0 -35 vo. 

6605~. cc Brief van Don Joan vuijt Brussel sulcx adviserende aende 
' ergaederinghe van den 11"" 'leije 1656. >> (11 Mei 1656, ontvangen 
op 13 Mei) 

Reg. 576, fol. 37 en V 0
• 

6606. Lijst van de aanwezigen op de Vergadering van 23 Mei 1656, 
te Gent (23 Mei 1656) 

Reg. 576, fol. 38. 

6607 "' . « Resolutie te vcrtreeken naer Brussel om sijn hoogheijt 

20 

Don .Toan te congratuleren. n (23 Mei 1656) 25 

Reg. 576, fol. 38 vo. 

6608 ". cc Resolutie te versoeken dal men dè soldaeten maer logiest 
moet Yerleenen naer proportie van hunnen effeeliven nomber ende 
niet Yolghen s den pied des listes, ende bij faule van dien de betae-
linghe te excuseren. » (23 Mei 1656) 30 

Reg. 576, fol. 39 V 0 -39. 
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6609. Op verzoek van zijn ambtgenooten wordt Jan Pardoen, lid 
van den magistraat van Wervik, voor zes weken in vrijheid gesteld . 
Hij was geëxec uteerd voor het opbrengen van de achterstallige quota 
van Wervik (23 Mei 1656) 

Reg. 576, fol. 39. 

6610. Bevel van Don Juan aan de Staten om de soldaten van ue 
bandes d'ordonnancc te betalen. Zie nr 6612 (16 \'fci 1656) 

Reg. 576, fol. 39 vo. 

6611 ·. (( Petitie van een subsidie extraordinaire van 600.000 guldens 
10 g lwdaen door den bisschop van Ghendt. >> (11 Mei 1656, petitie gedaan 

op 28 Mei) 
Heg . 576, fol. 39 V 0 -44 v o. 

6612 . (( Eerste vertoogh van de vergaedering-he aen de Staeten van 
de Gheunieerde Provintien over ' t gonne zij te dooghen hebben inde 

15 renten van Vlaenderen. » De Stalen van Vlaanderen verklaren jaarlijks 
circa 230.000 gulden te moeten betalen aan ren ten, uitgave die tot 
clan toe werd . bestreden met de opbrengst van den ouden impost. 
Een deel van de renteheffers verblij ven binnen het gebied van de 
Geünieerde provinciën en eischen de achtersla llen en vcrvallen termij-

20 nen van hun rente op. Anderzijds echter is een deel van het grond
gebied, waarin vroeger de oude impost werd geheven, thans Neder
landsch gebied. De Stalen suggereeren dat de rcnte11 die aan de 
Hollanders toebehooren, betaald worden met de opbrengst van de 
belasting die in heL veroverd gebied wordt geheven. De Staten-

25 Generaal verklaren geneigd te zijn tot het openen van onderhandelin
gen. Mark-Albrecht Ognate, burgemeester van het Vrije en Pieter 
Cortekeme, raadspensionaris van het Vrije, waren met het oog op dit 
vertoog naar Jen Haag gereisd (zonder datum voor de Staten van Vlaan
deren). Antwoord van de ~aten-Generaal op 10 ]\'[ei 1656) 

30 Reg . 576, fol. 45-4.6. 

6613. De Vergadering besluit naar Gent terug te kecren , om de 
adviezen Yan de suball emen t(~ onh·angen (28 .Mei 1656) 

Reg. 576, fol. 1._7. 

6614 ·. (( Hesolulie te verlreckeu nacr 't landth uij:,; van den Vrijen » 

35 om de aud iti e van de rel eningen bij Ie wonen (28 Mei 1656) 
Reg . 576, fol. tt7. 
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6615. Twee cordate brieven van den gouverneur-generaal : de 
vijand komt met al zijn troepen naar Vlaanderen afgezakt. Het is geen 
tijd om zich met formaliteiten in te laten. Dat ze spoedig over de bede 
beslissen en materiaal naar Duinkerken sturen (28 en 23 lVIei 1656) 

Heg. 576, fol. 47-48. 

6616. Men besluit de compagnie Baracquin niet meer te betalen 
(30 Mei 1656) 

Reg. 576, fol. 48 v o. 

6617. Advocaat Jan-Frans Haimerel wordt aangesteld om de zaken 
van het land te bezorgen. Tevens ·wordt, in de plaats van wijlen van to 
Hamme, Meester Louys de Grauw aangesteld tot advocaat ten pensioene 
van het land (30 Mei 1656) 

Reg. 576, fol. 48 vo. 

6618. Thomas van den Berghe, ammunitionaris van het kwartier 
van Gent, krijgt opdracht te zorgen voor het leveren van ammunitie i5 

aan Oudenaarde (7 Juni 1656) 
Reg. 576, fol. 49. 

6619. Ontvangen van de adviezen van de subalternen over de petitie 
om bede. Bepaling op 20 Juni van den dag van collatie (10 .T uni 1656) 

Reg. 576, fol. 49 en vo. 

6620". « Brief van den graeve van Fuensaldaigne adviserende sijne 
promotie als gouverneur van Milaenen. >> (30 Mei 1656) 

Reg. 576, fol. 49 V 0 -50. 

6621 " . « Vae1·dere acte van acc~ptatie. >> Zie n'· 6599 (19 April 1656) 

Reg. 576, fol. 51 V 0 -53. 

6622 ". « Openii1ghe van de vergaedering-he binnen den Landt
huijse van den Vrijen. >> Ze gaat over tot de auditie van de rekeningen 
(19 Juni 1656) 

Reg. 576, fol. 55. 

20 

25 

6623. Lichting, door den gouverneur-generaal gevraagd en door de 30 

Staten g·oedgekeurd , van 1.000 man voor den tijd V<'ln 24 dagen 
(22 Juni 1656) 

Reg . 576, fol. 56. 
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6624. De vertegenwoordigers van Ieper wijzen er op, dat de Leic 
door geen troepen is bezet en dat de Fransche vrijbuiters de kasseirij 
Ieper onverlet komen plunderen. De Vergadering zal aan den gouver
neur-generaal vragen daar troepen te sturen (23 Juni 1656) 

5 Reg. 576, fol. 56 V 0 -57. 

6625. Men besluit placquillas te betalen aan het garnizoen van 
Oostende (23 Juni 1656) 

Reg. 576, fol. 57. 

6626. Toelating aan de kasseirij Oudenaarde en Cassel om aldaar 
1.0 g-elegen troepen te onderhouden (24 Juni 1656) 

15 

Reg. 576, fol. 57 vo. 

6627. Eenige mannen mogen door de kasseirij Ieper gelicht worden 
om zich te beschermen tegen de strooptochten der Fransehen 
(24 Juni 1656) 

Reg. 576, fol. 58. 

6628. Men besluit het betalingsbevel te geven voor de eerste maand 
wedden ·en soldijen van het jaar 1656 (26 Juni 1656) 

Reg. 576, fol. 58. 

6629. Men besluit placquillas te betalen aan de garnizoenen van 
20 Duinkerken, Mardijk, Linke en Nieuwpoort (27 Juni 1656) 

Reg. :576, fol. 58. 

6630*. « Resultat t'aceordeeren 400.000 guldens. >> Zie nr 6611 
(28 Juni 1656) 

Reg. 576, fol. 58 V 0 -59. 

25 6631. Een niet nader bepaald verzoek van Pollijn, sergeant-majoor 
van Kortrijk, wordt afgeslagen daar deze betrekking overbodig wordt 
geacht (28 Juni 1656) 

Reg. 576, fol. 59. 

6632. De gouverneur-generaal bedankt voor het lichten van duizend 
30 man (zie nr 6623) en deelt eenige schikkingen mede betreffende hun 

gebruik (26 Juni 1656) 

Reg. 576, fol. 59-60. 
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6633. Men besluit de compagnie van kapitein Andries de la Costa, 
die bij het regiment van Meghem wordt ingelijfd, L€ betalen 
(3 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 60. 

6634. De Staten stemmen er in toe dat het geld van het jongste sub- 5 

sidie, zoodra het behoorlijk « geaccepteerd » is, zal mogen worden 
aangew€nd voor de betaling van het ruiterijregiment van den heer van 
Lumbres (4 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 60 V 0
• 

6635. Betaling van een deel van de achterstallige wedde van Strozzi 10 

(4 .Tnli 1656) 
Reg. 576, fol. 60 yo. 

6636.,.. (( Acte presentatie subsidie. >> (4 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 61-64. 

6637. Men besluit 50.000 gulden, voorschot. op de voorlaatste sub- 1;; 

sidie, te betalen. In den brief waarin zulks aan den gouverneur
generaal wordt gemeld, wordt sterk aangedrongen op het treffen van 
strenge maalregelen tegen de wandaden der soklaten (6 .Tnli 1656) 

Reg. 576, fol. 64 V 0 -66. 

6638" . (( Resolutie bij de vergaedering-he Ie lichten 500 mannen lol 20 
het. decken van de cassclrije van Ipre jeghew de contributie ende 
daerover commandanten te stellen de heeren van Watcrieet ende 
Jonker Jacques van Maldeghem, schepenen van den Vrijen. » Tevens 
wordt weer gevraagd eenige troepen te sturen naar het gebied 
(8 Juli 1656) 

Heg. 576, fol. 66-68 y o . 

6639. Akkoord met deu magistraat van Duinkerken, nopens de 
betaling van zijn achterstallige quotas in de subsidies van 1654 en 1655 
(9 Juli 1656) 

Heg. 576, fol. 69. 

6640. Daar markies van Lede geantwoord heeft (zie n" 6624) dat hij 
geen soldaten kan sturen, wordt hem gevraagd tenminste eenige offi-

25 

3(1 
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eieren te zende~ om de door de provincie gelichte mannen aan te voe
ren (11 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 69-70 V 0
• 

6641. Bepaling- van de wedde van de heeren van Watm·leet en van 
5 Maldegem (zie nr 6638) (11 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 70 V 0
• 

6642. Akkoord met stad en kasseirij Bourbourg- nopens hun achter
stallige quotas in de beden (11 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 71. 

10 6643. Onderhandelingen met Dancel Stekeldoorne, gefailleerden 
pachter van de maalderij (11 Juli 1656) 

15 

Reg. 576, fol. 71. 

6644. Overeenkomst met den magistraat van Loo nopens zijn achter
stallen in de bede (11 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 71 vo. 

6645 , Akkoord met den magistraat van de stad Nieuwpoorl, nopens 
zijn achterstallige quotas in de beden (14 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 71 V 0 -72. 

6646. Het verzoek van den gouverneur-generaal om betaling van 
20 50.000 gulden van het voorlaatste, en 2.500.000 gulden van hel laatste 

hulpgeld, wordt aan de colleges overgemaakt (14 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 72 en vo. 

6647. Akkoord met Jos. Roelandts, zoon van Frans Roelandls, gefail
leerd pachter van 's land s middelen, die gedurende zeven jaar gevan-

25 gen heeft gezeten (18 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 72 V 0 -73. 

6648 . Akkoord met Jan de Vos nopens de schulden van de weduwe 
van Cornelis de Vos (18 Juli 1656) 

Reg . 576, fol. 73. 
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6649. Akkoord met Walraud de Keerle, gefailleerd pachter van 
's lands middelen (18 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 73. 

6650. Akkoord met Pieter de Coster, borg van Thomas 
gefailleerd pachter van ·s lands middelen (20 .T uli 1656) 

Reg. 576, fol. 73 V 0 -74. 

Vendeville, 

6651. Kwijtschelding van de schulden van haar man, borg van een 
pachter van 's lands middelen , aan ck wed u we van .T an Rijckasijs 
(20 Juli 1656) 

5 

Reg. 576, fol. 74. 10 

6652. Akkoord met .Jan Verbanclc pachter van 's lands middelen 
(20 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 74 . 

6653 '*' . (( Verpachting-he van de baergien met de conditien. » Het 
gaat over de twee beurtschepen die dagelijks tusschen Gent en Brugge 15 

varen. Chrisliaan van Roosheke neemt de pacht aan van de eene voor 
2.150 pond groote . .Taak Herby de tweede voor 2.000 pond groote 

(20 Juli 1656) 
Reg. 576, fol. 74 V 0 -82 v o. 

6654. Overeenkomst met den magistraat van stad en kasseirij Sint- 20 

Winnoksberg·en, nopen s zijn achterstallige quotas in de beden 
(20 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 83. 

6655. Dergelijke overeenkomst met den magistraat van Venrne 
(20 Juli 1656) 25 

Reg. 576, fol. 83. 

6656. Voorstel om den gouverneur-generaal te gaan gelukwensellen 
met de groote overwinning welke hij op de Fransehen heeft behaald, 
en meteen om de acte acceptatie van de laatste bede te verzoeken. 
Besluit de collegiën te raadplegen (21 Juli 1656) ao 

Reg. 576, fol. 83 v o . 
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6657. Verder akkoord m et Jan Verban ek (zi e nr 6652) en met Jan 
Roelandt (zie n r 6647) (21 Juli 1656) 

Reg. 576, fo l. 83 v•-84 v•. 

6658. Moeilijkheden Lu schen cammie Lombaert van Ieper en com -
5 m ies va nd er Scheijog hen van Gent. De eer te doe t den laatste execu

teeren (22 Juli 1656) 

Reg . 576, fol. 84 v• -85. 

6659 . Betalin g van ves tin gwerl en Le Grevelingen (24 Juli 1656) 

Re a . 576, fol. 85 . 

10 6660. Verbod aan de commiezen van he l m aalderij geld om voorloo-

15 

pig achlerslallige renten te helalen (24 .Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 85 en v•. 

6661. Overeen] om st m et den m agis l raai. van de slad en I as el rij 
Belle voor zijn nc hl erslallige quola · i11 d<· beden (27 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 85 v• . 

6662. Men he luit Lot akkoord m el de pacht ers die nog chuld cn 
h adden b ij \\·ijlen commies -van Duerm c (27 .T uli 1656) 

Reg . 576, fol. 86. 

6663. Gunstig antwoord op het verzoek om anti cipatie van 200 .000 
20 gulden van de j ongste ubsidie, mils de acle acceptatie \ or.dt gegeven 

(27 Juli 1656) 
Reg. 576, fol. 86-87. 

6664. Verder akkoord mel Thoma endcville, gefailleerd p achter 
van 's lan ds middelen (zie n r 6650) . Akkoord m et Lo ui s Cardinael , borg 

25 van Pieter Iinolle, gefailleerd pachter n n he t di lr icl va n Ca el ; 
Hkkoord m el P ieler Hauw, borg van Niklaas ·wacneys, gefailleerd 
pachter va n he t I warlier va n Ieper (28 .I ui i 1656) 

Reg . 576, fol. 87 v •-88 v • . 

6665. Opdracht aan de commiezen om 200.000 guld en te I en en 
30 (z ie nr 6663) (29 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 88 v•-89. 
'115 
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6666. Overeenkomst met Karel Vermeir, zaakgelastigde van Pieter 
De Losy, gefailleerd pachter voor he t gebied van Plasschendale 
(29 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 89. 

6667. Aanstellen tot meier van Burcht van Jan de Baets, in vcrvan- 5 

ging van Joos van Wauwe (29 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 89. 

6668. Men besluit af te rekenen met den abt van Ter Duinen, voor 
de sommen hem toegezegd bij uitspraak va n den Raad van Vlaanderen 
(29 Juli 1656) 10 

Reg. 576, fol. 89 v o . 

6669. Overeenkomst met den magistraat van Kortrijk nopens zijn 
achterstallen in de beden (29 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 90. 

6670. Men besluit aan Jonker Antoon Volckaert het lichten van een 15 

compagnie ruiterij te betalen (29 Juli 1656) 

Reg. 576, fol. 90. 

6671. Brief aan den Raad van State, waarin het toes taan van het 
voorschot van 200.000 gulden gemeld wordt. Zie nr 6665. Bedankings-
brief van dezen Baad (31 .T uli) (29 Juli 1656) 2o 

Reg. 576, fol. 90 V 0 -9i. 

6672. Acte acceptatie (zie n•· 6630). ·• « Bij de selve acle acceptatie 
wort belooft datler niet on al ghedaeu worden ten aensicn van de pro
chien van het Brugghsche Vrije ond r participatie v:::tn het collegie 
van den Lande van den Vrij en. » (29 Juli 1656) 25 

Reg. 576, fol. 9i V 0 -93 vo. 

6673. Men be luit nog drie maand wedde te be talen aan krijg audi
teur van der vVaerden (1 Augustus 1656) 

Reg . 576, fol. 93 vo. 

6674. Sluiten van een overeenkomst met den magistraat van Pope- 30 

ringe betreffende zijn achterstallen in de beden (2 Augustus 1656) 

Reg . 576, fol. 94. 
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6675. Dergelijk akkoord met die van Ninove (2 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 94. 

6676. Men be luit de door den heer de Lumbres gelichte troepen 
(zie nr 6634) te betalen (3 ugu s tu~ 1656) 

Reg. 576, fol. 94. 

6677. Bepaling van de wedde van den sergeant-majoor van Oostend e 
(3 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 94 v•. 

6678 "' . << Resolutie te lichten 100 m annen lot hel bewaeren van de 
10 zeekusten, d'oncosten Yaliderende op het sub idie. >> (13 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 94 v•. 

6679. Belaling·sbevel voor die keurlingen (14 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 95. 

6680. Overeenkomst met Loys van Gheluwe, borg van Jan Pijn, 
15 gefailleerd pacht er (14 Augustus 1656) 

20 

Reg. 576, fol. 95-96. 

6681. Afrekeningen met het college van het Land van Dendermonde 
voor het leveren van faseijnen en andere ~n zijn aandeel in de lichting· 
van 6.000 man van 1655 (14 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 96. 

6682. Dergelijke afrekening met den mag istraat van Bouchoule en 
met dezen van As enede (14 Augustns 1656) 

Reg. 576, fol. 96. 

6683. Maatreg·.elen Yoor de betaling· van de keurlingen (16 Augus-
25 tus 1656) 

Heg. 576, fol. 96 V 0
• 

6684. Men besluit sergeant-majoor Waterleet af te danken (16 Augus
tu 1656) 

Reg. 57û, fol. 96 V 0
• 
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6685 . Men besluit krij gsauditeur d 'Aranda , die Vander Waerden 
vervangt, te betalen zooal zijn voorganger (16 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 96 v •. 

6686. Men besluit zes m aand wedde te betalen aan den bevelhebber 
van het fort te Burcht, m il hij de velden d ie omtrent het fort liggen 5 

door de eigenaars laa t bebouwen , en een red oute toemetselt (16 Augus
tus 1656) 

Reg . 576, fol. 97. 

6687. Opdracht aan commies Volckaert om 27.500 gulden Ie leenen 
aan d en zes tienden penning, zijnde wa l nog le betalen blijft van het 10 

hulpgeld van 400.000 g uld en van 1656 (16 A11 gustus 1656) 

Reg. 576, fol. 97. 

6688. Accoord met de gevolmachtigden van Stad en Land van Aalst, 
nopen s d e achi erstall en in de bede. (16 A 11 gll s i.11 S 1656) 

Reg . 576, fol. 97 v• . 

6689. Betalingsbevel ten gunste va n krij gsa udit eur Aranda. Zie 
nr 6685 (17 Augus lu 1656) 

R eg . 576, fol. 98. 

6690. Betaling van de eerste soldij voor 1656 aa n zes compagnieën 

15 

di e le Oostende liggen (17 Augustu s 1656) 20 

Reg. 576, fol. 98. 

6691. Overeenkom st met de weduwe van Antheunis ~1aeserias (P), 
gefa illeerd pacl1l cr van het di tr ict van Poperin ge (18 Aug u Lu s 1656) 

R eg . 576, fo l. 98. 

6692. Men be luit het hulpgeld van 100.000 en dat. van 400.000 over 25 

het land uit te zend en (18 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 98 v • . 

6693. Afrekening m et den mag istraat van Dend ermonde, als vooren 
(zie nr 6681) (22 Aug u lus 1656) 

Reg. 576, fol. 98 v •-99. 30 
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6694. Betaling van de achters tallige wedde van deu << chirurg ijn 
m aior » Denij s Mauricques (27 Aug ustu s 1656) 

Reg . 576, fol. 99. 

6695*. << Resolutie an sijne hoogheij t con ent te vraeghen om te 
5 moghen doen vergaederen de steden , cassetrij en ende landen , end e 

hun vooren te handen dat sijn hooghcij t bij acte acceptatie subsidie 
hadde vernietight alle particuliere vuijtcoopen van de wintergarnisoc
ncn ende op het te rnaeken reglemen t. >> (25 Augustus 1656) 

Reg. 576, fol. 99 V 0 -100. 

10 6696 ~ . << Brief van sijn hooghcij L d am·in consen terende. >> (29 Augus-
tus 1656) 

Reg . 576, fo l. 100 V 0 -101. 

6697. Afdanking van de honderd m an (zie n '· 6678) gelicht om de 
kusten te bewaken , die lagen in de fort en Blankenberge en Isabelle 

15 (31 Augustus 1656) 

Reg . 576, fol. 101. 

6698. Op vcrzoek van m arkies Strozzi wordL deze beslissin g vernie
tigd (1 September 1656) 

Reg. 576, fol. 101. 

20 6699. Accoord m eL den magistraaL van heL Land van Waa , nopens 

25 

zijn achlcrslallcn in de beden (4 Scplelliber 1656) 

Reg. 576, fol. 101 v o. 

6700. Men besluit de ruiterij compagnie van Welden , die aan zee 
lig t, lc beLalen (5 September 1656) 

Reg. 576, fol. 101 vo. 

6701 *. << Compareert ter vergaederin g he als ghedeputcerde van 
sijne hoogheijt den bisschop van Brugghe eerst in ordine, den presi
dent van Vlaenderen ende daernaer de auditeurs van de rekeninghen 
ende staen oock in dat ordre bij brief van commissie. >> Deze afvaar-

30 diging komt de anticipatie vragen van de laatste 200.000 gulden van 
het hulpgeld , de betaling van de 1.000 keurlingen , het leveren van 
fascijnen , wagens en andere. Tenslotte nog een hoeveelheid buskruit. 
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Brief van den gou\lerneur-generaal gedagleekend 16 Augustus (9 Sep
tember 1656) 

Reg. 576, fol. 102-104. 

6702. Hel gevraagde wordt toegestaan, uitgenomen wat betreft het 
buskruit. Brief zulks meld·end. Opdracht aan de commiezen om het 5 

noodige geld te leenen (Landhuis van het Vrije, 9 September 1656) 

Reg. 576, fol. 104-105 vo. 

6703. Burgemeester d' Auxy deelt mede, dat het aan den prins van 
l\'assau zeer aangenaam zou zijn dat de Staten zouden peter zijn van 
zijn pas geboren {lochler. Dit "\Yordt aan de collegiën medegedeeld .!.0 

(11 ~ptember 1656) 

Reg. 576, fol. 105 vo. 

6704. Aanbesteding aan Donaas van Oost van eenige werken aan de 
kapel te Raversijde en aan het fort ]sabcllc (11 September 1656) 

Reg. 576, fol. 105 v o. 15 

6705". « Resolutie jeghen den 19 September 1656 te vertreeken 
naer Ghendt omme des anderen daeghs te hooren de subalternen op 
het generaal tractaat van exemptie van de wintergarnisoenen ende sub
sistentie van de soldaten jeghens weleken dagh alle de subalternen 
sullen beschreven worden te compareren binnen, het voornoemde 20 

Ghendt. » (12 September 1656) 

Reg. 576, fol. 106. 

6706. Acte acceptatie van het voorschot (zie nr 6701) (14 Septem
ber 1656) 

Reg. 576, fol. 106-107. 

6707. Betali11g van werken aan de forten Isabella en Sint-Donaas 
(15 September 1656) 

Reg. 576, fol. 107. 

6708. Bedankingsbrief van den gouverneur voor de toegestane anti-

25 

cipatie (zie nr 6701) (14 September 1656) 3o 

Reg. 576, fol. 107 en V 0
• 
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6709. Maatregelen tegen Boudewijn van der Mersch, die weigert 
gelden, toekomende aan den gefailleerden Jan vander Banck, uit le 
betalen aan cJe !';falen (15 September 1656) 

Reg . 576, fol. 108 en v•. 

5 6710 ·. « Resolutie den coninck van Enghelant alsdan sijnde tot 
Brugghe ende degonne van sijne suite vrij te laeten van de rechten 
op sekeren taux. >> (18 September 1656) 

Reg. 576, fol. 108 v•-109. 

6711. Liquidatie van de uitgaven voor de vloot van Oostende van 
fO het jaar 1656 (19 September 1656) 

Reg. 576, fol. 109. 

6712. Betaliug van werken te Oostende (19 September 1656) 

Reg. 576, fol. 109 v•. 

6713. Bepaling· op 7 Maart 1657 van den dag van auditie der reke-
15 ningcn (19 September 1656) 

Reg. 576, fol. 109 v•. 

6714. Accoord met den magi lraat van de kasseirij Ieper nopen 
zijn achterslallen in de beden (22 September 1656) 

Reg. 576, fol. 109 v•-110. 

20 6715. Maalregelen ten gunste van Chri Loffel Marquez, gouverneur 

25 

van Grevelingcn (23 September 1656) 

Reg. 576, fol. 110. 

6716. Men besluit twee maanden " ·edden en oldijen uil te belalen 
(25 S~plember 1656) 

Reg. 576, fol. 110 v •. 

6717*. « Advisen van de heeren principaelen op het contract lot 
het doen ce eren van de particuliere vuijtcoopen. » Zie n• 6705 
(25 September 1656) 

Reg. 576, fol. 111-115. 
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6718. Maatregelen betreffende een proces gevoerd door com m ies 
Caloen tegen weigerachtige schuldenaar (30 eptember 1656) 

Reg. 576, fol. 114 V 0 -115. 

6719. Men besluit de troepen te onderhouden die de Leie bewaken 
(2 October 1656) !'i 

Reg. 576, fol. 115. 

6720• . « De vergaederinghe gaet in COl'pore naer Brussel omme te 
accorderen over den generaelen vu ij tcoop m et proj ect van ' t selve 
accort, ende conditien . » · « Bij de prop o itien presenteert de Provintie 
van alle subsidie de loopende middelen blij ven de aen de provintic tot 10 

20 duij sent ralien daeghs a ses stuij vers ieler ratic ende blij ckt bij de 
selve propositien dat in de generaele con vocatie oock ghehoort is de 
noblesse . )) (3 October 1656) 

Reg. 576, fol. 115 V 0 -119. 

6721. Brief van den Raad vau Financiën , m et vcrzoek om placquillns 15 

te betalen aan de garnizoenen n n Mardijk en Grevelingcn. Hierin 
wordt toegestemd (7 October 1656) 

Reg. 576, fol. 119. 

6722. Voorstel van den gouverneur-generaal nopens de afkoop van 
de wintergarnizoenen. • « Point en van '' eg hen sijn hoogheij t an de 20 

vergaederinghe sijnde lot Brussel overghegeven , daerbij versacht 
wordt onder andere dat de provintie au haer saude hauden de oncos ten 
van feu ende lumiére in de corps de g uarden , het onderhaut van de 
soldaeten in de ho pitalen fournitures, ofle dat ciaerover eene somme 
fixe saude ghcs lelt worden . Item den tran sport van d e soldaeten oock 25 

mede dat de provintie saude moeten draghen de oncos len van pion
niers, keurlinghen , facinen , fourage , remontpeerden , vivres ende 
ammonitie van oorlog-he ende andere mcl de marg in acle resolutie van 
de vergaederinghe daerop slaend e. )) (9 October 1656) 

Reg. 576, fol. 119-122. 

6723". « Adviscn van de hceren prin cipaelen op de voo rn oemd e 
pointcn (zonder datum) 

Re"" . 576, fol. 122-124 v o . 

30 
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6724. De Stalen aanvaarden gedeeltelijk het voorstel van den gou
verneur-generaal en verwerpen een ander deel (16 October 1656) 

Reg. 576, fol. 124 V 0 -125. 

6725. Leven lange aan telling uoor den konin g van den heer 
5 De Finottes, Philippe d 'Ennetiéres, lot auditeur van {Ie rekeningen 

van de Stalen (21 Oc tober 1656) 

'10 

Reg . 576, fol. 125-127 v o. 

6726*. « Ac lc acceptatie van de voorseijde presentatie ende 
accord t. » Zie 11 '" 6724 (9 Tovember 1656) 

Reg . 576, fol. 12ï v 0 -136 v o . 

6727". << Recueil van de swaerigheden res ulterende vuijt de voor
seijde ac lc met marginaele solutien van weghen sijn hoogheijt. » 

(Zonder datum) 
Reg. 576, fol. 136 V 0 -137 vo. 

15 6728 <c . « De sel ve acte overghelevert sijnde an de vergaedering he 
gheduerende sij was tot Brussel, wordt in deliberatie gheleijt of de 
vergaedering-he in pcrsoone de selve acle an hunne principaelen souden 
gaen represen teren ; resolveren die van Ipre tot Brussel te blijven ende 
alle de andere naer hun pr incipaelen te vertreeken ende goetghevonden 

20 vuijt elck lidt eenen heer te gaen rapport d oen aen de heeren princi
paelen. >> (11 November 1656) 

Reg . 576, fol. 137 V 0 -138 v o. 

6729 ~ . « Advisen van de principaelen ende resultat de gheaccor 
dccrde 20 .000 rations te augmenteren met twee duij sent gulden . » 

25 (Zonder datum) 
Reg. 576, fo l. 138 V 0 -14i. 

6730 ". « Replicq ue j eghens de voorseijde acte acceptati e met de 
marginaele intentie van sijn hoogheij t. » (23 J\ovember 1656) 

Reg. 576, fol. 141-144 v o. 

30 6731 1
• « J\ aerclerc replieg ue mei de ghelij ch.e appo tillen. » (1 De-

cember 1656) 
Reg. 576, fol. 145-147 V 0

• 

116 

, 
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6732'. « i\aerdere acte van acceptatie. » (3 December 1656) 

Reg. 576, fol. 148-159. 

6733*. << Resolutie sijn hoogheijt ende ministers te gaen bedancken 
over de favorable resolutie. )) Ziehier de inhoud van het uiteindelijk 
besluit : gedurende één jaar te beginnen met één December, zullen 5 

de Staten dagelijks 22.000 rantsoenen opleveren, ten bedrage van zes 
schellingen ieder, tezamen beloopend tot 2.409.000 pond van 40 schel
lingen. Deze som zal worden opgebracht eenerzijds met de loopende 
middelen, anderzijds met uitzendingen op den voet van het transport 

an 1631 (3 December 1656) 10 

Reg. 576, fol. 148-159. 
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VOORNAAMSTE AANGEHAALDE BRONNEN 
EN WERKEN 

Bronnen: 

Al de verwijzingen naar registers, die slechts met een nummer worden 
aangeduid, betreffen de Registers van het Fonds Staten van Vlaanderen op 
het Rijks Archief te Gent. 

Bronnenuitgaven : 

A.ctes des États-Généraux de 1632, uitgegeven door GAGHARD (Brussel, 1853-
1866), in-4°. 

Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affa ires des Pays-Bas au 
XVII• siècle, u. III , IV, VI, uitgegeven door J. CUVELIER en J. LEFÈVRE 
(Brussel , 1930-1937), in-4 °. 

Verslag over den Veldtocht van 1636, door J.-B . VINCART (COLECCION DE Doeu
MENTOS INEOITO S PARA LA HISTORIA DE ESPANA, d. 59). 

Verslag over den Yeldtocht van 1637, door J.-B. VINCART (CoLECCION DE Doeu
MENTOS lNEDITO S PARA LA HISTORIA DE ESPANA, d. 99). 

Verslag over den Veldtocht van 1642, door J.-B. VINCART (CoLECCION DE Doeu
MENTOS INEDITOS PARA LA HISTORIA DE ESPANA, d . 59). 

Verslag over den Veldtocht van 1643, door J .-B. VINCART (COLECCION DE Doct:
MENTOS INEDITOS PARA LA HISTORIA DE ESPANA, d. 75). 

Verslag ove1· den Veldtocht van 1644 , door J.-B. VINCART (uitgegeven door 
P. HENRARD , Brussel , 1869). 

Verslag over den Yeldtocht van 1645, door J .-B . VINCAnT (COLECCION DE Doeu
MENTOS INEDITO S PARA LA HISTORIA DE ESPANA , d. 67). 

Verslag over den Veldtocht van 1647, door J.-B. VINCART (uitgegeven door 
A. RODRIGUEZ VILLA , El Coronel Francisco Verdugo , Madrid , 1890). 

Verslag over den Veldtocht van 1648, door J.-B. VINCART (uitgegeven door 
P . HENRARD, Brussel, 1869). 

Verslag ove1· den Veldtocht van 1649 , door J.-B. VINCART (uitgegeven door 
E. LAMEERE , 13. C. R.H. , 5" r. , d. III , 1894, blz. 325-410). 
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92ft- \'OORNAAMSTE AANGEH AALDE BRONNEN. EN WERKEN 

Werken: 

J. DHONDT, Bijdrage tot de kennis van het Financiewezen der Staten van 
viaanderen (NEDERLANDSCHE HISTORIEBLADEN, d. lil , 1940, blz. 149-181). 

