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008: RAAD van VLAANDEREN

uitgaande van de inventaris van dhr Buntinx



L.S.

Ik ben zo vrij geweest de -voortreffelijke - notities van dhr Franz Denys uit te breiden, ten bate van 
niet enkel de vorsers uit Groot- Poperinge, maar ook die van een wijdere kring daarrond. 
Ook bronnen uit de vroegere kasselrijen Ieper en Veurne en niet te vergeten , “over de schreve”, de 
kasselrijen Belle, Cassel en Sit-Winoksbergen, kunnen interessant zijn. De vermeldingen kunnen 
dan soms summier geformuleerd zijn;  de belanghebbenden hebben toch al het nummer, en kunnen 
dan zelf de inventaris van de heer Buntinx raadplegen

Verder heb ik ook oog gehad voor documenten van “verder op”, die interessante informatie kunnen 
bieden over het reilen en zeilen van het leven van weleer, zoals
n° 9475 (Hulst) octrooi voor het brouwersambacht
n° 11138 (Gent) jurisdictie in verband met lijkschouwingen
n° 28917 (Brugge) salaris van landmeters

Veel vorsingsgenot!

Paul-Johan



DEEL I

IV. Registratie en publicatie

1. Placcaarten en ordonnantien

691-772 Originele placcaarten en ordonnantien 1416-1627

773-801 Gedrukte placcaarten, ordonnantien, rondschrijvingen, mededelingen..
geregistreerd door de Raad van Vlaanderen 1729-1794

V. Administratie, controle en advies

7. Militaire zaken

946-947 Weerbare mannen en hun wapensl lijsten 1638-1639

VI. Rechtspraak

2. Rechtspraak in geschillen

H. Acten en sententien

2327-2605 Registers van acten en sententien 1370-1642

Dikke registers zonder “klappers”: ze moeten geduldig doorgenomen 
worden, want de naam “Poperinge” komt regelmatig voor

J. Enkwesten

3686 onderzoek door commissaris-principaal Jacob de Ruddere naar een 
moord in Proven 1460



DEEL II 

I. Processen in eerste aanleg

8604 Prior en konvent der Jacobijnen te Ieper c. Jacob de Deckere: lijfrente 1452-1453

8606 De Graaf van Charolais & de schepenen + raden van Belle c. Nieppe 
ivm. de oprichting van een wekelijkse markt te Nieppe 1464-1465

8612 wwe heer van Hondegem   Izaak Zannequin 1468-1471

8618 Houtkerke 1474-1475

8653-54 Hazebroek  injuriën 1485

8656 Ieper  niet mee verschijnen in proces 1486

8661 (Brugge)  recht van verkoop van Schotse en Ierse stoffen 1487-1488

8662 (Oudenaarde)  losprijs voor krijgsgevangenen 1490-1493

8664 Isabella Veyste, wed. François van Winnezele, gouvernante van hertog
Philips de Schone 1492

8668 Merville   Vieux-Berquin 1493-1495

8670 St-Winoksbergen  successie 1494-1495

8675 St-Winoksbergen  erfenis, voogdij over wezen 1495

8695-96 Belle verkoop bij decreet 1499

8712 Ieper  verkoop van renten “up 't gemeene landt”

8731 Willem Pauwels c. Schepenen, keurheren en tresoriers van Poperinge: 
terugroeping uit verbanning wegens doodslag  1505

8738 Lodewijk de Smet (Belle) c. Gillis van den Bussche:  handelsschulden 1506-1507

8759 Deken en kapittel van de St-Pieterskerk te Cassel  c. Collaert de Keuwe-
re & co: tiende in Belle-broeck in leen gehouden  in de heerlijkheid Dra-
nouter 1510-1511

8762 Cassel  Paul Ooghe; renvoi van een proces over een rente 1511-1512

8779 voogdij over wezen en “bilevinghe” (= levenslang vruchtgebruik) 1519

8780 Jacob van Thiennes, heer van Kaster, souverein-baljuw van Vlaande-
ren  c. Boddin Godderis: eerroof en belediging aan de heescher –  slagen 
en verwondingen aan een dienaar van de heescher 1519-1520



8781 Ieper  verver  niet-betaling van geleverde wede 1520

8782-83 Mesen  inkomsten kapelanij 1522

8789 Ieper   privilegies van de nering van de vleeshouwers ivm slachten en 
vleesverkoop  op de heerlijkheid van de Tempeliers 1525-1529

8806 St-Winoksbergen  ambt van stadspensionaris 1532

8828 Ieper  vrijdom van wijnaccijnzen 1539

8829 St-Winoksbergen, ambt & examen van gaugierder (= meter) vd stad 1539-1540

8868 Cassel   proces over settingen 1555-1561

8870 Merville 1556

8876 Cornelis van Eede c. Pieter de Wilde, Westvleteren: schulden – bedrog 1558

8886-8887 huwelijksbelofte – alimentatiegeld 1560-1562

8885 Andries de Zwarte c. Lieven Schouteeten, cipier van de Raad van 
Vlaanderen : gevangeniskosten – afpersing 1560

8898 (Ingelmunster) ambt van schout 1562-1563

8921 Belle  herstellingwerken aan klooster 1568

8922 Ieper  heerlijkhede Cruuseecke 1568-1569

8946 Reninge: stuk land in onverdeeldheid  
(bijlage: kaart) 1575-1578

8963 Floris van Stavele, baljuw van Cassel c. Charles van Briarde, heer van 
Bavinckhove:: vergadering van de leenmannen van de kasselrij Cassel 1582-1584

8978 Belle: contributiën 1586-1588

8983 Belle: bezit van een huis 1586-1606

9002-03 Boeschepe: Jan Inghelaert c. Joos Hallynck & co: tienden 1589-1597

9024 Jan Fourdyn (Douai), hr. bv. c. Guillaume Broeders, griffier van 
Steenvoorde: schuld 1592-1596

9032 Baljuw, schepenen en notabelen van Kaster c. Baljuw, voogd en sche-
penen van de stad en het ambacht Belle: militaire lasten 1592-1642

9037 Willem de Windele c. Baljuw, meier en schepenen van Kaster: pointin-
gen op tiende 1593

9044 St-Winoksbergen: verkoop bij decreet van een huis 1594-1597



9047 St-Winoksbergen  Immelkoot  eerherstel 1594-1610

9049 Hondschote 1595

9058 Pieter de Schodt, hr.compl. c. Pieter Cample (St-Winoksbergen): rente 1595-1602

9074 Bollezele  schadevergoeding wegens verwondingen 1596-1607

9106 Ekelsbeke    Abt van St-Bertin  comptabiliteit 1598-1603

9108 Philips van Crombrugge, heer van de Douvie, hr. compl.1 c. Pieter de 
Cherf: rente 1598-1610

9121 De kerkmeesters van Watou & co, hrs.bev. c. de 4 staecken van de 8 Pa-
rochiën met de branken van Watou: ommestellingen 1599-1603
(+ 9148: idem als voorgaande , jaar 1601)

9133 Steenwerk   heerlijkheid Stegersbruggepointingen en comptabiliteit 1600

9139 Ieper  Kaaskerke  verkoop van een paard 1600-1602

9144 De Wetten van de 8 Parochiën c. de wetten van de kasselrij Veurne: ver-
deling van de militaire lasten en auditie van de rekeningen 1600-1602

9145 Steenvoorde: pointingen 1600-1603

9147 Ieper: betaling van een klokkenluider 1600-1603

9148 De kerkmeesters van Watou, hrs. Conv. c. De 4 “Staecken van de 8 Pa-
rochiën en branken” in Watou: ommestellingen 1601

9163 Mesen  laster 1601-1605

9170 Zwyngedau 1601-1613

9174 De vrije heerlijkheden en “spleten” ten noorden van de IJzer c. De 8 Pa-
rochiën van Veurne-Ambacht: jurisdictie 1601

9179 Frans van der Woestijne, heer van Beselare c. baljuw en schepenen van 
de Zaal en kasselrij Ieper: bestuur van de kasselrij 1602-1603

9185 Merville  Steghers 1602-1605

9218 hofstede te Leisele 1603-1611

9230-31 Ieper koop van twee paarden 1604-1607

9254 heer van Zonnebeke

9261 Kaster  pointingen 1605-1607

1 hr. compl.: heesscher bij complainte



9297 Philippe de Bourges, baljuw van de 11 Parochies gezegd Abacht van 
Cassel c. Jean Wyts (Cassel): jurisdictie 1607

9300 Geluwe  injuriën

9304 heer van Hondschote: rente 1607

9309 Merville  militaire lasten 1607-1609

9312 hofstede te Eke 1607-1610

9338 Pieter de Cherf c. Jacques Ley & co.: heerlijke renten 1608-1611

9345 bisdom Ieper 1609

9369 hofstede te Hondschote 1609-1617

9394 De abt van de St-Jansabdij te Berghe getransfereerd naar Ieper & co c. 
De schepenen en inwoners van Nieuwkerke: tienden op koolzaad  1610-1613
(zie ook 10105)

9400 Antoon Laureyns, heer van de Wijngaarde, hr. compl. + de procureur-
generaal, gev.p.  c. De weduwe van Maillard Fossaert: bezit van een 
taillebos te Godewaersvelde 1610-1616

9406 St-Winoksbergen   waterwerken 1610-1619

9415 Antonio Adriani, gewezen houder van de tafel van lening te Ieper 1611

9442 De hoofdmannen van Pervijze c. De weduwe en de hoirs van Frans
Reyniers, soldaat in de benden van ordonnantie: vrijdom van belas-
tingen 1611-1620

9446 recht op het kappen van bomen en schaarhout 1612

9460 Dhondt  Ieper

9473 Charles van Ydeghem, heer van Wieze, baron van Busbeke, hoogbaljuw 
van Ieper, hr. compl. c. Jan van Crombrugghe, heer van de Douvie te 
Watou: korte, bloed- of levende tiende te Watou 1612

9475 (Hulst) octrooi voor het brouwersambacht

9501 Ieper   jurisdictie in de heerlijkheid “het Oosthof” te Beselare

9504 Pattin  Passendale

9505 een huis te St-Winoksbergen

9509 (Herzele) overtreding van muntplakkaarten door uitgifte van verboden 
geld



9510 Zaal van Ieper

9519 Jan van der Straten, kanunnik van de kathedraal van  Ieper, hr. geestel. 
maint. c. de deken en het kapittel van  deze kathedraal & co: inkomsten 
van het kanonikaat 1613-1616

9540 St-Winoksbergen   huis en landerijen te Koudekerke 1614

9546 Joos de Roo over Jacques de Feere (Middelburg in Zeeland) c. Salomon
del Voye: eigendom en afstand van goed te Houtem 
(zie ook 9590)

9555 Cassel  verkoop van gras

9556 Maillart van der Beke, brouwer te St-Winoksbergen c. Mahieu Marten, 
amman van Pitgam: slagen en verwondingen - arrestatie

9564 Antonio Adriani, houder van de tafel van lening te Ieper c. Hermes
van Winghene, heer van “Montenberch”: leningen en verpandingen 1615

9569-9570 verhuring van brouwalaam

9574 Jacob van Aerne c. Gillis Oudare, baljuw van de heerlijkheid Walscappel: 
recht van de wind ivm windmolen

9583 Cassel: ambt van luitenant-baljuw 1615-1518

9586 Pieter de Mol  c. de douairière van Eke: beheer van de heerlijkheid 
“Couthove” - comptabiliteit

9593 Burgemeester, landhouders, schepenen & keurheren van de stad & kassel-
rij Veurne c. Jan de Cherf, heer van Vlamertinge & de Wetten van de 8 
Parochiën van Veurne-Ambacht: beledigingen 1615-1623

9598 Jacques Floor c. Schepenen & burgemeester van Poperinge: schulden 1615-1631

9606 Charles van der Clytte, baljuw van Poperinge c. Jan Simons & Guillaume 
Tassaert, baljuws van de heerlijkheden van Oost- en WestZwijnland: 
grenzen van Poperinge en Zwijnland, jurisdictie inzake doodslag
(bijlage: 3 kaarten van deze grenzen) 1616

9608 Baert  Teerlynck  : hofstede ter Rexpoede

9618 organist van de St-Maartenskathedraal te Ieper: betaling van gekocht 
lijnwaad

9621-22 bisdom Ieper: afpanding van meubelen tot verhaal van  schulden van een 
geestelijke

9625 Burgemeesters & schepenen van Poperinge c. de wet van de stad en kas-
selrij Veurne: scheepvaart, werken aan de Poperingevaart 1616-1619



9645 Baljuw en schepenen van Dranouter, Eke en Nieppe in de kasselrij Belle c. 
de schepenen en de raad vd stad Belle: poorterij (2 pakken)
pak A: stadsrekening Belle 1517, beschadigd en gerestaureerd
pak Bis: idem/niet gerestaureerd 1616-1627

9649 Cardoen  Geluwe: sterfhuis – schenking 1617

9654 Burgemeesters & schepenen van Poperinge, heeschers van renvoi c. 
Jacques Elle: renvoi van proces over schulden

9663 Pattin  (Geluwe)

9666 Jan Blampain (St-Omer), horlogemaker, hr. bev. c. Burgemeester en 
schepenen van Menen: betaling van beiaard en klok op het belfort
van Menen
(zie ook 9739)

9682 De bisschop van Doornik hr. compl. c. Jan Barroen  (Pollinkhove): recht 
van vogelrij en visserij op de heerlijkheid Reninge 1617-1624

9708 heer van Steenvoorde

9709 meier van Merville

9712 Hondschote

9720 François Vergacht, Poperinge c. Pieter Renier, cipier van de gevangenis 
van Hondschote: schadevergoeding wegens slagen en verwondingen 1618

9723 (Roeselare) vergoeding voor kerellaekenen aan schepene 1618

9724 Volkerinkhove: graanrechten

9725 Hendrik du Mont (Ieper), hr. bev.  c. Christiaan Boudens (Nieuwpoort): 
schuld voor  levering van suiker, specerijen en andere winkelwaren