H. MALO, Les corsaiTes dunkerquois, Parijs , 1913, in-8 °. 

DE VEGIANO, Nobüiaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, Leuven, 1760, 
in-12. 

M. R., Supplément au Nobilia'ire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 
Leuven, 1775, in-8 o . 

M. R., Suite du Supplément du Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de 
Bourgogne , Mechelen , 1779-1780, in-8°. 
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PERSOONSNAMENREGISTER 

A 

AARSCHOT (HEUTOG \'A~), 5420, 5948, 6403, 6476, 
6481. 

ACCAERT (CLAES), pachter, 2537. 
ACCAERT (JACOB), pachter, 2638, 3508, 3694, 

3698. 
ACCAERT (JAN ), pachter, 3508. 
ACKEH (JORIS VAN ) , 3276. 
. ·\ORIAE~SSENS, kanunnik, 750. 
AnniAE~SE~s (BENEo rcrus ), pachter, 750, 3525. 
!\ELMA~ (AORlAA~ ) . aannemer, 92::'. 
AELST (kapitein VA~ OER ) , 6170. 
AELTf\E (PIETER VAN), 1299. 
AGIJS (JAN), 5847, 5912. 
AGUIRRA (LUYS OE) , 3967. 
:\ILLY (HENDRIK 0'), 3014. 
AKEN (HUDRECHT VAN), 2798. 
ALAM .. vn, kapitein, 4253. 
. \LBELOA (00~ FRANCESCO D' ) , 6497. 
.<\LDERDOEN (FR .), pachter, 4011, 5313. 
ALE.MAN, COlonel, 6111. 
r\MALFI (HERTOG DE), Picolomini, 400!J, 1,022. 

4034, 4058, 4067, 4077, 4119, 4245, 4329, 4364. 
A~AREINS (FRANS D' ) , 6376, 6417. 
ANDERLECHT (PROCES), 1968, 2130. 
ANDERROGI-IE (FR.), 1787. 
A.NORIES (JOOS), 1290. 
. ·\~DRIES, pachter, 4640. 
ANNE. Zie HAME. 

A~:<É (GILLIS), 6454. 
APRE (LAURENT), pachter, 3117, 3177, 3507. 
r\RANDA (0'), 6685, 6689. 
ARROY (PIETER ) , 4270. 
ASSCHE (JACOI! VA~ ) , pachter, 116. 
. \SSE~T (JACQUES), 4218, 4252. 
AUSTRATE (JAN), pachter, 1307. 
A UWEGEM (BARON VAN), 285, 290. 
AUXI (DOUAIR IÈRE VAN), 3616. 
AUXY (u'), burgemeester, 6703. 
AVILA ( DIEGO GOM.J\lEZ D'), 4809, 4831. 
AYSEAUX (MARKIES 0') , 5870, 5930, 6036. 
. '\YTO~A (MARKJES n' ) , gouverneur-gen eraal 

ad interim, 82, 97, 525, 540, 728. 

B 

BAECKELRODE (FLORIS) , 2888, 6456. 
13ACKER (HE\DRIK DE) , 2890. 
BACKERE (PROCUREUR DE) , 3941, 4543, 4G58. 
BACKERE (CORNELIS DE) , 2706. 
BACKERE, 3639, 3965. 
BACKERE ( COR~ELIS DE ) , baljuw van \\'aas. 

doncl<, 2706. 
BACQUÉ (N ICOLAAS ) , 888, lOEi . 
BACQUELRODE (ALDERT DE ) , 4054. 
13ACQUELRODE, baljU W, 4311. 
BAECKE (JAN ) , 6259. 
IJAEKE (DA~IEL DE) , 511!., 5597. 
BAELENS (PHILTPS) , 6509. 
13AERS, pensionaris van G e nt, 276, G74, 88G, 

1073, 1133, 1445, 1463, 1684, 1688, 2855, 3423, 
3668, 3723, 4939, 5512, 5667, 6092. 

13AJ::RS (PI ETER ) , 1420 . 
BAERS (JA~·J3APTIST), 3512, 5141. 
BAERT (ADR IAAN ) , 1,527. 
13AES, 4269. 
IJAES (WILLEJ\1 DE ) , 5131. 
13AETS (JOOS ) , 2955. 
IJAETS {JAN DE) , 6667. 
13AKE {PAULO), officier, 1223, 1296, 1314. 1362, 

1906. 
J3ALDEREZ, OffiCier, 1984 . 
BALDEZ {DE) , Offi c ier, 825, 883. 
BilLENS (f'ILIPS ) , 5397, 6125, 6191. 
13ALTIJ~, 1245. 
IJA~CK (JAN VA~OER), pae hter, 1270, 2.12i, 49;~5, 

5288, 5431, 5915, 5931, 6709. 
13ANCK (HOGIER VANDER ) , 4955. 
I3ARAQUIN, mestre de camp, G502, G616 . 
BARVOET, paehter, 5725. 
13ASCAPPÉ, kapitein, 5747. 
BAST (VAN DER), pachter, 933. 
BASTIE." {FLORENT), offi c ier, 1397, 1975. 
13AUTERS (ÜLIVIER ) , 5709. 
BAUWE~S (JOOS ) , 3276. 
BARDANÇON ( PRI.~S OE) , 5350 . 

DASSELAERE (LIEVE~ \'A~) , 17, 'il6, 734. 
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BASSIGNY (GRAAF DE) , 5953, 5959, 5960, 5962, 
5963, 5984. 

BEAURAJN (GRAAF VAN ) , 5859. 
BECK (J. ), generaal, 3704, 4008 4028, 4032, 

4043, 4074, 4075, 4103, 4104. 
BEELAERT (ARENT ) , 4409. 
BEER ( NIKLAAS IGNATIUS DE), 6583. 
l3EERNAERT (lVJAXIMJLIAAN ), alferis, 172, 348. 
l3EHAGHEL (AN"fOON), 605. 
13EKE (JEROSIEM ) , 5730. 
13EKAERT (JAN ), 5772. 
BEKE (COMM IES \"A~ DER ) . Zie NOEUFRIVES 

(HEER VAN ) . 

BEKE (PI ETER VA~ DER ) , 3014, 3480, 3506, 3719, 
4114, 4269, 4320. 

BEKE ( AUGUSTIJ~ VAN DER) , 5991, 6264. 
BEKEN (A:-< DRIES VA~ liER ) , pachter, 551 , 715, 

776, 'J33, 986. 
BELKI:'-1 (,JA:-< ) , 5409. 
BELLE (JEROS!\IE VA'l ) , 6261. 
8El.LE (COR'lELIS VA~ ). 4714. 
BELLE (!.\'lATHIJS VAN), 5646. 
BELLE!\1 (HEER VAN ) . Zie RIJ!\! (CHARLES). 

BELS (JACQUES ), 5358. 
BENTIVOGLIO, COlonel, 4849. 
l3F.RCHHI (CHRISTOFFEL VA"-1 ) ,. commies, 245. 
DERCHHI (0STEN \'A~ ) . 628, 1957, 4582, 4620, 

'•666, 5713, 6254. 
BERCLOWARGO , c olonel , 4849. 
BERG (HENDRIK VAN), 386. 
DEnGHE (THOMAS VA~ DEN ), 5300, 5126, 6135, 

6543, 6565, 6618. 
BERGHE (JA'l VAN ) , 5196. 
BEn'lAERT (JACQUES), 2783, 3079. 
BEnTHOLF (JONKHEEn FILIPS), HEER VA'l 

SCHILTHOVE, 3618. 
BERTI, 668. 
BERTON, colonel , 1157, 1169, 1182, 1387, 1677, 

1897, 1946. 
BERVOET, mestre cle camp, 2986, 2990, 3315, 

3325. 
13ERVOET, regim e nt, 29-24, 2997, 3343. 
13ESTELE (JACQUES VAl\ ) , pachte r , J l. 
f3EZARRA (ANTONIO ) , 3729. 
VAN DER 13IEST (.J. 8. ), 6207. 
BIETAUW, mestre de camp, 972. 
f3ISSCHOP (ARNOUL DE), 1731. 
DLAKE, admiraal , 5726, 5744. 
13LENDE (FR. oE ), pensionaris van Brugge, 

461, 3093, 3456, 3564, 5852. 
l3LETTERSWIJCK, 4099. 
BLIECK (CAERLE) , pachter, 1385. 
BLIJLEVEN, kanunnil\, 4588, 5367. 
l3LOCK (MAILLIAERT ), 6361. 
BLOMl\lAERT (ARE:'IT ), pac h ter, 769. 
8LO~B1E (GERARDTJ'lE), 3094. 

BLOMME'lDALE, 4426. 
BLONDEEL (M .) , 6520. 
BLONilEL (P . F. ) , 6029. 
BLONDEL (NICOLAS ), 3682, 5474, 5607, 5632, 5982, 
BOCK (BERNAERT DE) , 5597. 
BOCK (FR. DE), 5753. 
130CQ (OLIVIER DE) , 5114. 
BocK (advocaat DE) , 5644. 
BODDENS (LOYS ) , 1432. 
BOEDE:'<S (VALENTIJN), 1347. 
BODDENS, l(apitein, 4454, 5267. 
BOGAERT (JAN ), 2770, 2783, 3034, 3055, 3061, 

3'232. 

l30IS (GABRIEL DU ), Officie r, 2259. 
BOMAL, regiment, 4597, lt617, 4620. 
BONNE (ABRAHAM ) , c ommi es, 4051. 
BONNE (JACQUES ) , 2934, 301G, 3480, 3541. 
130~NE (MICHIEI..), 3480, 3541. 
BONNE (PIETER), 946, 1033, 1099, 1247, 1384. 
BONNIÈRE (JACQUES DE), 5732. 
1300GAEROE ( VA~ DE.~) , 1020, 10'23. 
1300GAERUE (GEERT VAN DE~ ) . 1903, 3592. 
BOONE (.JAN) , 5114, 6586. 
l300NE (THOMAS), 5308. 
l300TERDAELE (.lOOS), 103G 
DOSLEER, raacl s il eer , 180. 
BOSSCHE (VAN DE'I), pachter, 287. 
BOSSCHE (VAN DEN ), 5430. 
BOURBAEY (.J .) , 1014. 
BOUREAV (A'ITOON DU), 6418. 
BOURGOIG~E, a artsdial\en , 2010, 2031, 2656, 

5430. 
BOURGOIGNE, lmpitein, 2656. 
l30UTHEM (JAN ), 5308. 
BOVEN (JASPAHT VA:'i ) , 2774. 
BRABANDERE (THOMAS DE ), baljUW van 

l3urcht e n Zwijndrec ht, 1312, 1504, 1616, 
1628, 1646, 1662, 1696, 1775, 1992, 2031, 2074, 
2110, 2158, 22!)7, 2317, 2324, 2339, 2359, 2545, 
2552, 2697, 2852, 2886, 2956, 3301, 3546, 3594, 
R620, 3623, 3872, 4408. 

BRAEI\~IA'l, 371. 
l3RAEJ\I , 3308. 
DRAS (A.NTOON), 4318. 
BRICHOVE (PIETEn \'A'I), pachter, 772. 
BREDER ODE, Hollanclsch aan Yocrdcr, 4008. 
BRAUWER (JAN DE ) , 1100. 
f3ROUCKE (JOOS VAN), 5229. 
BRIE (sergeant-majoor DE) , 501, 938, 956, 

1044, 2128, 2208, ~244, 3338, 3377, 3500, 3520, 
3617, 4098, 4506, 6415 , 4688, 6421. 

13RIEN (DE), officier, 2181 . 
f3RIO~. colonel , 401, 2318. 
BROCKET (Joos), a ann e m e r, 2723, 2838, 3136, 

3172, 3176. 
13RUAY (GRAAF VA'l ), 4709. 
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BRUGGE (PIET VANDER ), 1757. 
13RUGGHEMAN (JACQUES), 2654. 
13RUGGHEMAN (JAN ), I achter, 289, 982, 2654, 

3886, 4419, 4699, 1;955. 
BRUIJNE (JAN DE), 5131. 
BRUN, raadsheer, 4697, 5021, 5024. 
13RUNOOGHE (JAi'i), 1245. 
13RUSSEL (ERASMUS \'AN ), pachter, 9"24. 
BUCQ (BARTHOLO;.JEUS DE), ingenieur in dienst 

van de Staten, 86, 105, 183, 223, 243, 469, 
498, 558, 821, 920, ~22, 935, 1054, 1090, 1230, 
1664, 1989, 2117, 2133, 2612, 2806, 2891, 3048, 
3096, 3118, 3399, 3420, 3427. 3453, 3457. 3537. 
3668, 4826, 4990, 5206. 

llUCQ (PIETER DE), 3584. 
IJUISSO:'I (MAARTEN), 3690. 
llULARD, sergeant, 2920. 
BULCKAERT (ADAM ), 4840, 6499. 
13ULCKAERT, notaris , 463~, 4r.68, 5154, r.û40. 
13ULTEEL (J. 13.), 502. 
llU:'IUELE (JA:'< DE), 2803. 
BUSBROUCK (ANTOÖN), 4357. 
BUSQUOY (GRAAF VAN), 3748. 
llUSSCHE (GERMATN VANDEN), 4419. 
HUSSCHERF. (FILTPS llE ), pachter, 3014, 327G, 

4224. 
l1USSCHERE (JA:-l llE), pachter, 2514. 

c 
CAIRO (douairiere LUCAS ), 3200. 
CALAERT (1 !KLAAS), paChter, 26. 
CAWiES (JACQUES), 5417. 
CALilERO:-i (JUA~ ) . offi c ier, 2429. 
CALLANT (GILLIS), 5431. 
CALOE~ (FRANS VA:-1), ommies van d en 

ouden impost, 73, 521, 695. 
CALOEN (VAN), commi es, 331, 1019, 1174, 1390, 

1582, 1909, 2006, 2182, 2430, 2594, 2823, 2879, 
3039, 3060, 3124, 3187, 3487, 2551. 3805, 3815, 
4078, 4082, 4363, 4373, 4573, 4622, 4909, 5353, 
5377, 5729, 5851, 5910, 6015, 6718. 

CALU\VAERT (ANNE·MARIA), 65 3. 
CAl\BRGO (BARON VAN ), hooger Officier, 68, 

846, 865, 931, 2835, 3073, 3130, 3397, 4342, 
4383, 4723, 4976bis, 5015, 5358, 5730, 5918, 
5965, 6282, 6367. 

CANTELMO (DON ANDREA), bevelhebber, 1855, 
1862, 2163, 2211, 2212, 2950, 2953, 2961, 2964, 
2980, 3077, 3311, 3349, 3382, 3394, 3451, 3464, 
4111. 

CARACE:-.1.\ (~lARKlES \'A:'I ), hooger Officier, 
3952, 4303. 

CARDP<.~EL (Joos), pachter, 4 90. 
CARDI:O•lAEL (LOUIS), 6664. 
CAHPEXTlEH (DAVIO), 5766. 

CATIPENTIER (PHILIPPE), 5844. 
CARRON (JAN), 6413, 6423, 6lt53. 
CASSELE (CHARLES VAN), 3558, 5397. 
CASPAR (MICHAËL), 1647, 1706, 1711. 
CASSETTA (MARCUS) , proces van de Staten 

tegen, 195~ . 2089. 
CASTANEOA (fo'RA:'ICISCO DE), 6391. 
CASTECKER (Dr), 5810. 
CASTEELE (J. VA:>/ DE), pachter, 513, 585, 750, 

041, 1413, 1761, 1798, 1935, 1951, 2197, 3525. 
CASTEL·RODRIGO (MARKIES), gouverneur-gene-

raal, 3 oo, 3803, 3804, 3817, 3914. 
CASTELLO (CORNELIS), 2536. 
CASTILLO (FERNANDEZ), 989. 
CASTRO (SA:'ICHO DE), gOU\' e l'nenr \ ' :\11 Sas-

\'tll1·Gent, 1471, 1473. 
CASTRE (FI.ORENT), officier, 960. 
C\TELIJI\ZOO:\ (JOOS), geneesheer, 5028, 6384. 
CAULIEn (HEmY), pachter, 2514, 2753, 2887. 
CAUSEIJE (JA~i \ ' A:-1 DE), pachter, 167. 
CAUS (JAN VAl\ ), pachter, 760. 
CERESO (hll), pachter, 17, 361 . 
CERPAl:-1 ( PIETER), 3619. 
CEULEGEM, 5010. 
CEX (JACQUES), 330. 
CHAPUIS (FRA:>ICISCO), 5163, 517!J. 
CllASTEL (PA \VEL DU ), 158. 
CHASTELA I:'I (FILIPS ), pachter, 1304. 
CL~EIJS (PJETER), 3886, 4553. 
CLAES (CLAAS), pachter, 18, 26, 146, 171, 1981 

199, 212, 2'>1, 233, 235, 291, 532, 574, 579, 580, 
706, 734, 758, 94", 998, 1028, 1068, 1069, 1149, 
1430, 1724, 1914, 1985, 2029, 2034, 2041, 2082, 
2363, 2536, 2645, 2685, 2720, 2873, 3225, 3808, 
4271, 4493, 4813. 

CLAYE (JAN), 6012 . 
Cl.AYSSENS (JAN), 2770. 
CLAUDE, Officier, 2060. 
CLAIS (MAARTE:-<), 5756. 
CLERCQ (ADRIAA:'> DE), 5118. 
CLERCQ (llAR0:-.1 DE), officier, ~OG!J. 

CLEHCQ {FILIPS DE), 1432. 
CLERCQ (JOOS OE), 3276. 
CLERCQ (LIEVEN DE), 1183. 
CLEnCQ (SIM0:-1 DE). 6024. 
COBBAEHT, commies van de impositiën van 

Ieper, 2421, 2612, 2644, 2688, 2735, 2879, 
3124, 3262, 3326, 3447, 3509, 3675, 3677, 3694, 
3815, 3823, 3825, 3874, 3883, 3918, 391,6, 431!), 
4557, 4840, 5154, 5425, 6040, 6042, 6163, 6466. 

COBBAERT, n otaris, 2685. 
COIIERGHEH (WENCESLAS), 2487. 
COCHET (HOIIERT). ontvanger van tie Landen 

Yan Debat, 834, 1656, 1697, 30~. 

COCQUYT ( ~1. ) , 1787. 
COECQ. ingrniour. 2031, 212!J, 2178. 
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COLIJRA~T (JAN), 4361. 
COLI~ (WILLEM), 5753. 
COLLAERT (JACOB), 1725. 
COLLIN (HENDRIK DE), 1558. 
COLMAN (SERVAAS), 1356. 
COLO~NA, officier, 220, 228, 236, 347, 355, 363, 

401. 
Cü:'<I:'<CK (JA:-< DE), 1577. 
Cü~INCK (i\1ICHIEL DE)' 5073. 
CONTZIJDE (JA~ VAN) , 156. 
COORNAERT (FILIPS), 5047. 
COORNAERT (PI ETER), 287, 1449, 1522, 1865, 

1866, 1980, 2242, 2325. 
COORNAERT (JACQUES), 4224, 4347, 4402, 4542, 

5060, 5636, 5745, 5823, 6136. 
COOS1BXS, 5083. 
COPPENHOLLE (WILLE,\! VA:'<), 5416. 
COPPE'\S ( \VILLE..l\1 ), 3192. 
COOLAERT (JACOB), 3509. 
CORBENIDE ( JASPAR VA'\), 4573. 
CORDOBA (GONZALEZ llE) , bevelhebber, 438, 453, 

46'2, 466. 
COflDIA:-1 (GILLIS ), 3584. 
CORRYilE~.\EnE, ammunitiOI1::ll' iS, 5205. 
CORTE (DE), 1068, 1149, 2161. 
COHTE (JACQUES DE), 3460. 
CORTE ( JA~ DE) , 1368, 2645, 2720, 2873, 3006, 

3224, 3225. 
CORTE (PASSCHIER DE), 4955, 4970, 49 4. 
CORTEBOOM (FRA:-<S ) , landm e t er, 2()8, 1608. 
CORTEKB1E (PIETER ), 6612. 
CORTE\VIJLE ( E~I~I .\~UEL) HEER \'A~ LAKE~, 

1107, 2679. 

CORTEZ, kompagnie, 4871. 
COSTA (ANDRIES DE J.A ), 6633. 
COSTER (PIETER DE), 6650. 
CGTENGIJS (WILLEM VA~ ), 543. 
COUCKE (P. ) , 2536. 
COUDENBURG, lmpitein, 807, 865, 1086, 1191, 

1247, 1828, 4661, 5266, 6050. 

COUHLAY ( FR. DE) , pachter, 1199, 1729, 179-2. 
COUSSE~IA:-1 (GISLAIN ) , 4714. 
CREQUY (PHILIPPE DE) , mestre de c amp, 332, 

652, 694, 878, 991, 1017, 1095, 1117, 1121, 1131?, 
1136, 1155, 1167, 1168, 1223, 1370, 1372, 1389, 
1534, 1577, 1723, 1946, 2056, 2160. 

CREQUY (DE) , kapitein, 1094. 
CRIEL (GILLIS), 3092. 
CnoEs ( LAURE IJ'<S), gouclsmict t e Brugge, 

1030. 

CROES ( PIETER), pachter, 3963. 
CROISIER (PHILIPS), 3249. 
CROOCQ (GILLIS DE) , 2546, 2937, 4229. 
CHOOCQ (P . DE) , 129, 1103, 1324, 1462, 1752, 

1878, 2546. 

CROOCQ (\V. DE), 308. 
CROO~E~DAEL (HENDRIK DE) , 6529. 
CROP ( INGHEL), admiraal, 5753. 
CROY (DE) , Officier, 2060. 
CROY (ALBERT-FRANÇOIS DE), GRAAF VAN MEGEM. 

Zie MEGEM . 

CRUIJDE.'lARE (JA. DE), 4836. 
CUUPERB (CHARLES DE), 3724. 
CUUPEf\ E (PIETEn DE) , SChipper, 2996, 1;902, 

6221. 
CUVII.LO~ (P. ) HEER VAN VLEDERIJKE, 2678. 

D 

DAELE (CATHARI)IA VAN ) , 4928. 
DAEL~IA:'l ( WILLE~! ), 1957. 
DA lLLY (PIERRE), 1058. 
DAM11E ( LiEVE~ \'A~ ), procureur, 27 4. 
DA~CKAERT (HENDRIK ) , pachter, 673. 
0 .\\CKAERT (Passchic r ), 1750 
DAXCKAERT, 5270. 
DA~DRE (BARO~)' 3856. 
DA~EELS , pachter, 3314. 
DANIEL (ANTHONIS ) , 3440. 
DANIEL (G ILL.IS ) , 3440, 3629. 
DA~lJI'CX (OLlVIER), 5659. 
DANITA, Jwpitein, 3609. 
DA:;xrm , kapitein, 6377. 
DECKERE (JACQUES DE) ,4928. 
f)EGHE\\JET (JAN ) , 5417. 
DELFAHT, 4345. 
DELPORTE (JACQUES), pachter, 2514, 2753, 3014. 
DELPORTE ( i\IAXI~IILTAA~) , 5246. 
DENDERE (VA:-l ) , advocaat, 1544, 3173. 
DENIJS (l ! ETER ) , 4118, 41683 49 33, 4408, I; 97, 

4919, 5231 , 5260. 
DETHIENES, 4201. 
0EVE~lJN (JA;'-1 ) , 3250. 
OEVREE, 1 cnsionaris, 532. 
DEYNOOT ( ARE~T), pachter, 769. 
OH AVE (JACQUES) , 5340. 
Diiü:'iDT ( LIEVE~) ' 357!l. 
0HONT (P IETER), 4640. 
DIERE ( i\IAHIEU DE) , 5650. 
DIERKENS (.lOOS), 1458. 
DIERKEr>s, se rgeant-majoor, '1'>56, 2'•Î 3. 
f)QIJBELAERE (CHRISTIAEN OE ), 168. 
DOBBELAEHE ( FRAr;S), 3092. 
DOBBELAERE (JAN ) , 1357. 
])OBBELAERE (MAARTE:< DE), 4307. 
I)QUUELAERE (LIEVEN ) , 4409. 
DOED&'lS ( LIEVEN), 4171, 4320. 
DoMI~ICKE ( FRANS), c ommies van den dub

belen impost in h e t lnmrtier Yan Brugge, 

128, 574, 2081, 3421. 
DOOHE\T ( PIETEn VA'\ DER ), pachter, ]040, 
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1~27, 2228, 2382, 2906, 3020, 3584. 
DOORENT (SIMON), 3886. 
OOORME {LOUIS VAN), aannemer, 122, 121,. 
000R~JE {weduwe VAN), 5356. 
J) OORSELAER {CORNELIS VA:'<), leveraar van 

fourage, 683, 860, 917, 966, 1101, 1108, 1120, 
1123, 1154, 1155, 1158, 1168, 1189, 1221, 1249, 
1261, 1276, 1305, 1345. 

ÜORPE (JOOS VANOEN), 5749. 
OOORNE { SIMO~ VAN), pachter, 3886, 4224, 4419. 
00RPE {JOOS VAN), 5581. 
DRIESSCHE ' (F . VAN OEN ), 1787. 
0RIESCHE {P. VAN), 3079. 
OUE, lmpitein, 3560. 
DumJE (J. VAN), commies van het maalgelei 

van Gent, 98, 117, 224, 2G'27. 
OUERME {VAN ), commies, 2625, 2659, 41t97, 

5169, 6259, 6290, 6359, 6662. 
llurvonr (M.UHIJS), pachter, 693. 

E 

EECKHAUTE {G . VA~ OEN), 2032. 
EECKMA~ (LIEVEN), 659. 
EECLOO (HEER VA~), 5973, 5()83. 
EGGERMONT (VAN), 3614 . 
ELLE {GONZAEL), ammunitionaris, 5506, 5730, 

5738, 6372. 
ELLE {FR.), pachter, 509, 784, 1137, 1232, 1342, 

3222. 
EMOE~ {GRAAF VAN), Officier, 109. 
ENGHIEN {BARON VAN ), 1238, 1348, 1387. 
ENNETIÈRES (o') , rekenmeester, 5604, 5952, 
ESCLEZ (o' ), 749, 2951, 2952. 
EsouN {FILIPS o'), ammunition aris, 1514, 

1614. 
ESSCHE {PIETER VAN), pachter, 2080, 2942. 

F 

EY.~DE {SEBASTIAE:-; VANDER), 398. 
FAILLE (DE LA ) , 5207, 5808, 6468. 
F.HLLE {STE\"E:'< OE LA ), 989. 
FAILLE {DE LA ), raadsheer, 2157. 
FAnO {SA:;CHO DE), Officier, 1216, 1235, 1311, 

1389. 
FERIA (DE), bevelheber, 442, 445, 457, 462, 

1214, 2250, 2255. 
FEHNINANO {CAROI,AAL l~FANT), gouverneur 

generaal, 732, 735, 742, 745, 753, 756, 782, 
789, 801, 819, 820, 830, 831, 849, 850, 855, 901;, 
!l29, 963, 976, 988, 1035, 1041, 1.064, 1122, 1136, 
1140, 1142, 1146, 1183, 1266, 1273. 1274, 1295, 
1310, 1316, 1381, 1386, 1398, 1409, 1424, 1509, 
1510, 1518, 1528, 1529, 1530, 1533, 1537, 1556, 
1561, 15C~ . 1597, 161 0, 1637, 1659, 1665, 1683, 

1742, 1753, 1802, 1836, 1844, 1845, 1853, 1864, 
1872, 1880, 1888, 1895, 1960, 2009, 2021, 2026, 
2062, 2063, 2071, 2091, 2102, 2l49, 2224, 228!l, 
2311 , 2354, 2406, 2468, 2482, 2500, 2515, 2522, 
2523, 2524, 2549, 2557, 2571, 2572, 257 , 2581, 
2586, 2590, 2593, 2596, 2597, 2606. 2610, 2613, 
2617, 2653, 2661, 2667, 2671, 2687, 2711, 2715, 
2716, 2733, 2744, 2790, 2792, 2794, 2795, 2799, 
2802, 2811 ' 2822, 2831, 2876, 2930, 2933, "%1' 

2963. 
FERREL, pacllter, 5709. 
1:· IENNES (HEER OE), 6158. 
FIGUEROA {DE), compagnie ruiterij, 6050, 61 7, 

6306, 6517. 
FILIPS (KONING VA~ SPA~JE), 2963, 3568, 3570, 

3595, 3800, 3845, 4266, 4377, 5761, 5790, 5 12, 
5829, 6604. 

FINELLI, 518. 
FLMIEXG {JACQUES) , 5063. 
FLOYD, Engelsch handelaar, 1114. 
FOLLET (I IETEH), pachter, 10, 20, 2G. 

FONTAINE (FR. OE), 4376. 
FONTEYNE {GRAAF VAN), opperbevelh ebber , 39, 

54, 61, 95, 126, 260, 301, 335, 341, 356, 36G, 
374, 375, 384, 434, 447, 453, 458, 492, 612, G30, 
G31, 632, 637, 653, 672, 680, 712, 785, 801, 07, 
830, 878, 838, 915, 917, 930, 1104, 1146, 1147, 
1150, 1153, 1158, 1181, 11!>0, 1222, 1234, 123!l, 
1281, 1305, 1464, 1474, 507, 1612, 1670, 1690, 
1803, 1857, 1859, 1897, 1946, 2250, 25 2, 2603, 
2606, 2610, 2621, 2623, 2631, 261.2, "G95, ~69li, 

2888, 3322. 
FOUH (JAN OU ), 4714. 
FH.Ul (JAN DE), 3631. 
FROIJE (NOÉ DE), ~232 . 

FHI;MICOUHT {HEER DE). liC PARDO. 
FUENCLARA, hooger Officier, 1803. 
FUENSALUANA (GRAAF VAN ) , 4786, 4787, 5382, 

5398, 5399, 5451, 5459, 5465, 5473, 5475, 5495, 
5613, 5640, 5654, 5662, 5663, 5883, 5903, G005, 
G087, 6096, 6114, 6620. 

FUGGER, bankier, 15, 3lï, 387, 504, 512, 546, 
1545, 2309, 2630, 3357, 3408. 

FULRE {MARTEN),3584. 
FRUGES {BURGGRAAF \ "AX ), 65!l7. 

G 

CAMARA Y CONTHERAS {DON ESTEVA:-1 llE ), 3902, 
4446, 6010, 6172, 6190, 62~2. 

GAS!O.~ {M AAR SCHALK DE), 4450, 1;/;52. 
GASPAfliS {MlCHIEL), 6024. 
GAYERE {flAA S \"A:\ ) ~lAR KIES \"A~ :\ YSEAUX, 

5817. 
GEERS {J.\~ ), 5691. 
G HEL \VE, 5183, 567'>. 
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GHELDERE (JACQUES DE), pachter, 2243, 2587, 
2600. 

GHELDER ( ROGIER DE), 3213, 3'270, 3371;, 3414, 
4065. Zie GHELDERE (ROGIER DE). 

GHELDERE ( R OGIER DE) , 1863, 1865, 2242, 2243, 

2587. 
GI-JELDOLF (LIEVEN), 6586 
GELUWE (LOYS VAN), 3'276, 42'24, 4354, 4419, 

4559, 4571, 4699, 51114, 4368, 5597, 6586, 6680. 

0HE.~DT (CLAES VA:'-1 ) , 1242. 
GHEROLF (PAUWELS), 3050. 
GIJNES (JACQUES VAN), 1078. 
GI-IIJS (JAN). 6011. 
GHJJS (JACQUES ), pachter, 2753. 
GRIJSELS (JA:'-1)' 2770, 2788. 
GIDTS (MARIUS VAN DE:'-1 BERGHE, HEER \"A:'-1 ), 

Jcapilein, 118, 245, 280, 510, !iG3, GG6, 702, 
727, 843, 1020, 1023, ~WOl, 2282, 2501,, 3059, 
5171. 

GILLIS (LAU\VERIJNS), 4926. 
GISTEL (VA~). commies van de Financiën, 

2500. 
GODDAERT (G. ) , sergeant-mnjoor van de 

Zuidleie, 808, 930, 3165. 

GODEFnOID (N .), 2894. 
GOES (CESAR VA:'i OER ), 1417. 
GOETGEBUEn (F.). 653. 
GOETHALS (AUGUSTIJI\), 267, 18ï8. 
GOETHALS (JOOS), 6509. 
GOETHALS (N IKLAAS ), 6509. 
GOETYNCK (PIETEn), G201, 621:1. 
GOETI<INOT (GILLIS ), :!629. 
GOUVEnNEUR (JACQUES ), 5753. 
GOOR IS (GEERTE:'-1), 3276. 
GOOR IS (MARTI N), 3014, 3276. 
(iRACHTE:'-l (LIEVEN VA~ DEn ) , 278:1, 2955. 
CRA~AllE (DE), kapitein, 

DES GRAI'iGES, m estre cle camp, <>~1.5 , 2274, 
2:JO:i, 2417, 2932, 3378, 3599, 3ni. 

GRAU:iE (LIEVE:< DE ) , 3584. 
C RAUW (LOYS DE) , GG17. 
CUEMIN (MARCQ ), 5413. 
CREVINCK (.JAN). pachter, 2514. 
GRIETTENS, pensionaris, 3053, 3544. 
GR IJ SPEERE (CH. OF.) , commi es, 4267, 4285, 

4767, 4774, 5006. 

G Rll\IAnEz, sergeant-majoor van Damme, 
2178, 2217, 2236, 3367, 3931, 4194, 4466. 

GRIM BERGE'l (Gfl.~AF VA'l ) , 5266, 5394, 5614. 
GROilllENDOI\CK (GRAAF VA'l) . Zie SCHETS. 

GROE:-IlNCK (1\!ARCUS). 4245. 
GROOT (JOOS DE). 3276. 
GROOTE (\VIU.EM DE) , 43:i1, 4594, 5377. 
GROVE. Zie LEEUW. 

(jRU TERE, kapitein, 402. 

G RUYTER (DE), Officier, 839. 
GUASCO (DON CARLOS), 3088, 3197, 3252, 3304, 

3311, 3322, 3331, 3332, 3333, 3337, 3385, 3385, 
3311, 3322, 3331, 3332, 3333, 3337, 3385, 3394, 
3472. 

GUASCO (DON 0CTAVJO), 3762, 371\6, 3871, 4081. 
GUEBRIANT (G RAAF DE), 3007. 
GUURERE (DE), 5875. 

H 

HAEGHEMAN (CO RNELIS), 6381, 6586. 
HAERE (WILLE/11 VAN DER), 2937. 
HAERLEBOUDT (JAN-BAPTIST) , 4498. 
HAESE (LUCAS D'), 6060. 
HAGHEN (ADRIAA'l VA:'IDER ) , 5630. 
HAGHEN (VAN DER ) , burgemeester van h e t 

Vrije, 3422, 3450, 3553, 4582, 4585, '•614, 5613, 
5654, 5689. 

HAEGHEN (ÇRISTOFFEL VA~ DER). 3461. 
HAEGHEN (LAUREIJ:'iS VANOER ) , 5i70. 
HAEGHEN (JAN VAN DER), 5565. 
HAEGHE~ (LOUIS VA~ DER ). 5142, 5!'>69, 6343, 

6558. 
HAlMEREL (JA'l FRANS), 6617. 
HAIR\VEL (J. FR.), 6539. 
HALLÉ (JAN), 5185. 
HAMA'IT (JACQUES VA:'~), 4116. 
HAME (ook A~:'lE). procureur, 4537. 
HAM ELIJNCK , gezegd BRAS, Offici el', 839. 
HAMERE (PIETEn D' ), 815. 
HAMERLI'ICK (PIETER ), 3415. 
HA~I~IE (JACQUES VAN), 5751, 6617. 
1-IA'iSSE'lS (LE.'AERT), 5114. 
HAUDI0:'-1 (D'), biss hop van 13ruggc, 3u54. 
IIAVERF, (AANTOO~ VAN), i?Z, 106, 117, 397. 
I-IAVERNE (LUIS D'), Officier, 333. 
IIAVESKERCKE (HEER \ 'AN ), 4839, 525i. 
I-lAUW (PIETER ) , 6664. 
I-!AU\VAERT (PAUWELS), aannemer, 2300, 230ï, 

2381. 4838. 
I-!AVRE ( VAN ) , 1754, 1940, <>142, 3080, 4820. 
HEALET (ANNA), 5768. 
HEBBECHAP (REYNIER), 2860. 
HEBBELI:-lCK (J ACQUES), 2826, 2914, 30:!4, 3075, 

3101, 4916. 
HEBBELI'ICK (PETER), 6163. 
HEUBUECHT (JACOB) , 182. Zie 00/f H.wne (VAN). 

HECI\E (.JAN VAN ) , 5159. 
HEeSTIJL (JAN ), ontvanger van Gent, 2474, 

2479, 2-583, 2588, 3042. 
HEDE (ANTOO:'i VAS}, n5, 1026. 1113, 1892, 1918, 

2253, 4386. 
HEYNDRIX (JAN ) , 1396. 
HEYNDRIX (MICH IEL), 6586. 
H EKELSBERE (BAROS VAN), 654. 
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1-IEIJNKENS (MARIEN), 4998. 
1-IELIAS, advocaat, 532, 921, 1199, 1383. 
HELKEMAJ\S (PIERRE D'), 5735. 
HELT (NICLAS ), 6244. 
HEN\'EQUI'i (D'), kapite in, 6431. 
HE'i'>'I'i (DE ) , officier, 172, 183, 567, 678, 723, 

779, 1191, 1200, 1226, 1279, 1609, 1633, 1993, 
2007, 2035, 2163, 2171, 2178, 2201, 2200, 2221, 
2238, ~244, 2249, 3302, 3259, 3757, 4151. 

HERRE, (D') 6359. 
H ERBIE (J ACQUES ) , 4902, 5199, 6653. 
H ERBIJ (AORIAAN}, 5199. 
l-IERCK (PIETER VAN }, 2774. 
HERLES ( ANNA) , 5601. 
HERNA'>'I, contador-generaal, 4052. 
1-lERRERA , kapitein, 1279, 2034, 2663. 
HERRIJE (J OOS}, 5289. 
HESE ( ALEXANDRI~E 0' ), 5735. 
HESIUS, l'rijgsaudite ur, 2160, 3267, 3622, 

5427' 5434, 6416, 6592. 
l-IEYNORIX (J-I UBRECHT), 888, 1015. 
I-IIJNDRICKX (PIETER ), 6374. 
H OEI (METEN), 5:288, M06, 6400, 6401. 
H OEVEN (A DRIAAN VA~ llER ), 1;11. 
ll OLLEMES, 5973. 
HOLST (LEVAERT VA~ DER ), 931. 
IIOOCHBROUCK (LOUIS) , 3393. 
HOEIT (JAN VAN), 3584. 
HOOGHE (soms ÜOGHE) ( HEIIORIK ) , 3472, 3542. 
IIOOREBEKE (CHARLE. \ 'A\' ) , 103, 18i8, 254~, 

2918. 
HOT (P . A. OU ), advocaat, 6520. 
Houc KE (VA'>' ) , ammunitionaris van Sas

van-Gent, 1323, 1326. 
Ho urE (MARTJN \'A 'i ), 1n5. 
H OUCKE (LlEVIN VA\' ), pnCI1ter \ ':l il cle vee r-

Schuit, 275, 845. 
IIOUCKE (R OBERT \ 'A~ ), 6366. 
l-IOUCKE (P!ETER VAN), 2770, 9 788, 3626. 
f lOUTIE (FRA'iS VAN ), 2680. 
liO\'E (JA\' VA:-1 ) , 10!/'2, 1119, 1130, 1162, lliii, 

1258, 1312, 1 99~. 2031, 341~. 3456, 3556, 3560, 
3561;' 3811. 

HUBERT (ROCHinS ) , 5655. 
H UCSELE (ANIOO'i \ 'A 'i }, 1,270. 
I·I UERE/\1 (GILI.TS VAN ), 5597. 
II UFFELE (.-\NIOO'i VAN), 4726. 
l!UIGHE (PI E'fER ) , pac h t e r, 51·5, 570, 570" ~31,, 

942' 1430, 1914. 
HUICKE (JA:'\ ) , 1,834. 
I-IULLEBUSSCHE (HEER \'A"), 1179, 1,184. 
HULLE:-1 (JA'< VAN), 49!\5. 
HUTSEDAUT (AUGUSTIJ:'\ ) , 183. 
HUIJS (JOOS), pachter, 2514. 

IJSEREN (JA\' VAl<), 5007. 
[ ~<BONA (JA:x ) , l everaar Ynn fourage, 931, 
~255, 2310, 2346, 2514. 

I NGOO IGEM . Zie MOIHE (DE LA) . 

(SABELLA (INFANTE), 7, 46, 51, 140, 196, 202, 230, 
242, 248, 249, 268, 269, 334, 345, 384, 4~4. 

444, 445, 1,59, 479, 481, 492, 525, 5257. 
lSEGEM (GRAV IN VAN ), 2408. 
l SEGHEM (CLAUDE VAN ) , 6125. 
lSEGHEM (GRAAF VA:-1 ), 3656. 
ISENIJOURG (GRAAF), 3710, 4568, 4697, 4718, 

4773, 4815, 4880, 4885, 4886, 4894, 4918, 5057, 
5444. 

] SEXGHIF.X (GRAAF VA:; ) , 3531, 3532, 3569). 

JAcon, pachter, 2537. 
JA\'SE:-;S (CHRISTOFFEL), 131, 1321. 
JANSSENS (FR. ) , 5199. 
JA'<SSENS ( LOUIS), lmpitein. 2209, 50]1,, 5164. 
JANSSE:--lS (P IETER ) , 5385. 
JOUE (A llR I AA:-1 DE), 4091, 4601. 
J OUE (JACQUES OE) , 4683, 5114. 
JOOSSENS (JACQUES), 4307. 
JUAN VA:-1 OOSTENRIJK (DON ) , gouverneur ge

n eraa l, 3800, 3829, 3830, 383Z, 384 1, 3856, 
3898, 3905, 3933, 3934, 3935, 3942, 3950, 3953, 
3961, 3966, 3967, 3968, 3971, 3974, 3978, 3979, 
39 0, 3983, 3990, 3991, 3993, 3995, 3996, 3998, 
1,007, 4012, 4016, 4019, 4020, 4029, 4030, 403 ' 
4040, 4042, 4052, 4053, 4059, 4067, 4074, 4077, 
4080, 4083, 4089, 4092, 4093, 4097, 4102, 4103, 
4109, 4121, 4122, 425, 4133, 4135, 4143, 4144, 
4148, 4149, 4150, 4167, 4173, 4174, 4175, 4179, 
4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4187, 41 88, 41 (), 
4900, 4209, 4210, 4212, 4215, 4225, 4231, 4 74, 
4278, 4294, 4300, 4301, 4309, 4314, 4318, 43~3. 
4324, 4332, 4340, 4349, 4359, 4395, 4396, 4399, 
1,403, 4405, t.410, 4412, 6604, 6605, 6607, 661 n. 
6615, 6623, 6624, 6632, 6637, 6646, 6656, 6695, 
6696, 6i01, 6i08, 6i22, 6721;, 6727, 6730, 6733. 

K 

KAREL (HEHTOG \'A:-; LORREINE'i ) , 3701;, 3742, 
3748, 2793, 3804, 3813, 3817, 3820, 4029, 4033 , 
4053, 4123, 4295, 1,300, 4302, 4340, 4364, t,58G, 
5045, 5616, 58-12. 

l{EERLE (JAN UE ), 1594, 2703. 
KERCKHOVE (PIETEn VA:--l ) , pach t er, Gt,G. 
KERCKHOVE (LE\'AEIH) , 5753. 
KERCKHOVE ( SI~IO:l VA"i ) , 12 ?, 136~. 

KEYSER (JA:-; llF.), 1550. 
1\EJJ. En ( EBASTIAF.~ OE). 5141. 
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KEIJZERE {MARCUS DE) , 5751, 5847, 5912. 
KERLE {\VALRAVE DE), 5289, 5431, 6649. 
K ERRY {MICHEL), 5509. 
KEUNINCK {JOOS DE), 1768, 1819. 
Kl?.JPE (JOOS ), 2618. 
[{IMPE {NOEL), pachter, 215!). 
Kii\IPE {PAUWELS) , 2618. 
KINSCHOT, tresorier generun I, 3 9, 1510, 1978, 

2046, 2052, 2776, 5885. 
[(!STEMAECKERE {BARTH. DE ) , procureur ten 

pensioenc van het Land, 776, 2029, 2041, 
2536. 

J(TSTEMACKERS {UE ) , procureur, 2764, 2784, 
2890, 2939. 

L 

LABANS {JOOS), pachter, 25H. 
LAET {MARCUS DE), 1687. 
LAGDNA {WILLEl\1 OE), c ipier, 734. 
LA HAYE, kapitein, 6362. 
LAKEN {HEER VAN). Zie IJE CORTEWIJLE. 

LAMBERT {GELAUDE), Officier, 1017. 
LAMBOY, 4082, 4364. 
LAMKIN {ARNOUT ), 3584. 
LANDEWIJN {JAN ), 3525. 
LA 'GELEE {LOUIS), 5û53, 5ûû1, 5727. 
LANGENHQVE {MAARTEN VAN ), 4224, 4699, 5114, 

6258. 
LAI\GHE {JORIS DE), 2û6. 
LANGHREN {MICHEL FLORENTIO VAN) , 4372, 4455, 

4462, 4686, 5439, 5590, 6109. 
LANCKRJJK {FR.), 3879. 
LANNOY {HENDRIK ), pachter, 3494, 3612. 
LANNOY {HEER VA~). 5870. 
LAT"fEUR { GILLIS DE), 6874. 
LATEUR {JAN DE), 5114, 5368, 5597. 
LA TORRE {MAARTEN UE ), Ontvan ger, 1113. 
LAURENS, kapitein, 5753. 
LAURI~ {CHARLES), 2529. 
LAURIJ (JACQUES DU), 5355. 
LAURY {DU), pensionaris van Gent, 2008. 
LAZA. A {VINCENT), 2949. 
LE COMTE {JAN ), 5368. 
LEDE {BARON VAN), 281, 299, 388. 
LEDE {MARKIES \"A:-1 ), 4277, 4~80, 5742, 5945, 

û063, û095, 6097, 6115, 6131, 6190, û515, 6522, 
6525, 6578, 6640. 

LEEMPUT, 5752. 
LEENGAH {VAN), advocaat van de Staten, 

LEEPE {JAN VAN DER), 2894. 
LEEUWE {JAN VAN) , 6586. 
LEFEBURE {NIKLAAS) , pachter, 1322. 
LE GAY {CHARLES), procureur te Mec helen , 

381, 1092, 1727, 1954. 2073, 2094, 2114, 2478, 
3412. 

LE GJLLON {HENDRIK)' 5186. 
LEIJ {JACQUES), 5469. 
LEIJNS {ALBERT), 5368, 5597. 
LE MAISTRE (JACQUES) , pachter, 26. 
LEMBEKE (HEER VAN), 5698, 6343. 
LENS {ANTOON), 3909. 
LEOPOLD {AARTSHERTOG ), gouverneur gene

raal, 4420, 4425, 4429, 4434, 4448, 4450, 4457, 
4459, 4467, 4471, 4476, 4486, 4490, 4495, 4498, 
4499, 4503, 4511, 4512, 4514, 4516, 4519, 4520, 
4522, 4523, 4525, 4526, 4532, 4541, 4546, 4548, 
4549, 4555, 4560, 4564, 4568, 4576, 4578, 4579, 
4581, 4583, 4584, 4585, 4586, 4589, 4590, 4595, 
4596, 4598, 4607, 4609, 4616, 4618, 4621, 4626, 
4627' 4631, 4633, 4634, 4636, 4638, 4643, 4661, 
4675, 4679, 4691, 4697, 4698, 4710, 4712, 4715, 
4718, 4722, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 
4736, 4738, 4741, 4743, 4744, 4748, 4753, 4755, 
4770, 4772, 4777, 4781, 4786, 4793, 4794, 4798, 
4800, 4809, 4810, 4815, 4818, 4820, 4827, 4857, 
4858, 5876, 4877, 4880, 4882, 4884, 4895, 4896, 
4898, 4906, 4922, 4936, 4937, 4947, 4950, 4959, 
4960, 4964, 496û, 4969, 4975, 4979, 4981, 4993, 
5001, 5002, 5004, 5014, 5016, 5019, 5024, 5038, 
5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5045, 5046, 5053, 
5054, 5055, 5071, 5077, 5085, 5086, 5088, 5089, 
5091, 50~2. 5095, 5096, 5097, 5101, 5117, 5120, 
5124, 5127, 5128, 5133, 5134, 5136, 5137, 5144, 
5148, 5151, 5156, 5163, 5165, 5172, 5177, 5197, 
5201, 5202, 5203, 5208, 5222, 5232, 5279, 5285, 
5291, 5295, 5296, 5301, 5332, 5337, 5352, 5361, 
5372, 5373, 5376, 5380, 5383, 5384, 5385, 5389, 
5398, 5399, 5404, 5410, 5413, 5432, 5459, 5460, 
5462, 5472, 54-73, 5479, 5490, 5499, 5514, 5515, 
5520, 5522, 5526, 5530, 5531, 5541, 5546, 5547, 
5548, 5549, 5560, 5562, 5563, 5569, 5577, 5583, 
5589, 5593, 5602, 5608, 5609, 5610, 5615, 5616, 
5620, 5û38, 5654, 5656, 5662, 5666, 56û7, 5668, 
5669, 5670, 5674, 5675, 5678, 5995, 5û96, 5699, 
5701, 5702, 5710, 5718, 5726, 5743, 5755, 575 ' 
5762, 5774, 5779, 5784, 5794, 5795, 5802, 5805, 
5806, 5807, 5817, 5819, 5823, 5827, 5832, 5837, 
5839, 5840, 5842, 5845, 5850, 5856, 5860, 5862, 
5863, 5865, 5867, 5869, 5872, 5879, 5884, 5885, 
5888, 5890, 5 95, 5897, 5901, 5904, 5905, 5921, 
5922, 5~25, 5927, 5929, 5936, 5938, 5945, 5947, 
5!!50, 5953, 5966, 5967, 5969, 5971, 5975, fi979, 
5988, 5!l'J5, 5997, 6009, 6025, 6028, û033, û035, 
6045, 6048, 6049, 6050, 6053, 6058, 6062, GOG3, 
6065, 6067, û069, f~70, 6075, û079, û082, û08û, 
6087, û09J, û106, 6107, 6110, 6112, 6113, 6126, 
G128, ûl29, G137, 6143, 6147, 6153, 6157, û160, 
6161, 6168, 6169, 6174, 6175, 6180, 6181, 6184, 
û185, ûl87, 6188, 6190, 6193, û196, 619i, 6198, 
620û, 6Zl4, 6218, û220, 6222, 6224, 6225, 6231, 
6~33, 6239, û2û5, û269, 6270, 6273, û~74 , 6275, 
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6276, 6277, 6282, 6285, 6288, 6295, 6300, 6304, 
6306, 6307, 6313, 6316, 6321, 6322, 6323, 6324, 
6325, 6330, 6335, 6337, 6338, 6342, 6348, 6353, 
6360, 6386, 6441, 6449, 6472, 6475, 6476, 6477, 
6479, 6482, 6485, 6486, 6494, 6496, 6497, 6506, 
6508, 6515, 6517, 6521, 6522, 6523, 6527, 6530, 
6538, 6540, 6541, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 
6555, 6556, 6564, 6566, 6569, 6574, 6575, 6576, 
6585, 6589, 6594, 6595, 6596, 6597, 6600, 6601 , 
G602, 6603. 

LE nouFFON, arts, 456, 873, 880, 9"25, 961, 1246. 
LE fiOY (LOUIS A~NE), 6133. 
Li.è SCEUL (SEVEnm) , 3044, 3084, 5161. 
LESSCHE~BOSCH (HEER VAN), 3856. 
LICHTERVELDE (PIETEn VAN), 5542. 
LICHTV OJ>T, 338. 
LJCQUES (FILIPS DE) , officier, 2612, 5853. 
LlECWE, J<apitein , 3385, 3479, 4086. 
LIG~E (Plll~S DE ) , 2863, 2976, 4613. 
Lli.WENS (WILLEM ), 1283. 
LIMOSIJ:-< (JASPAR ) , 1012, 2079, 2942, 3797. 
LINDEN (SEBASTIAAN VAN DER), 4427. 
LINDICH, 5322. 
Lll\A ( DO~ JuA:; DE) , pugador generaal, 971, 

3843. 
L!SBOURG. Zie NOYELLES. 

LODELLO (TITIO), 5797. 
LOMBAERT (ABSOLON), commies, 2703, 3719, 

4337, 4557, 5026, 5059, 5066, 5309, 5677, 5915, 
5931, 6658. 

L Oii<IJ)IELINCK (PIETER), 3172. 
LO~GIS (DE), l<apitein, 6310. 
LO:'\GUEVAL (DE), OffiCier, 981, 1362, 1389. 
LOOTS (DE) , 5854. 
LOSY (PI ETER DE ), 6666. 
LUCAS (NICOLAS), 3990. 
LUICK (Ï'LOR IS) ,3631, 4336. 
LUMBRES (HEER VAN), 6634, 6676. 
LUYTGEN ( A~TOON VA~ OER ), 394, 2162, 3352, 

M 

MAES (JAN BAPTIST), commies van de Finan-

ciën, 838, 2061, 2065, 2157, 5003. 
MAES, officier, 1191. 
MAES (PAU.WELS), 398. 
MAES (PIETER ) , 1634. 
MAESJo:RIAS (?) (ANTHEUNIS ) , 6691. 
MAETER (BARO.'l VAN), Offici er, 1207. 
lV!ALDEGEl\1 (HEER VAN) . Zie GRIMAREZ. 

MALE.~, kapitein, 4338. 
MAIRIE (MICHEL), 6117. 
l\IALA;"\CA ( llE) , '>376. 
MALOEGHE~l ( JO~KER JACQUES VA:; ) , 6638, 6641. 
MALE (VAN ) , commies, 3126. 
M.~LINEUS, kapitein, 37. 

MALINEUS, ruadsl1ecr, 3534, 3545, 3602, 3603, 
3655, 3656, 3657, 3697, 3699, 3700, 3707, 3711, 
3801, 4138, 42~2 . 4335, 4393, 4431, 4442, 4589, 
4659, 4816, 4827, 4903, 4907, 5242, 5553, 5875, 
5880. 

.\)ALZAEKE ([\APHAEL VA:ol ), 5314. 
MA.'i (GEERT DE), 3253. 
MANAULX (LOUIS), pachter, 17, 67, 392, 419, 

717, 769, 858, 863, 1057, 1105, 1280, 1448, 
1554, 1760, 1787, 1863, 1865, 2075, 2120, 2127, 
2239, 2600, ~276, 3584, 3647, 3852, 3886, 4202, 
4419, 4553, 4699, 5114, 5320, 5368, 5597, 5823, 
639-2. 

:\!ANDERE ( VA~ DER ) , pensionaris van Gent, 

674. 
MANDERE ( COmELIS VAN DER ) , gefailleerd 

pachter (?), 89. 
MA~GHELE (JOACHI~I DE), 762 . 
;\JANGHELEERE (J . OE), 1929. 
:'11ARCKE (JAN VA:-1) , COmmies YUn ue maal

derij van h et Vrije, 41, 727, 1236, 1419, 
2204, 3099, 3184, 3398, 3433, 3828. 

I\IARoux, vensionaris, 6459. 
MARQUETTE (.TAN KESSELER , HEER VAN) , CO!tl· 

mies van Financiën, 414, 420, 476, 483, 
1712, 1893. 

MARQUEZ (DE ) , 6498. 
MAHQUEZ (CHRISTOFFEL), 6715. 
MARS (PIETER VAN DER), 3190. 
MARTENS (COHNELIS) , pachter, 17. 
MAHTENS, pachter, 3345. 
MARTINEZ (JUAN), officier, 2254. 
MASSUE (TOniAS ) , 3957, 4031, 4062, 4227, 4534, 

4647, 4685, 4735, 5036, 5354, 5961, 6132. 
JV!ATANCK. Zie MALANCA (DE) . 

.\1ATTEL (NIKLAAS), 5855. 
MAURICQUES (D ENIJS), 6694. 
MAUHISSTE~ (ÜCTAVIAAN VAN ) , 188, 503, 809, 

821, 885, 1067, 1230, 1502, 1718, 1850, 1016, 
1968, 2047, 2052, 2088, 2093, 2117, 2321, 2393, 
2459, 2460, 2713, 2731, 2848, 2974, 3368, 3438, 
59'24, 6219. 

MAURISSIE~, 2854, 3023, 3341, 4270, 4589, 4907, 
5224, 5230. 

MAURITIO, krijgsauditeur , 5992, 6123. 
MAUWE (JOOS VAN), 6008. 
;\JAY (MAARTEN DE), 3276. 
.MAZA (l!ARO:" CHARLES DE LA), 5861. 
MAZARIN, cardinaal, 4488. 
.\1EERSCH (B . VAN DER), commies van l eper, 

2330, 6142, 6501, 6565, 6709. 
MEERSCH (JAN VAN), 5368. 
MEEHSCH (JOiiKVR. JOA:'<NA V ANDER ) , 2703. 
MEERSCHAERT (LOUIS), pachter, 69, 157, 169, 

177, 208, 244, 547, 6544. 
MEERSCH (DOMI:'<ICUS VAN ) , 5368. 
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!\IEESE, commies, 3351, 4319, 4333. 
i\!EESTERE (JACQUES DE) , pachter, 17. 
;\[EGHE~l (GRAAF VAN) , 3378, 3486, 3599, 4095, 

4194, 4231, 4244, 5194, 3378, 5841, 6297, 6298, 
6301, 6588, 6633. 

MELAi'iDA, pachter, 340. 
~1ELGAR (J. Fn. oE). schepen, later ammuni

tionari s ,·an Brugge, 49, 461, 1359, 1416, 
1573, 1689, 1976, 2209, 22 0, 2285, 2434, 2445. 

~] ELGAR (FR. ), ~65 , 9809, 30'25, 3036, 3069, 
309 • 3546, 3591 , 3680, 3687, 3900. 

i\IELLE (AUGUSTIJ:-; VAN), 6060. 
MELLE (.lOOS VM ), 4224, 4419. 
l\1ELIS (JACOB), 6418. 
~[ELLE ( IKL.\AS VA.'I ), pachter, 1049. 
i\'IELLO (oo:-; FRA.'ICO DE) , gouverncm gent:' 

raai , 2963, 2964, 2965, 29GG, ~968. 2969, 2970, 
~978, 2983 , 9984, 2986, 2988, 2989, 2991, 2997, 
~o.~~.mz.~~.~~.3m.~M.~~. 
3105, 3107, 3132, 3143, 3144, 3145, 3149, 3151, 
3152, 3155, 3166, 3188, 3205, 3206, 3'207, 3212, 
3214, 3215, 3235, 3238, 3241, 3242, 3244, 3248, 
3269, 3270, 3271 , 3277, 3291, 329-2, 3296, 3311, 
3313, 3330, 3362, 3378, 33 6, 339-2, 3393, 3395, 
3402, 3403, 3407, 3418, 3422, 3423, 3442, 3445, 
3448, 3455, 3465, 3467, 3469, 3472, 3481, 3489, 
3491, 3503, 3504, 3506, 3513, 3517, 3524, 3527, 
3531, 3532, 3545, 3549, 3553, 3554, 3571, 3572, 
3573, 3577, 3627, 3633, 3635, 3636, 3640, 3642, 
3653, 3654, 3658, 3659, 3660, 3661, 3671, 3673, 
3679, 3681, 3691, 3693, 3700, 3705, 3713, 3720, 
3723, 37~4. 3726, 372 • 3729, 3731, 3732, 3734, 
3735, :3741, 3741, 3748, 3749, 3752, 3755, 3762, 
3763, 3764, 3766, 3767, 3771, 3773, 3774, 3778, 
378~. 3783, 3784, 3787, 3788, 3794, 3795, 3796, 
3799. 

:'11ENANTEL, 1\apitein, 4536. 
i\!CHCADER (00:-i BALT!HZAH DJ::), 4607, 5572. 
MEHGHELE.'I, 3399. 
l\1El10DE (GRAAF DE), 2408. 
~]ERODE (N. DE), 1726. 
i\JERTE.'IS (J.\CQUES ), 3584, 5114, 5597. 
i\IEULE~ LA :-; (.-\. ), pachter, 1787. 
i\ IEULE:-IAERE (DE ), fiscaal, 4682. 
l\IEULEYELDT (HEEH VAN ), 3867, 4725. 
~IE lii:'\CK (F. DE), 491, 713, 718. 
.\l!CliiELS (AiiNA), 725. 
i\ILCI!IELS (FERDINAND), 113. 
~ JICHIELS (J.\CQUES ), commies, 3719, 3805, 

4351. 
i\f LCHIELS (MAARTE:'\ ), aannemer, 520, 556, 

1948, 3023. 
i\I!CIL!ELS (Passcier ), 5328, 5692. 
i\!ICliiELS, raaclspensionaris, 115, 131, 574. 
.'.llJLl s, College te Leuven, 546, 3203, 5574, 

6370, 6511, 

MUS (WILLE~!). 6586. 
l\1LLLECA~IPS (ADRIAAN), 2836. 
~JILOE~ ALFERIS, 1905. 
MI:-;XAERT (N. ), schepene van de l<eure, 460. 
i\IIN:'<E (JAN), 5368. 
MINNE (MAARTE~), 4955, 5368. 
:\•ILI'iNEBO, pachter, 1046. 
~IINOTTE (PIETER), 6664. 
:\10EXS (PIETER ), greffier van Burcht, 1363. 
_\lOEHE (\VILLE~l VA:-; DER), 5114, 5597, 6586. 
MOERMA:'I (MICHJEL), 5597, 6060. 
:\•lOLSER (E.), 317, 387, 474, 493, 512, 523, 546, 

2358, 6370. 
.\lO.'ICHEAUX (DE), a uditeur, 6240, 6246. 
:\!O:'ITOYS (MARIE VA:-;), 
.\[0:-IUET (P!ETER OU), pachter, 11, 18, 234, 

1915. 
:\!Oi'iUET (JA:'\ OU), pachter, 41J, 455, 496, 502, 

769, 1434, 1957, 1983, 2000, 2086, 2230, 2428, 
~535, 2584, 2638, 2857, 2895, 3525, 3798, 3805, 
38~4. 4101, 4218, 4226, 4252, 4322, 4406, 4704, 
4 40, 5029, 5544, 6499. 

MORALES (HEER VA:'> BOR:'iiSWALE DE), 5853. 
MOREEL (NIKLAAS), aannemer, 360, 3865, 4833. 
MOREELS (PIETER ), 4699. 
:\10THE (PH ILIPPE DE LA ), ammunitionaris 

van Gent, 2473, 2609, 2619, 2620, 2844, 303L, 
3042, 3352, 3637, 3772, 4269 4330, 5396, 5575, 
5982. 

~IOUCHAIX, 6123. 
MOUSCR0:-1 (GRAAF VA:-; ), 3819, 3837, 3 56, 3983, 

4002, 4265, 4339. 
:\lUCELET (WILLE~! ). 4091. 
~lUETTE (:\1AILLIART), 4082. 
i\lUYNCK (DE), 1577. 
i\IU USHOOHE, aannemer, 520, 556. 

N 

'AGY Y LUA:'\, regiment, 4199, 6048. 
l\AXGHELAER, l;apitein, 5164. 
::-;ASS.\U (PR INS VAN ), 6703. 
NASSAU (GRAAF JA:'I VAN ), 195. 
NASSAU (GHAV L.'> VA:'< ), 5370. 
NAVAHIU (RUDOLF VA:'I ), 4385. 
NAUGHE (JEROEii ), officier , 1036 . 
l\AUGHEWE, t OIIlmies van I eper, 4:23, 521, 

607, 1112, 1141, 1171, 1277, 2421, 2425, 2442, 
2896, 2981, 3299, 3391, 3i01, 3823, 4319, 4557, 
4623, 464~. 4~2. 5059, 5326, 5334, 5866, 6039 , 
6407. 

NAVARRA (RUDOLF DE), 5451, 5495. 
1\EEFS (J.~X), 35 1. 
NEIRINCK (GILLI S), aannemer, 1165, 1166, 

1213, 1329, 1396, 27i0, ~783, 2914, 2936, 2955, 
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3079, 3091, 3103, 313 • 3159, 3160, 3172, 3185, 
3208, 3228, 3232, 3624. 

JliEIJT (LIEVE~), 3621, 5368. 
JliEYTS (JAN) , 4426. 
JliEUTER!US (HEER VAi'i ) , 1587. 
!liEVE (GILLIS), 3886. 
JliEVE (JOOS DE), 4955. 
NICOLETTA (MICHIEL), 5730. 
NIEULA~T. commies van Gent, 14, 127, 224, 

387, 606, 679, 695, 60, 870, 887, 912, 917, 
945, 965, 1120, 1252, 1412, 1414, 1428, 1630, 
1675, 1729, 1874. 

NIEUWBURCHT ( MARIJ~ VAN ), 3014. 
NIEUWLANDT (PIETER ), 3185, 39P, 3981. 
i\IFFOES (HIERO.'IY~IUS), 1595. 
NIJS (G ILLES), 4l18, 4168, 4·?37, lt408, 4897, 

4919, 5231, 5269. 
liliJS (\VILLEM ), 5597. 
• 11JSSCHE {PILIPS), 4!)55. 
JlioCKEBAERT (OLIVIEH), commies van I eper, 

NOCKERE (DE) , 947, ]324. 
JliOEUFRIVES (JA~ V.l:-1 OER BEKE, HEER VA~), 

commies van den Financieraad, 322, 668, 
1122, 1717, 17~2. 1734, 1738, 1756, 1952, 1958, 
1!)5!), 2156, 2329, 2436, 2441, 2553, 3760, 4066, 
4203, 4217, 459!), 4762, 4763, 4764, 4765, 5783. 