9726 Maillaert de Roy, blauwverver en brouwer te Godewaersvelde c. Jan van 
der Muelen, deurwaarder extra-ordinair van de Grote Raad residerende te 
Belle: executie 1618

9727 Merville  gerechtskosten

9741 Florence de Duernaeghele, Vrouwe van Vroylande & Pieter Bommaere, 
heer van Kemmel c. Baljuw, amman & schepenen van de Prins van Oranje 
te Kemmel: jurisdictie 1618-1624

9750 François Gillis (Hondschote), hr.bev. c. Jan Jumelle (Haringe): schulden
+ 9812 1618-1631

9758 Adriaen van den Broucke & co, gildebroeders van de St-Jorisgilde van 
Ieper c. de hoofdmannen en de gouverneur van deze Gilde: reglement 
van de gilde 1619



9766 Dirk Liebaert, brouwer te Reninge c. Pieter D'huvetter, procureur van 
de  Raad van Vlaanderen: salaris van proc

9776 (Gent )  vissen in verboden tijd 1619

9791 Ieper   kasteel “de la Motte” in het bos van Nieppe 1619-1623

9793 Christiaan Mol & Jan de Martelaere c. de douairière van Reningelst: 
schuld , in beslagneming van goederen 1619-1623

9795 Jan Vermeersch (Zuidschote), hr. bev. c. Jan Maes (Merkem): pacht 
van huis en land te Bikschote 1619-1624

9806 Mattheus Visaige (Belle) c. Jacques Willaert: injuriën 1619-1627

9809 Jan Baert en Jacques Teerlynck, voogden van de wezen van Pieter Teer-
lynck, hr.bev. c. de weduwe van Jan Budier & co: voogdij 
(zie ook 9608 & 9920)

9812 Hondschote   Haringe

9816 Ieper   voogdij ² 1620

9820 schade veroorzaakt door konijnen

9823 Ieper   issuerecht 

9833 Hondschote

9841-42 het Hof te Passendale: jurisdictie

9845 de Zomere (Ieper): rentebrief 1620-1622

4846 Beselare

9851 Frans Goudenhooft, dismeester  (Haringe) c. Jan Baert & co : sterfhuis 1620-1622

9852 Woumen: oktrooi tot het houden van een herberg

9854 Morbeke

9855 Willem van Oldenbarnevelt, heer van Stoutenberg, echtgenoot v. Walburgis 
van Marnix, dochter van Willem, heer van St-Aldegonde c. Jan van Kethulle, 
heer van Krommenelst: bruidschat van Wessel van den Boetzelaer 1620
(Bijlage: Schepenbrieven van Ieper en van het Ambacht van St-Winoks-
bergen van 1499 tot 1537)

9856 Veurne c. Bisschop van Ieper: onkosten voor uitvaarten, andere kerke-
+ 9955 lijke diensten 1620-1623

9881 De heer van Berquin c. De douaire van Westouter & co : erfenis, 
huwelijkscontract



9896 Hondschote: cijns van gronden waarop een volderij staat

9907 St-Winoksbergen    Kapellebroek

9910 De hoofdmannen en pointers van Wormhout c. De baljuw en schepenen 
van de proosdij van St-Winoksbergen in Wormhout: jurisdictie ivm 
pointingen

9920 Jan Baert en Jacob Teerlinck c. Maillard de Bevelaere en de weduwe en 
hoirs van Jan Hudier: erfenis – voogdij over wezen 1621-1629

9922 St-Winoksbergen: rente 

9923 Ieper

9925 Hondschote: herbergiers -  impost op bier 1622

9935 Diksmuide: maten voor de verkoop van wijn 

9950 De aannemers van de drooglegging van de Moeren in West-Vlaanderen c. 
De wet van stad en kasselrij Veurne: uitgestrektheid van de droog te leggen 
Moeren

9955 Veurne c. Bisschop van Ieper: rechten en inkomsten van de pastoors van 
dissen, uitvaarten en jaargetijden

9968 Quinten Morissen (Roesbrugge), hr. compl.  c. Niklaaq van Santvoorde: 
recht van tol op de markt van Roesbrugge 1622-1636

9970 leengoed “de Popeliere ofte 4 Linden” te Haringe

10009 Hazebroek: settingen 1623-1627

10010 Baljuw en schepenen van Steenvoorde, hr.compl. + proc.-gen, gev.p. c. 
Eustache-Pantaleon de la Viesville, heer van Steenvoorde en Jacob 
Braem, zijn dienaar: recht van publicatie van de verpachtingen

10014 Ieper: issuerecht 

10017 inbeslagneming van een leen in Winnezele 1623-1630

10031 Bouckenooghe (Ieper): schuld

10056-57 De weduwe en de hoirs van Denijs Vulsteke:   successie – verkoop van 
hofstede en land  te Zonnebeke

10071 Weduwe Joris de Backere (Ieper) c. Rogier Acquyn (Vlamertinge): 
afkappen v bomen in een bos 1624-1626

10078 Guillaume Willaert (Steenvoorde) c. Peronne van Renynghe, weduwe 
van Jacob Veraerne: landpacht



10079 De voogd en de schepenen van Hazebroek c. Jacques de Langue, heer 
van Hoflande : niet-bejegenen van de verweerder volgens zijn titel &
waardigheid

10085 Jan de Haene c. Jan de Wulf & Maillaert Masselis: erfenis 1624-1629

10095 De baron van Ingelmunster c. Baljuw & schepenen van Reningelst: 
pointingen 1625

10105 De abt van St-Jan bij Ieper & co, hrs.bev. c. De schepenen en inwoners 
van Nieuwkerke: betaling van koolzaadtienden
(zie ook 9394)

10113 Baljuw en schepenen van Kemmel c. Pieter de Bommaeren, heer van 
Kemmel: Speeldries te Kemmel

10120 Hondschote: koop en levering van molenstenen

10123-24 St-Winoksbergen: pacht van een deurwaarderschap 1625-1627

10127 Jan de Crequi (Wormhout), hr.compl. c. Jan Heuvelmans en Matthijs de 
Lasne, resp. Pastoor en kapelaan van Wormhout: zitplaats in de kerk 1625-1627

10129 De bisschop van Brugge + de baljuw  en schepenen van zijn heerlijkheid 
van het Proosse in Belle en Belle-Ambacht c. de baljuw, voogd en schepe-
nen van de stad en het Ambacht van Belle: politionele jurisdictie 1625-1627

10137 Maillaert Bastinck over Sforza Invitiato (Snapperswal bij Ieper), hr. compl. 
c. Jan de Vos, Vlamertinge, en François de Cherf, heer van Vlamertinge: 
partij land te Vlamertinge 1625-1628

10150-51 Maillard Buen (Watou) c. Charles Rijckebusch, baljuw van Watou: 
executie 1625-1630

10156 Geluwe: schadevergoeding uhv. Slagen en verwondingen 1625-1632

10160 Ieper: pacht – borgtocht 1625-1634
10166 idem

10168 (Rijsel): onwettige gevangenneming in een klooster 1626

10170 Jacques Tacx (Armentières), hr.compl.  c. Philippe de Hornes, baron 
van Hondschote: verkoop bij decreet van de heerlijkede  Hondschote 1626

10176 Jacob de Vos (Steenwerk)

10182 Ieper

10196 (Koolskamp): loon van een schaapherder 1626

10203 Arnèke



10215 Jean & René Gilles (Ieper) c Matthijs Teette, tresorier van de stad en het
graafschap Estaires + de schepenen van Estaires: poorterij - erfenis

10221 Pieter Puppinck (Watou) c. Antoon Damant: banale rechten ivm. een 
molen 1626-1628

10228 Hondschote: quote in de onkosten voor militaire logementen

10250 Marijn Fonteyne, beenhouwer te Ieper  c. De wet van de stad en kas-
selrij Veurne: pacht van gras te Pervijze – kerkmeesterschap aldaar 1627

10263 koop van grond te Hondschote

10276 Olivier van der Meersch, zilversmid, poorter van Ieper c. Baljuw, burge-
meesters & schepenen van Poperinge: arrestatie van een poorter

10287 Baljuw, schepenen, keurheren & inwoners van Vlamertinge c. Jan Thibault, 
Cauchiemeester van de stad Ieper: kasseiweg tussen Poperinge en Vlamer-
tinge 1627-1630

10290 Pieter van der Burch, heer van Montricourt en Pieter van den Broucke, 
raadsheer van de Grote Raad  c. Ferdinand Michiels, luit.-Baljuw van 
het Brugse Vrije: eigendom van goederen te Zillebeke en omliggende 1627-1630

10296 Christiaen Boudens, heer van Poelkapelle, hr. bev. c. De abt van de Duinen: 
landpacht en schade door het kappen van bomen in een bos te Westvleteren
(ook: 10309)

10299 Ieper: issuerecht 

10300 Ieper

10301 NieuwBerkijn 1627-1635
10303 idem

10307 hofstede te Hondschote
(bijlage: retroacten vanaf 1596)

10323 Baljuw en schepenen vande Zaal en kasselrij van Ieper  c. Alphonse le 
Secq, promoteur van het geestelijk hof van het bisdom Ieper:
wederrechtelijke gevangenneming 1628-1629

10328-29 Hendrik Wouters (Hondschote) c. Guillaume Tassaert (Roesbrugge): 
keurbroederschap - issuerechten

10334-35 Voogd, schepenen en raad van Ieper   c. Baljuw, schepenen en ontvanger
van de issuerechten van  Reninge + de graaf van Izegem, heer van Renin-
ge: evocatie van proces over issuerechten betreffende poorters van Ieper

10346 Baljuw en schepenen van Belle-Ambacht c. Voogd en schepenen van de 
stad Belle: zegel van zaken van Nieuwkerke 1628-1630



10351 St-Winoksbergen

10355-56 Colpaert (Hazebroek): achterstallige rente - borgtocht

10357 Jan Stake c. Filips de Jonghe, baljuw van de heerlijkheid Kortewille in 
Watou: inbeslagname van een paard 1628-1630

10356-60 “de ouden dobbelen impost”, inbeslagneming van meubelen 1628-1631

10364 Pierre Joos, baljuw van Pitgam  c. De officiaal en de promoteur van het 
bisdom St-Omer + Jean de Loghe en Corneille Cauwe: plaatsen van graf-
tombe voor lieden “de basse condition” in het koor van de kerk van 
Pitgam 1628-1631

10366 Martin de Schodt, pensionaris van St-Winoksbergen

10372 Boezinge: staat van goed

10376 Cornelis Heurlebout, Pollinkhove, hr.compl. + de procureur-generaal,
gevoegde partij c. Marie van Halewijnn Vrouwe van Pradelles, douairière 
van Philips van Gistel, heer van Zwijnlande: hofstede genaamd 
“Spaingnien” te Poperinge

10379 De Baron v Ingelmunster & de baljuw en schepenen van Oost- en West
Zwijnland c. Burgemeesters & schepenen van Poperinge: costumen in 
verband met de verkoop van bier in de herbergen aan inwoners van 
Poperinge

10394 De Graaf v Watou c. De wet van de stad en kasselrij St-Winoksbergen: 
oprichting van een jaarmarkt te Watou 1629-1630

10395 Hazebroek: schuld uhv. marktgelden

10396 Ieper: wisselbrief

10398 Hondschote

10425 De regeerders en ontvangers van de gemene armen van Hondschote:
onderhoudsgeld van weduwe en kinderen

10429 voogd van de natuurlijke kinderen van Guillaume van Coorenhuyse, 
heer van Oplinter en van Rollegem: pacht van weide te Brielen 1629-1632

10430 Andries Rebault, burgemeester van Poperinge c. Andries Marsilles, 
baljuw van Poperinge: uitoefening va functie van burgemeester 

10432-33 betaling van geleverde steenkolen

10447 Pieter Florissone (Dranouter) c. Izaak Dieusaert (Rijsel): obligatie – 
namptissement 1629-1639

10453 Ieper: renvoi van proces over erfenis



10480 betaling van een som geld en een schilderij, verloren bij een wedden-
schap in een herberg

10481 Karel Wydoot (Stavele) c. Guillaume Tassaert en Hendrik Bertheloot, 
(beiden van Roesbrugge) : issuerecht 1630-1632

10497 Guillaume Tassaert en Hendrik Bertheloot, (beiden van Roesbrugge) c.
Jan Schinckele (Leisele): issuerecht 1630-1632

10630 idem

10499 Daniel Houfnaghele  (Meteren): rente 1630-1634

10551 Cassel

10555 Ieper

10563 Merville

10566 St-Winoksbergen: achterstellen van zuvellicentie

10567 Hondegem: voogdij over wezen – verkoop bij decreet

10570 De abdij van St-Bertin: pointingen op tienden

10586 Pieter de Caesteker (Hondschote) 1631-1635

10589 St-Winoksbergen  Ledringem
10634 idem

10611 Adriaen van der Borcht, heer van Elverdinge c. Jacques Winckelman, 
ontvanger van de spijker in het kwartier v Ieper: ambt van ontvanger van 
de spijker2 1632-1633
( + 10625)

10620 Pierre de Roy (Steenwerk), officier in de benden van ordonnantie

10622 Pieter Baelde koopman te Ieper: schulden

10623 Hazebroek  Cassel  gevangenzetting en inbeslagneming wegens schulden

10631 kwartier Ieper: dobbelen impost

10634 St-Winoksbergen   Ledringem

10635 De voogd en de schepenen van Belle  c. De vazallen, banken en branken 
van de kasselrij Belle: militaire logementen

10640 Ieper: voogdij over wezen

10652 weduwe van de burggraaf van St-Winoksbergen: erfenis 1632-1635

2 Spijker: graanschuur



10656 Jacques Thibault & co (St-janskapelle onder Watou) c. de schepenen 
van Belle-Ambacht & co: pointingen 1632-1638

10662 kommanderij der Johannieters te Kaster: heerlijke rechten 1632-1641

10665 Cornelis de Vos & co, pachters van de belastingen op wijn en brande-
wijn te Ieper 1632-1645

10677 baljuw, vazallen en leenmannen van het leenhof van Cassel: heerlijke
rechten