NOLLET (LIEVEi'i), 4624. 
NOLLET (LOUIS), 5619. 
NOLLET (\VILLEM), 5641, 5647. 
NOORTVELOE (HEER \ ',\i'i ), 574i>, 590\l. 
NonnnE ( i\IARC s ,\XTONIUS ), 3283. 
:\OYELLES ( HUGO, ~IARKIES VAN L!SBOURG, 

GR.IAF \'A~ ), 78!), 8!l l, 1310, 1567, 1G37, 1649, 
2522, 2728, 2705, 2713, 2740, 2885, 3205, 3641, 
3642, 3~2. 3836, 4253, 4611, 4981, 4989, 0599, 
5411. 

NOYELLES (Passcli il:r DE ) , aannemer, 1541. 
NUTJII,CX (CHARLES) , 5442. 

0 

ÛG~ATE ( MARK-ALBHECHT), 6612. 
ÜGi'iATI (N. ) , 5295, 56]5, 5667, 6140, 6182, 6-t~'t. 

O:'iCLE {VA:> ) , ontnwger-generaal, 4344. 
Üi'iOEGDI (JAN V.l~ ) , 5391. 
O'NEILL, regiment, !J7, 632, 645, G64, 679, 708, 

793, 835, 866, 87 • 008, 937, 1121, 1136, 1151, 
1206, 1222, 1297, 1365, 1635, 1657, 1668. 

Ü:'iURIJN (WILLEM IJ' ) , 3584. 
O:I"URIJ.'I (Joos o'), 3584. 
ÜNUTA (ALBERTUS), kapitein, 690. 
00RDEGEM (JAN VAX ) , 6586. 
OOST (ANTOINE VA.'I ), pachter, 2513. 
OOST ( DO~HS V.l~ ) . 2511, 5732, 5737, 6043, 

6130, 6191, 6201, 6704. 
OOST (GILLIS VA~ DER ), 1458. 

ÜOSTERLI.'ICK (TH. ), aannC!llCl', 957, 2381. 
001'EGE~I ( JA~ VA,), pachte r , 359, 1449, 1787, 

2095, 3276, 3584, 3886. 
00RZEELE (MARTE.'i VAN ), 5368. 
0RA~JE (PRI.'IS VA.'I ), 3722, 5577, 5948, 647G. 
0VER~JARCK (ELISABET!-1 ), wed.U\I'C OE CUYPEH , 

877. 

p 

PAGE ( FR. ) , [JUChter, 2514. 
PAIX (JACQUES DE), 2784. 
PALLANT (DE). Juitenant-coloncl, 6:250, G346. 

6377, 6588. 
PALMA, kapileiu, 4509. 
PALMA (.TA.'I VA:-i ), 4500. 
PAPE (l-'. DE) , ammunitionuris, 4 9. 
PAPE ( JA:i -FRA~S DE), 5408 . 
PAPP,\ERT (JAN ), 6457. 
[ AROO (JAN ) , 2193. 
PARDO (JACQUES, HEER \ "ü FREMICOU IH) , 176, 

1093, 1159, 1184, 1230, 19 31, 1319, 21G1, 2485, 
3128. 

PAHOOEN (J.I~ ) , 6609. 
PARENT (FILlPS), 5073. 
PAREXT (.lA.'I ) , 4076. 
PAR!IIEXTIER , 2213, 5497, 60~3 . 

PATHEET (GEERAAHO) , 51]4, 5::i9,. 
PATHEET (JOOS ) , pachter, 170, 7G9, 10:ii, 1449, 

1462, 1 46, 2666, 3276, 3584, 3932, 3943, 421~. 

4248, 431'>, 4470, 4955, 5180, 6060. 
PATHEET (JACQUES ) , 4699. 
PAUWELS (JONKHEER ). 49. 
PAUWELS (THOMAS), 14 . 
PEENE (P!ETER VAN), 4918. 
PELOUSE (CASPAR DE), kapite iu, 427 . 
PENARANDA, auditeur, 33, 290. 
PENNEMA.'I (J .), advocaat, 1383, 2410, 2784, 

3173. 
PERSIJ.'I (ANTOON) , pachter, 11, 234, 421, 769, 

1434, 3014, 3525, 5288, 5431, GOGO, 6378, 6586. 
PERSUN (JAX ), 3014, 6060. 
PETITPAS, auditeur, 297. 
PETRI ( BERXARDUS) , pastoor, 337. 
PICOLO~llXI. Z'ie AMALFf. 

l IERSENE (JEREWAS), ontvanger-generaal van 
's Lwnings domeine n , 51G, 598, 558, 2193, 
4968, 5!)14. 

PIERSE~S (JOOS), 2944. 
PIETERS (ANDRIES ), pac hter, 1220, 1797, 180-t, 

1815, 1902. 
PIETERS (ÇORNELIS), aannemer, 1~2 , 1821. 
PIJCKAEnT (J .), G204. 
PIJCKE (JAN ), 5114, 5597. 
PIJCKE (WILLEM), pachter, 714. 
PIJL (CIIR ISIIAA:<), 6217, 6430. 
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PIJL (JAN), pachter, 287, 9-27. 
PIJN (JAN), 4419, 4699, 4955, 4970, 5114, 5368, 

5597, 6537, 6680. 
PIJN (JOACHIM), 104. 
PIJ (LIEVEN), 5368. 
PIJNAPPEL, kapitein, 2656. 
Pw;KE~ (JAN), 5181. 
PIMEXTAL {DON A;<;TONIO) , 4551. 
PI NTO (DE), 4021. 
PLANCKEN (JOOS VA:--1 DEn ), 5246. 
PLUVIER (ARNAUT), 1588. . 
PLUVIER (DANIEL), 3172, 4123, 6201. 
PODIERO {L. ) , 5663. 
POLLIJ~. sergeant-majoor, 6631. 
Pmn {JASPAR OU ), 1420. 
POODT {WILLEM ), 5767. 
PORTI (DELLI ), regiment, 4413. 
POITELBERGHE (JAN VAN), 6586. 
POTTER (JA~ DE), pachter, 769, 6296. 
POUILLO:'< (L OUIS), 2465. 
PRADO (ANonEO DE), gouverneur van Sas

van-Gent, 2165, 2458, 2509, 2526. 
PRADO (LOUTS DE), O[ficier, 300, 2457, 2509, 

2526. 
PRAET (MAX1:>1ll.IAAN), l<apitein, 55, 118, 245, 

2001. 
PREDELLES (è\IATHIEU DE), 5814. 
PREBONNIÈRES, officier, 810. 
PREZ (WALRAUo DU), provoost van de Zuid

l eie, 129, 2022, 2036. 
PRINCE (CLEMENT DE) , aannemer, 953, 969, 

2030, 5579, 2873. 
PRINCE (SEBASIIAA:X DE), aannemer, 548, 558, 

598, 747, 766, 853, 864. 
PROVOOST (SIM OEN), Officier, 839. 
1-'UTEANUS, 5411. 

Q 

QUARÉ, geneesheer, 5304. 
QUESTROY (JAN) , 1347. 
QUIDONCLE, 5318. 
QUINCY (BARG:'i DE), 615 . 

R 

HAAS (LIEVEN), 3591. 
!1ACOCZY, 3704. 
llt\DENBURCH (FR. ), 5393. 
IIAES {WOUTER), 5216. 
J1AMANTS {DES ), 2873. 
R~~IAULT {JACQUES), 313 , 3160, 3183. 
HMIIf:RES (JACQUES) , com missar is Yan tle 

mon tering, 914. 
1\APAERT, commies van I epe t', 3317, :1805 , 

459i. 

HASSEiiGHIEN (proces van de Staten tegen 
BARO~ DE), 1954. 

HEBAUT (PIETER), gezworen boekhouder, 
1788. 

HEIJ~BOUTS (JEROSME)' 5133. 
RELANUE (DON PLACIDO), 4924. 
HE~TERGHEM (VA7-~), aannemer, 984, 1067, 2691. 
HENTERGHEM {JAN VAN), pachter, 893, 1003. 
HENTERGHEM {PI ETER VA;<; ), 2691, 3488. 
HESPAILLE (DAN! EL), 49-28. 
REULX {GRAAF VA~ ), 5870. 
HENIERS, commies, 1598. 
l\IBEAUCOURT, bevelhebber, 1897, 2255, 2274, 

2288, 2290, 2304, 2318, 2360, 2392, 2407, 2495, 
2863, 3685, 3866, 6067, 6145. 

li!CHARUO (\VILLE1-1), 6432, 6510. 
fiiJCKAERT (SEGHER), 5368, 6586. 
HIJGKASIJS (JA~), 6651. 
HIJCKEBUSCH (MATHIEU) , pachter, 2041, 2485, 

2686, 2764, 2873, 3225, 3284, 3509. 
l\IJM (CHARLES), 2498, 5182, 5256, 5366. 
RIJNGRAAF, 2459, 2468, 2525, 3370, 4832. 
HIJSSELINCK (.J .), gefailleerd pachter, 286, 

352, 433, 524, 531. 
BIELANDS {FRANS), pachter, 153. 
RIMINEZ, kapitein, 4169. 
HIXGOUT, sergeant-majoor, 3354. 
DEL RIO, Officier, 10::'2, 1079, 1912. 
HIVIERE (LIEVAX VA~ DE) , 104, 119. 
HOBBRECHT (JAN) , 5659, 5671, 5712, 5754. 
110BERTI, commies en raadsheer, 5380, 5382, 

5443, 5604, 5943, 6086, 6398, 6556, 6556, 6560. 
6567. 

ROBIJN (KAREL) , 5114. 
HOBIJ;<; (N. ), 3591. 
l\OBIJN {PIETER), pachter, 769, 962, 10 ;t, 

11 0'2 , 1118, 1244, 1288, 1306, 1325, 1355, 1603, 
1700. 

HOBLES, bisschop, 6433. 
l\OBLES (GILLES DE), 5885. 
RODOAN (J. B.), 1022, 3283. 
l\ODRIGES, vicaris-generaal van de ruiterij, 

3909. 
IlOELANTS (FR.), 222, 3834, 5051, 6647. 
HOELANDTS (Jos. ), aannemer, 132, 149, 778, 

6647. 

HOELANTS, 4653, 6657. 
HOELOF (CORNELIS), 1420. 
HOELOF (SANDER ), 4998, 6381. 
HOENS {JAN), 5288, 5307. 
HOETSAEHT (PIETER), 2216. 
H<EULX ( DOUAIUII~RE VAN), 3645. 
HOl\lA~ (13ERTEL), 2935. 
HOMAX (JOOS) , 3276. 
l\00 (HENDRIK DE), 6446, 
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HOO {JAN UE), 6427. 
nomrA:-< (B .), 3079. 
HOOSBEKE {CHRISTl.\A:X \'AN), 6ü53. 
noosE, president, 849, 3734, 3774, 378'l, 37 i. 
HOOIHALS {JAN), 1980. 
HOTSAERT {PIETER), 2618. 
HOUCK {FRANS DE) , 4325. 
[\OUCK (JAN DE), 308, 1031. 
HOUGELE{U) {F.), kapitein, 197, 385, 5ü7, 595, 

811, 1233, 2863, 3371, ~037, 6419, G453, 6487 
HOUSSEEL {GABRIEL) , adVOCaat, 674, 2680. 
HUE {Sl~ION DE), 3101. 
!1 UYTEH {PIETER DE), 12Z9. 

s 

SABOT ( .I A~). pachter, 2753. 
S:\CK {PIHER VA .~ UEn), gefaillecn.l pach-

ter {?), 14. 
SACHMOORTELE (Lli::VEI'< VAN ), pachter, 25. 
SALADA {~IARKIES ) , 82, 97. 
SAECK~I A:'i, 3357. 
SAEIJ (JACQUES), 5368. 
SAINT-AMOUR {GRAAF VANJ, 4310. 
SALAZAR (GRAAF), 3496, 4364, 4403, 4566, 5050, 

5514. 
SALCEDO (JJO:l AI.ONSO DE), 6177, 6414. 
SALDAI GNE {.lA~ GONZALEZ DE), 4687, 4852, 5198, 
SALDAI GNE {JA:l GO.'>ZALEZ DE), !)!,9, 1066, 1113, 

4687, 4852, 5198. 
SAMIJ:-1 (Joos), 2753. 
SAKCHEZ {DON PEDRO), 3527. 
SANDE {BOUDE\VIJ:; VA:'i DE:; ) , 2859, 3577. 
SANDEHUS, 2940, 1,654. 
SANDER\VIJN {JAN) , 398. 
SANZO DE FARO, officier, 825. 
SAVOOIE {TH011AS VAN ), 1882, 2013. 
SAIJEL (J.), pachter, 2340, 2341, 5114. 
SCAMERSBEKE {JAN), 1356. 
SCHAEDEN (JACQUES VAN), 3276, 4955. 
SCHAEPMEESTER {JOOS) , t797, 1804. 
SCHAERSENS {JACQUES) , 3394. 
SCHATTEMAN {JOOS), 5114. 
SCHAUTHEET { LIEVE~\ ) , 4308. 
SCHEE {BER:XARD), 5730. 
SCHEIJNGHEN {JA:l VAN) , lt783, (;658. 
SCHELFAULT (JACQUES) , 3185, 3191, 3219. 
SCHELSTRATE (BE:lEDJCTUS), pater, 786. 
SCHEPPERE (JAN UE), pachter, 3221. 
SCHEPPEnE (GILLlS OE), 4419, 5114. 
SCHEPPERE {PJETER DE), pachter , 17. 
SCHETS {AHOO:'i ), 3315, 33lt4, 3418, 3599, 3837, 

3856, 3974. 

SCHJJNKELLE, burgemeester \·an h et Vrij e, 
4659, 4663, 4816, 5114. 

SCH ILflE:RS, 5766. 
SCHOCKAEHT (.-\.R:'\OLU), 969, 3416. 
SCIIOCKAERT {LAUREYNS) , 6252. 
SC!IOCKAERT (LOUIS) , pachter, 17, 32, 72, 112, 

276, 532, 716, 754. 
SCHOO:I'ACKER (JA:'i VAX) , 5618. 
SCHOORE (\\" JLLEM \"A:l ) , sch epen e van 

Nieuwpoort , 42. 
SCHOORMA~ (CHARLES), kapitein, 4239. 
SCHOTHOUCKE, voorschepene van Gent, 97, 

2196. 
SCHOTTE (CHARLES) , commies, 1584, 1674, 

1713, 2693, 2760. 
SCHUIJRE:I' (COR~EL LS VANUEH) , 5294. 
SEGHERS {P I ETER ) , 5597. 
SEIJ (Joos ), 5114. 
SELlERS {JA:.), 464U. 
SELLIER (CL.IUDE), 3987, 4049, 4628. 
SERASSA, 5279, 4112, 4304. 
SEnSANDERS (oou .IIRIÈRE VA:I' Jo:-.KER A~IHOXE) , 

3626. 
SFO:I'DRATO (,\JARKIES), bevelllebber , 3997, 

4058, 409U, 4108, 4987, 4293, 4299, 4382, 4476, 
4495, 4503, 4548, 4561, 4562, 4565, 4567, 459:!, 
4595, 4775, 4777, 4799, 4801, 4805, 4807, 4828, 
4830, 4832, 4841 , 4912, 4937, 4939, 4943, 4944, 
4947, 4950, 5012, 5019, 5027, 5049, !1451, 5454, 
5459, 5460, 5471, 5474, 5483, 5487, 5489, 5493, 
5500, 5507, 5508, 5512, 5517, 5526, 5528, 5556, 
5584, 5782, 5823. 

SILLY {BARON DE), 5935. 
S I ~ION, 5932. 
Sl:I'AIGE (WILLE~! ) , 5955. 
SINAVE (JAN), 4419. 
SLEMBROECK {PI ETER VA:'i ), 2510. 
SLEYBUS (regiment van ), 4851. 
SLOET (11\GHEL) , ingenieur, 1230. 
SLUIJS {PAUWELS VAN), 2920. 
S~mor (\V ILLEM DE) , commies, 2741. 
S~IEEKEHE (uE) , pachter, 336. 
SMET (JAN UE), [J:lChter, 116, 398, 103ft. 
SMET (JASPAR DE), 1458, 4683, 5368. 
S 1ET (LOUIS DE), 398, 715, 776, 933, 987. 
SMET {PIETER DE), pachter, 169, 177, 208. 
SMET {PIETER DE), pachter, 287, 646, 763, 85 , 

980, 1004, 1013, 1053, 1084, 1156, 1201, 1225, 
1234, 1243, 1254, 1251, 1271, 1280, 1286, 130:.>, 
1395, 1425, 1437, 1458, 14fi9, 1500, 1521, 1541, 
1554, 1580, 1606, 1632, 1657, 1686, 1787, 1789, 
1790, 1863, 1865, 1885, 1917, 1950, 2~23, 2075, 
2125, 2165, 2180, 2242, 2243, 2255, 2335, 2514, 
2578, 2600, 681, 2753, 2766, 2810, 3001, 3014, 
3125, 3190, 3213, 3270, 3276, 339 0, 3374, 3584, 
3593, 3647, 3731, 3852, 4107, 4202, 4419, 4493, 
4955, 4970, 5047, 5114, 53G8, 5409, 5597, 5 23, 
6136, 6236, 6397, 6586. 
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S~llUT (.1.1~ DE) , 3420 
S~JJT ( OA~IEL DE), 2834, 3016, 3548, 3lil 3, 4jS7. 
S~ IJDERS (GOUEVAERI), ontvanger Yan het 

lmlsij clegeld en het veergeld te Burcht , 
1373, 1530, 1546, 1808, 1898, q011, ~359, ~4SU, 

~757, 3512, 3623, 4408, 4897. 
S.'\OECK (JA:<), aannemer, 419, 984. 
S:I'OUCK (WILLE;\! ), 287, 469!!, 1;955, 5114, 53ü8, 

6004. 
SOLIS (DE), regilnent, 3855, 6044. 
SOMERE (JOOS DE) , 3158, 3172, 3191 , 319~, 3193, 

3228. 
SOPH!E (FRA:-IS), 6092. 
SPEEREX (VA:-IDER ), pensionaris HUl Gent, 730. 
SPEET (YA:'i DER ) , pensionaris, 178, 674. 
SPIERE (JOOS), 5359. 
SPILLEBAUT (BE:\EDICTUS) , pachter, 210, qll, 

287, 585, 594, 1057, 1449, 1783, 1794, 1t98, 
1830, 1935, 1951, 2197, 3525, 6454. 

SPJLLEBAUT (WEDUWE), 2005, 32"7, 3359, 3383, 
3501, 3523, 3639, 4537. 

SPILLEIIAUT (GERARD), 1336, 1396. 
SPINOLA (GRMF VA:-1 BRUAY), Officier, 1146. 
SPINTELET, kapitein, 3560. 
SPROUCKHOLF (H.), commies, 3981. 
SPROUCKHOLF (PAUWEL), CO!lllllies van de 

maalderij Y<m Brugge, 298, 343, 725, 1026, 
1236, 1478, 2477, 2568, 2614, 4829, 5152, 6254, 
6359. 

SPHOUCKHOLF (PIEIER), 170. 
SPROUCKHOLF (F'ILIPS-KAREL), COmmies, 3719. 
SPURI:I"CKX (JAN), 885. 
STALI:\S ( JA~). messagier, 155. 
ST,\Ll:I'S (GILLIS), magistraat, 1025, 2364, 2380. 
STALINS (JACQUES), advocaat, 1025. 
STALI:><s, advocaat, 246, 2094, 2114. 
STALI!'\S, rechtsgeleerde, 2656, Z~12, :!!.5G. 

3590, 4501, 4726, 4971, 6029, 630~. 

SIALIXS, kapitein, 265G. 
STA \'ELE (JACQUES) ' 5191. 
STEELS (JACQUES), 5597. 
STEKELDOORNE ( DA~!EL) , 5114, 6643. 
STERCKE (WILLEI\J ) , 4419. 
SIICHELE (VA:-< DER ), pensionaris van I eper, 

952, 1133, 3456. 
STOCK (PIEfER VA\ OEH ), J achter, 9-28. 
STIJVAERT (JACQUES), 4169. 
STIJVAERT (PIETEH) ,3202. 
STOBBELAEHE, arnmunitionaris, 410, 4041. 
STOCK (\VILLE:\1 VA:i DEn ), pachter, li3. 
STOCKHOLM (TODIASUS). 6344. 
STO~E (\VILLEM), 5391. 

STOUTH.ILS (JOOS) , pacllter, ~0, 207, 287. 392, 
410, 670, 717, 769, 58, 863, 1057, 144~. 1787, 
1866, 2125, 2127, 2753, 3001, 3014, 3276, 3584 , 

3943. 4:Wl, 4:2'24, 4470, 469!!, 4955, 4970, 5180, 
G060. 

STOPPELAERE (G. UE), ammunitionari s te Grc
velingen, 1109. 

STOPPELAERE (DE), regiment, 1699, 2069, 4231, 
4244, 4265, 4339, 4806, 4898, 4964, 5194. 

STHAETE:-l (THO;\JAS V.l:-1 DEH ), 3276, 3587, 469!!. 
STRAETEN (JOOS VAI'>DER), 1534, 1542, 2512, 

2846, 3276, 3430, 4556, 4689. 
STRAETE~ (FRANS VA~DER), 5114, 5597. 
STROZZI (MARKIES DE) , bevelheber, 5005, 5012, 

5013, 5027, 5050, 5233, 5333, 5415, 5764, 5785, 
5798, 5815, 6298, 6373, 6383, 6406, 6428, 6451, 
6464, 6474, 6475, 6635, 6698. 

SruVAERT (JA~). commies van de maalderij 
van Ieper, 1429. 

Sucx (JA~). genaturaliseerd, 31. 
Sucx, p en sionari , '•0:?4, 4025. 
SUHE~IE:I"DI (V l ~CE:"\T ) , officier, 1284, 12S:i, 

1333. 
SUTTERE (LAUREXS DE), 3092. 

T 

TACQ (PIETEH), pachter , 190, 5733. 
190, 5733. 

TAEL~IAN, procureur, 1028. 
T.ILLEBEKE (lll!CHIEL) , G340. 
TMIBUIJSEH (PIETER) , 4640. 
TAYE (FILIPS, D.\RO~ \"AN \YE~I~!EL), officier, 

1164, 1206, 1223, 1296, 136'2. 
TEEHLYNCK (ROELA:'iT), 4407. 
TEHMIJ:i (JA:><) , 1038. 
THERESE (fJLIPS) , 5671. 
TRIJS (J.) , pachter, 2127. 
TIWORE~S (JACQUES), 2955, 3091, 3138, 3160, 

3176, 3208, 3399, 3427. 
TOLEXS (J. ) , 1779. 
TOREEL (A. ), pachter, 1792. 
TOR~EU S (CAR0:-1 DE) , 2466. 
TOHRE ( DO~ 0IEGO DE LA), 3182. 
TOHRE (F. DE LA ), ontvanger g-eneraal, 69 , 

66, 229, 534. 
TOSSEAU (JAN), 173. 
TOUR~Elll (BARO:'I DE), 2284, 2465. 
TOURLO~. officier, 2174. 
TOURS (JACQUES Y.l~), 5G2G, 5639, 5642. 
TREFERT, 2815. 
THESSAN (DE), colanel van h et regimelil 

Engclschen , 835, 878, 965, 1116, 1120, 1136. 
1145, 1202, 1239, 1338, 1505. 

THES IG:-ilES ( ~!ARI\IES), 5553, 5875, 5883, 5885. 
TRIEST (ALEXANDER ), 3'223. 
TRIEST (FRA\ÇO IS), 3413. 
TRIEST, bisschop ,·an Gent, 161, 1978, 2005, 

2008, 2040, 2"84, 2332. 
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TnrEST, coloncJ, !l9, 105, 875, 878, 9::i0. 
TRIOLIS (VAN) , voogd van l eper, 926. 
TRISTRAM (GAUIIER) , 3900, 4528, 4691, 5488, 

5506, 6271. 
TRISTRAM ( LAUHE~S ) , 5651. 
TUUSSCHEllE (\VILLEM DE), Hr2. 

V 

VAERXEWIJ CK, k apitein, 402. 
VAERT (JORIS VANDER), 1005. 
VARENT (VA'I DER ) , advocaat ten pensioenc 

van d e Sta t e n , G74, 9-21, 1383, 1694. 
VEERE, 3308. 
VEIJT (LIEVEN) , 3130. 
VELDE {PIETEn VAN DE) , 1544. 
VELLElllA'I (N. ) , 3872. 
VENDEVILLE (THOMAS ) , 6650, 6664. 
\"E:'IDEVILLE , (DE), kapitein, 6:i53, 6561. 
VERA (DE ) , regiment, 4006. 
VERAN:'IEillAX (ANIHEUN!S), 5709. 
VERANNEMA:X (CESAR ) , 514, 852. 
VERA:-INEMA:-1 (F. ) , 3093. 
VERANNEMA'I (J . ), 6539. 
VERBANCK (JAN ) , 5686, 6652, 6657. 
VERBAXCK (ROGJER ) , pachter, 1787. 
VERBEI\E (nOGIER ), 5683, 5735. 
VERBIEST (GHILAIN ) , pachter, 71::i. 
VERBOmt, 6388. 
VEHEYCKE:X, :;Q56, 3748 ,3750. 
VERF,\lLLE (130UDEWlJ'I) , pachter, 3014. 
VERGAEBT ( i\lt CHEL) , 2814, 29'23. 
\'EHH EIJE'i (ARNOULT), 5144, 5207, 5~tz , 5341 , 

5352, 5355, 5365. 
VERHIEST, liapltein , 4332, 5893. 
VERHO:X:XE (STEVEl/ ) , 5691 , 6156. 
VERKEsr, mestre de camp, 5816. 
VER)'IEEHSCH ( OSMINICUS ) , 53G8. 
VERMEEHSCH (JAN) , 5114. 
VERM ULEUS, 546. 
VERMEIR (KAREL ) , 6666. 
VERRAES (JACQUES ) , 2875. 
VERHE (HEER VAN ). lie !JE L!CQUES. 

VERREYKE;<;, Offi c ier, 121J , 1235. 
VERSTRAEtE (THOl\IA S), pac h ter , 2753. 
\ 'ERSTHAETE'I (FRANS) , 5597. 
VEYTS, aannemer, 1948, 1953. 
VICQ (CHARLES-PHI LIPPE UE) , Oll t \·anger-gen e 

raal , 230, 370, 373, 391, 424, 537, 581, 643, 
646, 648, 649, 839, 897, 908, 991, 1007, 1139, 
1152, 1209, 1323, 1414, 1517, 1675, 1899, 2565, 
2603, 2640, 2644, 2688, 2711, 2969, 3060, 3123, 
3129, 3'240, 3~44, 3277, 3298, 3372 3478. 

VICQ ( FILIPS-.\.LCERT DE) , 35~9, 3635, 3837, 
3984, 4003, 4045, 4056, 4070, 4657, 5530. 

VfLLE (MARK IES DE) , 3793, 3 04. 

\'IJ~CK (JA~ DE) , 2654, 3582. 
VIJ~EN ( WILLEM VA'I DE ) , 5843 . 
V IXCKAERT (ANTHOON ) , 4652. 
VI~CT (J . \ 'A:'iDEH ) , 308. 
Vli'iiJERHAUTE (DOU.\RlERE \'A:'i ) , 2498. 
VISSCHEllE (BOUDEWIJ:-l llE) , 3879. 
VITSE (CI-IR I STIA E:'iJ , 5309. 
\'ITSE (JAN ) , 5309. 
VILLEGAS (FRANS DE) , ammun itionari s Cll 

c ommi es van Brugge, 36, 39, !r-2, 101, 163, 
189, 204, 266, 37G, 422, 744, 747, 758, 766, 
775, ~23, 836, 1021, 1082, 1102, 1359, 13~~. 
1603, 2338. 

VLEESGRAUWER (JACQUES DE) , 5766, 5833, 6162. 
VLUETE (HE!I'ORIK VAN ) , 4267. 
VOGHELAERE (ANDRIES UE ) , 2:!41, 6535. 
VOGHELE (.JAN DE) , 275, 845, 4326, 4874, 5199. 
VOLtiRECHT ( PIETEn) , 205. 
VOLUE:'-1 (VA!\' ) , commies , 1969, :223::!, 2319, ''34:!, 

2373, 2421, 2629, 2879, 3124, 3487, 3551, 3781, 
3852, 4202, 4315, 4344, 4391, 4400, 4401, 4440, 
4622, 4625, 4G66, 4694, 4951, 5353, 5750, 5823, 
5860, 6003, 6332. 

VOLCKAEHT, c ommies, 2566, 2697, 2777, 2843, 
2879, 3124, 3143, 3254, 3298, 3439, 3478, 3487, 
3686, 3815, 3849, 3955, 4130, 4168, 4320, 4497, 
4518, 4G41, 1646, 4656, 4670, 4734, 4817, 4863, 
~060, 5129, 5218, 5353, 5395 , 5458, 5481, 59-23, 
6099, 6670, 6687. 

V OLLA NT (GILLIS ) , 5289. 
\'OOR UE ( VAN DE), C011llllies , 4'>. 
VOORDE (FRANS VA:'< DE), pac ht e r, 184, 198, 

232, 233, 369, 410, 4271. 
VOORIJE (LAUREYS \'A:X DE) , 6191. 
VOORST (PlETER OE) , 3172, 3228. 
VOS (ARNOU LT DE ) , 3004. 
V OS (CORNELI S DE) , pac hter, 18, :25, 1 5~, 234, 

287, 393, 759, 769, 958, 998, 1057, 1059, 1199, 
1404, 1423, 1434, 1957, 1~2. 3886, 5~99. 5431 , 
5538, 5913, 5939, 6237, 6409, 6648. 

VO (J AN DE) , 6648. 
VOS (l'v!ARTI:X DE), 3014, 3~76, 3586. 
VOS (P l ETER DE) , 4370. 
Vos ( rlENÉ DE) , uudite ur l<l n r c J\ e nl,ame r , 

2156, 3442, 3760, 5006. 
VH IES (NIKLAAS UE), 1778. 
\'HIESE ( GEERAART UE) , 5132. 
V ULDER (\VILLD I DE) , 668, 3657, 4386, 4678. 
VULDEHS, CO I1111l i es , 2710. 

w 

\VMlH1A.\11DE (GRA.\f VA:'i ) , 61>04. 
\V AELE (DE) , :2955. 
\\ 'AELPOEL (JA:'I VAN ) , :2803, 3()38. 
\V.~E:'i EYS (N IKLAAS ), 6664. 



- -- - ---- -- - ----·----- - -

940 PERSOONSNAl\IENREGlSTER 

W AETEULEET {JO:'iKEH JAN DE) , 6376. 
\\"AEHDE (VA:\DER ) , luijgs auditeur, 6416, ü46U, 

6592, 6G73, 6685. 
\\'AG!IE:'iAEHE (\V. DE) , [lUChte r, ::lOS, 1449, 1Î87, 
\\AKKE.~ (DOUAIRIÈRE \" ,\;< ) , 490, 519, 100!), 222", 

2423, 24'>7, 3695. 
\\"ALACI<ER , 3078. 
\V ALOH1 , 3080. 
WALEWIJ:'i (DA:'iiEL) , p a c hte r, 4!17, 2 16. 
\VALLE (!·lEER VA:'l ) . Zie NIEULA:'iT. 

\\"ALLE (\VILLEM VAN DE ) , 5597, 658G. 
WALLE ( VA:-1 DE), 3012. 
\V,ILLE (VA:'i DE), s e rge ant-majoo r , liGOl. 
\\'ALLE (F. VA:'i DE ), 6335. 
\VALLE (JE:'l:;E VM ), 4836. 
\\',\LRAEVE:'iS (QUI:'iTE:l ) , 31/8. 
\VALTIJ:-1 (PIETER) , 840. 
\\",1\llELAERS (HANS) , 1750. 
WA:'iTE ( l\IATHEUS ) , 2504. 
\\'ATEnLEET, kapitein , 6413, 6638, G641, ü684. 
\VATERVLIET (ALBERT OU BmUF, HEER VAN ), 

2567. 
WAUWE (JO OS VA:-1 ), 66G7. 
\VEYNS (P. ) , 3016. 
\VELDEN (HEI::H VA:'l ) . Zie \"OLCKAEIU, c ommies . 

WELDEN (VA;'> ) , ruite rij lwmpagnie, 1314, 6700. 
\V E>IAERE (Passc hi e r ) , 5391 . 
WEMMEL (B,\RO;'I VA:'i ) . Zie TAYE. 

\VERVIKE:'i {WILLlt M V.~N ) , 769, 1057, 5438. 
\VESEMALE {VAN ) , COlOne J, 1146, 1150, 1176, 

1223, 1289, 1613, 1946, 2260, 2311 . 
\VESTHUISE {JOOS VA:l ), 4346, 5268. 
\VYCKAERT, 5270. 
WIELAND {JACQUES ), 1687, 2545, 5843. 
WIEME {VAN ) , kapitein, 3752. 
\VILDE (DE) , 5377. 
\VIJ:>~KELMA:< , commies, 286, 11!19, 2627, 2636, 

2641, 2657, 2699, 2841, 4139. 
WIJNSBERGHE, 180. 
\VILLAEIJS {ANTHOON ) , 2854, 3438. 
WILLAERT {MARIJN ) , a mmunitionaris van h e t 

Sl-P a ul Fort , 823. 

\VILLAERT {JAN e n JACQUES ), pac hters, 840. 
\VILLAERT {ADRIAA;'> ), pachte r, 769, 55\)7. 
\ViLLEBARE, 2817. 
\VILLEMS (\VILLEM ) , 5800. 
\VJLLEMS , bUSl<ruitmal<er, 1849. 
\VJU.ERVAL (GRAAF VA:>i ) , maître de c amp, 

1551, 1668, 1946, 2260, 2539. 
\VI:'iTERSVELT ( BARO~ VA:>i ) , 5065. 
WITTE {HANS DE), 3276. 
\VITTE {LAUREYNS DE) , 1543. 
\VITTE:'iBERGHE (.JACQUES VAN), 5653. 
WONTERGHEM (WILLEM VA:'l ) , 3584, 5368. 
Wonsr (DOBBELET ) , 2625. 
WoSTIJNE, gre ffier v a n Brugge, 962. 
WOUTER (\VILLEM), 4699. 
\\'OUTERS (ARNOUT), 1593. 
WOUWERE {VA\' DE) , 761. 

\VULCX (GEERAERT DI:: ) , p e nsionaris , 5 . 

WurrERWULGHE:l, c ommie s van h e t Vrij e , 

40, 49, 129, 323. 

y 

YNE (u ') , kapitein, ü3li2. 

z 

Z A:'IDE ( BOUDEWIJN \ "A:'\ DE) , 3128. 
ZELAUA {VA:-1) , Offi c i e r, 1123. 
ZEVEREN {JAN VA:l) , 2631. 
Zl:'iNJ.CK (JOA:'i VAN) , pac hte r , 1342. 
ZOETE ( \VILLEM ) , 5409. 
ZOMERE (OE) , a a nne m e r , 1000, 1928. 
ZOMERE (JAN DE) , Sluisbediende, 2388. 
ZOMERE (JAN DE) , 3449. 
ZOMERE ( LIE\'EN DE) , 2946. 
ZOMERE {LOUIS OE) , 17, 25, 2U7, 209, 210, 287, 
3~2 . 398, 410, 522, 7G9. 

ZUIIERE ( L. DE) , 1388. 
ZUTIERE (GILLIS DE), 1534, 1542. 
ZIJPE {VANDEN), 5756. 



PLAATSNAMENREGISTER 

AA, 2888, 3152, 6270, 6285, 6294. 
AALBEKE, 49'25. 
AALST, 326, 481, 2'252, 2296. 2781, 2834, 2934, 

3016, 347~. 3588, 4043, 4571, 4665, 4973, 5316, 
5320, 5717, 6088. 

AALST (KASSELRIJ ) , 1,178, 1,571, 4665. 
. \ALSI {VAA RT ), 2555, 2560. 
AALTER, 441, 3941. 
.\ALTER {VAART), 2769. 
AARDENDURG, 892. 
.-\AHODIJURGHOEK, 159. 
AARSCHOT. Zie AERSCHOT (HERTOG VAN) . 

ABSDALE (POUJER), 1165, 1301, 1328. 
AIRE, 188, 2481, 2812, 2828, 2832, 2868, 2869, 

28?2, 2901, 1911, 2950, 3043, 3354, 3396, 3661, 
3675, 5774. 

AIRE { GAR:'-IIZO&~ ), 3230, 3268, 3522, 3670, 3914, 
3993, 3999, 4159. 

AIRE (GOUVERNEUR), 3379, 3522, 3672, 4220. 
AIRE {VESTINGWERKEN), 2978, 3313, 3330, 3387, 
3409, 3447, 3660, 3677, 3747. 
AJ\ISTERDAM, 5453, 5624. 
ANTWERPEl'l, 160, 720, 783, 1208, 1308, 1309, 1361, 

1446, 1873, 1955, 1991, 2~22, 2457, 2480, 2774, 
2843, 2960, 3528, 4468, 4538, 4675, 4837, 4868, 
5147, 5211, 5218, 5379, 5408, 5780, 5900, 5910, 
6099, 6142, 6173, 6257, 6572. Zie ook BURCHT 

(Conflict betreffende). 
A:'ITWERPE:-1 (LICENTEN) , 3086. 
ANTWERPEN (MAGISTRAAT VA~), 2478, 2505, 2533, 

2798, 4358, 6080, 6081. 
A.NTWERPEN {VESTINGWERKEN), 2707, 4347. 
ANTWERPE:-1 (MARKSCHIP) 3193. 
ARME~TIÈRES, 4434, 6363, 6376. 
ARTOIS, 1881, 5953, 6057. 
r\RTOIS (TROEPEN ), 2571, 3469, 3476, 3499, 3561, 

3654, 3813. Zie LANDE~ VAN DEBAT. 

ASSE~EDE, 4683, 5368. 
ASSENEDE (MAGISTnAAT \'A~). 619, 790, 932, 1253, 

1272, 1403, 2305, 2432, 21t93, 3028, 3255, 3258, 
3519, 3910, 4930, 6682. 

A S SE~ EDE AMBACHT, 858, 1942, 2681, 2766, 2810, 
3001' 4572, 4664, 4853. 

.-\SSENEDE AMBACHT (MAGISTRAAT ), 3067, 3578, 
3839, 3848, 3893. 

ATH {VAA RT MAR DEXDER~IOXDE) , 2510, 2555. 
ATRECHT, 2653, 2661, 3457, (i107, 6114, 6128, 

6152. 
.-\USTRIA (POLDER), 1758 . 
.-\U~TRU\VEEL, 49 0. 

B 

HAASRODE, 261, 530, 1083, 1089, 1770, 2084, 3836. 
13ALEGEM, 6454. 
BAUDELOO (ABDIJ VAN), 3260. 
BECKAF (FORT), 3017, 3039, 4010. 
BELLE, 3675, 3676, 3794, 3815, J9'26, 5238, C375. 
BELLE AMBACHT, 4667, 5309, 6393. 
BELLE (KASSELRTJ), 1765, 1560, 55?2, 5731, 5866, 

5942, 6661 . 
f3ELLE (MAGISTRAAT VAN), 350, 2 69, 3'~68, 3327, 

3787, 3794, 5724, 6385, 6661. 
13ELLEM, 5256. 
BELLEM (FORT), 2946, 3172. 
BENTTLLE (POLDER), 6059, 6078. 
BERGEN I~ HE!IiEGOUWEN, 87. 
f3ERGE.~ (MAGISTRAAT VAN ), 3226. 
BETHU~E, 3366, 3400, 3444. 
BEVEREN-WAAS, 2017, 2320, 6511. 
BEVERENBROUCK, 742, 2420. 
BIERSTAI.-ÛOST, 3092. 
BIJLOKE, 2579, 2622, 3738, 3867, 3884, 4014, 

4~75, 4305, 4331, 4601, 46\JO, ·~693, 4702, 1.t726, 
4865, 4866, 4962, 4971, 5125, 5193, 5197, !i209, 
5468, 5498, 5621, 5739, 6309, G494. 

IJLANKENDERGE, 164, 1814, 1823, 2112, 2258, 4029, 
4471, 5237 

13LANKESBERGE (WATERINGE), 917, 9'21, 1302, 
1937, 2218, 22i6, ~386, 3305, 5187, 5924, 6253, 
6:Hl, 6542. 

BLANKF.~DERGE (FO RT ) , 324, 1192, 2276, 2851, 
3397, 5258, 6697. 
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BLANKENBERGE (VAART), 2980. 
BLOK!î:ERSDIJK (FORT), 489, 6069. 
BOECHOUTE, 791, 858, 2151, 3521, 4727, 4930, 
. 5111, 6682 . . 

BOESINGE (FORT), 5245. 
BORNEM, 294, 440, 1126, 1572, 1638, 1650, 3027, 

3410, 4644, 6030. 
BOURBOURG, 17, 830, 1562, 2183, 2110, 2442, 

3619, 3781, 3926, 5442, 5508, 5516, 5520, 5539, 
5565, 5580, 5582, 5671, 5747, 5830, 5855, 6120, 
6131, 6234, 6241, 6311, 6642. 

BOURBOURG (GOEVERNEUR VAN), 2612, 6032, 
BOURBOURG (VESTING), 1864, 1958, 2131, 2147, 

2177, 2183, 2231, 2266, 2585, 2612, 2625, 2858, 
3152, 556!l. 

BOURBOURG (KWARTIER), 4076. 
BOVERIE (REDQUTE OP DE AA TE), 6458. 
BRABA'>T, 242, 388, 417, 642, 979, 1214, 1228, 

1561, 1564, 1759, 2257, 3226, 3602, 3631, 3651, 
3711, 4185, 4197, 4246, 4336, 4674, 4675, 4697, 
4793, 4871, 4894, 4988, 5022, 5062, 5919, 6002, 
6061, 6257. • 

DREEDENE, 5491. 
13ROOSTER, 296. 
BRUGGE, 437, 439, 744, 750, 1255, 12!l4, 1689, 

1840, 2292, 2508, 2577, 2596, 2604, 2729, 2731, 
2799, 2808, 2833, 2954, 3100, 3113, 3305, 3309, 
3345, 3363, 3368, 3390, 3429, 3446, 3591, 3614, 
3618, 3619, 3680, 3683, 3707, 3709, 3775, 4082, 
4112, 4113, 4127, 4284, 4287, 4314, 4331, 4387, 
4447, 4464, 4466, 4471, 4473, 4483, 4497, 4530, 
~~.~~.~00.~6.~~~~48~.~~ 
4870, 4883, 4918, 5013, 5226, 5236, 5241, 5390, 
5403, 5435, 5488, 5505, 5507, 5543, 5597, 5694, 
5710, 5780, 5852, 5982, 5999, 6006, 6007" 61Q!,, 
6254, 6366, 6371, 6586, 6710. 

BRUGGE (ARME SCHOLEN), 3179, 3280. 
BRUGGE (B ISSCHOP ), 906, 2543, 2910, 2958, 3054, 

3310, 4180, 4184, 4341, 4583, 5430, 6701. 
13RUGGE (COMMIES), 685, 3297, 3719, 4165, 4917, 

5220, 5377, 5502, 5892, 6359. 
BRUGGE (EECKHOUTE) , 3111, 3112, 3160. 
BRUGGE (GEESTELIJKHEID), 906, 1039, 2362, 
~~.w7.~M.~~.w~.o~.~~.um. 

4843, 4870, 5185, 5765, 5803. 
BHUGGE (HOSPITAAL), 100, 130, 138, 151, 657, 

1074, 1287, 1337, 1904, 3084, 3095, 4563, 4635, 
4702, 4788, 4865, 4866, 4960, 5125, 5161, 5466, 
5496, 5529, 5564, 5787, 5810, 5811, 6247, 6363 
6457, 6590. 

BRUGGE (KARMELIET~~). 283, 2200. 
BRUGGE (KLOOSTEH DE KASTA~JEBOO.MEN ) , 2916. 
BRUGGE ( KWARTIER VAN) , 2477, 2568, 2614, 2703, 

3098, 3153, 3279, 3421, 3900, 4095, 4226, 4345, 
5050, 5353, 5506, 5874, 6007. 

BRUGGE (MAGISTRAAT, COLLEGE EN· VERTEGEN· 

WOORDIGERS), 47 53, 112, 179, 238, 259, 383, 
w.m.~.m.~~m.~.6~m.~. 
984, 1077, 1212, 1224, 1225, 1250, 1313, 1457, 
1469, 1512, 1645, 1695, 1805, 1~20, 1876, 1901, 
1921, 2146, 2164, 2362, 2463, 2464, 2474, 2475, 
2595, 2614, 269-2, 2748, 2749, 2877, 2902, 3017, 
3141, 3171, 3324, 3435, 3477, 3551, 3575, 3602, 
3827, 3861, 3869, 3877, 3907, 3911, 3962, 41G2, 
4190, 4203, 4233, 4284, 4286, 4287, 4362, 4376, 
4382, 4384, 4387, 4407, 4433, 4466, 4489, 4565, 
4602, 4710, 4751, 4843, 4870, 4905, 49-27, 4938, 
4963, 4983, 5116, 5185, 5237, 5263, 5275, 4341, 
5484, 5579, 5802, 5807, 5809, 5819, 6000, 6459, 
6584. 

13RUGGE (MARKSCHIP), 2498, 3019, 3040, 3074, 
3432, 3840, 4171, 4230, 4238, 4272, 4308, 4321, 
4326, 4435, 4456, 4645, 4757, 4795, 4855, 4874, 
4889, 4889, 4902, 4913, 4991, 4998, 5199, 5437, 
5566, 5681, 5691, 6116, 6156, 6381, 6653. 

BHUGGE ( MINNEWATER), 2234 . 
BRUGGE (SINI-DO'>AAS), 3054, 5430, 6245. 
13RUGGE (VAART ), 4134, 4714, 6254, 6257. 
13RUGGE (VEERSCHUIT), 2513, 2795. 
IJRUGGE (VRIJE SCHIPPERS) 21 , 528, 3432, 4272, 

4435, 5476, 5637, 5645, 5652, 5747. 
BRUSSEL, 131, 2466, 4659, 4825, 4832, 4918, 5404, 

5715. 
BULSCAMP, 5480. 
BULSCAMPSVELD, 997. 
BURCI-:IT, 1312, 1317, 1356, 1363, 1504, 1524, 

1575, 1618, 1707, 1775, 1808, 1829, 1941, 2010, 
2030, 2032, 2143, ~325 , ~544, 2552, 2676, 2757, 
2852, 2886, 2956, 2994, 3097, 3110, 3181, 3223, 
3302, 3349, 3411, 3412, 3424, 3456, 3648, 4054, 
4142, 4237, 4259, 4348, 4408, 4443, 4533, 48~4. 

4871, 4895, 5007, 5141, 5235, 5255, 5~27, 5630, 
5702, 5993, 5994, 6008, 6024, 6509, 6571, 6667. 

BUHCHT (PROCES BETREFFENDE). Zie VA'> HOVE 

(JA~ ). 1186, 1203, 1204, 1208, 1212, 1217, 1241, 
1248, 1252, 1255, 1258, 1259, 1262, 1315, 1412, 
15!>9, 1721. 

131JHCHT (COi'\FLICT MET Ai'\TWERPEN), 1616, 1617, 
1619, 1628, 1646, 1662, 1696, 1723, 1991, 2011, 
2031, 2033, 2175, 2272, 2315, 2317, 2324, 2480, 
2505, 2533. 

13URCHT ( STEE~WEG), 2129, 2158, 2297, 2351, 
2359, 2478, 2503, 2775, 3120, 3137, 4358, 4538, 
6221. 

BURCHT ( VEERGELD), 1520, 1575, 1616, 1611, 
2798, 3512, 6173, 6509. 

BURCHT (FOHI ) , 489. 
BURCHT (VESTI~GWERKE~ ) , 2461 , 2520, 2527, 

5947, 6686. 
llURGER\VEERI, 4980, 6571 . 
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c 

CALO~~E (REDOUTE OP DE AA), 6458. 
CA.\1ERLI~CX A MBACHT, 4529. 
CASSEL, 645, 805, 819, 829, 837, 1170, 1171, 179'3, 

1882, 2105, 2115, 2369, 2391, 2644, 2870, 2889, 
3015, 3307, 3364, 3744, 3748, 3779, 4667, 505"1 , 
5238, 5309, 5805, 6664. 

CASSEL (MAGI STRAAT VAN ), 107, 1335, 2644, 2689, 
2704, 2721, 2797, 2899, 3180, 3204, 3252, 3268, 
3326, 3334, 3522, 3791, 4018, 4048, 4105, 5592, 
65&l. 

CASSEL ( KASSELUIJ ), 2735, 3834, 3873, 3915, 
3926, 5866, 6358, 6424, 6435, G626. 

CHASTELEI (SLAG TE), 3144, 4316. 
CLAIRMARAI S, 2481, 2812, 3026, 3053. 
C LAlRMARAl S (VESTI~GWEHKE~). 2978. 
COLI~E. 319. 
COUDENBOR~E {:\!OERBEKE) , 2307, 23t5, 2706, 

~~9 [1, , 5190. 

D 

DAKNA!.I (MAGISTnAAT VAN ) , 325[>. 
D.~~IME , 109, 324, 414, 2259, 2281, 2301, 29ii4, 

3300, 3363, 3358, 3390, 3619, 3683, 4005, 4015, 
·~U60, 4072, 4089, 4091, 4000, 4110, (vaart), 

. 4134, 4285, 4291, 4200, 4342, 4383, 4505, 451 8, 
!;600, 4723, 4976bis, 5015, 5163, 5167, 52.'-l!l, 
:i358, 5571, 5730, 573:i. 5()1 . ;J!J65, 6212, 62·11, 
6337, G367, 6552. 

DA~IPOORT (TE GE;>;T) , 4454. 
I) EJ~ZE, 190, 4298, 4364, 4578, 4649, 4683. 
llE KLI~GE, 1124, 1129, 11 6:i, 11611, 1213, 1301, 

1367, 1638, 1729, 2765, 3136. 
DENOERàlONDE, 893, 1003, 6080, G681. 
DENDERMONDE (ST-BRIGITTE KLOOSTER ), 5793. 
DENOERMONDE (HOSPITAAL) , 4214, 435:\. 441fi, 

5861, 6247, ~263, 6287. 
0ENDERMOXOF. (GAR~IZOE~ ), '>485, ::\3511, 4112, 

4374. 
DENDER!.IO~DE (KR IJ GSGEVA\GEXEX) , 3144, 3194, 

3167, 3245, 3247, 3422, 3425, 3445, 3469, 3474, 
4007, 4306, 43111. 

DE:-IOERMONDE (M AG I STRAAT VA~), 1366, 1377, 
1406, 1452, 1746, 1813, 3037, 3194, 3445, 34ï8, 
3489, 3490, 3842, 4024, 4043, 4306, 4347, 6693. 

DE~OERMONDE (~IARKSCHIP). 3191. 
DENIJERMONOE (VAART ) , 2555, 2560. 
DENE!.IARKEN, 6244. 
DE.~ HAAG , 5160, 5294, G61 2. 
DE.~ HAEK (FORT) BIJ NIEUWPOORT, 9639. 
DENTEflGEl\1, 248[i. 
DE PEERLE (FORT) . 1,89, 9i;' . 2/36. 

DESTELOONK, 2i14. 
0ESTELBERGEN, 5368. 
DE STERRE (FORT), 252, 371;, 376, 3i , 381, 1,39, 

448, 810. 
DIJE~BROEK, 2980. 
DIKSMUlDE (MAG ISTRAAT VA~). 4671, 4779, 5031, 

5119, 5244, 5351, 5463), 5820, 6266, 6327. 
DIKSMUIDE, 1;471, 4484, 4561, 4563, 4564, 4ii65, 

4568, 4575, 4596, 4598, 4602, 5607, 4615, 462ï, 
4635, 4536, 453Q, 4691, 4693, 5019, 5049, 512/, 
5229, 5240, 5434, 5839, 5917, 6218, 622:1, 6234, 
6241, 6511 . 

DOORNIK, 3632, 4431t, 1;446, 4447. 
DOOHNIK (MAG ISTnAAT VA~), 3226. 
D OWAA I , 3422, 4490. 
DRONGEN (MAGISTRAAT VA~ ). 4452, 
OUOZEELE, G010. 
D UINKERKEN, 17, 220, 226, 610, 681, 830, 975, 

1294, 1820, 2597, 2ï33, 3320, 36ï9, 3781, 3870, 
4038, 4058, 4191, 4264, 4277, 4303, 4402, 4464, 
5442, 5475, 5!,77, 5481, 5489, 5509, 5660, 5662, 
5666, 5669, 5673, 56ï8, 5689, fl693, 5696, 5699, 
5700, 5701, 5704, 5705, 5707, 5718, 5726, 574?, 
5745, 5746, 5753, 5779, 5781, 5784, 5ï89, 5832, 
5837, 595i, 597!l, 6120, 6180, fi185, 6195, G218, 
6223, 6234, 6235, 6241, 62~4. 11~75, 62ïi, 6~9~. 
6424, 6615, 6629, 6639. 

DUI:'<KEflKE:'< (GOU \"ER:'<EUR}. 3320, 6347 . 
DUI~KERKE:< (VESTI~G ) , 966, 2131, 2522, 2523, 

2527, :'!530, 2540, 2550, 2559, 2566, 2633, 2646, 
2667, 314 • 3361, 5795, 5936, 6199, 6352, 6480. 

DUINKEHKE~ {VAART :>i.Ufl BRUGGE) , 6, 1, 1820, 
1835, 1837, 1839, 1848, 19"25, 1945,. 

DUIJ:'<S , 54 7. 
Dun~IE , 2i06, ~937, 3185. 
D URl\IE {FORT), 1336, 1451. 

E 

EEKLOO, '>~37, 6~50. 

EF.~Al\IE (:\llOIJ ) , 4588, 5849. 
Er.mEGEMnnor.c K, 3198. 
E IJE1inn oucK (nJJ nEIGEnsvuET). 602. 
EKSAAROE (DA~l ), 5190. 
E~GELANIJ , 5ï80, [j i86, 582(), 651,8, 115:. i ' 6710. 
E STAI RES. Z'ic STEEGERS. 

ETTEGEl\1 , 5491. 

F 

FERDINA:>\0 (FORT) , 2673. 
FILIPPI:>\E (FORT), 3607. 
FRA:'<CQUE:>\D IJCK, 989. 
FRANKRIJK (HANDEL MET) , 3275. 
FRE!lERIK (FORT), 2799. 
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G 

GALGE:\HOEKSKE:-1, 2936, 3172, 3423, 4826, 4838. 
GAVER, 4364. 
GEERAARUSBERGEN, 2555, 5121, 5320, 5595, 5842, 

6287. 
GELDRE, 3259. 
GE~T, 55, 281, 388, 539, 575, 576, 1171, 1294" 

1548, 2508, 2577, 2596, 2604, 2821, 2832, 2843, 
2877, 3042, 3247, 3274, 3392, 3442, 3528, 3688, 
3707, 3709, 3756, 3799, 3802, 3826, 3930, 4029, 
4137, 4292, 4298, 4299, 4300, "4307, 4311, 4320, 
4447, 4517, 4580, 4582, 4628, 4659, 4683, 4770, 
4786, 4791, 4814, 4837, 4838, 4842, 4887, 4984, 
5060, 5110, 5147, 5149, 5200, 5218, 5219, 5225, 
5273, 5355, 5368, 5403, 5417bis, 5426, 5429, 
5519, 5543, 5546, 5557, 5575, 5597, 5601, 5612, 
5707, 5768, 5773, 5777, 5780, 5802, 5982, 5999, 
6006, 6007, 6010, 6012, 6135, 6163, 6344, 6357, 
6586. 

GENT (ARME SCHOLEN) , 1528, 3179, 3280. 
GENT (BISSCHOP)' 104, 789, 1578, 3653, 6354, 

4180, 4181, 4184, 4583, 5399, 5802, 6611. 
GENT (BIJLOKE, HOSPITAAL TE) , 456, 657, 786, 

872, 880, 940, 1045, 1074, 1210, 1264, 1337, 
1362, 1346, 1658, 1666, 1691, 1927, 2579. 

GENT (BRUGSCHE POORT), 920, 922, 934, 957, 
1054, 1087, 1111, 1371, 1333, 2388, 2465, 2474, 
2546, 2717, 2743, 2770, 2783, 2937, 2944, 3079, 
3080, 3119, 3127, 3228, 3389, 3427, 4229. 

GENT (COMMIEZEN), 265, 3235, 3297, 3719, 4468, 
4491, 4497, 4638, 4781, 4859, 5213, 5220. 5537, 
5539, 5545, 5783, 5850, 6359, 6658. 

GENT (GEESTELIJKHEID), 1081, 2401, 2436, 3511, 
3543, 3575, 4566, 4577, 4588, 4843, 5429, 5452, 
5575, 5765, 5803. 

GENT (GRAVENKASTEEL), 734, 4361, 4834. 
GENT (HOSPITAAL), 100, 130, 138, 151, 3095, 

3206, 3215, 3230, 3867, 4788, 4790, 4960, 5466, 
5546, 5546, 6247, 6263, 6457, 6590. Zie BIJ

LOKE. 

GENT (KASTEEL), 96, 3047, 3459, 3496, 3560, 3769, 
3769, 3848, 4253, 4473, 4566, 5050, 6292. 

GENT (KWARTIER VAN ) , 2473, 2609, 3116, 3153, 
3352, 3423, 3541, 3558, 4064, 4095, 4157, 4164, 
4269, 4505, 4599, 4650, D101, 5353, 5396, 5874, 
6007, 6290, 6509, 6618. 

GE~T (LAZARISTEN) , 2917. 
GE~T (MAALDERIJ)' 2659. 
GENT (MAGISTRAAT, COLLEGE E'l VEUTEGE~WOOR

DIGERS), 65, 137, 681, 714, 774, 794, 891, 985, 
1371, 1399, 1400, 1403, 1503, 1511, 1566, 1642, 
1810, 1824, 2246, 2247, ~251, 2299, 2312, 2352, 
2354, 2402, 2436, 2438, 2440, 2442, 2443, 2446, 
2569, 2601, 2692, 2706, 2717, 2724, 2748, 2842, 
2871 , 291G, 2959, 3336, 3369, 3384, 3386, 3406, 

3483, 3511, 3543, 3558, 3575, 3602, 3689, 3720, 
3827, 3861, 3869, 3877, 3907, 3911, 3915, 3945, 
3962, 4002, 4069, 4075, 4147, 4190, 4276, 4283, 
4323, 4326, 4433, 4466, 4470, 4473, 4492, 4543, 
4566, 4577, 4610, 4634, 4638, 4710, 4751, 4804, 
4843, 4905, 4983, 5002, 5116, 5170, 5225, 5275, 
5320, 5341, 5429, 5479, 5484, 5554, 5579, 5603, 
5802, 5803, 5819, 6570, 6584. 

GENT (i\IARKSCHIP), 2498, 3019, 3040, 3074, 3119, 
3192, 3202, 3840, 4171, 4230, 4238, 4308, 4321 , 
4645, 4757, 4795, 4855, 4874, 4889, 4902, 4913, 
4991, 4998, 5199, 5437, 5566, 5681, 5691, 6116, 
6156, 6381, 6653. 

GENT (MUIDE), 3988, 4000, 4004. 
GENT (ONTVANGER), 3393, 340'2, 346l. 
GEi'\T (V RIJE SCHIPPERS), 108, 473. 
GENT (ONVRIJE SCHIPPERS), 2409, 2611. 
GENT (ST-SAI.VATORS) , 4956. 
GENT (TUCHTHUIS), 4273. 
GENT (ZWARTE ZUSTERS), 757. 
GEVAERSBRUGGE (BIJ 13RUGGE), 453, 4527. 
GISTEL, 1148, 5942. 
GISTEL (MAGISTRAAT \ "A~ ). 1;391, ~03i, 5363, 

5734. 
GORGE (REDOUTE OP DE AA ), 6458. 
GRAMME (FORT), 2076. 
GRAMMENE (FORT), 3172. 
GRAVE JAXSDIJK, 6016. 
~Pru~~.~.~.m.~~m.~.85~ 

869, 875, 950, 973, 975, 985, 990, 1109, 1643, 
1667, 1813, 1823, 2058, 2085, 2494, 2802, 2822, 
2978, 3145, 3205, 3373, 3533, 3704, 3707, 3721, 
3724, 3728, 3735, 3739, 3763, 3766, 3816, 5442, 
5616, 5620, 5622, 5624, 5629, 5636, 5648, 5654, 
5664, 5668, 5675, 5689, 5730, 5771, 5784, 5794, 
5830, 5837, 5879, 5886, 5946, 5954, 5956, 5962, 
5967, 5979, 6035, 6043, 6070, 6094, 6095, 6096, 
6097, 6101, 6102, 6103, 6115, 6122, 6125, 6134, 
6136, 6139, 6141, 6149, 6154, 6165, 6167, 6180, 
6181, 6185, 6188, 6222, 6261, 6281, 6282, 6284, 
6285, 6350, 6354, 6495, 6498, 6528, 6576, 6715, 
6721. 

GREVELINGE~ ( VESTIXGWERKE~ ), 3134, 3233, 5569, 
5936, 6265, 6277, 6294, 6389, 6391, 6401, G438, 
6448, 6452, 6470, 6480, 6483, 6512, C.585, 6659. 

GROUWE (POLDER ), 1374. 
GRUUTHUUSI;;LEIKE~, 3160, 3176, 4001 . 
GUISE, 5202. 
GULIK, 3007. 

HAL, G476, 6566. 
HALT (FORT), 1077. 
HA~lJZAME, 4553. 

H 

HA~SBEKE, 3130, 3228, 3621, 4307. 
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HANSBEKE {FORT), 1014, 3172. 
HARELBEKE, 157, 190, 3003, 3865, 4578, 4833. 
HAUWIERE, 1697. 
HAZEBROEK, 2327. 
HAZEBROEK (MAGI STRAAT), 2999, 5310. 
HEIST-AAN-ZEE, 3997. 
H ENEGOUWEN, 1299, 3991, 4025, 5339. 
HENEGOUWEN (TROEPEN I:'< ), 2571. 
1-IEULE, 4925, 5010, 6396. 
HEUSDEN, 3482. 
HINGENE, 294, 440, 1126, 1638, 1650, 3027, 3410, 

6030. 
HOEKE {FORT IE), 2426. 
HOEKSIRA IE (FORT), langs de Zuidleie, 969, 
999. 
HOLLA:'<DSCH HUIS {FORT ) , 2440, 2595, 2846, 

3304, 3333, 3337, 3367, 3388, 3430, 4001, 4556, 
4689, 5161. 

HONTSCHOOTE, 153, 4082, 5725. 
HONISCHOOTE (MAGISTRAAT VA~), 2825, 3051, 

4082. 
HOUCKE {FORT), 3032. 
HULST, 100, 102, 151, .Z55, 1309, f860, r 027, 11104, 

1195, 1439, 1464, 15~9. 1739, 1749, 1860, 1884-
WM,W~W~.~~2W.~8.~~MOO, 
2573, 2619, 12622, 2847, J2903, 3015, 3221, 3324, 
3380, 13461, 3464, 3483, 3646, 3683, 3757, 3772, 
3973, 4107, 4148, 4151, 4157, 4318, ' 4355, 4708, 
4780, 5000. 

HULST {GOUVERNEUR), 1209, 2871, 29-21, 3149, 
3163, 3202, 3259, 3380, 3810, 4151. 

HULST (MAGISTRAAT VAN), 2486, 2507, 2564, 
2573, 2624, 12650, 3163. 

HULST (MARKSCHIP), 3191, 319-2, 3193, 3202. 
HULST {VAART VA~ ) , 132, !399, 1469, 909, 1180, 

1209; 1480, 1499, 1570, ' 1578, 1672, .1678, 1810, 
. 1824, ~1932, 2093, 2106,t2117, 2122,t2139, 2246, 

2299, 2312, 2352, 12356, 2381, j 2418, ~2459, 2460, 
f 2485, 2619, 2706, 272~, 2756, 2811, 2842, . 2959, 

3101, 3117, 3162, 1318o, 3190, 3219, 3221, 3341, 
3507, 3626, 3667, 6259. 

HULST {VESTINGWERKEN), 265, 515, 1439, 1589, 
1592, 1G22, 1654, 1664, 1682, 

1
1750, 1811, 1851' 

11916, 193!1, .2559, ~673, ~682" 2779, 2 71' 2897, 
2908, . 2951, 3118, 3562. 

IEPER, 302, 926, 1255, 1725, 1788, 2082, 2596, 
2812, 2832, 2868, 2900, 3116, 3596, 3650, 3665, 
3707, 3747, 3756, 3760, 3775, 3786, 3799, 3826, 
4131, 4139, 4144, 4314, 4552, 4557, 4648, 4667, 
4672, 4730, 4749, 4751, 4937, 4943, 4947, 4948, 
4950, 4959, 4960, 4963, 4966, 4978, 4985, 4986, 
4995, 4999, 5001, 5019, 5029, 5049, 5084, 5180, 
5232, 5238, 5260, 5279, 5289, 5318, 5403, 5407, 

5438, 5492, 5499, 5519, 5521, 5523, 5542, 5543, 
5565, 5569, 5602, 5619, 5632, 5643, 5658, 5706, 
57G6, 5800, 5902, 5942, 5954, 598-2, 6007, 6040, 
6135, 6148, 6179, 6276, 6332, 6375, 6437, 5453, 
6468, 6499, 6624, 6627, 6638, 6728. 