10686 Ieper

10688 Pieter de Vos (Stavele) c. Burgemeester en schepenen en keurheren van 
Stavele: kuisen vd Maaldijkbeek
(bijlage: kaart van een deel van Stavele door de landmeters Jacques de 
Latre en Guillaume Tassaert) 1633

10691 Hondschote

10698 Jan de Mey (Roesbrugge) c. Adrien d'Imbiese: schulden ivm. “bijlevinge”

10700-01 St-Winoksbergen

10718 Ieper:  impositiën op wijn 

10719 Mesen: betaling van issuerecht 

10721 Gijvelde: herstellingen  aan de pastorij

10729 klooster van de Predikheren te St-Winoksbergen: erfenis 1633-1642

10740-41 erfachtig burggraaf van de proostdij van St-Donaas in de stad en het 
Ambacht van St-Winoksbergen   c. De bisschop van Brugge als heer 
van deze proostdij:  recht van de burggraaf

10742 Ieper

10746 Niklaas t'Lam (Poperinge) c. Jan van Reninghe: executie

10770 Ieper: doctor in de medicijnen

10774 Ieper

10775 Adrienne de la Douvie, douairière van Bavinckhove  c. De wet van het
Hof en Kasteel van Cassel en Charles van Capelle: jurisdictie ivm. De
herstelling van een straat en het delven van een sloot 1634-1635

10784 commis van de impositie van de “uitdrijf” in het kwartier van Ieper

10790 Hondschote: impositie op de wijn 



10795-96 Baljuw en schepenen van Dranouter c. Baljuw en schepenen van Loker: 
pointingen (schot en lot)

10800 Ieper 1634-1638

10802 St-Winoksbergen

10804 La Wastine (Rijsel) plan van de heerlijkheid

10809 Hazebroek  Ieper

10824 Belle

10848 Hondschote: militaire logementen 1635-1637

10858 Noordschote

10893 De schepenen van Beveren aan de IJzer hs. van renvoi c. Niklaas van 
Santvoorde, baljuw van Beveren: renvoi van proces betreffende sterf-
huis 1636

10897 De priors, paters en konventen van de 4 bedelorden te Brugge hs. geest.
maint. c. de bisschop van Brugge: houden van processies, biecht horen 
en prediken

10900 verkoop van huis te Steenvoorde

10916 Hubrecht de Lannoye c. Burgemeesters en schepenen van Poperinge & 
Joos Cheys, gewezen tresorier van Poperinge: militaire logementen 1636-1637

10919 Merkem: quote in beden en subsidies

10923 Leisele: ommestellingen – parochierekeninge

10933 (Meulebeke): jurisdictie ivm overspel 

10957 de Vicq  Armentières  Oosthove  testament - erfenis

10989 Jean de Lannoy (Merville)  c. Juan Gomes, alpheris, Spanjaard: scha-
devergoeding uhv. Inbraak in huis door soldaten en vernieling van 
meubelen 1637

11001-02 betaling van pacht van goed te Bollezele

11013 jurisdictie en proceduur inzake concubinaat

11015 Baljuw en schepenen van het Ambacht van Cassel c. Baljuw, vazallen en 
leenmannen vh hof en kasteel van Cassel: bevoegdheid ivm het uitvaardi-
gen van keuren en statuten

11017 St-Winoksbergen voogdij over wezen



11024 Clays Clays, Zillebeke, pachter vd rechten op de tabak in Vlaanderen c. 
Staten van Vlaanderen: rechten op de tabak
(+ 13091)

11025 Cassel

11034 gerechtelijke verkoop van een huis te Ieper

11035 Jan Makeblijde, Poperinge, hr. compl. c. Winand de Glimes: recht van 
doorgang door een dreef 1637-1640

11041 Beveren ad Ijzer: landpacht 1637-1641

11047 Komen  Ieper  jurisdictie

11051 de Kersgieter  Cassel  gerechtelijke inbeslagneming 1637-1642

11059 François Willemet (Ieper) en Marc-Albert d'Oignato, hr. compl. c. de 
Abt van St-Bertin: recht op hout en bomen bij een hofstede te Poperinge

11062 Elle  St-Winoksbergen

11088 Ieper  jurisdictie

11115 Hazebroek  Ieper  issuerechten

11121 Christiaan Herreman  c. Frederik van Nieuwenhuyse, ontvanger van Z. M. 
Domeinen en confiscaties in het kwartier van Belle: afkappen van hout en 
bomen 1638-1641

11130 (Kortrijk): betaling van onteigend goed voor aanleggen van straat 1638-1643

11135 Guillaume de Coninck, koopman te Hondschote

11138 (Gent): jurisdictie ivm.  lijkschouwing

11139 De kommandeur van de Johannieters te Kaster c. Maillard vander Crucen 
(Ieper): renten

11153 Jacob van Pradeels hr.compl. c. De voogd en schepenen van Hazebroek: 
ambt en rechten van de amman van Hazebroek 1639

11160 Cornelius Lulieur (Krombeke) en Joris Misdom (Poperinge) c. Joris 
Queval, baljuw van Poperinge: landpacht 1639

11168 Jan de Wilde (Ieper)

11180 Ieper

11184 Merville  verkoop van hout



11189 Jacques Bulteel, pastoor van Watten  c. Baljuw, meier en schepenen 
van Watten: wederopbouw van de pastorij
(zie ook 11249)

11190 Pieter Meeze, in leven griffier van Hondschote: comptabiliteit

11193 Hondschote: settingen

11221 St-Winoksbergen  Ieper  levering van zout 1639-1645

11229 Guislain Weins (Poperinge), hr. compl.  c. Jean Waele (Haezebroek): 
cijnsrechten 1639-1647

11232 Billau  plaatsen van paalsteen 1640

11244 schepen van Ieper  c. Vincent le Febure, baljuw van Voormezele:  
ambtsmisbruiken van de baljuw 1640-1641

11253 Jacob Elle, apotheker teSt-Winoksbergen: schuld

11257 Ieper: functie van baljuw – eed – afzetting

11268 le Worm (Estaires): voogdij over wezen

11276 de abt van  St-Winoksbergen: laster 1640-1642

11279 Hondschote: uitstel van vonnis

11296 Bambeke:  verkoop van een paard

11297 St-Winoksbergen

11301 Antoon Reys (Veurne) c. Burgemeesters en schepenen van Poperinge: 
wedde van schoolmeester 1640-1644

11310 Pauwel Vermeersch (Stavele) c. Burgemeester en schepenen van Stavele: 
betaling voor bewezen diensten 1640-1652

11328 (Zele): jurisdictie ivm kwakzalverij, belezingen en toverij 1641

11340 canonicaat te Ieper

11347 (Zomergem): octrooi tot oprichting van een windmolen

11354 Jacques le Pla, baljuw van de heerlijkheid van St-Pieters van  Rijsel 
te Geluwe: opname van een zwangere jonge dochter in huis van verw. - 
bevel tot vertrek 1641-1642

11357 Pieter Wouters, heer van Hallebost, hr. compl.  c. Charles Hollebeke (Ha-
inge) & co: bezit van een hofstede te Haringe



11360 De broederschap (confrérie) van St-Joris te Estaires  c. Baljuw en schepe-
nen van Estaires: verdediging en wacht van de stad en het kasteel als 
korps 1641-1643

11372 Philips Schottey (Hondschote) c. Pieter Schaillier (Elzendamme):
schuld wegens levering van een paard

11373 Nicolas de Paris-Boissy, kommandeur van de kommanderij der Johannieters
te Kaster c. Baljuw & schepenen van Eke: vrijdom van militaire lasten

11375 (Avelgem): tiende penning ivm. sterfhuis

11377 verpachting van het ambt van luit.-balj. van Hondschote

11400 Tetegem  St-Winoksbergen  gerechtelijke inbeslagneming 1641-1646

11401 Nicolas de Paris-Boissy, kommandeur van de kommanderij der Johannieters
te Kaster c. Maillard van der Cruucen, admodiateur van de kommanderij: 
herstelling aan de gebouwen van de kommanderij

11419 Brugge  c. Diksmuide: jurisdictie inzake hoofdvonnissen 1641-1663

11425 Belle  Zuid-Berkijn  pointingen

11436 Pieter Domicent, procureur voor de schepenen van Ieper: gerechtelijke
inbeslagneming

11438 Nicolas de Paris-Boissy, kommandeur van de kommanderij der Johannieters
te Kaster c. Baljuw en schepenen van Eke: militaire logementen

11443 Coudijser  Bulteel

11453 Ieper  Komen-buiten  pointingen

11456 Jacques Orosco, sergeant-majoor te Duinkerke, hr.ber. c. Jan Maeckeblijde, 
advokaat van de Raad van Vlaanderen: schuld

11457 St-Winoksbergen

11476 amman van Cassel: nalatigheid van de amman

11479 Francine de Hane (Belle): achterstallige pacht

11481 Adriaan Carpentier, pastoor van Langemark: tienden

11488 St-Winolsbergen  Uksem  schuld ivm borgstelling

11491 Ieper: salarissen en vacatiën van de procureur 1642-1645

11494 Jan de Commere c. Pieter Deveren, amman en cipier van de stad Cassel:
gevangenisbrake



11514 Guillaume Schoonaert (Terdegem): pacht 1642-1648

11528 Jan Cleenwerck, advocaat bij de Raad van Vlaanderen & Jacques Focque 
contra Nicolas de Paris-Boissy, kommandeur van de kommanderij der 
Johannieters te Kaster: ambt van baljuw van de kommanderij van Kaster 1643
(zie ook: 11556)

11530 (Belsele): privileges van de soldaten van de benden van ordonnantie - 
vrijdom van belastingen

11535 (Komen): koolzaad- en raaptienden

11539 Ieper

11555 (Aalst): jurisdictie ivm straatschenderij

11561-62 Kesteman (Ieper)

11563 Zonnebeke  Ieper  schade uhv afkappen van een boom

11565-66 Hazebroek: pacht van tienden

11567 kommanderij der Johannieters te Kaster: pacht
(ook: 11599)

11578 De heren van Helfant en Flestre, edele voogden van het hof van Cassel
contra Lamoral de Hornes, hoogbaljuw van stad & kasselrij Cassel: 
vernieuwing van de wet van Cassel

11579 St-Omaars

11581 Merville

11583 De kommanderij der Johannieters van Kaster c. Maillard van der  Cruucen
(Ieper): indijking te Zuiddorpe en Beoosterblijde

11586 Belle

11593 Philips van Strazele (Merville), hr. bev.  c. Philips de Jonghe, baljuw te 
Watou: schulden 1643-1645

11596 heerlijkheid van Kleef in Langemark  c. Kasselrij Ieper: jurisdictie

11612 Belle  Kaster  verzet tegen executie en dwang op deurwaarder

11619 De abt van de abdij van Zonnebeke c. Jacques de Voocht: rechten en
jurisdictie ivm. konijnengarenne  te Zonnebeke 1643

11623 Ieper: levering van merceriewaren 1643-1653



11638 De burgemeester en schepenen van de stad en kasselrij Veurne over de 
pastoors van hun gebied c. de abdij van St-Augustinus bij Terwaan, de 
abt van St-Bertin, de deken en het kapittel van de kathedraal van 
St-Omaars & co: wedden van de pastoors – novaaltienden

11639 de kanunniken van Veurne getranslateerd te Ieper: verhoging van de 
“portie canonique” van de pa stoors van Veurne

11644 Joos Bulteel c. Hoofdman en pointers van Krommenelst: vrijdom van 
settingen voor soldaat van de benden van, ordonnantie

11647 salaris van de griffier van het geestelijk hof van Ieper

11651 Steenwerk: pointingen
+11670

11673 Cassel

11688-89 Adriaan Matthijs, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen residerende 
te Ieper: ambtsverzuim

11690 Pieter Caulier (Rijsel) c. Adriaen Matthys, deurwaarder van de Raad van 
Vlaanderen residerende te Ieper: verzuim van executie

11714 Ieper: militaire lasten 1644-1674

11720 Hondschote  nalatigheid van de deurwaarder
+ 11742

11721 Diego de Carion, doctor in de medicijnen, hr. bev. c. Anna van Rijspoort
+ 11753 (Belle), gescheiden echtgenote van Jacques de Carion: schuld ivm

scheiding van goederen en huwelijkscontract

11723 Guillaume Hoet, cipier van de kerkelijke gevangenis van Ieper

11727 Nicolas Raulé, impetrant van brieven van inductie c. Baljuw en schepenen 
van de heerlijkheid Oost- & WestZwijnlande: brieven van inductie 

11729 pacht van hofstede en landerijen te Pitgam

11731 Cornelis de Vos (Ieper): schuld ivm verkoop van wijn 

11737 Pieter Steven (Wijtschate) c. Frans de Boon & Niklaes van Kemmele:
pacht

11738 Ieper: rechten op het maalrecht

11742 Hondschote: nalatigheid van deurwaarder

11746 St-Winoksbergen

11754 Belle: renten



11771 Aire: levering van steenkolen

11774 Pollinkhove 1645-1651

11789 Langemark  pacht

11800 (Machelen bij Deinze): aanhouding van en dwangmiddelen tegen deserteurs

11857 Baljuw, schepenen en edele vazallen van de Zaal en Kasselrij van Ieper
C. Voogd en schepenen van Ieper: militaire logementen (ook: 11906)

11865 Merville 1646-1652

11869 Cassel

11881 Voogd & schepenen van de stad Belle c. Baljuw en schepenen van het 
Ambacht van Belle: onkosten ivm afkoop van brandschatting  van de 
stad door de Franse troepen 1647

11888 Pieter Navegeer c. Hoofdman, pointers en setters van de heerlijkhede
Krommenelst in Vlamertinge: settingen 1647-1648

11909 gilde van St-Michel (vettewariers)

11944 Frans Gijzelbrecht van Crombrugghe, heer van de Douvie c. Schepenen 
van het Graafschap Watou en de schepenen van de heerlijkheden Noord-
hoek en Kortewille: auditie van de parochie- en disrekeningen
(Bijlage: enkele disrekeningen van Watou vanaf 1546)