IEPER (BISSCHOP), 302, 4180, 4341, 4431, 6433. 
IEPER {COMMIEZEN ) , G85, 824, 3235, 3701, 3719, 

3744, 4319, 4557, 4642, 4917, 5026, 5059, 5321, 
5677, 6039, 6040, 6142, 6163, 6430, 650J, 6658. 

IEPER (GARN IZOEN VAN ), 2455, 2575. 
IEPER (GEESTELUKHEID), 3918, 4843, 4978, 5452, 

5564, 5765. 
IEPER {HOSPITAAL), 3765, 3866, 3964, 4417, 4540, 

5028, 5081, 5125, 5162, 5304, 5478, 5564, 6247, 
6263, 6384, 6457, 6469, 6590. 

IEPER (KWARTIER VAN ), 3153, 3694, 4333, 4337, 
4461, 4505, 4560, 4639, 4642, 4655, 5319, 5686, 
5688, 6217, 6~7 . 6664. 

IEPER {MAALDERIJ ) , 3, 74 ,99-2, 1435, 2293, 2455, 
4365, 4642, 4648, 5321. 

IEPER (MAGISTRAAT, COLLEGE, VERTEGEl'iWOOR

DIGEHS), 3, 60, 176, 463, 506, 512, 539, 575, 
576, 579, 583, 691, 829, 830, 833, 834, D10, 
926, 942, 1018, 1069, 1070, 1071, 1219, 1255, 
1436, 1697, 1725, 1782, 1838, 1840, 1926, 2029, 
2363, 2435, 2481, 2499, 2508, 2536, 2537, 2575, 
259 • 2456, 2481, 24!19, 2536, 2537, 2596, 2598, 
2678, 2685, 2698, 2797, 2816, 2828, 2872, 2873, 
2874, 2877, 2887, 3225, 3299, 3409, 3460, 3526, 
3565, 3582, 3596, 3602, 3r20, 3808, 3827, 3859, 
3861, 3869, 3907, 3911, 3918, 4079, 4085, 4101, 
4146, 4190, 4203, 4218, 4232, 4312, 4322, 4365, 
4376, 4384, 4406, 4433, 4461, 4475, 4664, 4710, 
4D78, 4983, 4997, 5068, 5275, 5342, 5412, 5484, 
5579, 5640, 5802, 5809, 5819, 6102, 6183, 6260, 
6319, 6341, 6450, 6512, 6514, 6546, 6553, 6584. 

lEPER (MAGISTRAAT VA~ DE KASSELUIJ }, 2998 , 
3083, 4250, 4444, 5130, 5413, 56D7, 5716, 6365, 
6714. 

l EPER (VAART), 3, 691, 729, 1487, 3351. 
JEPERLEET, 2856, 2980. 
l EPERLEEr {FORTEN ) l angs 1le, 969. 
IJZEn, 5549. 
! SA BELLE {FORT), 1,89, 514. 
{SABEI.LE (POLDEH ), 874 . 

.JEnmL\! US (POLDEH ), 5160. 

K 

KALES, 6273. 
KALLOO, 508, /43, 1844, 1900, lt915. 
1\:ALLOO ( \ ' EST!XG\YEHKEX ) , .~8!1, 9i:!, 1000, l 8fl~. 

18~2. 2132, 2461, 2519, 2520. 
(Ü~!ER!JK, 3788. 

H9 
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f{APRIJKE, 23!}5, 2396, 6251. 
KEULEN, 3007. 
1\IELDECHT, 3752. 
Kl'iOKKE, 5019, 5049, 5274, 5549, 5767. 
KOM&'i, 6234, 6241. 
KOOLKERim, 2980, 
KORTRIJK, 205, 207, 3G6, 3003, 3495, 3865, 4221, 

4273, 4303, 4320, 4450, 4510, 4525, 4581, 4583, 
4730, 4732, 4743, 4747, 4748, 4753, 4756, 4772, 
4778, 4804, 4810, 4811, 4820, 4833, 4843, 4856, 
4861, 4876, 4877, 4882, 4883, 4888, 4892, 4896, 
4908, 4909, 4925, 4928, 4929, 4957, 4975, 
4976bis, 5063, 5104, 5302, 5320, 5414, 5549, 
5568, 5724, 591i, 5937, 5942, 5964, 5986, 6192 , 
6230, 6234, ~241, 6239, 6249, 6265, 6277, 6322, 
6380, 640~. 6412, 6415, 6453, 6478, G631, 6669. 

I\: ORTRIJK (HOSPITML), 1,952, 5061, 6247, 6263, 
6287, 6405, 6590. 

K ORTRIJK ( KASSELRIJ ), 1680, 2108, 4353, 5131, 
5158, 5328, 5720, 5942, 6280, 6290, 6562. 

1\:0R 'R JJK ( KRIJGSGEVANGE.~EN ), 3247, 3495. 
KORTRIJK (MAGISTRAAT VAN IJE KASSELR IJ ) , 

4206, 4247, 4822, 5672, 6404. 
KRAKEELKEN (FORT), 3093. 
[(RUIBEKE, 1687, 295fi. 
((R UISPOLOER, 5160. 

LAAR {FORT TE), 3594. 
LA DASSÉE, 3062. 

L 

LA BASSÉE {GARNIZOEX ) , 320ii. 
LA MOTTE-AU-BOlS, 5839. 
LA~DES VA~ DEBAT MET AnTOI S, 834, 1163, 1187, 

1219, 1547, 1656, 1697, 1979, 2014, 2092, 3049, 
308ii, 6319. 

f. ANDRECIES, 4501. 
f.AND VA:< WEDERGRACTE, 3631. 
LANGEHBRUGGE, 881, 2860, 3423, 4035, 5050. 
f.AXG ERBRUGGE {FORT) , 2247, 3055, 3232, 4063. 
LAXGERllRUGGE {SAS), 2746, 2836, 3249. 
LAPPERSFORT, 999, 2349, 2439, 4545, 4938. 
LEFFIXGE, 4775, 4835. 
f.EIE, 2872, 2998, 4302, 4450, l;i2!J, ii938, 6417, 

6422, 6426, 6429, 6440, 6447, 63f~ , 64C~, fl471, 
6472, 6496, 6533, 66~4. 6719. 

LEI'\S, 3364, 4575. 
LESSEN {VAART), 2555. 
LEUVE~ (UNIVERSITEIT ), l :i, 317, 1998, 2358, 

3203. 
LIEVE, 4409, 4566, 4826. 
LIEVE (C.'I/APE \ 'AX DE), 4307. 
LILI.EHS , 2872, 3366, 3400, 4278. 
U!.LF.nS ( \"ESTI\GWERKE\), 2978. 
LILLO , 6080. 

LINCXE (DE), 5507, 5565, 5580, 5582, G799, 5830, 
6084, 6120, 6398, 6448, 6470, 6629. 

LOKEREN, 2906, 3191, 3255, 5368. 
LOMBARTZIJDE, 4477. 
Loo, 5305, 5441, 6644. 
LOPEM, 3078. 
LOVENDEGEM, 888, 946, 1015, 1016, 2835, 2937, 

3096, 3185, 3232, 3941, 5105, 5132, 518~. 5206. 
LOVENDEGEM (FOnT), 3172. 

M 

MAAGDENDALE (ABDIJ ), 6262. 
MALDEGEM, 346, 5553, 5875, 5880. 
~dARDIJK (FORT), 1147. 
MARDIJK, 87, 3148, 3155, 3'238, 3242, 3781, 4041, 

5483, 5493, 5511, 5535, 5654, 5771, 5830, 5837, 
5936, 6122, 6134, 6139, 6235, 6275, 6336, 6480, 
6597, 6598, 6603, 6629, 6721. 

MARIAKERKE, 267, 294, 440, 1126, 1638, 1650, 
1723, 2944, 3027, 3410, 3710, 5225, 6333, 6339, 
6570. 

MECHELE.~ (AARTSBISSCHOP), 4197, 4210. 
MECHELEN (G ROOTE RAAD) , 3412, 355G, 3564, 

3631, 3811, 5368, 6029, 6245, 6520. 
MECHELEN (GASTHUIS TE), 788, 861, 873, 897, 

9'25', 926, 955, 1140, 1658, 1666, 3206, 4283, 
4331, 4747, 5193, 5546, 5547, 5730, 6247. 

MECHELE.'i (MARKSCHIP), 3191. 
:\IEENEN, 3003, 3856, 4388, 4413, 4651, 4833, 4882, 

4932, 5096, 5120, 5308, 5835, 5887, 5917, 6234, 
6241. 

:\JEE\EN (BROUWEnS TE), 472, 561, 6 7, 73!), 859, 
9!)5, 1001, 1414, 1621, 1780, 1973, 2119, 2376, 
~485, 2538, 2675, 2725, 289'2, 3011, 3147, 3257, 
3462, 3574, 3889, 4369, 4422, 4604, 4701, 4821, 
4932, 4935, 5033, 5112, 5254, 5362 , 5504, 583fi, 
5985, 6052, 6279, 6579. 

MEENEN ( MAGISTRAAT VAN ) , 318!), 4381, 4441. 
MEERDONCK (FORT), 489. 
}JEEREGEM, 1251, 3915, 39"26, 39"27, 5293, fi019, 

6234, 6241, 6387, 6390, 6427, 6563. 
l\IELLE, 4302. 
MELSELE, 1291, 1331. 
MELSELE (MAG ISTUAAT VAN) . 4243. 
MELSELE A~IBACHT, 4605. 
:v!ELSEN, 2017, 4437. 
:VIELSENBROEK, 2419. 
MERKEM , 4553. 
CVJERVIU.E ( MAGISTRAAT VAN ) , ~052, 6561. 
MESSENE, 5052. 
MEULEBEKE, 6583. 
~1EULESTEDE, 1201, 2662, 3956, 4073, 4169, 4956, 

5050, 5206, 5570. 
MEULESTEDE (STRAAT TE), 1913, 1920, 26G2. 
:\'IEULESTEDE (FORT) , 1201, 3055, 3369. 
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MEULEWAL (FORT ) Op cl c Zuidl eie, 596, 1498, 
1503, 2946. 

:\'l!ODELllURG, 274, 2'i!J, 5494. 
:\1!1 LAA!'l, 6620. 
lVIOERBEKE, 1403, 3160, 429-2. 
i\IOERBRUGGE, 999, 2654, 3040, 3102, 3136, 31611, 

3176, 4001, 4382, 4990, 5108, 5159. 
:\10ER~'I, 2487. 
MOERKERKE, 274, 3103. 
MOERSPEYE. 3768, 377 1, 3773, 3771,, 3775, 3'i78, 

3783. 
!V[OERVAART, 2755, 3464, 3511. 
MOERVAART (FORT), 2673. 
i\ I OESKROE~, 3599. 
M OOHTSELE, 827, 8:i7, 5010. 
M U:'<STER (VERDRAG \'A'\ ) , 4915, 4579, 46!lï, 55'!?, 

5577, 5948, 6416. 

N 

r-iASSAU (FORT) , 2619, 2Gi3, 3ft6!t, 3511. 
NEDERLA'iD ( VEREE~ !GDE PROVJ'iC!Ë~ ) , 390, 32i5, 

4215, 4216, 4854, 4875, 5994, 4996, 5040, 5160, 
5228, 5458, 5522, 5553, 5875, 6206, 6344, 651 2. 

N !EPPE, 3339. 
NIEUWE~DMI ~IE (FOnT ) , 2262, 4495, 4519, 4520, 

4532, 4549, 5150, 53 9, 5549, 5839, 5917. 
NIEUWE~ DIJK, 805, 809, 819, 8'29, 839, 2133. 

2357, 2461, 2481, 249-2, 2727, 2812, 2830, 2831, 
~ 7~. 2874, 2911 , 2929, 9 978, 3000, 3026, 3109, 
3252, 3268, 35~2. 3526, 3544, 3582, 3673, 3677, 
5592, 5640, 5755, 5774, 59"28, 6356, 6377, 6388, 
6398, G568. 

i\'TEUWPOORT, 610, 1817, 1822, 19-23, 2116, 2123, 
2462, 2518, 3285 , 3455, 3C90, 4113, 4483, 4495, 
4507, 4520, 4532, 4562, 4791, 4814, 4830, 4842, 
5016, 5018, 5150, 5151, 5389, 5522, 5549, 5G16. 
5619, 5633, 5714, 6234, G241, 6479, 6497. 

~IEUWPOORT (GARNIZOE~ VA:'l), 2006, 2060, 2461, 
2575, 4068, 4512, 4518, 5127, 6629. 

i\'IEUWPOORT' (r.OUVEH~EUH ) , 3Sfi4, 4550, 4551, 
4627, 6497. 

i\'IEUWPOORT { HAVE~ ). 975, 1817, 3455, 5485. 
NIEUWPOORT ( K ASSELRIJ), 681, 3525. 
NIEUWPOORT ( MAGISTRAAT VA:-<), 17, 42, 88, 102, 

148, 1544, 1043, 1056, 1134, 1177, 1747, 1817, 
2068, 2334, 2518, 3030, 5485, 6073, 6118, fi1 21, 
6266, 6394, 6395, 6645. 

N IEUWPOORT ( VESTl'iGWERKEN ) , 266, 414 , 1959, 
2559, 2639, 4477, 4482, 4549, 5240. 

N l:'iOVE, 3104, 3631, 5703, 594'? , ll67j. 
N I NOVE (ABT VA~ ), 3104. 
N IX OVE (YAAHT), 2555. 
Na:U F FOSSÉ (VESTI:-lG\VERKEN ), 2559, 3170. 

3207, 321 ~. 2315, 3275, 3455, 3661. 

0LSE:'iE, 2485. 
0NDERR IJK , 830. 

0 

OOSTE~DE, 2, 17, 295, 304, 307, 313, 320, 344, 
373, 379, 936, 970, 1241, '·~05, 2413, 9629, 
3100, 3266, 3609, 4068, 4113, 4132, 4264, 43~2. 

!,387, 4471, 4505, 4518, 4535, 5110, 5 l51, 5418, 
j4 1, 5487, 5501, 5503, 5555, 555 ' 5616, 5619, 
5620, 5644, 5674, 5683, 5693, 5694, 5695, 5711 , 
5Î22, 5766, 5 14, 5833, 5846, 5850, 5892, 5899, 
5901, 5933, 5934, 5995, 6071 , 6088, 6140, 616:2, 
6209, G254, 6484, 6625, 6690, 6711 , 6712. 

OOSTENDE ( CAPUCIJNEN ) , 3287. 
OOSTENDE {HAVEN) , 1113, 2616, 5389, 5583. 
OOSTENDE (OCT R OO I ), 943, 974, 975, 990, 1056, 

1143, l183, 1188, 1341 , 2629, 3475. 
OOSTENDE {SERGEA~T-:\IAJOOR VAl'> ) , 2'i0!J, 6677. 
OOSTENDE {VESII~G\VERI\E'i ), 400, 403, 414, 964, 

1!!59, 27 9, 3196, 6600. 
OOST- KWARTIER , 4825. 
00STK.~.\IP, 3078. 
0PDORP, 4246. 
0PDORP (AFKO OP VAX BELASTI'iG ) , 740, 827, 857, 

1061, 1083, 1089, 1i70, 1793, 20 7, 2521, 2763, 
3022, 3286, 3605, ~836, 4235, 4404, 4606. 

0UDBURG, 67, .Vt!J, 46ft, 48.1, 482, 554, 555, 85 , 
1117, 1281, 1330, 1353, 1346, 1465, 1688, 210R, 
"151, 2374, 2389, 2390, 2402, 2576, 2582, 31,0~. 

36 6, '·559, 4560, 4572, 4578, 5023. 
OUDB URG (MAG ISTRAAT \"AN OE:-< ), 2576, ~58•>, 

2770, 2 62, 3173, 3403, 3578, 3686, 419 9, 4208, 
4403, 4440, 45()-2 4661' 4681, 4 771. 

0UDE~JA:'i (POLDER ), 5160. 
ÛUUE,~AARDE, 190, 478, 3247, 1,.332, 4.331,, 41,87, 

4508, 4532, 4549, 4578, 464!!, 4665, 1,.6 3, 5101, 
5118, 5320, 5346, 5359, 5416, 5949, 6208, 623'·· 
6241, 6379, 6399, G415. 6439, 6453, 6589, G61R, 
6626. 

0 UDENAARDE (MAGI SinAAT \'A :i ) , 4521, 5576. 
0UDENUUHG, 5037, 5363, 5667, 5734, 591,~. 

OUDE:-lllUHG (ABDI J ), 1039, 1256, ~1,35. 

0 UDE'ill UHG HOEK , 5402, 5491. 
0YE\IIR OECK, 1611 . 

p 

L'ASSEGCULE (POLDER ), 5160. 
PEEREROO~I , 1611 , 1 9~:~, 2463. ;!730, 2980, 330G, 

3416, 3420. 
I'ETEGEM' 91t8. 
PEIJT (~IEERSCHEX ) ' 3078. 
PH ILIPPI NE, 4284. 

PHII.IPPIXE ( FORl ) , 243, 371, 374, 445, 619, 7 7, 
80 1, 872, 2250. 

PLASSCHENDALE (FORT), 2774. 
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PLASSCHENDALE (VAART), 1184, 1230, 1256, 1419, 
1785, 1805, 2270, 2348, 2350, 2353, 2475, 2723 , 
2736, 2748, 2752, 2811, 2814, 2827, 2838, 290;2, 
2923, 2980, 3048, 3093, 3100, 3266, ~287, 3304, 
3305, 3309, 3345, 3346, 3368, 3417, 3429, 3432, 
3446, 3537, 4011, 4132, 4289, 4471, 4472, 4474, 
4481, 4485, 4553, 4714, 4787, 4847, 4870, 4~26, 

4927, 5215, 5230, 5237, 5313, 5491, 5549, 5711, 
5917, 6130, 6150, 6191, 6201, 6204, 6212, 6213, 
6361, 6666. 

PLASSCHENDALE (VEEnSCIIUIT), 2513 , 2570, 2975, 
2996, 4272, 4435, 4456, 5934. 

POORTAKKER (MEULESTEDE-BIJ-GENT), 3956. 
POPERINGE, 3794, 4059, 4254, 4303, 5178, 5280, 

5305, 5307, 5433, 5467, 5685 , 5942, 6119, 6183, 
6455, 6674, 6691. 

R 

fiA VERSIJDE, 6704. 
HEIGERSVLIET, 1197. 
HEIGERSVLIET (WATERI:'-IGE ) , 602. 
HENINGE, 5939. 
RENINGELST, 3441. 
RIEME (FORT), 2914, 2955, 3091. 
RIJSSEL, 3632, 4267, 4447, 5952. 
RIJSSEL (MAGISTRAAT)' 3565. 
HOCROl (SLAG TE), 3322, 3323, 3332, 3371. 
fiOESSELARE, 5393, 5417. 
RONSE, 530, 3836, 5341, 5352, 5404. 
ROODE FORT (BIJ GREVELINGENJ, 5902., 6260, 

6356, 6388, 6448, 6453, 6512, 6514. 
fiOODENHUIZE, 2702, 2745, 2755, 2768, 2818, 

2842, 2881, 2903, 2915 , 3015, 3042, 3341, 3384, 
3457, 3667, 3768, 3771, 3773, 3774, 3775, 3778, 
3783, 4035, 5050, 5417bis, 5558. 

[\OODENHUIZE (FORT), 1201, 1924, 2247, 2756, 
2770, 2920, 2955, 3091, 3453, 3857' 3924, 4046, 
4669, 4170, 4292, 4371, 4577, 5303, 5417bis, 
5429, 6540. 

HOODENHUIZE (TOL), 3255. 
HOUSSELAERE (POLDER), 5160. 
HUPELMONOE, 3191, 5597. 

s 
SA INT-VENANI (GAR1'iiZOEN), 3230. 
SA INT-VENA NT (VESTI:'-/GWERKEN ) , 2978, 2998, 

3083, 3327, 3340. 
SASSCHEVAART, 415, 745, 804, 818, 891, 1201, 

1712, 1851, 2300, 2375, 2376, 2402, 2479, 2588, 
2714, 2770, 2783, 2914, 3149, 3406, 3423, 3451, 
3606, 3688, 3722, 3980, 3983, 3996, 5000. 

SAS VAN GENT, 265, 309, 346, 438, 460, 476, 482, 
587, 597, 722, 745, 764, 802, 1050, 1075, 1084, 
1193, 1320, 1399, 1438, 1488, 1495, 1515, 1570, 
1587, 1592, 1602, 1704, 1790, 1801 , 1860, 1911, 

1924, 1956, 1958, 1977, 2151, 2165, 2180, 2189, 
2207, 2233, 2235, 2387, 2457, 2458, 2672, 2681, 
2728, 2780, 2880, 2897, 3015, 3324, 3449, 3461, 
3579, 3611, 3683, 3739, 3755, 3766, 3902, 3~24, 

3933, 3943, 3958, 3970, 4046, 4102, 4854, 5101. 
SAS VA~ GENT (GOUVERNEUR VAN HET), 872, 884, 

918, 944, 1471, 1473, 1527, 1540, 16~2, 2484, 
2496, 2569, 2580, 2619, 2920, 2921, 3406, 3607. 

SCHELDE, 3858, 4200, 4215, 4302, 4364, 4450, 
4760, 6080. 

ScHELDE (VRIJE OOORVMRT LA~GS DE ) , 6080, 6081. 
SCHIPDAELE, 4842. 
SCHIPDONCK (FORT), 133. 
ScHIPSTAL, 2806, 2812, 2849, 3093, 3171, 3266, 

3537, 4325. 
ScHIPSTAL (BAAN TE), 179. 
SCHIPSTALLE (BRUGGE), 4454, 5390, 6364. 
SCHIPSTAL (VAART), 4829. 
SEELANO (FORT), 489. 
SERWOUTEMA."lS (POLDER), 494, 9',G1, 1302, 1374. 
SER WOUTEMANS AMBACHT, 2510, 3428. 
'S GRAVENilRAKEL, 6476, 6566. 
' S HEUTOGENBOSCH, 311. 
SINT-ALBERTUS (POLDER), 874, 1125, 1131, 1942, 

2462, 2463, 2681, 3220, 4223, 4328, 4853, 4854, 
5970. 

SINT-ALBRECHT (FORT TE OOSTENDE), 936, 5555. 
SINT-AMANDS (AFKOOP VAN BELASTTNG), 530, 827, 

857, 996, 1061, 1083, 1089, 1092, 1793, 2320, 
2521, 2763, 3021, 3286, 3605, 3836, 4235, 4404, 
4606. 

SINT-ANORIES-IliJ-BRUGGE (TROEPE:'-1 TE) , 409. 
SINT-ANDRIES (FORT), 4708. 
SINTE-ANGELE (FORT), 2914, 2955, 3091. 
SINTE-ANNA (FORT), 2799, 4108. 
SINTE-ANNA (KREEK), 2747. 
SINTE-ANNA-TER-MUIDE, 2495. 
SINT-ANTONIUS (FORT BIJ SAS-VA~-GE:>;T ) , 476, 

477, 2052, 2067. 
SINT-BERNAROUS (POLDER ), 1078. 
SINTE-CATHARINA (FORT), 4028. 
SINT-DO:'IAAS (FORT BIJ SLUIS), 301, 799, 803, 

1559, 1932, 2188, 2799, 2815, 2864, 3709, 4108, 
5258, 5267, 6707. 

SINTE-ELISABETH (FORT BIJ SLUIS), 799, 1791. 
SINT-FRA:'IS (FORT), 3091, 3661, 3914, 3993, 3999. 
SINT-FREDERIK (FORT BU SLUIS), 799, 1559. 
SINTE-ISABELLE (FORT), 2747, 2799, 2980, 3549, 

3577, 3627, 4116, 5340, 5243, 5258, 5554, 6011, 
6697, 6704, 6707. 

SINT-JAN-IN-EREMO, 5160, 6059. 
SINT-JAN-STEENE, 530, 652, 762, 1089, 1124, 1358, 

1408, 1507, 1638, 1770, 3836, 4780. 
SI:'iT-JOB (FORT BIJ SLUIS ) , 799, 1559, 3009. 
SINT-JOBSPOLDER, 2864. 
SINT-JORIS (FORT), 2076, 2511. 
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SI\1-J OOR IS (FORT ) ' 2511. 
SI:\T-.lORIS, 3941, 4 -t~U, 5171, 5402 . 
SINT-JOIUS-IE:-1-DISTEL, 997. 
SINT-JOZEF (FOHT BlJ SAS-VA:'{-GE~T) , 1399. 
SINT-LIEVE.'/ (POLIJER), 5160. 
Snr-MARC (FORT ), 3924, 4027. 
S I NIE-MARIE (FORT), 2736. 
SINTE-MARGARETA (FORT), 6030. 
SINIE-MARGRIET (POLDER ), 5160. 
SINTE-MARIE (FORT ) , 489, 699, 972, 2736. 
SI~I-~1JCHIELS , 3078. 
SINT-MOMELI:'{, 1697. 
Sl!'iT-NIKLAAS, 5597, 5630, 6586. 
SI.'IT-ÜMAARS, 188, 319, 3230, 57ï4, 5902, 6260. 
SINT-Ül\IAARS (VESTI:\GWERKEN ) , 3674. 
SINI-PAUL (FORT BIJ SLUIS), 799, 8'23, 3397. 
SINI-PHILIPPE (FORT ), 1318, 1396, 2083, 2932, 

3172, 3228, 3932, 5879, 5886, 6035, 6115, 6232, 
6528, 6551. 

SINTE-THERESA (FOHT BIJ SLUIS), 655, 799, 
3549, 3610, 3627, 5258, 5554. 

SI.'IT-THUIUE.'ILIKE, 4545. 
SAL'H-VENANT, 292. 
SI:-IT- WINNOKSBERGEN, 64, 153, 319, 1426, 1613, 

1858, 2037, 2118, 3494, 3612, 3676, 3691, 3723, 
3781, 4061, 4303, 5306, 5477, 5489, 5499, 5516, 
5551, 5718, 5730, 5942, 5980, 6164, 6286, 6654. 

SINT-lANSGASTHUlS (S INT-WINNOKSBERGEN), 2622, 
5745. 

SINT-\VI.'INOKSBERGE.'I (KASSELRIJ) , 3798, 39-26, 
3963, 5740, 5921, 5942, 6654. 

SINT-WINNORSBERGEN (MAGISTRAAT ) , 3518, 3678, 
3780, 4100, 5115, 6131. 

SLUIS, 266, 324, 799, 892, 984, 1067, 2275, 2807, 
2821, 3300, 3370, 3607, 4230, 4294, 4825, 4837, 
5101, 5228, 5384. 

SLUIS (FORT), 2655, 2691, 2880, 2954, 3130, 3370, 
3414, 3577, 3608. 

SPANJE, 3123, 3275, 4i12, 4744, 5780, 5786, 583i. 
SPINOLA (FORT BIJ HULST ) , ~673. 

STADEN, 3224. 
STALRILLE (BRUGGE), 2817, 3477, 4325. 
STA VELE, 636, 5939. 
STEEGERS, 5297, 6'234, 6434, 6436, 6453, 6472, 

6516, 6563. 
STEENBRUGGE, 2731, 3040, 3388, 4382, 4687, 4852, 

5051, 5181, 5185, 5226, 6252. 
STEENBRUGGE (FORT ), 949, 2439. 
STEENHUIZE, 530, 697, 698, 1061, 1083, 1994, 

3010, 4724, 4958, 5143, 5392. 
STEENPUT, 3441. 
STEKENE (VAAR T), 192, 399, 410, [;11, 909, 1480, 

1570, 1596, 1932, 1989, 2150, 2455, 2485, 2724, 
2756, 2903, 3221, 3260, 3507. 

SWAENE (DE ÜUDE), liERBERG TE LANGERilRUGliE, 

881. 

T 

TE~IPLEMAHS, 3282, 5831, 5848, 6580. 
TEMSCHE (MARKSCIUP), 3191. 
TE:-< WALLE (KASTEEL), 2534, 2665, 2740, 333'J, 

3510. 
TER DOEST, 2543. 
TEHDONCK, 1097. 
TERDONCK (FORI ) , 1929, 2955, 3091, 3369, 3722. 
TER DUINE:<; (ABDIJ VA:-1 ) , 102, 1758, 4801, 5605, 

6038, 6151, 6210, 6382, 6408, 6511' 6527' 6531 ' 
6550, 6668. 

THIERMARKE:<;, 6244. 
THIONVJLLE, 3-105, 3423. 
TIELI, 190, 1293, 4578, 4649, 4683, 5340. 
TORHOUT, 290. 
TORHOUT (MAGISTRAAT ), 4360, 4400, 5600. 

u 
UlTI\ERKE, 1470. 

V 

VENDEVILLE, 3282, [;831, 5848, 6580. 
VENTELLE, 5049. 
VERREBHOUCK, 742, 1862, 5052. 
VEHREBROUCK (FORT), 489. 
VEURNE, 1574, 1755, 1820, 2148, 4245, 4560, 4632, 

4786, 4841, 4850, 5449, 5458, 5459, 5461, 5464, 
5470, 5471, 5472, 5474, 5480, 5502, 5741, 5839, 
5917, 59'21, 5942, 5980, 6182, 6225, 6241. 

VEURNE AMBACHT, 610, 681, 4594, 4631, 4633, 
4668, 5168, 5175, 5188, 5191, 6445. 

VEVmiE (DURGGRAAF), 2148, 2889, 4796. 
VEUHNE (KWARTIER), 5306. 
VEURNE (MAGISTRAAT VAN ) , 2938, 4119, 5724, 

6182, 6655. 
VIALLE (KASTEEL TE), 5049. 
V!J:'<CKE (JACQUES), 2654. 
VILLANOVA (R IDDER DE) , 6048. 
VILLEGAS, 3450, 4242. 
VINDELO (JACQUES) , 3091. 
VINDERHOUTE, 2498, 2542, 2918, 309'2, 3158, 4409. 
VINDERROUTE (FORT), 3228. 
VLAAMSUl HOOFD, 3109, 3594, 3753, 4538, 4868, 

5591, 5900, 6572. 
YLAAMSCH HOOFD (FORT), 489, 548. 
VLADSLOO, 4806. 
VLISSINGEN, 383, 5494. 
VRIJE, 1106, 1255, 3099, 3153, 3169, 3184, 3433 

3707, 3775, 3928, 3930, 4366, 4531, 4573, 4839, 
4883, 4887, 4987, 5000, 5101, 5160, 5173, 5174, 
5242, 5353, 5505, 5749, 6007, 6016, 6276, 6672. 

VRIJE (1\iAGISinAAT E.~ COLLEGE VAN HET) , 138, 
158, 202, 259, 342, 356, 368, 383, 471, 500, 
m.~oo~m.~~. ~.~ ~. 
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684, 688, 719, 773, 794, 797, 921 , 1018, 1048, 
lOGO, 1203, 1242, 1268, 1313, 1365, 1436, 1457, 
1466, 1467, 1512, 1767, 1803, 1876, 1881, 1921, 
2474, 2475, 2499, 2595, 2614, 2748, 2749, 2767, 
~862, 2877, 2942, 3017, 3073, 3141, 3171, 3435, 
3477, 3549, 3551, 3578, 3602, 3824, 3827, 3861, 
3860, 3876, 3907, 3911, 4010, 4127, 4145, 4147 , 
~90.~00.~.~~.ft~,ft~,ftM,4~. 

4303, 4306, 4322, 4327, 4382 , 4387, 4560, 4561, 
4Î J0, 4751, 4818, 4843, 4871, 4905, 4917, 4938, 
..\983, 5116, 5275, 5341' 5483, 5579, 5802, 5809, 
5819, 5943, 6200, 6584. 

VRIJE (COMWES ), 3719, 4165, 4363, 4594, 5220, 
5502, 589-2, 6359. 

w 

\ \"A.IRSCJ-JOOT, 346, 53tiö. 
WAAS (LA~D VA~ ) . 265 , 277, 28Z, 342, 365, 405, 

417, 451, t,54, 481, 4 R, 564, 792, 816, 917, 918, 
923, 966, 1133, 1194, 1296, 1315, 1552, 1631, 
1661, 1869, 1894, 1907, 2039, 2144, 2190, 2191, 
2219, 3381, 3382, 3529, 3755, 3841, 3948, 4074, 
4075, 4083, 4243, 4385, 3531, 4559, 5822, 6511 . 

WAAS (MAGISTRAAT VAN) , 4043, 4207, 4436, 4496, 
4544, 5728, 6699. 

\VAA S ( HOOGBALJUW), 3529. 
WAASDO~CK (BALJUW VA~) , 2706. 
\ VA.ISTEX, 3340, 3790, 3792, 4665, 5074, 51Î8, 

5312, 5731 , 5942, 6234, 6241. 
\\'ACHTEBEKE, 568, 626, 644, 652, 1403, 1461 , 

1474, 1511, 6345. 
WACHTEBEKE (FORT) , 4292. 
\VATEUVLIET (AFKOOP VAN llELASTIXG ), 1089, 1748, 

1950, 2088, 2554, 2567, 2741, 35~~. 3604, 3949, 
4423, 4430, 5153, 5277' 5283, 5958, 6227, 651!5. 