11960 Cassel  Okselar

12041 Wouter de Visch, advokaat te Ieper c. Claude Lombaert, baljuw te Watou: 
executie 1648-1650

12046 Baljuw en schepenen van Stavele c. Regeerders van de gemene armen van 
Hondschote: onderhoud van armen – domicilie
(+ 12162)

12048 Augustijn Jacobsseune, Poperinge, hr.bev. c. Jan Platevoet, Proven: landpacht

12053 Ieper: militaire mogementen

12054 Voogd, schepenen en raad van de stad Ieper c. Burgemeester & schepenen 
van Nieuwpoort & Oostende: sasgeld

12059 François Elbo (Belle) & co c. Baljuw & schepenen van het Ambacht van
Belle: ommestellingen 1648

12067 Voogd, schepenen en raad van de stad Ieper c. De Staten van Vlaanderen,
burgemeesters en schepenen van Nieuwpoort & Oostende en het Ambacht
van de schippers van Ieper: delven van het kanaal tussen de IJzer en 
Nieuwpoort – sas  en havenhoofd te Nieuwpoort 1648



12102 Schepenen, notabelen en inwoners van Meteren en Merris c. Baljuw en 
schepenen van Westouter: militaire logementen

12103 Schepenen, notabelen en inwoners van Meteren en Merris c. Baljuw en 
schepenen van Berthen & co: militaire logementen

12104 Baljuw, Schepenen en inwoners van Meteren en Merris c. Baljuw en 
schepenen van Vleninkhove: militaire logementen

12105 Baljuw,Schepenen, notabelen en inwoners van Meteren en Merris c. Balj., 
Voogd en schepenen van de Stad en de kasselrij Belle: militaire logementen

12106 Baljuw, Schepenen, notabelen en inwoners van Meteren en Merris c. Baljuw 
en schepenen van het Ambacht van Belle & de baljuw en schepenen van Eke: 
militaire logementen

12107 Baljuw en schepenen van Nieuwkerke c. Baljuw en schepenen van het Am-
bacht van Belle, van Steenwerk en van Nieppe: contributie

12108 Baljuw en schepenen van Nieuwkerke c. Baljuw en schepenen van het Am-
bacht van Belle: militaire logementen

12109 Baljuw en schepenen van Nieuwkerke c. Baljuw en schepenen van Vleminck-
hove: militaire logementen

12132 Philibert de Bièvre, pastoor vd St-Jansparochie te Poperinge c. Burge-
meesters en schepenen van Poperinge met de Grauwezusters: vergroting 
van het klooster en incorporatie van een straatje, met nadelige gevolgen 
voor de St-Janskerk 1649-1651
(ook: 12205)

12147 Hazebroek

12261 Pauwel Vermeersch en Jan Bonnet (Stavele) c. Burgemeester en schepenen 
van Stavele: vrijdom van militaire logementen 1649-1654

12162 Baljuw en schepenen van Stavele c. De regeerders van de gemene armen 
van Hondschote: onderhoud van minderjarige

12170 Cassel

12200 heerlijkheid Watervliet in Langemark: verkoop van een windmolen

12261 Stavele

12300 Merville (ook: 12324)

12321-22 Ieper: Clay Clay c. De Staten van Vlaanderen : pacht

12330-31 Ieper

12359 Merville



12366 Vieux-Berquin

12369 Ieper

12374-75 Pieter de Bommaere, heer van Kemmel, hr. compl. c. Judocus de Vlees-
houwere, pastoor & de baljuw, schepenen en koster van Kemmel: recht 
van aanstelling van een koster-klokkenluider 1650-1652

12382 (Diksmuide): brieven van “seureté de corps”

12385 Charles-François De Cherf, heer van Wintershove en Vlamertinge, hr.bev. 
Contra Gillis de Heere (Bikschote): achterstallige pacht (+ 12401)

12405 Cassel 1650-1654

12406 Belle: gerechtelijke verkoop van veldvruchten

12414 Hazebroek: militaire logementen

12421 De abt van de St-Jansabdij te Ieper, hr. compl. c. De baljuw en leenman-
nen van de proostdij van St-Donaas van Brugge in Belle e, Belle-Ambacht: 
jurisdictie 1650-1655

12422-23 honden- en hoenderbrood

12424 Ieper

12461 Baljuw en schepenen van Nieuwkerke c. Voogd en schepenen van Belle 
en de baljuws en schepenen van de andere parochies van de Kasselrij 
Belle: brieven van inductie ivm. contributiën
(Bijlage: lijsten  van afgebrande en verlaten hofsteden en landerijen)

12471 De Abt van de abdij van Eversam c. Baljuw, burgemeester en schepenen 
van Stavele: betaling van contributiën en subsidiën

12507   David Carpentier, lic. In de medicijnen c. Antoon de Pape, promotor van 
het geestelijk hof van het bisdom Ieper: huwelijk in de besloten tijd, voor 
pastoor van een andere parochie (tegen de voorschriften van het Concilie 
van Trente)
(ook: 12577)

12510-11 Cassel: ommestellingen

12513 Guillaume Snoucq, pachter van den grooten uytdrijf vande bestiaelen  van 
Vlaenderen c. Nicolas de France, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen
te Rijsel: impositie op beesten bij het overschrijden van de grens van Vlaan-
deren met Frankrijk - executie
(ook: 12567) 1651-1652

12519-20 Merville

12527-28 Reninge  Ieper



12543 Clay Clay (Ieper)

12546 Antoon Martens, hr.compl. c. Jan van den Berghe, baljuw van de heerlijkheid 
Hofland te Westvleteren: pacht van een hofstede te Westvleteren

12551-52 Cassel  Bavinckhove

12589 Belle

12605 Wolfgang de Plotho, baron van Ingelmunster, hr. compl. c. De abt van Voor-
mezele: tienden te Elverdinge

12616 Ieper

12625 St-Winoksbergen 1651-1662

12630 De schepenen van Cassel c. Baljuw, vazallen en leenmannen van het kasteel 
van Cassel: militaire logementen 1651-1670

12652 Ieper

12658 Hondschote

12665 Antoine le Grand & co, brikkenbakkers in de kasselrij Ieper c. Charles 
Desbuissons, pachter van de belasting op de steenbakkerijen: belasting 
op de brikken – executie

12671    Ieper: doorvoerrechten, verpachting en onderhoud van het Sas van Nieuw-
poort

12708 Leisele: militaire lasten

12712 St-Winoksbergen

12716 Hazebroek  Merville

12727 Belle: jurisdictie

12732 Merville

12734 Pieter Houvenaghele, pasoor van Vleteren (Flètre) c. Schepenen van Kaster: 
settingen

12739 Philippe Cuvelier, kanunnik van het “membre” van Veurne in de kathedraal 
van Ieper c. Frans Stuvaert: rechten en inkomsten van het canonikaat
(ook 12818?)

12740? Arnold van Houcke c. De weduwe van Joos Valcke: teerkosten ivm. sterfhuis

12743 Paul Vermersch (Stavele) c. Burgemeester en schepenen van Stavele: vrijdom 
van belastingen voor een soldaat van de benden van ordonnantie 1652-1653



12748 Merville

12784 De Douairière v Charles-Philippe van Ydeghem, hr. bev. c. Niklaas Joets 
(Watou): achterstallige landpacht 1652-1654

12801 St-Omer

12810-11 Antoon-Louis Elle (Ieper) c. Niklaas van Maerle, tresorier van Poperinge: 
issuerechten

12812 Ieper  Rekspoede

12816 Jacques de Grave, hoofdman van Wulvergem c. Baljuw, schepenen en keur-
heren van Leisele: onkosten voor wachten en sauvegarden

12819 De weduwe van Joris van Thune c. Baljuw en schepenen van Vlamertinge: 
settingen

12828 Nieuwkerke 1652-1658

12859 Ieper

12870 Belle: ontvanger van de armenschool

12872 Joris Queval, griffier van Poperinge c. Claudio Mauritio, auditeur van het 
kwartier van West-Vlaanderen: executie van sententie 1653

12898 Ieper

12910 De hoirs van Andries Marsilles, Poperinge, in leven admodiateur van de 
goederen van de proostdij van St-Bertijns te Poperinge in het kwartier van 
Veurne c. Zeger Bavelaere, echtgenoot van de weduwe van Jacques de 
Jonge: hofstede te Houtem

12912 maelderijrecht (moulage) in het kwartier Ieper

12919 Rekspoede

12938 Wijtschate

12940 Margriet van der Stichele, douairière van Jan Baptiste Bulteel, hr.compl. 
contra Jan Baptist van der Kinderen (Poperinge): cijnsrente

12943 Ieper (+ 13134)

12951 Reninge 

12966 Nieuwkerke

12972 Ieper

12975-76 kwartier van Ieper: pacht van de impost op het gemaal



12989 St-Winoksbergen 1653-1654

12991 Zegerskappel

12993 Hazebroek: ommestellingen

12995 St-Omaars  Ochtezele

12997-98 St-Winoksbergen

13010 Ekelsbeke

13023 Herzele

13024 Ieper: schuld ivm. levering van wijn (+ 13220)

13031 Philippe Marsilles, Poperinge, hr.bev. c. Zeger de Bavelaere, Leisele: 
pacht

13060 Jan Goudenhooft (Roesbrugge), hr. Bev. c. Pieter de Molder (Nieuwka-
pelle): schulden 1653-1658

13077-78 Ieper

13090 Ieper: moulage

13094 St-Winoksbergen  Wormhout  Herzele

13100 Zaal van Ieper   Bos van Houhulst

13103 Ieper

13107 Ieper: maalrecht

13110 Diksmuide: brouwen en verkopen van bieren in strijd met de regle-
menten 1654

13116 St-Winoksbergen

13117 Hazebroek: salaris van deurwaarder

13125 Ieper

13130-31 Ieper: moulage

13135 St-Winoksbergen  Wormhout: militaire logementen

13151 Ekelsbeke: militaire logementen

13155 Isabeau Adriaenssen, douairière van Adriaan van der Burcht, heer van 
Elverdinge c. De Staten van Vlaanderen: renten



13157 Michel Doremus (Poperinge) c. Claude Lombaert, baljuw van Watou: 
verzuim van executie
(+ 13219)

13159 inbeslagname van een lading hop te Oostende

13160 Kortrijk: logement voor vluchtelingen van het platteland en voor militairen
(Bijlage: lijsten van vluchtelingen van het platteland)

13165 Ledringen

13167 Cassel   St-Omaars

13168 De kooplieden en de “facteurs” van de hop te Duinkerke c. Pieter de Smedt 
(Gent): rechten op de hop

13169 Jan de Vynck  (Watou) c. Baljuw en schepenen van Watou: inbeslagname 
van een koe door de soldaten 1654-1655

13171 St-Winoksbergen (+ 13252)

13184-85 Françoise de Cherf (Poperinge) c. Guillaume Lunden (Duinkerke): 
rente

13189 St-Winoksbergen

13192 Andries Masselis (Poperinge) c. Baljuw en schepenen van Watou: 
pointingen

13193 Belle

13199 Boezinge

13207 Steenwerk

13222-23 Hazebroek

13228 Ekelsbeke: militaire logementen

13232 kandidatuur voor het baljuwschap van Kemmel

13238 St-Omaars  Cassel

13245 Steenwerk

13246 Bambeke

13247 Noord-en Zuidschote



13248 Ieper: verkoop van schapen aan schapenkooplieden uit Keulen 1654-1656

13259 Noord- en Zuidschote: winterlogementen 1654-1656

13261 Cassel: saisissement van een paard

13271 Koudeschure   Merville

13274 Ieper: Pieter Domicent: venditie ve sterfhuis (ook 13398 en 13409-10)

13283 Cassel: inbeslagname van een paard

13305 Ieper

13328 Terdegem

13229 Cassel: tienden te Komen

13239 Belle

13340 Noord- en Zuidschote: saisissement van veldvruchten ivm. Settingen

13348 Guillaume Boudin (Hazebroek) c. Baljuw en schepenen van Watou: 
ommestellingen 
(+ 13486)

13363 Pastoor en kerkmeesters v Oostkappel, hrs. bev.  c. Christine Spaens, 
(Stavele) weduwe van Christiaan van Ackere: kerkrekening

13374 Jan de Quidt (Watou) c. Bajuw en schepenen van Watou en Jacques van 
Hille (Watou): militaire onkosten, executie

13398 Pieter Domicent, proc. en “taelman” van de stad Ieper: sterfhuis

13409 idem    : voogdij van wezen

13417 Baljuw en schepenen van Belle-Ambacht c. Marie-Catherine de Buic, we-
duwe van Nicolas de Meester, in leven ontvanger van de stad en kasselrij 
Belle: militaire logementen

13428 Koudeschuere   Merville

13449 Ieper

13453-54 Andries Masseslis (Poperinge) c. Guillaume Ley (Watou), ontvanger van 
Watou & co: pointingen

13477 Adriaen van de Walle, baljuw van Nieuwpoort c. Gerard Winne & Leonard 
de Bruyne + voogd en schepenen van Ieper: jurisdictie over het sas, welk 
de stad Ieper gebouwd heeft “om met de watere van de riviere d'IJzere te 
doen scheuren de haven van Nieuwpoort “ aan het uiteinde van het kanaal, 
dat zij heeft doen delven in 1643 1655-1656



13478 Jan van de Goestene, gewezen voorschepen van Poperinge c. Christian 
Floor, tresorier van Poperinge & Burgemeesters en Schepenen van Pope-
ringe: comptabiliteit, schulden 1655-1657

13484 Nikolaas Raulé, notaris te Poperinge c. Christiaan Boinie: laster

13492 Pieter de Vos, Watou c. Katelijne Basilius, weduwe Steven Remmery: 
rente + executie

13528 Cassel   Hondschote

13530 Ekelsbeke

13540 Cassel

13543   Jan Menaerdt (Belle) c. Jan-Bertrand Balde (Belle) & co: belasting op
tabak

13550 Ieper

13553-54 St-Winoksbergen

13569   Jan Liefooge, smid te Westouter c. Philips Braeckelman, deurwaarder 
van de Raad van Vlaanderen residerende te Belle: executie 1656