WATERVLIET (MAGISTRAAT VAN ) , 4402, 5106. 
\VATTEN, 153, 830, 1676, 5894, 6270, 6511. 
\VATEN (KWARTIER VAN), 319. 
\VEEHDT, 294, 1126. 
W ERV IK (MAG ISTRAAT \"A~ ) , 4494, 6234, 6241, 

6443, 6609. 
W ESTENDE (FORT TE), 2450. 
WESTKAPELLE (TROEPEN TE), 380, 408, ::lü6 , 871, 

1121, 1648. 
\VESTKWARTIER , 2872, 2893, 2904, 4064, 4078, 

4667, 59i5, 6360, 6368, 6369, 6376, 6410, 6411, 
(i473, (i482, 6511 , 6546. 

\VEVELGE~l, 5010. 
WI NKEL, :.67, 568, li~G . 641, ü52, 6!J(J, 883, 1403, 

1507, 1553, 1635. 
\YOEME'I, 4553. 
\VOESTI!r\E (ABDIJ UE), 3231, 3307. 
\VO~DELGE~ l , 2936. 
\V ULPERROECK, 3078. 

z 

ZA'IUVOORDE (FORT) ' 2914, 2955, 3091. 
ZEDELGE.l\1, 340. 
ZEEVERGEM, 4660 
ZELZATE, 2583. 
ZELZATE (TROEPE'I TE), 401 , 883, 959, 1064, 1096, 

1108, 1205, 1507, 1511 2593. 
ZELZATE (FORT) , 3032, 3034, 3091. 
ZEVE~BERGE'I , 5577, 5948, 6403, 6476, 6481, ü523, 

6524 . 
ZOMERGEM , 4307. 
ZOUTE, 2864. 
ZUIDDORPE, 1395, 1403, 1440, 1446, 1445, 1483, 

1550, 2810, 4027. 
ZU IDKOTE, 2664, 6527, 6531, 6550. 
ZUIDLEIE, 57, 86, 105, 137, 144, 298, 394, 406, 

415, 464, 498, 499, 725, 778, 798, 808, 810, 821, 
930, 969, 997, 1005, 1010, 1020, 1023, 1032, 
1055, 1066, 1090, 1113, 1185, 12~. 1313, 1329, 
1357, 1364, 1371, 1393, 1396, 1608, 1699, 1767, 
~.w~.W83. ~~.2~.n~. n~.w1, 
2294, 2365, 2447, 2477, 2504, 2511 , 2568, 2570, 
Q642, 2679, 269-2, 2719, 2767, 2770, 2804, 2854, 
2862, 2865, 2891, 2913, 2918, 2932, 2935, 2945, 
2947, 2980, 307[), 3113, 3136, 3138, 3141, 3160, 
3172, 3183, 3185, 3208, 3253, 3352, 3389, 3399, 
3423, 3427, 3438, 3451, 3500, 3543, 3557, 3606, 
3615, 3624, 3683, 3709, 3836, 3941, 3945, 3962, 
3980, 4037, 4123, 4132, 4149, 4160, 4248, 4426, 
4427, 4450, 4466, 4768, 4826, 4838, 4911, 4912, 
5000, 5110, 5126, 5171, 5206, 5224, 5256, 5397, 
5772, 5933, 6125, 6130, 6254, 6509. 

ZUIOLEIE (PROVOOST VA~ DE) , 129, 2022, 2036. 
ZUIDLEIE (C!JXZEX), ~865, 3345, 3558, 3615, 3624, 

43 7, 4427, 4428, 4714, 49-26, 5110, 5152, 5397. 
ZU IDLEI E (VR IJ E DOORVAART LANGS DE), 6257. 
ZUIDLE!E (TROEPEN) , 2605, 3913. 
/.WANEBRUGGE (BIJ REIGERSVLIET ), 602. 
ZWIJ~DRECHT. Zie BURCHT (CONFLICT MET ANI· 

WERPE'I), 8, 194, 1133, 1312, 1317, 1356, 1524, 
1515, 1616, 1617, 1618, 1687, 1696, 1707, 1775, 
1808, 1829, 1899, 2010, 2030, 2143, 2367, 2461 , 
~544·, 2545, 2552, 2757, 2956, 2994, 3097, 3110. 
3223, 3302, 3349, 3412, 3456, 3648, 4054, 4142, 
4~37 , 4310, 4329, 434 ' 4408, 4443, 4533, 4823. 
4 24, 5007, 5141, 5~35, 5.~55, 5627, 5630, 57Q-2, 
5843, 6509, 6571. 

ZWIJNDRECHT (PR OCES BETREFFENDE) . Zie VA:I' 

HOVE (JAN ), 1186, 1203, 1204, 1208, 1212, 1217, 
1241, 1248, 1252, 1255, 1258, 1259, 1262, 1325, 
1412. 1599, 1721. 

ZWU:'IDRECHT (MAG ISTRAAT VAi'\ ) , 2506, 25~, 

3114, 3301 , 3319, 3350, 3375, 3789, 4436, 4980, 
5255. 
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) 

A 

.-\AXBESIEDJ\G \"A\ OPE:'\BARE WERKE~ , proce
duur, 1110. 

ADMIR.\LIIEIT, 1708, 1191, 4464, 4530, 502'2, 5186. 
i\MMWl!IlO~ARIS (2 ) , 2i28, 2729, 2732, 5205, 

5396, 6372. Zie ELLE, ESIJJJ:'<, I-IOECKE, MEL

GAR, MOIHE, PAPE, TRISTRAM , VILLEGAS , 

\ VERVIKEi\. 

AUDI E:'<CIEH, 3G30. 
AUDITIE YA:-1 DE nEI<E?ii~GE:I', 231, 3"22, 535, 578, 

755, 1070, 10ï~. 1369, 1373, 1402, 1501, 1525, 
153~. 1582, 17li, 173~. 1952, 2048, 2145, 2156, 
2167, 2373, 2MZ, :?424, 2436, 2437, ;ms. 2440, 
2441, 2442, 2443, 2444, 2596, 2598, 2698, 2796, 
2974, 3070, 3123, 3126, 3288, 3"294, 3303, 3652, 
3760, 3786, 3920, 4066, 4166, 4217, 4222, 4267, 
4707, 4917, 4920, 5006, 5192, 5263, 5342, 5604, 
5943, 5992, 6490, 6701 , 6725. 

AUGUSTIJNE:'< , 5%1. 

B 

BMRGIE (beurtsdlip, veerschuit) (monopolie 
van de Staten), 2496. - Tusschen Brugge 
en Gent, 108, 275, 845, 12'24, 1420, 1536, 1588, 
1766, 1975, 1980, 2170, 2198, 2397, 3019, 3074, 
3119, 3840, 3850, 4160, 4171, 4230, 4238, 4308, 
4435, 4456, 4645, 4757, 4795, 4855, 4856, 4874, 

4889, 4902, 4913, 4998, 5199, 5566, 5691 , ~i'ii3, 

6116, 6156, 6381, 6535, 6653. - Tusschcn 
Brugge en Plasschendale, 21, 528, 1420, 
1720, 1766, 1778, 2107, 2111, 2513, 2975, 2996, 
3266, 3432, 4272, 5934. - Tusschen Gent en 
Hulst, 473, 1988, 1990, 3192, 3202. - Tus
schen Gent en Lokeren, 3191. - Tusschen 
Hulst en Antwerpen , 3193. - Vrijgeleide 
voor het beurtschip, 4321, 4326. 

13EDE : Petitie van de bede, 46, 110, 241, 284, 
429, 541, 703, 741, 831, 890, 993, 993, 1265, 1450, 
1652, 1653, 1754, 1762, 1763, 1947, 19lt9, 2004, 
2097, 1?391, 2404, 2482, 2547, 2635, 2677, 2705, 
2771, 2907, 3007, 3148, 3245, 3405, 3493, 3568, 
3704, 3854, 3888, 4153, 4154, 4251, 4253, 43j9, 
4367, 4429, 4611, 4697, 4117, 4894, 4969, 5056, 
5057, som>. 5100, 5253, 5231, 5444, 5631., 5760, 
5 38, 5987, 6027, 6064, 6178, 6205, 6267, 6305. 
6452, 6578 (3). - Toestaan Yan de bede, 
293, 354, 446, 468, 537, 559, 707, 770, 780, 
781, 844, 906, 916, 1039, 1042, 1161, 129-2, 1298, 
1442, 1453, 1684, 1744, 1772, 1800, 1967, 2016, 
2024, 2028, 2104, 2164, 2169, 2355, 2411, 2451, 
2491, 2501, 2562, 2651, 2637, 2738, 2782, 2i8G, 
2020, 3033, 3045, 3154, 3169, 3209, 3217, 3274, 
3454, 3516, 3602, 3707, 3861, 3869, 38D5, 390j, 
3907, 4172, 4260, 4370, 4433, 4629, 4751, 4851, 
4843, 4 60, 4905, 4014, 4931, 4983, 5060, 5116, 
5275, 5341, 5484, 5579, 5657, 5868, 6013, 6047, 
6053, 6085, 6194 , 6197, 6238, 6293, 632 ' 6505, 

( 1) Men zal hier geen systematisch trefwoordenindex vinden. Het uitvoeren van dat 
,-oornemen l1adde te veel plaats in beslag genomen. Slechts de voornaamste in dezen 
band vermelde instellingen, ambtenaren en gebeurtenissen worden hierna opgenomen. 
De zal\en, die in rechstreeksch verband staan met een plaatsnaam, worden , samen met 
Liezen laatste, in het plaatsnamenregister behandeld. 

( 2 ) Slechts cle resoluties die betrekking hebben op de ammunitiona t·issen in 't a lge
nteen, worden hie1· vermeld. 

( 3 ) De term " petitie " wordt niet alleen gebruilü voor 11et aanvragen ,·an de bede. 
!.\leestal worM elk welkdanig verzoel;: van de centrale instanties (bij voorbeeld om graan. 
om pionniers, en andere) met " petitie ., ingeleid. Bovenstaande wordt slechts de " petitie 
van de bede ., aangecluicl. We maakten geen onderscheid tusschen gewone bede en buiten
gewone subsidies. 

_j 
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6584, 6630 (1). - Acte presentatie (2), 139, 
;?47, 256, 376, 396, 426, 487, 572, 573, 720, 782, 
i 3, 844, 848, 850, 939, 943, 954, 962, 'J77, 
1035, 1041, 1056, 1334, 1341, 1482, 1484, 1493, 
1516, 1693, 1702, 1703, 1802, 1812, 1818, 1974, 
1982, 1986, 1996, 1997, 2043, 2050, 2113, 2126, 
2141, 236ü, 2452, 2465, 2466, 2502, 2522, 2563, 
2574, 2652, 2661, 2687, 2787, 2800, 2930, 2931, 
294 ' 3046, 2062, 3063, 3170, 3182, 3186, 3199, 
3204, 3218, 3275, 3455, 3517, 3603, 3640, 3711, 
3784, 3838, 3870, 3881, 3919, 3~21, 4173, 4191, 
4390, 4442, 4754, 4873, 4921, 4988, 5076, 5123, 
5347. - Acte presentatie afgewezen door 
den gouverneur-generaal, 4174, 4190, 4396, 
4398, 4410, 4412, 4425, 4630, 4637. - Acte 
acceptatie. - 14, 257, 314, 327, 329, 427, 
435, 444, 517, 526, ~30, 593, 601, 724, 726, 
m.m.~m.ru. •~·•m 
975, 1052, 1061, 1063, 1073, 1085, 1115, 1172, 
1350, 1349, 1351, 1380, 1382, 1400, 1401, 1405, 
1427, 1445, 1454, 1463, 1465, 1475, 1476, 1477, 
1502, 1506, 1538, 1549, 1562, 1564, 1567, 1708, 
1709, 1710, 1718, 1719, 1743, 1751, 1759, 1776, 
1777, 1803, 1825, 1826, 1827, 1834, 1835, 1836, 
1840, 1842, 1854, 1867, 1868, 1879, 1890, 1895, 
1896, 1908, 2018, 2020, 2024, 2038, 2040, 2052, 
2053, 2054, 2061, 2066, 2077, 2124, 2137, 2153, 
2178, 2194, 2195, 2414, 2433, 2435, 2460, 2469, 
2470, 2471, 24!JO, 2516, 2517, 2551, 2556, 2557, 
2559, 2589, 2590, 2591, 2601, 2608, 2613, 2617, 
2626, 2646, 2683, 2684, 21ocr. 2101. 2707, 2713, 
2750, 2751, 2761, 2772, 2773 2776, 2790, 2794, 
2795, 2819, 2824, 2941 , 2960, 2977, 2982, 3082, 
3089, 3105, 3106, 3107, 3207, 3239, 3295, 3328, 
3347, 3471, 3481, 3506, 3538, 3696, 3717, 3774, 
3846, 3847, 3890, 3891, 3894, 3938, 4102, 4225, 
4279, 4458, 4776, 4895, 4934, 5009, 5093, 5094, 
5290, 5352, 5522, 5578, 5594, 5682, 5826, 5873, 
6026, 6056, 6268, 6303, 6304, 6513, 6596, 6621, 
6671. - Acte acceptatie door de Staten 
afgewezen, 271, 305, 318, 386, 505, 795, 797, 
806, 2737, 2744, 2762, 2790, 2791, 2820, 2829, 
2831, 2867, 2876, 3000, 3012, 3156, 3211, 3329, 
3539, 3653, 3654, 3851, 3899, 39~2. 3944, 4679, 
5136, 5369, 5540, 5846, 5881, 5883, 5884, 6143, 
ü157, 6174, 6598, 6599. - Acte acceptatie 

niet nageleefd, 24, 645, 3991. - Uitzending 
(repartitie, smaldeeling) van de bede, 80, 
90, 91, 174, 253, 254, 262, 272, 306, 325, 428, 
484, 493, 613, 669, 696, 704, 705, 735, 826, 
827, 857, 1002, 1135, 1240, 1378, 1379, 1479, 
1485, 1517, 1604, 1605, 1627, 1773, 1809, 1943, 
2224, ~263, 2268, 2306, 2344, 2347, 2548, 2644, 
2750, 2751, 2801, 2878, 2883, 3064, 3065, 3081, 
3090, 3115, 3139, 3263, 3273, 3468, 3505, 3770, 
3776, 3785, 3916, 3992, 4094, 4176, 4193, 4258, 
4259, 4445, 4479, 4784, 4954, 5087, 5157, 5324, 
5325, 5419, 5552, 5748, 5898, 6076, 6312, 6534, 
6692. - Gebruik van de bede, 6420. -
Betwistingen nopens het gebruil< van de 
bede, 1142, 1214, 1248, 1709. - De loopende 
middelen toegestaan voor gewone bede, 
4172 (3) . - Betaling van de bede, 14, 42, 
64, 69, 72, 88, 107, 116, 932, 1251, 1272, 1335, 
2573, 2721, 2735, 2741, 2899, 2900, 3015, 3028, 
3180, ~204 , 3231, 3258, 3307, 3326, 3521, 3839, 
3849, 3873, 3874, 3893, 3910, 3949, 4130, 4195, 
4206, 4207, 4208, 4234, 4250, 4254, 4353, 4360, 
4366, 4391, 4400, 4402, 4404, 4423, 4437, 4440, 
4444, 4496, 4502, 4531, 4606, 4639, 4646, 4655, 
4656, 4665, 4694, 4724, 4727, 4762, 4779, 4929, 
5106, 5111, 5119, 5130, 5153, 5158, 5173, 5178, 
4930, 4973, 5010, 5020, 5031, 5037, 5074, 5104, 
5183, 5238, 5242, 5246, 5280, 5293, 5297, 5302, 
5305, 5312, 5346, 5363, 6414, 5433, 5436, 5441, 
5443, 5463, 5467, 5600, 5685 , 5697, 5703, 5706, 
5720, 5724, 5731, 5734, 5740, 5746, 5820, 5942, 
5949, 5957, 6118, 6119, 6121, 6164, 6179, 6182, 
6183, 6195, 6208, 6227, 6266, 6286, 6311, 6317, 
6327, 6341, 6358, 6379, 6390, 6399, 6402, 6435, 
6443, 6450, 6455, 65G2, 6609, 6639, 6642, 6644, 
6645, 6654, 6655, 6661, 6669, 6674, 6675, 6686, 
6699, 6714. 

BELASTIXG : Verpachting van de belastingen; 
proeeduur en modaliteiten, 863, 962, 1425, 
1641, 2136, 2887, 2938, 3005, 3013, 3153, 3173, 
3175, 4115, 4163, 4223, 4461, 4569, 4631, 4677, 
4700, 4713, 4813, 4882, 5523, 5596, 5599, 6055, 
6171, 6289. - Verpachting van de loopende 
micldelen, anno 1631 : 9, 11 , 17, 18, 25, 26; 
anno 1632 : 209, 212; anno 1634 : 590, 591; 
anno 1635 : 769; anno 1636 : 1057; anno 1637 : 

( 1) De Resolutieboeken geven meestal het in ex tenso voorstel van elke college. Dit 
ls clilnvijls kostbaar om cle geeste gesteltenis van het Land te kennen. 

(2 ) In de acte presentatie, en uit het vergelijken daarvan met de acte acceptatie, lwmt 
de werkelijke ,·erhoucling van cle Staten tot het centraal gezag het best tot uiting. Belang
rijk zijn ooh de voorwaanten door de Staten gestelel bij het toestaan van ae bede. Daaruit 
blljl\en immers, én de bekommernissen van de Staten, én hun mvloed op het beheer van 
het Land. 

(3) Dan gesclüeclcl e dit voor de eerste maal. 
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1420; anno 1638 : 1781; anno 1639 : 2127; 
anno 1641 : 2753; anno 1642 : 3014; anno 
1643 : 3276; anno 1644 : 3584; anno 1645 : 
3886; anno 1646: 4224; anno 1647 : 4362, 4419; 
anno 1648: 4699, 4955; anno 1651: 4970, 5114 , 
5368; anno 1652 : 5597; anno 1654 : 6060; 
anno 1656 : 6586. - B elastingen (nieuwe) : 
Bronnen van inkomsten van d e Staten, 
94, 165, 174, 752, 633, 2291. - Opbrengst 
van de belastingen, 3372. (In veel gevallen 
zal men de opbrengst van de belastingen 
v ermeld vinden in de "uitzending" van 
de bede. Zie BEDE : Uitzending. ) - Vin
den van geld, 3426, 3903, 3975, !;036. -
Voorstellen van nieuwe belastingen, 47, 
53, 65, 187, 201, 203, 624, 633, 661, 665, 1268, 
3863, 3876, 3877, 3892, 4184, 4186, 5347, 5352. 
- Nieuwe r echten op den wijn, 51, 147. -
Nieuwe r echten op den brandewijn, 19, 
25. - Taks op h et dragen Yan kostbare 
stoffen, 665. ~ Belasting op het inlwmen, 
665. - Instellen van een hoofdelijke belas
ting voorgesteld en verworpen, 6110, 6128, 
6143, 6157, 6160, 6166, 6169, 6174. - Zegel
recht, 3863, 3892, 3903, 4184, 4697, 4710, 
4718, 4773, 4820. - Zie nog 75, 115, 287, 
467, 590, 691, 6~2. 736, 738, 768, 910, 1004, 
1047, 1049, 1053, 1057, 1058, 1082, 1125, 1219, 
1225, 1234, 1244, 1280, 1395, 1407, 1425, 1428, 
1448, 1449, 1469, 1524, 1760, 1168, 1787, 1789, 
2125, 2127, 2151, 2170, 2182, 2196, 2205, 2213, 
2214, 2220, 2225, 2226, 2232, 2239, 2268, 2269, 
~291, 2296, 2299, 2303, 2312, 2326, 2377, 2514, 
~532, 2550, 2584, 2766, 2810, 3001, 3003, 3004, 
3865, 3915, 3~26, 4559, 4570, 4571, 4572, 4649, 
4683 , 4957, 5191 , 5800. - Z·ie nog BESTIAAL
GELD, BOEKHOUDEH, CO~lMIEZEN, HYPOTEEK, 
MAALDERIJGELIJ, SCHAAPSGELD, TABAKSHECHT, 
UITDRIJF, VRIJDOJ\1. 

BE:'IDE~ VAN OROO:S:\Ai'\TIE, 3353. 
BERGEN VAN 8ARi\IARTIGHEID, 343, 4568. 
8ESTIAALGELD, 6, 12, 13, 38, 56, 65, 20~ , 213, 

539, 575, 576, 603, 609, 614, 615, 633, 665, 
773, 1418, 1444, 1466, 1467, 2499, 3441, 4241. 

BOEKHOUDER (GEZWOllEN), 1058, 1065, 2508, 
5800. 

c 
CA:'iTI:'iES ( ~IILlTAiltE) ' 3320, 6229, 5015. 
CELLEBHOERS, 489, 1362, 1346, 1399. 

CE:\TRML vEZAG (GELD:\OOU VA~ HET), 1732, 3289, 
4299, 4906, 4922, 4979, 4988, 5009, 5144, 5176, 
5177. 

CITAJ\IBHES l\11-PARTI , 5040, 6206. 
COMMIEZEN VAX 'S LA:'iDS !IJ!ODELEN (1 ), 273, 586, 

719, 851, 907, 945, 1011, 1076, 1112, 1120, 
1354, 1411, 142"2 , 1582, 1771, 1730, 1910, 1930, 
2203 , 2330, 2694, 2722, 2744, 2841, 2843, 2879, 
3060, 3071 , 3212, 3236, 3240, 3244, 3248, 3265, 
3271, 3272, 3277, 3278, 3297, 3317, 3421, 3433, 
3989, 4319, 4333, 4363, 4424, 4453, 4468, 4497, 
4603, 4622, 4623, 4953, 5094, 5098, 5109, 5136, 
5144, 5165, 5166, 5285, 5344, 5347, 5352, 5422, 
5423, 5440, 6042, 6425, 6451, 6658. - Zie llER
CHEM, CALOEN, COBBAEHT, DOMINICKE, DUHME, 
GROOTE, HEUE, LOMBAERT, MARCKE, MEERSCH, 
MICHIELS, NAUGHEERE, NIEULANT, nAPAERT, 
SMEDT, SPRUUCKHOLF, VOLDE:'/, VOLCKAERT, 
\~IJNKEUIAN, \VUTTERWULGHE:I'. 

CONTRIBUTIELAND E:l' CONTRIBUTIE, 101, 158, 311, 
328, 554, 672, 696, 720, 750, 763, 772, 858, 
892, 980, 1013, 1053, 1375, 1425, 1500, 1764, 
2120, 2395, 2449, 2459, 2466, 2495, 2545, 2904, 
4450, 4452, 4525, 4631, 4633, 4825, 4832, 5442, 
5562, 5563, 5975, 6360, 6638. 

D 

0 IJKGRAAF, 2lli 3, 2090, 2094, 2114. 
Dm>·IEIN \"A:I' DE PROVIHIE, 832, 881, 882, 1097, 

1100, 1431 , 1478, 1647, 1707, 2367, 2368, 2662. 

E 

ECOii"Oi\IISCHE J\JAAIHEGELE~ , 288, 552, 5ïl, 573, 
783, 897, 943, 960, 962, 974, 975, 990, 1056, 
1341, 1349, 1484, 1567, 1702, 1736, 1759, 1777, 
1812, 2179, 2195, 2225, 2248, 2960, 3000, 3038, 
3086, 3226, 3275, 3565, 3632, 5339, 6002, 6018, 
6272, 6507, 6671. ~ Licenten, 4760, 4793, 
4798, 4894, 4936, 4988, 5009, 5022, 5054, 5062, 
5067, 6257, 6291. - Manufactures, 5834. 

ELLENDE J:'i VLAANDEREN, 720, 831, 887, 2070, 
2186, 2452, 3761, 4155, 4156, 4157, 4183, 4187, 
4188, 4390, 4406, 4667, 5279, 5445, 5878, 6218. 
6223, 6234, 6241, 624H. 

G 

GEESTELIJKHEID (2 ) , 176, 259, 1039, 1052, 1332, 
2169, 3002, 3031, 3104, 3861, 3869, 3907, 3911, 

( I) De uiter st talrijke v erm eldingen ,·an het normale optreden der commiezen worden 
hier weggelaten . Slecl1ts ll e r esoluties die specifiel< op de commiezen lJe!I'el<king J1 ebhen 
of clie k enmerl\en cl zijn ,·oo r hun optreden word en vermeld. 

( 2 ) Bij h et toestaan van de becle wordt ook het advies van cle Geestelijkheicl gegeven . 
Deze verm eldingen woreten hier niet opgenomen. Zie onder bede (toestaan van de) . 
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4710, 4769, 4843, 6007, 6357. - De Geestelijl\
heid weigert mee te betalen voor het 
onderhoud van de keurlingen : 967, 1052, 
1332, 1565, 1569, 1607, 1663, 1698, 2140, 2561. 

GETROU\VHEIDSEED, 242, 258. 
GOUVERXEUR-GE~ERAAL. Zie AYTOXA, FEIIDI:X .\~U. 

LEOPOLIJ, MELLO. 

H 

1-JYPOTE~>K : Zwijgende ttypoteek op het geld 
van cle belasting, 783, 5022, 5360. 

IXHULDIGI'iG VAN DE:\ GOUVER:\EUH-GESERAAL, 

4621, 4643, 4675, 4722, 4781 , 4815, 4857, 4880, 
4886. 

J 

JACHT (PLAKKAAT OP DE) , 490, 720, 724. 
JESUITE'I, 2262 , 5543, 5894. 

K 

KAl\lEn (WEIACHTIGE), 5247. 
KARMEL!ETE~, 283, 418. 
KARTHUIZERS, 3346. 
KETELAARS (VEREEXIGDE) , 2024. 
KEURLI"<GEN, 220, 360, 451, 452, 453, 4li3, 464, 
m.~.~. ~e.~.m.~. ~. 
1052, 1332, 1508, 1509, 1518, 1529, 1537, 1556, 
1564, 1565, 1569, 1601, 1607, 1615, 1637, 1649, 
1655, 1663, 1665, 1673, 1683, 1698, 1818, 1840. 
1868, 1881, 1890, 1960, 2108, 2121 , 2140, 2149, 
2152, 2155, 2195, 2336, 2337, 2435, 2483, 2561 , 
2671, 2781, 2830, 2840, 2855, 28G6, 2869, 2884, 
:3342, 3376, 3944, 3961, 3991, 5132, 5963, 6107, 
6110, 6111, 6112, 6126, 6129, 6148, 6360, 6376, 
6386, 6410, 6413, 6417, 6441, 6442, 6444, 6445, 
6453, 6456, 6467, 6473, 6477, 6485, 6486, 6489, 
6493, 6505, 6511, 6515, 6522, 6525, 6526, 6543, 
M~.~~65~.~~-~G6~~2.6~. 
6640, 6678, 6679, 6683, 6684, 6697, 6698. 

1\RIJGSAUDITEURS. Zie HESIUS, MAURITIO, 

PENARANIJA, WAERDE. 

l(RIJGSVERRICHTIXGEN, anno 1632, 39, 52, 237; 
anno 1633, 309, 341, 345, 362, 371, 374, 376, 
383, 414, 432, 434, 437, 439, 445, 447, 486; 
anno 1634, 597, 612; anno 1635, 787, 801, 
830, 891, 915; anno 1636, 993, 1055, 1139, 
1158, 1181, 1214, 1266, 1281; anno 1637, 1464, 
1518, 1530; anno 1638, 1844, 1858, 1860, 1862, 
1870; anno 1639, 2105, 2132, 2235, 2~50, 2275, 

2301, 2307, 2327, 2343, 2360, ~402; anno 1640, 
2182, 2573, 2577, 2595, 2596, 2602, 2604, ~605, 

2619; anno 1641, 2847, 2872, 2964; anno 1642. 
3148; anno 1643, 3322, 3324, 3363, 3370, 3381, 
3405, 3423; anno 1641, 3607, 3610, 3660, 3672, 
3673, 3676, 3679, 3681, 3683, 3688, 3704, 3722, 
3723, 3728, 3739, 3748, 3749, 3755, 3787, 3788, 
3794; anno 1644, 4008, 4009, 4022, 4029, 4053, 
1,123, 4131, 4151; anno 1645, 3997, 3998, 4008, 
4009, 4022, 4029, 4053, 4074, 4077, 4108, 4123, 
4131, 4151, 4157; anno 1646, 4284, 4295, 4296, 
4298, 4302, 4303, 4323, 4342, 4364; anno 1647, 
4466, 4471, 4472, 4473, 4474 , 4477, 4485, 4495, 
4501, 4519, 4523, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 
4565, 4567, 4568, 4575, 4579, 4583, 4586; anno 
1648, 4729, 4730, 1;743, 4748, 4749, 4837, 4862, 
4911; anno 1649, 4943, 4947, 4950, 4960, 4963, 
4966, 4978, 5003, 5161; anno 1650, 5202, 5239; 
anno 1651, 5448, 5449, 5450, 5451; anno 1652, 
[i459, 5470, 5471, 5475, 5477, 5481, 5483, 5489, 
5499, 5507, 5511 , 5515; anno 1652, 5615, 5616, 
5622, 5648, 5660, 5662, 5666, 5669, 5670, 5696, 
5699, 5701, 5718, 5805, 5921, 5938, 5941 , 5945, 
5953, 5954, 5975; anno 1653, 5867, 5921, 5926, 
5936, 5938, 5945, 5954, 5969, 5975; anno 1654, 
6107, 6115, 6152, 6153, 63'25, 6360; anno 1655, 
6368, 6383, 6412, 6472, 6475, 6494, 6514, 6557, 
6560, 6567, 6578, 6602, 6615, 6624, 6656. 

L 

LIEUI'ENA!I'T-C! VIL (CONFLICT OVER HET AANSTEL

LEN VAN OEN BRABAi'\DER KINSCHOT TOT), 1967, 
1970, 1972, 1978, 1982, 1986, 1995, 2002, 2005, 
2008, 2009, 2012, 2013, 2019, 2020, 2042, 2047, 
2062, 2063, 2077, 2078, 2102, 2126, 2137, 2138. 

LUITENANT VA:< DE JAGERU, 150. 
LUliE~ANT-PRO\"OOST, 5804, .6075, 6591. 

M 

}{AALDERIJGELU (GEBIIUIK H~ HET ) , 2739, 2743, 
4323, 4324. 

N 

NATURALISATIE TOT VLAMI~G, 281. 

0 

ÜCTl~OOIE\' IOI HET HEFFEN YA:\ RECHTEN, 274, 
478, 737, 919, 1291, 1293, 1331' 1689, 1837, 
1943, 2664, 2775, 2903, 2959, 4441, 5310, 5433, 
6059, 6073, 6078. 
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Ü/\IVA:\GER-GE:I'ERAAL (AA1\SIELLE:'i VAN DEN ) (1), 
5973, 5983. Zie VTCQ , EEKLOO , FAILLE, PIER

SENE, TORRE. 

ÜPE~BARE MEE~IIiG, 4475, 1;552, 4555, 4579. 
ÜVERLOOPEBS, 1079, 1197, 1905, 2384. 

p 

PE:>SIONAHIS. Zie BAERS , llLE~UE , DEVHEE, 

GRIEITENS, LAUHY, MANDERE, MICHIELS, SPEE

RE:I' , STICHELE, SUCX, \VULCX. 

PEST, 313, 320, 338, 340, 344, 6'il, 686, 1060, 

1077, 1106, 1148, 1205, 1362, 1399, 145á, 1483, 
1i86. 

PLACE \"OLAUS, 903, 2656, 6281. 
PniYILEGES \'A:'i HET LAND (VERDEOIGI1\G VAN DE) , 

326, 336, 388, 391, 500, 651, 2193, 1;138. 5165, 
5222. 

PHOCU.RE UH-GE\ElUAL \Ti VLA.I~OEHEX, 62tl. 
PROVOOST-GE'ER.IAL , 4042, 4050, 4077. 

Q 

QUOTA (ELK DISTRICT SLECHTS VERAnWOORUE· 

LIJK VOOR ZIJ:'{ EIGE~ ), 2754, 2790, 2820, 2830, 
287G, 2931, 2960, 3000, 3066, 3105, 33~9, 3471, 
4191, 4894 . 4895, 4993, 6596. 

R 

HAAD (G EHEIME), 3;?, 277, 280, 295, 302, 773, 
774, 1028, 1059, 1268, 1444, 1968, 1982, 2047, 
2088, 2i248, 2257, 2272, 2456, 2519, 317-~. 3194, 
3246, 3282, 3407, 3425, 3489, 3559, 357G, 3787, 
4024, 4138, 4282, 4589, 4603, 4673, 4802, 4803, 
4906, 4988, 5207, 5222, 5319, 5347, 5355, 53G5, 
5541, 5590, 6012, 6223. 