13573 Ieper   Nieuwkerke

13591 Langemark  Ieper

13596 Leisele  Izenberge

13612 Hazebroek  Kaster

13636 Ieper

13637 Ieper   Nieuwkerke

13644 Ieper

13650 Nicasius van Volden & co c. Charles-Frans van Ideghem, graaf van 
Watou: contract

13653 Jacques Fonteyne (Hazebroek) c. Schepenen, pointers, setters en ont-
vanger van Watou: ommestellingen op tienden

13853 Gerard van Steerteghem c. Jan Geuns: verkoop en levering van hop

13858 Jan Maupetyt (Roesbrugge) c. Pieter-Philips Verbeke (Oostende):
executie

13873 Cassel: salaris van deurwaarder



13874 St-Winoksbergen   Hondschote

13875 cipierster van de gevangenis van St-Winoksbergen: gevangeniskosten

13896 Langemark

13901-02 St-Winoksbergen: inkomsten van de pastoor (“portie canonicque) 1657-1664

13908-09 St-Winoksbergen

13912 Cassel

13920 Ieper  St-Winoksbergen

13934 Ieper: salaris van deurwaarder

13956 Marten Calf (Watou), hr. compl c. Jean -Baptiste de Houck: onregel-
matigheden bij pointingen

13958 St-Omer

13964 Ieper: salaris van deurwaarder

14018 St-Winoksbergen

14075 Leisele: verkoop van vruchten wegens niet-betaling van omme-
stellingen

14124-25 Cassel

14129 Baljuw en schepenen van Vlaminckhove & de voogd en schepenen van 
Belle c. Baljuw en schepenen van de parochies en “brancken” van de kas-
selrij Belle: militaire logementen

14150 Ieper
(ook: 14450)

14177 Jan-Baptiste du Feu (Belle) c. Charles Bulckaert & co, kerkmeesters
van Dranouter: schulden voor geleverde wijn 

14178 J-B du Feu (Belle) c. Adriaan Toursselle (Belle): brieven van inductie

14182 Reninge

14188 Ekelsbeke

14189 Ieper

14215 Merkem: betaling van de onkosten van de watering 1660-1661

14230 Merville: rechten van de baljuw 



14238 Hoflande in Reninge 

14246-47 St-Winoksbergen: overname van een apotheek
(Bijlage: inventaris van de drogerijwaren en van de medicamenten
in de apotheek) 1661

14260 ? Joos Bulteel ?

14269 De wet van de stad en kasselrij Veurne c. De officieren van de Acht 
Parochiën, de spleten en branken van deze kasselrij gelegen aan de 
Ijzer: brieven van “seureté de corps”

14285 contr. betreffende het “rantsoen” of de afkoopprijs voor de verlossing 
van krijgsgevangenen te Bethune

14292 Noord- en Zuidschote

14305 toverij

14314 Merville

14320-21 Voogd en schepenen van Belle c. Baljuw en schepenen van Merris:
jurisdictie over sterfhuizen van poorters

14322 Adriaan Fouillaert, gewezen cipier te Nieuwpoort, hr. bev. c. Baljuw 
en burgemeester van Watou: teerkosten

14325 Ieper: doctor in de medicijnen

14336 Augustijn Jacobssone (Poperinge) her. bev. c. Jacques van de Wynckele
(Poperinge): schuld
(+ 14476)

14347 Adriaan van der Haeghen, gewezen deurwaarder van de Raad van Vlaan-
deren c. Hoofdman, notabelen en inwoners van Haringe: verpachting
van een hofstede

14353 Cassel

14355 De moeder-overste van het O.L.Vrouw-gasthuis, gezegd de Zwarte
Zusters, te Belle c. Hoofdman, deken en gildebroeders van de boog-
schuttersgilde St-Barbara, gezegd de Bosse, te Belle: opstellen van 
doelen in de nabijheid van het gasthuis

14360 De vazallen, banken en branken van de kasselrij Belle c. Voogd en 
schepenen van de stad Belle: militaire logementen 1660-1663
(+ 14380)

14364 de heerlijkheid t' Vrije van Rijsel in Veurne-Ambacht: jurisdictie i.v.m.
Hoofdvonnis



14367-68 Jan le Meire (St-Winoksbergen) c. Jacques Tant, griffier te Watou: eigen-
rechting ten opzichte van sterfhuis door inbeslagneming van runderen

14369 Aire   Cappellebroek
(+ 14585)

14374 Pieter Plaetevoet (Poperinge) en de weduwe van Jan Plaetevoet (Watou) 
& co c. Pieter Rousseel  co: executie 1660-1665

14383 Baljuw en schepenen van Nieuwkerke & co c. Catherine du Bur, weduwe 
van Niklaas de Meestere, ontvanger van de stad en kasselrij Belle: repartitie 
van militaire logementen

14392 De abdis van Mesen: aanstelling en onderhoud van kapelaan 1660-1674

14408-09 luitenant van de opperjagerij van Vlaanderen: houden van honden en 
duiven, in overtreding van placcaard op de jacht

14425 Frans en Adriaan Sannequin c. Roeland Schynckele, heer van Oudewerve, 
en Jan-Baptiste Sannequin: donatio inter vivos van pachthof te Stavele

14433 Wormhout   St-Winoksbergen

14434 Merville

14435 Pitgam

14439 De abdis van Mesen c. De gilde van St-Sebastiaan te Deulemont: 
scheuring in de gilde – opstootjes
(zie ook 14606)

14449 Ieper

14456 Cassel
baronie Coucy in Langemark: recht op jacht, vis- en vogelvangst in 
deze baronie

14462 Maria-Magdalene De Meulemeester (Gent) weduwe van Jacques van 
Hamme, in leven advokaat van de Raad van Vlaanderen c. Michiel van 
de Zande (Poperinge): sterfhuis

14464 kasteel te Walle in het bos van Nieppe: wacht van het kasteel

14465 St-Winoksbergen

14468 pacht van de herberg “het Wethuys” te Ekelsbeke

14470-71 Joanna van der Beke (Ieper), weduwe van Louis Douche c. Voogd, sche-
penen en raad van de stad Ieper: staat van goed

14494 Pieter Wielens c. De schepenen van de Elf Parochies, gezegd het Ambacht 
van Cassel: settingen



14499 Mesen

14508 Deken en kapittel van Boulogne c. Elias van der Eecken, pastoor van 
Herzele: restauratie van de pastorij – saisissement

14528 St-Winoksbergen

14537-38 Andries Toursselle (Belle) c. Olivier Leupe (Nieuwkerke) & co: schuld 
wegens aankoop van beesten

14545 Baljuw en schepenen van Watou c. Baljuw en schepenen  van de kassel-
rij Belle: verdeling van de “uytsendt”, leggen van weddeboden

14546 bisdom Ieper

14560 verkoop van bos te Houtkerke

14561 Rekspoede: auditie van de rekeningen

14564-65 Matthijs Ougille (Reninge) c. Jan Pollet, griffier van Elverdinge, gewezen 
deurwaarder van de Raad van Vlaanderen: namptissement – afpanding 
van een paard  1661-1664

14566 Hondschote

14570 Zuidpene

14574 Estaires

14579 Ieper   Passendale

14584 St-Winoksbergen

14587 St-Winoksbergen

14594-95 Ieper   Leisele

14597 Jan van Belle c. Pieter Huys (Hazebroek): verkoop van molen te Killem

14603-04 St-Winoksbergen   Zegerskapelle

14605 toverij

14606 Henri de Camp & co, hr. compl c. De abdis van Mesen & co: privileges 
van de St-Sebastiaansgilde van Deulemont

14618 St-Winoksbergen

14626 Baljuw, voogd en schepenen van Belle c. Maximiliaan Graet, drukker en 
boekverkoper te Gent: drukken van de costuimen van Belle 1662



14630-31 Stene (Fr)

14644-45 Joos Gaillard (Krombeke) c. Cornelis van den Barriere (Hondschote)
: geldlening

14651 Kortrijk: vrijdom van burgerlijke wacht

14660 Michel-Valentijn Bulteel, heer van Nieppe

14670-71 Ieper

14691-92 Wulveringem: militaire logementen

14693 Langemark

14695-96 Merville   Roeselare

14703 Hazebroek

14707 De weduwe van Jacob Verschaeve (Watou) c. Guillaume Scherrier & co
(Poperinge): renten

14716 Ieper   Merville

14726-27 Jan de Breyne (Bambeke) c. Passchier Cauwe (St-Winoksbergen), adv.,
gewezen luitenant-baljuw van St-Winoksbergen: verzuim van executie

14740-41 De banken en branken van de kasselrij Belle c. Voogd en schepenen van
de stad Belle: kosten voor garnizoen soldaten

14742 Baljuw en schepenen van Merris c. Jan-Ignatius de Lafosse, heer van 
Drincham: schade en interesten

14750-51 Niklaas Raulé (Dikkebus) c. Niklaas Ogiers, proost van de stad Poperinge
& co: schade aan elzenbos te Poperinge, veroorzaakt door schapen

14757 St-Winoksbergen   Pitgam

14765 Hazebroek  (+ 14780 en 14954)

14767 Houtkerke

14768 Pieter de Pours, priester c. Jacques van de Walle (Belle): salaris van proc.

14771 Estaires   Nieuw-Berquin

14778 Voogd en schepenen van de kasselrij Belle c. De wet van de stad en kasselrij 
St-Winoksbergen: quote in het onderhoud van vreemde soldaten

14787-88 Hazebroek



14791 Maximiliaan Graet, drukker te Gent c. Voogd en schepenen van de stad en 
kasselrij Belle over Damien Ramault, drukker te Ieper: verkoop van de ge-
drukte costuimen der stad en kasselrij Belle

14792 Hondschote

14803 Hazebroek   Merville 1662-1666

14810 Hazebroek

14818 Cassel

14839 Hazebroek

14847 Baljuw en schepenen van de “5 Tenantiën” van het kasteel te Walle3 c. Bal-
juw, vazallen en leenmannen van het leenhof van Cassel: jurisdictie

14860 De weduwe van Guislain van den Bergh c. Jan de Roode & co, gewezen
dismeesters van Poperinge: vergoeding voor bewezen diensten

14861 Jan van Peereboom (Ieper), hr., bev. c. Jan Bervoet (Poperinge): huishuur

14865-66 abt van St-Winoksbergen

14868 abt van St-Winoksbergen

14871 Baljuw en schepenen van Merris c. Jan-Ignace de la Fosse, heer van 
Drincham: schade en interesten

14874 Pastoor, kerkmeesters en parochianen van Wormhout c. De abt van St-Wi-
noksbergen: reparatie van de kerk van Wormhout

14876 Michiel Gyzelen (Veurne) c. Sebastiaan Boerhave (Krombeke): landpacht

14879-80 Cassel  Bissezele   Wormhout

14881 Frans de Watripont, heer van Bassegem c. Baljuw en schepenen van Kaster: 
vrijdom van settingen

14897 ? Herzele ?

14910 Belle: salaris van proc.

14912 baron van Ekelsbeke

14915 De inwoners van de heerlijkheid Loker in de proostdij van Loberge c. Sche-
penen en keurheren van de heerlijkheid van de proostdij van St-Donaas te 
St-Winoksbergen: transport

14916-17 abt van St-Winoksbergen

3 Te Walle: een leengoed bij Belle (Casteel te Walle , 1590); ten Walle: leengoed te Meteren, Wormhout, 
Zegerskappel...(K. De Flou: Woordenboek der toponymie van West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen,..)



14918 Reninge 

14930 Michiel Baert (Watou) c. Jordanus Dhulster, baljuw van Watou: kosten voor 
herstellingswerken aan een straat

14931-32 Olivier Deghewick, krikhouder van de stad en kasselrij Veurne c. De wet van 
deze stad en kasselrij: straatschouwingen

14938 Philips Menchery c. Baljuw en schepenen van de “5 tenanciën ten casteele te 
Walle int hout van Niepen”: arrestatie

14943 wapenkoning: kwartieren op blazoen bij begrafenis

14962 Hondschote

14966-67 Cassel

14977-78 De prieuse van het hospitaal van Cassel, hr. bev. c. Jacquelijne Aernouts
(Loker): schuld

14981-82 Belle

14983-84 St-Winoksbergen

14998 Hondschote  Houtkerke

15007 De weduwe van Daniel Schacht (Hazebroek), hr. bev. c. Burgemeester en 
schepenen der Noord- en Zuidvierschaar van Krombeke: teruggave van 
geleend geld

15008 François de Cherf, heer van Wintershove c. François de Polynckhove, heer 
van Westouter: procuratie

15015 Jan Staesen, hr. bev. c. Jacobus Samyn, pastoor van Westouter: namptis-
sement 1663-1674

15017 Jan d'Haveloose, hr. bev c. Jacobus Samijn, pastoor van Westouter:
namptissement

15029 Pieter-Oudart van Hondeghem, heer van Katsberghe te Oudezele c. Antoon
Binet, pachter van het bestiaalrecht van Oudezele: bestiaalrecht

15036 Philips-Albert de Guernoval, baron van Ekelsbeke c. Pieter de Schodt 
(Ekelsbeke) & co: settingen

15041 Gent: impost op paardenbonen

15043 De pastoor en kerkmeesters van Elverdinge  c. Abt van Voormezele: 
herstellingswerken aan de kerk van Elverdinge

15044 Michel Manie (Poperinge), hr. bev. c. Guillaume Eynsaem (Tielt): schaap-
geld



15178 Jan Kiecken (Poperinge) c. Jacques de Haeck (Hondschote): gerechtskosten

15189 Jan Roens, kerkmeester van de St-Janskerk te Poperinge c. De weduwe van 
Jan Moenaert (Poperinge): schuld in verband met kerkrekening

15273-74 Vincent Roens (Poperinge) c. Barbara Outerleys (Cassel), weduwe van Pieter
Garseken: schuld in verband met rente

15407 Baljuw, schepenen en inwoners van Watou c. Voogd en schepenen van Ieper: 
vrije markt

15452 Jacob Wydoot (Poperinge) c. Matheus de Puyt, procureur van de Raad van 
Vlaanderen: gerechtskosten

15463-64 Jan Maupetyt (Roesbrugge) c. Danneel Penneman (Poperinge), griffier van 
de heerlijkheid Oost- en Westzwijnland te Poperinge: kosten van het 
“evangeliseren” van een proces par escript

15537 Jacques de Laetere (Roesbrugge) c. Guillaume Mortier, deurwaarder van
de Raad van Vlaanderen: executie

15575 Gijselbrecht-Frans van Crombrugghe, heer van de Douvie en baljuw van 
deze heerlijkheid c. Baljuw en schepenen van het graafschap Watou: 
settingen  1667

15576 Steven Martin (Poperinge) c. Pieter Serlambrechts, procureur van de 
Raad van Vlaanderen: schulden

15602-03 Louis Makeblijde, baljuw van Poperinge c. Abt van St-Bertijns te 
St-Omaars: procedure

15612 Jan Achterman (Roesbrugge) c. Jacques Focquedey (Ieper): namptisse-
ment

15746 Jacques Folcke (Poperinge) c. Remi van Mittendorp, deurwaarder van 
de Grote Raad, residerende te Belle: bevoegdheid  in  verband  met 
executie

15748 Jacobus Anselmus Gheus, baccalaureus in de rechten, hr.compl. c. Jan 
van de Sande, brouwer te Poperinge: bezit van meers te Poperinge

15881 Jan Diedeman (Poperinge) & co  c. Abt van St-Bertijns te St-Omaars: 
schade en interesten

16122 Pieter de Maecken, gewezen deurwaarder van de Raad van Vlaanderen,
residerende te Brugge  c. Burgemeester en schepenen van Poperinge: 
salaris deurwaarder

16138 Louis Carré (Diksmuide)  c. Christiaan de Turck (Poperinge): executie 1672-1673

16168 Martinus Le jeune, hotelier “In den Spieghel” te Brussel  c. Graaf van 
Watou: teerkosten



16302 Margriet van Westerghem, weduwe Pieter van Hove, procureur van de 
Raad van Vlaanderen, hr.compl.  c. Frans Diedeman (Ieper): rente

16430 Ghislain Martin en Daniel Salomé, molenaars te Poperinge  c. Abt van 
St-Bertijns te St-Omaars; executie

16458 Charles de Ransdyckx, doctor in de medicijnen en gewezen burgemeester 
van Poperinge  c. De drie parochies van Poperinge “die men noemt buytten 
de balliën” & co: executie

16459 Guillaume Mortier, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, residerende 
te Cassel  c. Vincent Roens (Poperinge): executie

16532 Charles van der Heyden, zilversmid te Brugge  c. Burgemeester en schepe-
nen van Poperinge: betaling van zilveren bekken met de wapens van de abdij 
van St-Bertijns en van de stad Poperinge
(Bijlage: tekening van wapenschild van abdij en stad)

16533-34 Daniel Penneman (Poperinge)  c. Burgemeester en schepenen van Poperinge: 
plagerijen van het stadsbestuur

16541 Jacqueline van der Fosse, hr. bev.  c. Jan Roens (Poperinge): obligatie

20615 De weduwe van J. B. Petyt, oud-burgemeester van Poperinge  c. Jacques
Guillaume Gobert: heerlijke renten 1718

20635 Baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Diepezeele over Christiaan 
van den Ameele & co  c. Baljuw en schepenen van de heerlijkheid Zwijn-
land: settingen

20748 Jacques Permesque (Poperinge)  c. Baljuw en schepenen van 't Zwijnland: 
settingen 1722-1724

20776 Guillaume de Baenst, baljuw vd heerlijkhede van Hollande in Oost- en 
Westvleteren  c.  schepenen van deze heerlijkhede: salaris van de baljuw

20842 Burgemeester en schepenen van Poperinge  c. Robertus Roberti, pastoor 
van Sint-Bertinus te Poperinge: ordonnantie betreffende de begrafenis van 
kleine kinderen

20984 Directeur van de compagnie van de grote visvaart te Nieuwpoort  c. Jan 
Rytman (Poperinge): aankoop van hout voor de bouw van schepen: 
borgtocht

21132 Baljuw van Poperinge  c. Schepenen van Poperinge: jurisdictie

21274 Norbert van den Bussche & Pieter Gijselen, brouwers te Roesbrugge en te 
Proven  c.  Ant. De Lors, gewezen cipier van de ijk van de stad en de kas-
selrij Veurne: reglement op het ijken 1755-1761



21325 Jan-Frans de Rue, baljuw van Poperinge  c. Burgemeesters en schepenen 
van Poperinge: vergoeding voor baljuw en andere officieren van justitie

21574 De wet van de stad en kasselrij Veurne  c. De wetten van Menen, Poperinge 
& co: betaling van de wachtposten aan de zeekust om het aanleggen te ver-
hinderen van schepen waarop de pest uitgebroken is

21588 Hoofdmannen en parochianen van Oostvleteren  c. Bisschop van St-Omaars 
& co: tienden 1776-1779

21610 Jan-Frans de Rue de Lindhof, baljuw van Poperinge  c. Charles Druant, 
gewezen amman van Poperinge: dragen van de roede van justitie 1778-1779

21982 c.  Andries Schoonaert (Poperinge): toverij

21987 c.  Andries Rabaut, baljuw van de heerlijkheid Viswal, gezegd St-Sixtus 
te Poperinge: verzuim van executie van brieven van remissie

22067 c.  Charles-François de Cherf, heer van Wintershove: moord op voor-
schepen van Vlamertinge 1641

22250 c.  Daniel Penneman en Lodewijk Makeblijde, beiden van Poperinge:
weerstand, slagen en verwondingen aan officieren, baldadigheden in
de gevangenis 1664-1666

22327 c.  De graaf van Watou: confiscatie van goederen

22349 c.  Charles de Roode en Jan Pieren, beiden van Poperinge: eigenmachtig
opleggen van ommestellingen, aanhitsing tot oproer

23050 c.  Hendrik Dubois, baljuw van Woesten: ambtsmisbruiken 1731

23264 c.  La Francq & co: uitoefening van de geneeskunde te Poperinge, 
zonder de graad van doctor of licentiaat in de medicijnen van de uni-
versiteit van Leuven 1749

23279 c.  De abt van St-Bertijns te St-Omaars: gebruik van niet toegelaten titu-
latuur, benoeming van baljuw en proost te Poperinge 1750-1751

23314 c.  Guillaume Benoit Hanx (Poperinge): bedrieglijke bankbreuk 1753-1762

23337 c.  Vincent de Roode (Poperinge): smokkel, weerstand aan de garden

23482 c.  De overste van het O.L.Vrouwhospitaal te Poperinge: opneming en
professie van Franse resligieusen

23501 Jacques-Robert Druant, baljuw van Reningelst & co: nalatigheid bij de
bestrijding van de besmettelijke ziekte onder het hoornvee (overtreding
van het placaart terzake)



23509 c.  Schepenen en griffier van de heerlijkheid Beauvoorde te Watou: 
nalatigheid bij de toepassing van de plakkaten over de besmettelijke
ziekten onder het hoornvee

23589 c.  Pieter Hauwe & co (Poperinge): weerstand aan officieren

23692 c.  Jan Wallin (Poperinge): smokkel, weerstand aan officieren 1792

DEEL V: Processen par escript, dossiers van processen waarvan in eerste instantie
een vonnis werd geveld en waarvan meestal altijd de verliezende partij in beroep
gaat bij de Raad van Vlaanderen

23868 Leenmannen en laten van het hof van Roesbrugge en van de Halewijn-
rente, Louis Vlamynck  c.  Barbele Strijckers, weduwe van Charles de 
Hantschoewerckere: rente 1599-1623

23892 De schepenen van Watou, Jacob Tant, baljuw en ontvanger van Watou  c.
Anton van Winnezeele: landpacht 1605

24094 De schepenen van de Noord- en Zuidvierschaar te Krombeke en Stavele, 
Lamoral de Hornes, burggraaf van Veurne  c. Christiaan de Backere:
successie

24228 Het Leenhof van Westouter, Jacques de Clercq  c.  Hendrik Tasseel:
saisissement van renten

24314 De schepenen van Ieper, Louis Elle  c.  Jan Hamilton: contract in ver-
band met de verkoop van hop 1655-1657

24488 Schepenen van Brugge, Christiaan Wallijn, pachter van de impost op 
de wijnen in het district Poperinge zijn commis Jacob buyck  c.  

Daniel penneman (Poperinge) & co: inleggen van wijn zonder toelating 
van de eiser

24611 Schepenen van de zaal en kasselrij Ieper, Godefroid van Ranst  c.  
Hoofdman en pointers van de heerlijkheid Krommenelst te Vlamertinge 
over Pieter Carne, corporaal: boete wegens afwezigheid op de wacht 1669-1671

24619 Leenhof van de heerlijkheid van St-Janshof te Vleteren, François Diede-
man  c.  Joris Verbaere (Veurne): gerechtskosten

24745 Schepenen van Poperinge, Bartholomeus le Roy  c.  Frans en Philips 
Ferou: scheiding uit onverdeeldheid 1675-1678

25631 Schepenen van Pont d'Estaires, Michel-Joseph Massiet  c. François de 
Cherf & co: heerlijke renten 1710-1714

25675 Schepenen van Poperinge, Jan de Coester, heescher bij bevelen  c.  
Christiaan Feron: schuld 1712-1713



25705 Schepenen van Poperinge, Jacques de Carne, heescher bij bevelen  c.  
Pieter, Petronella en Elisabeth de Vos: schulden 1712-1718

25713 Schepenen van Poperinge, Jacques Bierman  c.  Jacques Baeckeroot: 
recht van naerhede

25747 Schepenen van Poperinge voor Marie-Jeanne Roens  c.  Pieter Bouve:
injuriën, eerroof

25791 Schepenen van Poperinge voor Jacob de Berghe  c.  Ferdinand van Peene: 
successie 1715-1722

25826 De wet van Veurne voor F. B. Claryssen & co  c.  J. F. Diedeman: liqui-
datie sterfhuis

25917 Schepenen van Poperinge voor Laurens Waterleet  c. Charles Lebbe: 
levering van “persen” s. d.

26005 Schepenen van Poperinge voor Simon Pieter Bonte, tresorier van de 
St-jorisgilde van Poperinge  c. Christiaan Feron, gildebroeder: schuld 
aan de gilde 

26008 Schepenen van Diksmuide voor C. F. Beghin  c.  Jan Philippe Petyt (Po-
peringe): liquidatie van successie en arrest van goederen

26042 Schepenbank van Poperinge voor Jacquemiine Lecomte (Poperinge), 
echtgenote van Jan Parein  c.  Jan Parein: scheiding van tafel en bed 
wegens overspel van de man 1723-1726

26052 Schepenen van de heerlijkheid Douvie, P. Van Houcke en J. B. Despiere, 
tiendepachters  c.  François de Vynck: tienden 1723-1729

26064 Schepenen van de heerlijkheid Watou gezegd Noordhoek, Jordanus Frans 
de Hulste, baljuw van deze heerlijkheid, heesscher causa officii  c. Pieter 
Matheus Peel: poging tot brandstichting bij nacht
(Bijdrage: stuk half verbrand lijnwaad) 1724-1725

26112 Schepenen van Poperinge, Andries Bouchier, heesscher bij bevelen  c.  
Jan Baptist de Carne (Poperinge): schuld wegens delven en vervoer van 
mergel 1726-1727

26170 Schepenen van Ieper, Jan-Frans La Roux (Ieper) c. De nering van de 
vettewariers of “Schuppeniers” te Ieper: leertijd als knaap  -  meestergeld

1727-1733

26191 Schepenen van Poperinge, Pieter Parmentier & co  c.  Philippe Le Comte 
& co: successie

26198 Schepenen van Voormezele
(Bijlage: 3 rekeningen (registers) van de heerlijkheid Voormezele: 
1636 / 1638-1641 / 1643-1644) 1728-1735



26242 De wet van Veurne, Joseph en Symforiaen Beck (Oostvleteren)  c.
Symforien Peel (Hondschote): huur van 3 huizen te Oostvleteren 1730-1734

26264 Schepenen van Krombeke, Cornelis Verbeke, baljuw van Krombeke, 
heesscher causa officiii  c. Louis Platevoet en Andries Samper, beiden van 
Krombeke: ruzie in herberg 1731-1732

26265 Schepenen van Poperinge voor Dominicus van de Zande, bakker te Pope-
ringe  c. Jacques François Bouffé dict “créquy”, opérateur: operatie van 
breuk, schade en interesten 1731-1733

26270 Schepenen van Poperinge voor Jan Philippe Petyt  c.  Jan Rytman: 
successie

26273 Schepenen en keurheren van Reninge en van de heerlijkheid her Vrije 
Laatschip aldaar, voor Cornelis Verbeke  c.  Isabella Clara Dieusart, we-
duwe van Jan-Ignaas de Baene: successie en issuerecht 
(Bijlage: verkoopakte van 12 maart 1469, perkament met 2 zegels, van 
2 lenen onder het schependom van Zwijnland te Reninge) 1731-1734

26360 Schepenen van de zaal en kasselrij Ieper, Jan François de Cherf, hoogbal-
juw van Ieper, heesscher causa officii  c. Albert Nicolas Duval & co: 
weerstand aan officieren in functie 1735-1743

26543 De wet van Veurne voor Jacquemijne van der Fosse (Poperinge), weduwe 
van Jacques de Mey  c.  Jan van Middelem: successie 

26638 (Ieper):  reglement en tarief van de metsers 1749-1750

26767 De wet van Veurne voor Benedictus Reyphins (Poperinge)  c. De weduwe 
van Michel Cavael, procureur van Veurne: salaris van de procureur en 
beslag van genamptierd geld 1753-1770

26844 Schepenen van Poperinge voor JoannaCatharina Roens, weduwe van Fer-
dinand Jacob Permeke  c.  Jacob Camerlinck: successie 1757-1759

26864 (Ieper): vervaardigen van brouwerijkuipen 1758-1760

26931 Schepenen van Poperinge, Jacob François de Rue de Lindhof, baljuw van 
Poperinge, heesscher causa officii  c. De nering van de bakkers van Pope-
ringe: wijziging aan het reglement van de nering, in strijd met de 
plakkaten