H.uo VA:~' FI:I'ANCIËN, 66, 71, 111, 132, 176, 1\}5, 
311, 312, 322 , 379, 391, 448, 535, 588, 649, 
rn.w.~.-~~.m~~ 
964, 1064, 1113, 1139, 1144, 1l72, 1173, 1207, 
1214, 1218, 1228, 1284, 1326, 344, 1352, 1381, 
1394, 1421, 1441, 1479, 1491, 1492, 1496, 15H, 
1515, 1570, 15~2 . 1612, 1623, 1629, 1644, 1654, 
1659, 1661, 1664, 1670, 1678, 1681, 1705, 1731, 
1773, 1774, 1813, 1858, 1867, 1870, 1871 , 1879, 
1919, 19-22, 1944, 1958, 2003, 2009, 2050, 2056, 
2076, 2068, 2100, 2101, 2109, 2147, 2206, 2~60, 

2267, 2304, 2318, 2336, 2337, 2372, 2405, 2413 , 
2453, 2457, 2483, 2489, 2509, 2528, 2530, 2532, 
2539, 2540, 2550, 2555, 2j85, 2599, 2615, 2625, 
~633, 2646, ~647, 2649, 2667, 2669, 2673, 2682, 
2687, 2704, 2707, 2715. 2736, 2758. 2781, 2895. 

:!825, 2839, 2858, 2859, 2866, 2897, 2000, 2901, 
2908, 2911, 2924, 2926, 29'l7, i-?951, 2962, 2967, 
2974, 2985, 2987, 2992, 3015, 3018, 3047, 3065, 
3081, 3108, 3109, 3121, 3131, 3132, 3134, 3135, 
3140, 3H2, 3195, 3196, 3201, 3204, 3213, 3233, 
3285, 3347, 3353, 3359, 3360, 3361, 3400, 3402, 
3408, 3414, 3445, 3458, 3469, 3473, 3486, 3488, 
3497, 3506, 3513, 3519, 3542, 3548, 3562, 3578, 
3593, 3599, 3597, 3662, 3663, 3669, 3688, 3706, 
3727, 3751, 3752, 3753, 3855, 3857, 3858, 3873, 
3906, 3~26, 3942, 3948, 3954, 3957, 3968, 3994, 
4023, 4031, 4065, 4066, 4068, 4070, 4199, 4231 , 
4236, 4249, 4262, 4263, 4278, 4285, 4319, 4338, 
4342, 1;346, 4347, 4366, 4374, 4411, 4413, 4415, 
4457, 446~. 4463, 4478, 4515, 4526, 4554, 4651, 
4662, 4672, 4727, 4752, 4758, 4761, 4798, 48~2 . 

49&?, 4933, 4910, 5002, 5017, 5021, 5022, 5025, 
5083, 5109, 5174, 5176, 5195, 5219, 5223, 5232, 
5234, G242, 5250, 5258, 5259, 5297, 5299, 5305, 
5320, 5351 , 5415, 5443, 5439, 5554, 5582, 5500 , 
5717, 5782, 5798, 5932, 5956, 5971, 5976, 5977, 
5978, 6018, 6084, 6097, 6120, 6121, 6125, 6127, 
li133, 6134, 6138, 6139, 6140, 6141, 6146, 6149, 
6154, 6158, 6162, 6165, 6176, 6186, 6189, 619-2, 
6199, 6209, 6226, 6229, 6235, 6240, 6246, 6272, 
6:281, 6284, 6297' 6301 , 6310, 6336, 6343, 6349, 
G350, 6352, 6354, 6355, 6356, 6362, 6398, 6414, 
6424, 6424, 6483, 6500, 6500, G507, 6531 , 6556 , 
6721. - Zie OOk BEKE, GISTEL, GRIJSPEERE, 

[(INSCHOT, MARQUETTE, N<EUFR IVES, noBERTI. 

SCHOTTE. 

fiAAD VAN MECHELEN (GROOTE) , 440, 921, 928, 
1024, 109-2, 1093, 1727, 1807, 1938, 1945, 2073, 
2213, 2331, 2364, 2374, 2519, 3564, 3631. 

l\AAO OEH NEDERLA:-IOEN TE M ADR IO ( ÜPPEHSTE) , 

3657. 
HAAil VA:~' STATE, 123, 158, 614, 793, 854, 855, 

856, 869, 871, 875, 890, 898, 1300, 1837, 1848, 
1858, 1925, 1995, 1996, 2529, 2591, 2653, 2930, 
2941, 2949, 3212, 3841, 4759, 5790, 6343, G671 . 

!1AAO VAN VLAAi\DEnEN, 336, 5i1, 628, 670, 720, 
725, 777, 886, 911, 921, 1009, 1020, 1025, 1093. 
1383, 1508, 1566, 1597, 1610, 1612, 1736, 1762, 
1763, 1807, 1957, 1963, 1970, 1972, 1978, 1982, 
19!>5, 2002, 2149, 2170, 2182, 2374, 2558, 2670, 
;2182, 2374, 2558, 2671, 2784, 3080, 3174, 3281, 
3440, 3589, 3699, 3941, 3956, 4051, 4191, 4243, 
4282, 4308, 4407, 4493, 4556, 4599, 4673, 5144, 
5320, 5344, 5562, 5563, 5605, 5855, 5991, 6012, 
6038, 6071, 6163, 6313, 6441, 6456, 6478, 6526, 
6543, 6549, 6554, 6564, 6573, 6578, 6668. -
Zie OOk l\ IAI.TXAEUS , \'EHllET.lf.N. 

( ' ) De talrijl;e vcuneldingen van het oplrcdell vatt deze H aniiJi e tw <n· worden lii cr 
11iet 1·ermelcl. 
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HECOLLECTEN, 248(), 3373, 3533. 
HEKENKAMER TE HIJSSEL, 297, 535. - Zie OOk 

MO:-iCHEAUX, vos. 
HE~TEN : Renten gevestigd op het maaldc

l"ijgeld, 60, 111, 1208bis, 1236, 2456, 3351, 
4232. - Renten gevestigd op den impost, 
28, 765, 767, 768, 3243, 3398, 3711, 3716, 3719, 
3736, 3740, 3745, 3746, 4658. - Betaling van 
de renten, 76, 77, 1076, 1107, 1208bis, 1215, 
1227, 1236, 1435, 1468, 1478, 1481, 1971, 2286, 
:!403, 2431, 4599, 4603, 4650, 4720, 4769, 5170, 
5149, 576!>, 5776, 6124, 6203. - Verlwop van 
renten, 52, 60, 7i, 3903, 3936, 3988, 4084, 
4136. - Herleiding van renten, 2455, 2456, 
3413, 4139, 5008, 5775, 6660. - Aflossing van 
renten, 2497. - Overdragen van r enten, 
543, 2215. - Niet betalen van renten, 23. -
Renten toebehoorende aan ingezetenen 
van de Vereenigdc Provincies, 4051, 4875, 
4994, 5228, 6612. 

s 

ScHAAPSGELD {OCTROOI \'OOR HE:r !~STELLE~ VAN 
HEI), 737. 

SCHAAPSG!o"LD {1), 18, 193, 410, 565, 5G9, 633, 
G65, 710, 737. 

SINI-SEBASTIAANSGILDE, 948. 
SOLDATEN : W angedrag der soldaten; hun 

Jast voor llet land, 34, 97, 239, 342, 
426, 466, 482, 555, 883, 930, 1027, 1086, 1272, 
1370, 1372, 1403, 1456, 1535, 1552, 1723, 1828, 
1843, 2144, 2357, 2370, 2471, 2919, 2920, 2927, 
3204, 3522, 3529, 3748, 3795, 3841, 4057, 4~2. 

4157, 4178, 4188, 4212, 4253, 4281, 4340, 4341, 
4349, 4988, 5232, 5279, 5311, 5319, 5332, 5335, 
5337, 5365, 5373, 5427, 5434, 5445, 5568, 5572, 
5839, 5985, 5888, 5903, 5905, 5906, 6021, 6037, 
6223, 6220, 6225, 6495, 6498, 6503, 6608, 6637. 
- Ellende van de soldaten, 501, 991, 1017, 
1629, 1670, 1912, 1984, 270!), 2344, 3311, 3571, 
3572, 3693, 3791, 3931, 3935, 3991, 4005, 4039, 
4225, 4274, 4285, 4286, 4581, 4585, 5151, 5525, 
5582 , 5742, 6120, 6232, 6628. - Betaling van 
cle soldaten : modaliteiten, 861, 897, 900, 
901, 1139, 1160, 1172, 2260, 2267. 

STAATSAMBTEN {VERKOOP VA~ OE), 5344, 5347, 
5352. 

STATEN-GENERAAL, 268, 269, 456. 
STATEN VAN VLAANOERE:'l : Inrichting en werk

wijze, 566, 1080, 1408, 2821, 2828, 2832, 2877, 

2909, 2926, 3355, 3358, 3422, 3448, 3465, 3641, 
3642, 3708, 3862, 3930, 4276, 4284, 4288, 4317, 
4588, 4769, 4773, 4887, 5146, 5300, 5344, 5452, 
5455, 5479, 5532, 5610, 5717, 5802, 5803, 5807, 
5809, 5819, 5825, 5954, 6000, 6051, 6074, 6242, 
6357, 6441, 6459, 6543, 6549, 6728. - Verte
genwoordigers (bezoldiging van de), 1576, 
1714, 2415, 2910, 2957, 2933, 2958, 2993, 3029, 
3031, 3358, 3878, 4162, 4177, 4179, 4398, 4420, 
4942, 5140. - Ambtenaren van de Staten : 
Advocaten. Zie PE~NEMA:'l , STALINS, VAREiiT, 
DE:'<DERE, LEE:'iGAR, HELlAS, 5752, 6029, 6520, 
6539, 6667. - Procureurs. Zie LE GAY, 
l(ISTEMAECKERE, DACKERE, 2890, 2939, 3965, 
5991, 6264. - Mindere bedienden. Zie STA
LINS « messagier », OE ZOMERE, VIJNCKE, 
BHUGGHEMAN, 2875, 2915, 3057, 3136, 3176, 
3178, 3579, 3990, 4011, 4116, 4409, 4527, 5159, 
5181, 5313, 6011, 6156, 6254. - Ingenieurs. 
Zie BUCK. - Verschillende. Z·ie MAURIS
SIEN. - Archief der Staten, 2680. - Zit
lijden van de Vergadering, 270, 345, 
353, 370, 372, 480, 553, 952, 667, 905, 
1263, 1402, 1555, 1651, 1715, 1741, 1742, 1938, 
1961, 1966, 2027, 2051, 2055, 2098, 2909, 2103, 
U66,m~2~.~w.2~.m~~~.2~. 
2925, 2928, 3008, 3035, 3058, 3150, 3161, 3168, 
3210, 3216, 3256, 3294, 3434, 3437, 3464, 3484, 
3485, 3514, 3530, 3535, 3552, 3567, 3598, 3601, 
3650, 3665, 3702, 3703, 3782, 3786, 3799, 3~3 . 

3860, 3885, 3901, 3~29, 4109, 4133, 4135, 4147, 
4150, 4152, 4166, 4175, 4205, 4186, 4205, 4256, 
4257, 4268, 4392, 4397, 4414, 4432, 4439, 4446, 
4447, 4448, 4695, 4705, 4716, 4750, 4764, 4785, 
4869, 4878, 4900, 4~20, 4923, 5035, 5139, 5254, 
5329, 5338, 5428, 5446, 5447, 5567, 5611, 5759, 
5806, 5828, 5974, 6016, 6022, 6046, 6105, 6256, 
6357, 6504, 6538, 6541, 6548, 6577, 6606, 6622. 
- Financiëel beleid van de Staten : Bron
nen van inkomsten, 94, 165, 174, 752. -
l3estuursuitgaven, 1981. - Bede (gebruik). 
3875. - Toestanel van de kas, 701, 709. -
Beheer, 1344, 1381, 1394, 1681, 1705, 1807, 
1835, 1890, 2179, 2460, 2532, 2550, 2640, 2643, 
2649, 2650, 2667, 2711, 2716, 2742, 2744, 3123, 
3126, 3547, 3559, 3662, 3669, 3686, 3718, 3763, 
3766, 3767, 3771, 3784, 3891, 3896, 3899, 3~24, 
3937, 3951, 3954, 3969, 3970, 3971, 3976, 3985, 
4191, 4344, 4442, 4725, 5094, 5098, 5109, 5136, 
5144, 5165, 5166, 5177, 5250, 5285, 5399, 5423, 
5440, 5846, 5976, 6511. - Kritiek op hun 
beheer, 2453, 3442. 

( 1 ) Venmchting, zie verpaclltiug va u tle Joopende tuicldeleu. 
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SUBALTERNEN (1). 2i7, 307, 1669, 1684, 1717, 
1734, 1735, 1745, 2093, 2690, 1998, 4255, 4256, 
4257, 4461, 5865, 5907, 6001 , 6017, 6020, G045, 
Glt93, 6695 , 6705. 

T 

TABAK {RECHT OP DE~ ), 19, 26, 50, 18/t, 198, 199, 
232, 233, 665. 

TOL VAN llE PROVINCIE (OP DE VAART VA~ HULST), 

2756, 2881, 2903, 2~20, 2959, 3117, 3177, 3190, 
3221, 3255, 3507, 3668. 

TRANSPORT VAN VLAANDERE~. 827, 2186. - Moei
lijkheden in de toepassing, verzet van 

Gent, 485, 608, 774, 828, 1378. 
TUCHTHUlS {VAN GE~T), 1528. 

u 

FITDRIJF (GROOTE) = Uitvoerrecht Op l1et 
vee (2 ) , 3576. 

V 

V.UHTE-'1. Zie ZUIDLEIE, HULST (vaart van Ste
k ene naar Hulst ), AAr (vaart van Aat 
naar Aalst). 

VEREENIGDE PROVIl\TIËN (VERHOUDIJ'\G TEGE.~OVER 

DE) , 'i'68, 783, 993, 1079, 4051, 4216. - Vredes
onderhandelingen m et d e Vereenigde Pro
vinciën, 4200, 4215, 4216. - Bepalen van 
de grens m et de Vereenigde Provinciën, 
[;101, 5160, 5242, 5384, 5553, 5875. 

VLAMINGEN IN DE CENTRALE RADEN GEËISCHT, 2519, 
4678, 4906, 4~22, 4988, 5009, 5144, 5790. 

VLOOT VAN HET LAND, G75, 5475, 5476, 5481, 
5487, 5489, 5493, 5494, 5501, 5509, 5515, 5559, 
5560, 5615, 5616, 5620, 5644, 5674, 5695, 5704, 
5722, 5726, 5744, 5753, 5766, 5781, 5814, 5833, 

5850, 5892, 5899, 6088, 6140, 6162, 6209, 6244, 
6273, 6424, 6484, 6711 . 

VRTJDOi\1 VAN BELASTI;>;G , 120, 294, 295, 296, 297, 
n~~~3~ ~.m.5~~.~. ~.m. 
743, 757, 948, 989, 1061, 1083, 1089, 1091, 
1126, 1143, 1376, 1470, 1550, 1558, 1600, 1638, 
1650, 1748, 1770, 1793, 1903, 1927, 1993, 1994, 
2084, 2087, 2123, 2136, 2163, 2419, 2420, 2454, 
2487, 2521, 2534, 2554, 2567, 2629, 2740, 2741 ' 
2916, 2917, 3002, 3027, 3077, 3104, 3179, 3200, 
3220, 3221, 3280, 3281, 3286, 3302, 3339, 3394, 
3410, 3421, 3428, 3502, 3504, 3513, 3588, 35~2. 

3616, 3645, 3654, 3836, 4191, 4201, 4416, 4417, 
4605, 4614, 4688, 4701 , 4796, 4839, 4853, 4924, 
4952, /!958, 5052, 5070, 5107, 5121, 5142, 5143, 
5186, 5196, 5247, 5257, 5316, 5362, 5367, 5418, 
5503, 5505, 5521, 5542, 5543, 5595, 5676, 5793, 
5846, 5849, 5887, 6059, 6078, 6104, 6207, 6262, 
6286, 6287, G392 , 6433, 6580, 6710. - Zie ooT• 
MEENEN, WATERVLIET , ÜPDORP, SI~T-AMANDS, 

BAASROUE, MIDDELBURG, SER \VOUTEMANSPOL
DER, ZWIJNDRF.CHT, STEENHUIZE, ADMIRALI
TEIT. 

w 

WIJNGELOEN BIJ DE VERPACHTI~G , 577, 582, 583, 
691, 692, 1706. 

\VINTEHGARNIZOENE:;, 4059, 4385, 5424, 5522, 
5763, 5778, 5791, 5990, 5996, 5997, 5998, 5999, 
6001, 6007, 6009, G017, 6020, 6025, 6053, 6063, 
6065, 6066, 6090, 6110, 6175, 6189, 6190, 6193, 
6194, 6196, 6197, 6200, 6211, 6215, 6216, 6241 , 
G250, 6251, 6299, 6695, 6600, 6705, G717, fi720, 
6722, 6723, 6724, Gi27, G728, 6729, 6733. 

z 

ZELFSTA:"iDIGHEID VAN DE LEDEN, 2569, 2570, 2614. 

(1) Werden niet opgenomen, de vermelding dat de subalternen hun advies over d e 
bede hebben uitgebracht. Zoo 'n vermelding gaat aan de beraadslaging over de bed e 
a Hij d vooraf. 

( 2 ) Verpachting, zie verpachting van de loopende middelen. 
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Publications de la Commission Royale d'Histoire de Belgique. 

IN·QUARTO 

Rymlcronylc van Jan van Heelu, par 1. F. WIU..EMS. 1836. 

Chronique rimée de Philippe Mouslcès, par DE REIFFENBERG 
2 vol., 1836-1838; Suppl. 1845. 

Corpus Ch.ronic. Flandriae, par 1. 1. DE SMET. 4 vol. 1837-1865. 

Brabantsch.e Yeesten, of Rymlcronyk van Braband, door 
Jan De Klerk van Antwerpen. 3 vol., 1839-1869. (Les deux pre
miers par WILLEMS, Ie 3me par J. H. BORMANS.) 

Monuments pour servir à l'h.istoire des provinces de Namur, 
de Hainaut et de Luxembourg. 8 vol. (1, IV, V, VII et VIII, 
par DE REIFFENBERG, 1844-1848; 11, par J. J. DE SMET, 1869; 111, 
par LÉOP. DEVIU..ERS, 1874; VI, }re partie, par AD. BORGNET, 1854, 
et 2m• partie, par EM. GACHET et LIEBRECHT, 1859.) 

Documents relatifs aux troubles du pays de Liége sous les 
princes-éveques Louis de Bourbon et Jean de Hornes, par 
DE RAM. 1844. 

Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint, suivie 
de documents inédits sur eet événement, par GACHARD. 1846. 

...,hronique de Brabant, par de Dynter, avec la traduetion 
de Wauquelin, par DE RAM. 4 vol., 1854-1857. 

J. Molani Hist. Lovan. Ubri XIV, par DE RAM. 2 vol., 1861. 

Chronique de lean de StaveZot, par ADOLPHE BORGNET. 1861. 
Table, par S. BORMANS. 1887. 

Chronique de Jean d'Outremeuse. 6 vol. (I, 11, III et V, 
1864-1867, par AD. BORGNET; IV et VI, 1877-1880, par S. BORMANS; 
Introduetton et TabZe, 1887.) 

Table chronoZogique des chartes et diptOmes imprimés con
cemant l'histoire de la Belgique, par ALPH. WAUTERS. 10 vol., 
1866-1904. XI (Ir• et 2m• partie), par S. BORMANS et J. HALKIN, 
1907-1912. 

Chroniques relatives à l'h.istoire de la Belgique 'tous les 
ducs de Bourgogne, par KERVYN DE LETTENHOVE. 3 vol., 1870-1876. 

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, par CH. PIOT. 2 vol., 
1870-1875. 

ColZeetton des voyages des souverains des Pays-Bas. 4 vol. 
(I et 11, 1874-1876, par GACHARD; 111, 1881, par GACHARD et PIOT; 
IV, 1882, par PIOT.) 

Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial. Notices et 
Extrails des manuscrits qui concernent l'histoire de Belgique, 
par GACHARD. 187!i. 

Codex Dunensts sive Diplomat. et Chartar. medii aevi 
ampliss. COll., par KERVYN DE LETTENHOVE. 1875. 

La Biblioth.èquc Nationale à Paris. Notices et Extraits des 
manuscrits qui concernent l'hisloire de Belgique, par GACHARD. 
2 vol., 1875-1877. 

Correspondance du cardinal de Granvelle, par EDM. POULLET 
et CH. PIOT. 12 vol., 1878-1896. 

!store et crontques de Flandres, par KERVYN DE LEITENHOVE, 
2 vol., 1879-1880. 

CartuZatre de t'abbaye d'Orval, par Ie P. GOFFINET 1879. 
ter supplément par A. DELESCLUSE. 1896. 2m• supplément par 
A. DELESCLUSE et K. HANQUET. 1900. 

Chrontques de Brabant et de Flandre, par CH. PIOT. 1879. 

Cartulaire des comtes de Hainaut, par L. DEVIU..ERS. 6 vol., 
1881-1896. 

Relations poltttques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le 
règne de Phutppe Il, par KERVYN DE LETTENHOVE. 11 vol., 
1882-1900. 

Histoire des Troubles des Pays-Ba$ par Renon de France, 
par CH. PIOT. 3 vol., 1886-1891. 

Cartulaire de l'Eglise Saint-Lambert de Liége, par S. BOR· 
MANS et E. SCHOOLMEESTERS. 4 VOl., 1893-1900; t. V, 1913 et t. VI, 
l933, par En. PONCELET. 

_-

Le Cotton manuscrit Galba B. I. du British. Museum de 
Londres, par En. SCOIT et L. GILLIODTS-VAN SEVEREN. 1896. 

Chartes de l'abbaue de Saint-Martin de Tournai, par 
A. D'HERBOMEZ. 2 VOl., 1898-1902. 

Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons, 4 vol. 
I, 11, lll, 1898-1908, par L. DEVILLERS; IV, 1913, par L. DEVIL· 
LERS et E. MATTHIEU. 

Documents pour servir à l'histoire des prix de 1381 à 1794, 
par H. VAN HOUITE. 1902. 

Les chartes de l'abbaye de Saint-Hubert, par G. KURTH. 
I, 1903. 

Actes de l'Université de Louvain, par E. Il.EUSENS. I (1432-
1443), 1003; II (1445-1455), 1919, par A. VAN HOVE. 

Matricule de l'Université de Louvain, par E. REUSENS. 
I (1426-1453), 1903. 

Cartulaire de l'abbaye du Val-Benoft, par J. CUVELIER. 1906. 
Recueil de documents reZati(s à Z'h.istoire de !'industrie 

drapière en Flandre, par G. ESPI:'-IAS et H. PIRENNE. 4 vol., 
1906-1924. 

Lodewijlc van Velthern's voortzetting van den Spiegel His
toriael, I, par H. VAXDER LINDE:'-~ et W. DE VREESE, 1906; 11, par 
H. VANDER LINDEN et P. DE J{EYSER, 1932; Ill, par H. VANDER 
LINDEN, P. DE KEYSER et A. VAN LOEY, 1938. 

Recueil des chartes de l'abbaye de Slavelot-llfalmedy, par 
J. HALKIN et C.-G. ROLA:'ID. I, 1909; II, 1930. 

Com.ptes de la ville d'Ypres de 1267 à 1829, par G. DES MAREZ 
et E. DE SAGHER. I, 11, 1909-1913. 

muvres de 1. de Hemricourt. Le rnirotr des nobles de Hes
baye, etc., par C. DE BORMAN et A. BAYOT. 1, 1910; II, pa!' 
f:D. PONCELET, 1925; Ill, 1931, pur A. BA YOT et t::D. POSCELET. 

Les dénombrements de foyers en Brabant (XIV•-XVI• siècle) , 
par J. CUVELIER. 1912. Table, 1913. 

Chroniques liégeoises, parS. BALAU. I, 1913; II, par S. BAL\U 
et E. FAIRON, 1931. 

Cartulaire généalogique des Artevelde, par N. DE PAUW, 1920. 
Correspondance des Ministres de France acc·rédités à Bru

xelles, de 1780 à 1790, par Euo. HUBERT. 2 vol., 1\l20-1924. 
Les dénombrements du duché de Luxembourg au X V• et 

au XVI• siècle, par J. GROB et J. VANNÉRUS. I, 1\J2L 
Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des 

Pays-Bas au XVII• siècle, I, 1923, par H. LONCHAY et J. CUVE· 
LIER; ll, 1927; III, 1930; IV, 1933; V, 1935; VI, 1937, par J. CUVE· 
LIER et JOS. LEFÈVRE. 

Correspondance de Barthélemy-loseph Dotrenge (1781-1794), 

par EUG. HUBERT. 1926. 
Correspondance de Bouteville, par EuG. H uBERT, I, 1929; 

II, 1934, par EuG. H uBERT et CAJ.J. TIHON. 
Itütéraires de Marie de Bourgogne et de Ma:virnilien 

d'A.ut·r-iche (1477-1482), par H. VANDER LINDEN, 1934. 
Itinéraircs de Charles, duc de Bourgogne, Marguertte 

d'York et de Marie de Bourgogne (1467-1477), par H. VANOEH 
LINDEN. 1936. 

Tafels van de Resolutieboeken der Staten van Vlaanderen 
(I: 1580-1588 en 1614-1631), door H. VAN HOUITE, 1936; (Il: 1631-

1656), uitgegeven door J. DHONT, 1941. 
Correspondance de Philippe II sur les Affaires des Pays-Bas 

(2• partie). Recueil destiné à faire sulte aux travaux de 
L.-P. GACHARD. Tome I (1577-1580), par J. LEFÈVRE, 1940. 

Itinéraires de Philippe Ze Bon, duc de Bourgogne (1419-1461) 
et de Charles, comte de Gitarolais (1433-1467Ï, par H. VANDER 
LINDEN, 1940. 

RECUEIL DES ACTES DES PRINCES BELGES 

Actes des comtes de Namur de la première race (946-1196), 

par F. ROUSSEAU. 1936. 

Actes des comtes de Flandre (1071-1128), par F. VERCAUTEREN, 
1938. 

.-
t 



Publications de ia Commission Royale d'Histoire de Belgique (suite). 

IN-OCTAVO 

Bulletins de la Commission royale d'Flistotre : 1r• série, 
J6 vol., 1834-1850; zmo série, 12 voL, 1850-1859; 3mo série, 14 vol., 
1860-1872; 4mo série, 17 vol., 1873-1890; 5006 série, 1l vol., 1891-1901; 
t. LXXI (1902)-CI (1936) , 

Table générale des Bulletins: 1ro série, par EM. GACHET. 
1852; 2m• série, par ERNEST VAN BRUYSSEL. 1865; 3mo série, par 
1.-l.-E. PROOST. 1875; 4000 série, par J. HALKIN et ED. PONCELET. 
1902; 5mo série, 1931. 

Table généraze chronalogique et analytique des chartes, 
zettres, ordonnances, traités et autres documents contenuB 
dans zes 1r•, ~· et so séries des Bulletins, par J.-J. -E. PROOST. ' 

Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de !'ast', 
par GACHARD. 2 vol., 1854-H!55. 

Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles-Qutr; l ,;, 
Philippe Il, par GACHARD. 1855. 

Synopsis actarum ecclesiae Antverpiens ' par DE R!.M . 1.;,56. 

Revue des Opera diplomatica r1, Mirae . , par LE GLAY. 1356. 

Correspondance de Cllarles-Quint et d' 4.driw H var 
GACHARD. 1859. 

Actes des ~tat~ généraux des Pays-Das, 1576-1585. Nattee 
chronologique et analytique, par GACHARD. 2 vol.. 1861-1866. 

Don Carlos et Philippe ll, par GACHARD. 2 YOL, 1863. 

Le Livre des {eudat. d·u duc Jean lil, par L. GAWSLOOT. J865. 

Table générale des nottees concernant L'histoire de lJel-
gique publiées dans zes Revues belges, de 1830 à 1865, p1.r 

ERN. VAN BRUYSSEL. 1869. 

Le Livre des {ie{s du comté de Looz sous Jean d'Arcllel, 
par C. DE BORMAN. 1875. 

Documents inédits relatifs à t'histoire du xvzo siècle, par 
KERVYN DE LETTENHOVE. 1ro partie. 1883. 

Mémoire du légat Onufrius sur zes affaires de Liége (1468), 

par S. BORMANS. 1885. 

Nécrologe de l'égltse Saint-Jean à Gand, par N. DE PAUW. 

1889. 
Le Livre d.e Guillaume de Ryilcel, abbé de Saint-Trond, par 

H. PIRENNE. 1896. 

Le livre des fiets de l'églis.e de Liége sous Adolphe de la 
Marclc, par ED. PONCELET. 1898. 

Actes et dOC1Lments anciens intéressant la Delgique, par 

CH. DUVIVIER. 1898. - Nouvelle série. 1903. 

lnventaire des cartulaires conservé~· dans ks d11]16ls des 
Archives de l'~tat en Belgique. 1395. 

Inventaire des cartulaircs. conservés t1t lletr;·ique aiUwrs 
que dans les dép6ts des Archives de l.'lJ:tat. 1r:97. 

Inventatre des cartulaires belge.s consP.rv6 ri l'l!lranger. 

1899. 
cammentaria del caranel Fraiwisco Ve~tlll!JO de za guerra 

de Frtsa, par H. LONCHAY. 1899. 

Le soulèvement de la Flandre maritime, par H. PIRENf\E. 

1900. 
La chrontque liégeatse de 1402, par E. BACHA. 1900. 

Le registre de Fr. LixaLdius, par F. RACHFAIIL. 1902. 

La chronique de Gislebert de Mans., par L. VANDERKINDERE 

1904. 

RecueiL des instructions générales aux nonces de Fltzndre, 
par A. CAUCHIE et H. MAERE. 1904. 

La Chrontque de ,,· un,-Hu!Jert dite Can:atorium, p .. r . 
IC HANQUET. 1906. 

Inventaire analyliquv 1lr s chrrrtoJs de la wllégtale de Saint
Pierre à Liége, par ~1'. 1 '"NCELET. 1906. 

La liiJrairie de Pltilit•/JL le l?r n, pal' G. DOUTREPONT. 1906. 

Documents sm la 71Ti1lCi]Jauté de Liége spécialement au 
début dn XVI• slêclt. par A. CAUCHIE et A. VAN IIOVE. 2 vol., 
1908-1q~o. 

f"loentalre des archives {arnésiennes de Panne au point de 
vue de 1.'/tlstcire dr;s Pays-Bas, par A. CAUCHIE et L. VAN DER 
ESSEN. 1 !111. 

•ntaird analylique des chartes de la colléglale de Sainte
r·roix à J,tnqe, pa< J~D. PONCELET. 2 vol., 1911-1922. 

llfémotres et documcnts sur la Révolutlon belge, par 
C. [31JFFIN. 2 VOl., 1912. 

U d archives départementales {hL Nord, p~tr Lllo VERRIEST. 
T 1'.l13. 

Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Saint
Iea.n l' Evannélistp. d Liége, par L. LAHAYE. 2 vol., 1922-1933. 

Les Archives de l'Etat d Vienne au point de vue de l'his
l'>ire de Belgique, par J. LAF.NEN. 1924. 

La chronique de Jean de Hocsem, par G. Kunru, 1927. 

La Grise de la neutralité belge de 1848, par A. DE RIDDER. 
2 vol., 1928. 

Documents relati{s à la réglementation de l'assistance 
•rublique à Mans du XV• au XVII• siècle, par P. HEUPGE.'l. 1929. 

La grande enqu~te de 1389 en Brabant, par J. BOJ.SÉE. 1929. 

Correspondance de la {Uiale de Bruges des Médici, par 
A. GRUNZWEIG. J, 1931. 

La confrérie .l~.; Sawte-I?arbe des Flamauds d Florence 
Documents relali{s aux tisserands et aux tapissiers, par 
M. BATTISTINI. 1931. 

Documents pour servir à l'étude des ma/ac~ies pestileTt· 
tielles dans ze marquisat d'Anvers. jusqu'à la chute de l'tin
cien Régime, par A.-F.-C. VAN SCHEVENSTEEN. 2 vol., 1931-1932. 

Les projets d'union douanière franco-beLge l!t lès puissances 
européennes (1836-1843), par A. DE RmoEn. 1933. 

Actes et documents anciens intéressant la netqique con
servés aux Archives de L'lJ:tat à Vienne (119 6·1356), par 
H. LAURENT. 1933. 

Het memoriaal van Sirnon de Ril•eLike, vrijlaat te Sint
Pieters-op-den-Dijk (1323-1336), door J. DE SMET, 193:!. 
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de Cambrai ( 1.5:?11 - /530) , par GH. Dr: BOOM, 193:,, 

Les .1nnalfs dt· Sa.i.n! P.erre tLe Gand et de .'iatnt-Amand, 
par P.l:I. GRll RSON. 1936. 

C1Ht1 tes cmt{is·t•Jées au:r !Jonnes villes du Pays de Liége 
et llu Contlé lic Lovz après La !Jataille d'Othée (1408), par 
EM. FAIRON. 1937. 

Correspontlance de Ferdinanrl Verbiest de la Compagnie de 
Jésus (1623-1688), Direcleur de l'()!Jservatoire de Pélltn, par 
H. JOSSON, S. J. ct L. WILLAERT, S. J., 1938. • 
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