27080 Schepenen van Poperinge voor Martin van Isacker, smid te Proven  c. 
Nicolas Caulier (Proven): injuriën

27249 Schepenen van de heerlijkheid 't Zwijnland in de 8 Parochies voor Karel 
Marchand  c. Jan Mahieu (Poperinge): schuld 1774-1781

27275 Schepenen van Poperinge voor Jacob Liem (Watou)  c. Jacob de Waele 
(Watou): successie 1775-1785



27300

27386 Schepenen van de heerlijkheid 't Zwijnland, François Ryspoort  c. Jan 
Baptist Herrein, ontvanger van de baron van Ingelmunster: achterstal 
van pachten

DEEL VI : ontledingen van processen in beroep bij de Raad van Vlaanderen tegen 
vonnissen van de mindere wetten, van de processen in hoger beroep bij de Grote 
Raad te Mechelen tegen sententies van de Raad van Vlaanderen, lijst met procedu-
restukken op perkament

27825 Jan Cansin +  procureur-generaal gev. p.  c. Schepenen en keurheren van 
Poperinge, gedaagde + Andries Langhebaert, int. (geïnterneerde): levering 
en betaling van lakens 1510

28039-040 Laurens Pelgrim  c. Schepenen van Ieper, gedaagde + Jan van Peereboom, 
int.: koopsom van hofstede en land te Poperinge 1602-1707

28077-078 Andries en Jan Lebbe  c.  Schepenen van Poperinge, ged. + Michiel van 
Bethlehem en Jan Hauwe, int. : erfenis, verkoop van hofstede

28184 Mahieu Coemelck (Poperinge)  c.  Schepenen van Poperinge, gedaagde 
Michel Bulteel, int.: huis en erf te Poperinge       

28191 Pieter de Cherf  c. Schepenen van kasselrij Ieper, gedaagde + weduwe 
van Philips van Steenlant, int.: eigendom en verpachting van bos 1619-1623

28321 Hendrik Baeckeroot  c. Schepenen van Oost- en WestZwijnland, gedaag-
de Pieter de Kennelier, int.: accijnzen
(zie ook 28343)         
   

28334 Valentijn de Lannoy, gouverneur van de stad Hulst  c. Leenhof van de 
Stene Man te Aalst, ged. + Lamoral de Hornes, burggraaf van Veurne, 
heer van Krombeke, int.: recht van “naerhede”

28363 Schepenen van Ieper  c.  Schepenen van Poperinge, ged. + Guillaume 
Rouveroie, int.: jurisdictie in verband met poorterij 1631-1650

28490 Pieter van Lille & co  c. Schepenen van Krombeke, ged. + Lamoral Hor-
nes, burggraaf van Veurne, int.: issuerechten, voorrechten van hanze 1641-1648

28749 François Dideman  c. Schepenen van Poperinge, ged. + Joris Queval, 
griffier van Poperinge, int.: injurieën 1656

28802 Jan Hamilton  c. Schepenen van Ieper, ged. + Theodoor Jolyt, int.: ver-
koop van hop 1657-1662

28805 De abdij van St-Jan ten Berge te Ieper, hr. app. van vonnis van comm. 
ter rolle  c. Jan Broeders (Hazebroek), int.: verkoop van graan en 
schapen 1657-1666



28832 Walskapelle  Cassel  settingen

28841 Hazebroek

28847-48 ambt van poortbaljuw van Ieper 1659-1661

28898-99 Ieper  heerlijke renten 1653-1659

28917 (Brugge): salaris van landmeters 1657-1660

28919 Hondschote  St-Winoksbergen  belastingen op het bier 1661-1663

28924 Noordpeene  cassel  settingen 1661-1664

28934 (Kortrijk): aanvoer van asse voor zeepziederij

28941 (Brugse Vrije): prijsij van hofstede

28944 Mattheus Bailloeil  c. Schepenen van de heerlijkhede van de 
proostdij van Belle, ged. + de baljuw van deze heerlijkhede, int.:
jurisdictie 1662-1663

28970 bisschop van Gent: zondagsrust (malen op zondag)

28977 Daniel Penneman (Poperinge), hr. app. van vonnis van comm. ter 
rolle  c. Bartholomeus le Roy, int.: ommestellingen – executie 1663-1664
(+ 29004)

28978 St-Winoksbergen: landpacht

28980 Herzeele

28981 Okselare  Cassel  betaling van weddenschap

28988 Lodewijk Rouseau (Dranouter)  c. Schepenen van Nieuwkerke, 
ged. de weduwe van Michiel Cousin, int.: schulden (met proces in 
1° inst., 1663)

28999 (Gent): impost op tabak 1663-1671

29009 Frans Grison (Winnezeele)  c. Schepenen van Herzeele, ged. + Jan van 
Daele (Herzeele), int.: settingen – gerechtelijke verkoop van bomen
(met proces in 1° inst., 1662-1663)

29023 Cassel  verkoop bij decreet

29027 Jan Maupetyt (Roesbrugge-Haringe)  c. Schepenen van Houtkerke, ged. 
+ de Paters Brigittijnen te Westvleteren, int.: rente

29033-34 heer van Boezinge: erfenis – schuld 1664-1667

29040 Oxelaere  Cassel



29041 Armentières: ommestellingen

29062 Estaires

29069 Cassel

29083 Focquedey (Ieper)   Hondschote   landpacht 1665-1666

29095-96 Mathias Pintaflour & co  c. lh. van Cassel, ged. + Hendrik Behaeghel 1666-1671
(Belle), int.: hypotheek

29108 (Brugge): privileges ivm. Invoer en wegen van boter 1667-1669

29117 Guillaume van den Coornhuuse  c. Schepenen van Cassel, ged. + de we-
duwe van Marcus van Bambeke, int.: schade door militaire logementen

29125 Bollezeele  heerlijkhede van Hoflande  saisissement

29131  Florisoone (Ieper): erfenis

29135-36 Merkem

29143 Louis Bollaert  c. Schepenen van Poperinge, ged. + Jan de Wulf (Pope-
ringe), int.: prijsij en vervoer van hop 1670

29149 Cassel: voogdij 1670-1671

29150-51 Guillaume van Coornhuyse (Staple)  c. Schepenen van Cassel, ged. +
de weduwe van Marcus van Bambeke, int.: executie van vonnis

29155 Magdalena-Cecile de Croy, gravin van Watou, hr. app. van comm. ter 
rolle  c. Joos Bulteel en Philibert de Clercq: renten

29158 Joos de Rency  c. Schepenen van Eecke, ged. + Joos Kirket (Eecke), int: 
pointingen (met proces in 1° ins., 1669) 1670-1673

29172 Jacob de Man, baljuw van Meteren, hr. app. van comm. ter rolle  c. 
Mathieu Wyckaert (Meteren): verkoop van brandewijn

29175 Hazebroek

29183 Ieper  Thevelin  saisissement

29192 Rogier Verbeke + procureur-generaal, gev. p.  c. Schepenen van Ieper, 
ged. + Josris Vereecken (Ieper), int.: inkomende rechten op levering 
van kolen aan troepen 1671-1678

29196-97 Hoofdman en pointers van de heerlijkhede Krommenelst  c.  Schepenen 
van de Kasselrij Ieper, ged. + Godefroid van Ranst, int.: boete wegens 
afwezigheid op wacht 



29201 schade en interesten wegens inschepen en overlijden van besmettelijk 
zieke op bargie Nieuwpoort-Brugge

29207-08 Baljuw en schepenen van Oudezeele  c. lh. van Cassel , ged. + Charles 
de Groote, int.: comptabiliteit van de gemeente    

29210 Jeanne Fasseur (Belle)  c. Schepenen van Belle, ged. + Gerard Samijn 
en zijn echtgenote (Belle), int.: injuriën (beschuldiging van toverij)

29214 Cassel  Oxelaere  verkoop van goederen en betaling van koopsom

29221 Guillaume de Veltere (Ieper) & co  c. Schepenen van Ieper, ged. + Jan 
van Elslande & co, int.: successie

29232 Belle: settingen 1673-1674

29234 Bavinckhove  Cassel

29240 Lodewijk Rosseau & co  c. Schepenen van Nieuwkerke, ged. + Ghislain 
de Swarte, baljuw van Nieuwkerke, int.: herstelling van brug 1673-1679
(+ 29256)

29246 (Ieper): inbeslagneming van veldvruchten 1674-1675

29266 Ieper  Cassel 1675-1676

29268 Niklaas de Schot (Bavinchove)    Cassel  ommestellingen

29277 pastoor van Belle: huishuur

29308 Ieper

hier is een leemte: onze streek werd ingelijfd bij Frankrijk

29770 abdij van St-Winoksbergen 1717-1723

29772 Ieper 1718

29788 Michiel Lavaert (Oostvleteren) + procureur-generaal, gev. p.   c. Wet
van Veurne, ged. + Boudewijn van den Berghe (Westvleteren), int. :
schade en interesten (met proces in 1° inst. , 1718-1720) 1720-1724

29805 Ant. Danty (Poperinge)  c. Schepenen van Poperinge, ged. + Weduwe 
van Niklaas Ovaere (Poperinge), int.:Overtredingen ivm. Het oktrooi 
van brandewijnkantiens 1722-1725

29810 De weduwe van Jan Petit (Poperinge)  c. De wet van Veurne, ged. + 
Joseph-Bertin de Salmon (Veurne), int.: successie (met proces in 1° inst. 
1720-1722)

29811 (de nering van de merseniers te Brugge): verbod van openbare verkoop 
van baleinen 1723-1725



28822 (het ambacht van de schippers te Diksmuide): rechten van de schippers 
mbt. het vervoer op de Ijzer 1725-1728

29835 Paul Leuridan (Ieper)

29850 Het ambacht van de vettewariërs te Ieper  c. Schepenen van Ieper, ged. +
de regeerders van de armenscholen te Ieper, int.: jaarlijkse uitdeling van 
de “dertiendagkwiskens” op Driekoningendag aan de arme scholen

29865 (Boezinge): slechte staat van straat en afvoergoot van water 1739-1742

29872 Jan Ghelein (Ieper) 1741-1743

29879 Guillaume Casier, brouwer en herbergier te Komen: testament 1742-1745

29892 Mesen  Ieper  Geluveld

29908 Ieper  Langemark

29911 Jan-Baptiste Blondeel & co, graankooplieden te Ieper  c. Schepenen 
van Ieper, ged. + de graanmeters van Ieper, int.: recht van meting en be-
taling van meetloon 1749-1752

29954 Ieper

30002 Ieper

30025 Jacques-Antoine Verborgh, baljuw van Houtkerke  c. Schepenen  van de
heerlijkhede Noordhoek i n Watou, ged. + Pieter-Jacob Bataillie, baljuw 
van de heerlijkhede de Douvie in Watou, int.: arrestatie 1779-1787

30047 Dikkebus: veroordeling wegens doodslag op zijn vierde vrouw 1785-1787

30051 François Huyghe (Langemark)

30094+99 Pieter-Martinus Dewulf, timmerman en schrijnwerker te Ieper 1793-1795

V. Processen in HOGER BEROEP bij de Grote Raad van Mechelen

30111 Jan Makeblijde (Poperinge), hr. compl.  c. Jacques de Carion (Brugge):
rente 1641-1647

30125 Cassel 1657-1661

30174 Ieper 1670-1671

30199 Ieper 1675

30215 Charles Spetebroot, baljuw van Eecke 1676-1705



30528 Jan-Baptiste Peterynck, pastoor van Westvleteren  c. De bisschop 
van St-Omer & co: herstellingswerken aan de pastorij 1716-1718

30535 Hoofdman en pointers van Houtem  c. De voogden van de begijnen te 
Ieper, grote tiendeheffers te Houtem: herstellingswerken aan de kerk 
van Houtem 1717-1718

30559 De St-Pietersabdij te Lo  c. Hoofdman en inwoners van Lo: vrijdom 
van impost op bier 1717-1721

30573 Ieper 1721-1722

30576 Armentières  Nieppe 1722

30584 De pointers van Neerwaasten & co   c. De abdij van St-Bertin te
St-Omer: herstellingswerken aan de kerk van Neerwaasten en leve-
ring van kerkgewaden 1722-1724

30587 Joos Goethals, advokaat  c. Schepenen van Ieper

30597 François-Ignatius de Visch (Ieper)  c. Schepenen van Ieper, ged. + 
Thomas Mathewe (Ieper), int.: betwisting over kind van verweerder 
en zijn geschiktheid de heerlijkhede Reebroek te erven 1737-1738

VI. Proceduurstukken op perkament (1402-1791)

30600 tot en met 30712 

DEEL III

II. Justitie

2. Klachten zonder gevolg, vervolgingen en enkwesten

31081 Kappen en verkopingen van hout in het bos van Nieppe door Robert 
de Lannoy 1648-1649

31084 Schade aangericht in het bos van Nieppe door Franse soldaten en om-
wonenden 1668

31085 Onregelmatigheden begaan door Ignace Servileys, ontvanger van de
kasselrij Cassel 1675

31086 Schade aangericht door de Franse troepen na de vrede van Nijmegen
(1678) 1684



3. Lijkschouwingen (met informaties over doodslag, moord,
ongeluk, zelfmoord), 1542-1786

31105 tot en met 31166

5. Konfiscaties van goederen toebehorend aan Franse onderdanen,
1684-1692

31181 tot en met 31185

31190 Rekening van goederen van de kommanderij van de Johannieters van 
Kaster 1687-1691

31211 Rekening van de goederen en liquidatie tussen Marie-Anne de Termonde, 
douairère van Maximilien de Mally, hoogbaljuw van Cassel, en de erfge-
namen van Antoon  van de Vijvere 1687

III. Beheer van het graafschap, administratie en controle

1. Bestuur van steden, doorpen en heerlijkheden

31221 Proces-verbalen van de vernieuwingen van de “wetten”; adjucaties van 
ambten; rechten van heerlijkheden en vrijheden, 1649-1673

31222 Aanstelling en beheer van baljuws, meiers, griffiers, enz. 1736-1749

31223 Lijsten van officieren (baljuws, griffiers, enz.) van steden, parochies en 
heerlijkheden (met hun inkomsten, bevoegdheid, rechten en plichten) 1782-1783

31224 Hernieuwing van de stedelijke magistraat na de Brabantse revolutie 1791

31225 Decreten, reglementen en andere schikkingen betreffende bestuur, gerecht 
en politie genomen door de stedelijke magistraat 1792

31226 Lijsten van en correspondentie betreffende de personen die de eed van 
trouw aan de Fransen hebben afgelegd en betreffende het afzweren van 
deze eed (ingezonden door de steden, parochies en heerlijkheden) 1793

31252 Dossier over de ontvanger van de in-en uitgaande rechten te Ieper 1673-1675

2. Kerkelijke zaken

31364 Verklaringen van niet-geamortiseerde goederen: Ieper (Seminarie, abdij 
van Nonnebossen, Augustijnen, armen van St-Jacobs) 1753-1803

31387 Verklaringen van niet-geamortiseerde goederen: Mesen (armen) 1753-1825



31404 Verklaring van niet-geamortiseerde goederen: Poperinge (armenschool 
voor jongens) 1753-1842

31406 Verklaring van niet-geamortiseerde goederen: Poperinge (Benedicti-
nessen, Proostdij van St-Bertijns, broederschap van het H.-Sacrament 
in de proostdij) 1753-1844

31426 Verklaring van niet-geamortiseerde goederen: Vlameringe (kerk en 
armen) 1753-1864

31432 Verklaring van niet-geamortiseerde goederen: Wulvergem (armen) 1753-1870

31451 Kopies van rekeningen van hospitalen en scholen te Ieper, Ingelmunster 
en Poperinge ivm. Amortissementen  1775-1787

31454 Vervolging ingesteld door de fiscalen wegens non-amortisement: Loker 
(pastorij) 1787

31529 Ruiling van het gewezen Jesuïetencollege met kerk te Ieper tegen het 
klooster met kerk der Ongeschoeide Karmelieten te Ieper 1779

31620 Staten van goederen behorend aan de afgeschafte kloosters en aan de 
kloosterlingen: Ieper (Arme Klaren, Kapucinessen, Karmelitesse, 
klooster ten Bunderen gezegd Koningsdal, Rijke Klaren of Urbanisten) 1782-1791

31645 Staten van goederen behorend aan de afgeschafte kloosters en aan de
kloosterlingen: Poperinge (Benedictinessen) 1782

31646 idem: Poperinge (Brigittinen) 1787

31647 idem: Poperinge (Penitenten) 1782

31648 idem: Poperinge (Proostdij van Sint-Bertijns) 1791-1792

31649 idem: Roesbrugge (kapel van het kasteel) 1792-1793

31657 idem: Voormezele (abdij) 1782-1785

31662 idem: Broederschap van de H.-Drievuldigheid voor het vrijkopen van
gevangenen 1786

31945 Bezit en verspreiding van ketterse bijbels en boeken en propaganda 
voor de ketterse leer door Pieter van huys (Roesbrugge) en zijn  zoon
(Bijlage 1: Fragment van Thomas a Kempis, Navolging Christi, Dor-
drecht (1667); Bijlage 2: Fragment van het Oud Testament (16de eeuw) 1779

D Geneesheren en chirurgijns

31954 Onwettige uitoefening van de geneeskunde 1749

31956 Dossier betreffende geneesheren en chirurgijns te Ieper 1765-1766



31959 + bis Lessen in anatomie en verloskunde te Brugge en Gent 1784-1786

4. HUISDIEREN

A. Besmettelijke ziekten onder het vee (epizotie)

31967-31998 Correspondentie en rapporten 1769-1790

32011 Tellingen van het hoornvee in West-Vlaanderen 1772

32014 Dossier betreffende de  troepen gebruikt bij het “cordon” tijdens de 
besmettelijke ziekte onder het hoornvee, vooral betreffende rantsoenen 
geleverd aan soldaten en paarden 1772

32031 Correspondentie, reglementen, lijsten en verslagen: Brugse Vrije, Kas-
selrijen Ieper en Veurne-Ambacht 1770-1771

32033-32034 idem: Kasselrij Ieper 1776-1777

32035 idem: Kasselrij Ieper en de Acht Parochies 1771

32036 idem: Kasselrij Cassel 1773-1774

32038 idem: Kasselrijen Kortrijk, Ieper, Waasten, Veurne-Ambacht, roede van 
Menen 1772

32047 idem: Poperinge 1770-1772

32048 idem: St-Winoksbergen 1774

32050-32051 idem: Kasselrij Veurne 1771-1772

32053 idem: Vlamertinge 1773-1774

32068-32076 Staten van kosten - “Jointe de l'épizootie”
(De documenten van 32061 tot 32094 bevinden zich in 1 register
en 33 pakken)
Kasselrij Ieper 1772-1780

32082-32087 idem: Kasselrij Veurne 1773-1777

B. Paarden 

32095-32099 Lijsten van paarden en veulens (per parochie) 
en verklaringen  betreffende de verkoop 1696-1697

32101 Verkoop en uitvoer van paarden, levering van paarden aan het leger 1693-1694

32103 Onderrichtingen, correspondentie en verslagen i.v.m. het “kwaet snot”
(= morve) onder de paarden 1783-1786



5. HANDEL, NIJVERHEID EN SMOKKEL

A. Graan-, maal- en bestiaalgeld

32117 Tellingen van de graanvoorraden 1740

32123-32124 Vervolgingen van de fiscalen tegen verscheidene personen wegens 
hamsteren, onwettige graanverkoop en graansmokkel 1741-1742

32125-32159 Verklaringen en lijsten betreffende de verkoop en uitvoer van graan 
en meel in de parochies aan de Franse en Hollandse grens (placcaart 
van 8 juli 1771) 1771-773

32169 Maal- en bestiaalgeld 1643-1651

32170 Maalgeld en imposten op wijn 1676-1681

B. Herbergen, jeneverstokerijen en brandewijnhuizen

32171 Verklaringen van de subalterne wetten betreffende de herbergen 
(in uitvoering van het reglement van 18 maart 1683) 1683
Lijsten van herbergen, brandewijnhuizen, cantines en aubergen
in uitvoering van het placcaart van 21 juli 1779) 1779-1780

32172-32173 idem: Vlaanderen

32175/bis Inrichting van de herbergen 1786

32176 Brandewijnstokerijen en invoer van brandewijn 1672-1676

32178 Verklaringen van de subalterne wetten betreffende de brandewijn-
stokerijen (in uitvoering van  het placcaart van 18 april 1701) 1701

D. Smokkel (allerlei)

32185 Dossier betreffende Jan-Baptiste Domicent, ontvanger van de in- en 
uitgaande rechten te Menen, en  de doodslag door hem begaan bij op-
stootjes van smokkelaars te Menen 1708-1709

32186 Onderzoek over de brigade van de in-en uitgaande rechten te Proven 1759

6. MILITAIRE ZAKEN

32193 Recrutering voor de nationtale regimenten (decreet van 11 jan. 1779) 1779

32200 Correspondentie over “excessen” begaan door vijandelijke troepen 1676-1677

32202 Onderzoek over de mishandeling van een Frans officier en sergeant 
te Vlamertinge 1760



32206-32208 Lijsten van wapens en munitie in het bezit van particulieren 1789-1790
(32207)

7. STRAAT- en RIVIERSCHOUWINGEN

32227 Ordonnanties, placcaarten en instructies betreffende straat- en rivier-
schouwingen 1764-1786

32239/bijlage Plan van de straten lopend van Voormezele naar Hollebeke 1765
Plan van enige straten onder Voormezele, Wijtschate en Hollebeke

32240/idem Plan van wegen en waterlopen te Staveldamme en te Elzendamme 1765

32253/idem Plan van straten te Reningelst en te Westouter 1783

32295-32306 Straat-, rivier- en beekschouwingen in het gebied van de 8 Parochies 1764-1792

32358-32359 Straat-, rivier- en beekschouwingen te Estaires en omgeving 1764

32360-32373 Straat-, rivier- en beekschouwingen in de kasselrij Ieper 1764-1793

32414-32418 Straat-, rivier- en beekschouwingen te Poperinge 1764-1792

32426 Straatschouwingen te Steenwerk 1764

32427-32446 Straat-, rivier- en beekschouwingen in de kasselrij Veurne 1764-1794

32470 Straatschouwingen te Westouter 1781-1782

8. OPENBARE WERKEN en ONTGINNINGEN

32481/1 Brugse Vrije en kasselrij Veurne 1774-1778

32481/2 Aanleg van steenwegen in de kasselrij Veurne (+ kaarten) 1771784

32482 Kasselrij Ieper 1775-1786

32493 Sas van Ieper (bij Nieuwpoort) 1783-1792

32501 Moeren en Noordwateringen in de kasselrij Veurne 1787-1788

9. BRABANTSE en FRANSE REVOLUTIES

32512-32513 Correspondentie, klachten en rapporten betreffende oproer en geweld-
daden 1791-1792



IV. FISCALE CAMERE

32517-33361 1465-1795

V. GECONSIGNEERDE PAPIEREN

33365 Rekening van Vincent Cortewille, baljuw en ontvanger van Jan Boussen 
en zijn heerlijkhede in Watou 1424-1427

33366 Terwaan

33368 Estaires en Steenwerk

33385 Acte van “pais” voor Jan van de Casteele en zijn vader Dix wegens dood-
slag op Willem Lootin van Oost-Vleteren 1525

33392 Vonnis van de schepenen van Ieper in een proces tussen Colaert de Rode, 
hoofdbaljuw van Ieper en Michel de Povere i.v.m. verzet tegen de baljuw 
en zijn dienaren 1542

33398 (Middelburg) Getuigschriften van bedevaarten naar Rome, Lissabon, 
Saint-Maximin en Provence en Compostella 1550-1551

33471 De aartshertogen Albrecht en Isabella verlenen een oktrooi voor de op-
richting van de St-Sebastiaansgilde te Reningelst 1613-1614

33479 Handboek van Mahieu Mortier, landmeter en deelsman in het kwartier 
van Belle 1617-1623

33493 Tienden toebehorend aan de St-Pieterskerk van Cassel 1625-1692

33502 Handboek van een handelaar in wijnen en specerijen 1629-1630

33515 Handboek van een kleinhandelaar in vis, groenten en andere eetwaren 1633-1634

33519/Bis Handboek voor ontvangsten van pachten en renten in de kasselrij van
Cassel door Jacob Van Deusen 1635-1659

33520 Successie van Magdalena Muylaeert, weduwe van Jan van de Wynckele 1635-1696

33531 Liquidatie van de successie van Koenraad Boddens, heer van Strazeele 1640-1650

33534 Handboek van Daniel de Roo 1640-1670

33536 Rekening van Jan Cobbaert, commis-generaal van de impositiën van
de stad en de kwartieren van Ieper 1641-1642

33550 Twee handboeken van een bleker 1645-1663

33563 Uittreksels uit parochierekeningen van de dorpen uit het West-kwartier 1647-1680



33578 Handboek van een meubelmaker 1650-1680

33586 Comptabiliteit van de heerlijkhede en vierschaar “De 3 Hoeken” te
Steenvoorde 1652-1665

33589 Goederen en successie van N. Costenoble en verwanten 1652-1748

33590 Parochierekeningen (ommestellingen) van Arnèke en de heerlijk-
hede Angest 1653-1655

33638 Twee ontvang boeken van de settingen van Merkem 1662-1686

33667 Kataloog van een bloemist – fruitkweker 1666

33668 Handboek van de goederen der kinderen van Jacques-Philippe de Cerf
en de hoirs van François Bette en echtgenote 1667-1676

33694 Conditiën voor verscheidene leveringen voor het “corps de garde” van 
het fort Saint-François bij Aire en de citadel van Ieper 1672-1709

33699 Handboek van Adriaan de Vos (bieren en wijnen) 1674-1675

33701 Liquidatie van het sterfhuis van Maria de Mullijn, echtgenote van 
François van de Woestijne, heer van Beselare, hoogbaljuw van Ieper 1675

33750 Handboek van een ontvanger der abdij van Nonnebossche te Ieper 1681-1684

33773 Pachtbrieven van goederen en rechten toebehorend aan de baron van
Ingelmunster (bossen rond St-Sixtus? n.v.d.r.) 1682-1715

33775 Handboek van een stoffen verver 1682-1737

33826 Akte van verkoping van tienden te Haringe 1693

33861 Vier rederijkersgedichten bij huwelijken, intreden in klooster en inhaling 
van de pastoor 1695-1777

33883 Successie te Mesen 1698-1720

33922 (..) Nicolas Spannut, ontvanger-generaal van de kasselrij Ieper (..) 1705-1722

33967 Register van de cipier van de gevangenis van het Zaalhof te Ieper 1714-1731

33588 Handboek van een hophandelaar 1717-1525

34016 Aanbesteding van steenkolen voor forten, versterkte plaatsen en 
barakken 1722

34052 Zakenbrieven voor Rytman, scheepsbouwer te Poperinge, en zijn 
commis Louis de le Val (Poperinge) 1728



34085 (..) Remy, ontvanger van de domeinen te Ieper 1737-1744

34103 Pachter van de rechten op de brandewijn te Ieper 1741-1753

34128 Schoolschriften: nota's van leerlingen over godgeleerdheid, catechis-
mus, rekenkunde, rechten, cosmographie, Frans, Italiaans, Spaans, 
Latijn en schoonschrift (midden 18e eeuw)

34161 François Baelde  c. Abdij van St-Jansberg (Ieper) 1762

34171 Rederijkerskamer Notre-Dame-aux-Besoins te Mesen 1764-1765

34194 Akte van schenking van een hofstede en gronden te Merkem door 
Maximiliaan-Emmanuel Schotten, griffier van Merkem aan Filips-
Jacob de Febure (Merkem) 1774

34198 Handboek van een bouwondernemer 1775-1776

34211 Administratie van Watou 1780-1783


