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SAP staat voor §tads §chief foperinge, en dat is heel rijkl Een wiue grot van Ali-Baba, vol interessante
bronnen over de geschiedenis van onze stad en omstreken. Vanaf dc twccdc hclft van dc zestiende eeuw is zowat
alles bewaard: resolutiën, stadsrekeningen, militieboeken, halmen, wezerieboeken, processen,. . .
"De Vrienden van het Poperings Archief v.z.w." willen die schat meer tocsankcliik makcn. Of om de statuten te
citeren "het stadsarchief bij een ruimer publiek bekend te maken en meer mensen bij zijn werking te betrekken
en te stimuleren tot onderzoek van de bronnen (..) De dienstverlening blijft een absolute prioriteit (..)" (Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2001, p 321). De leden voclcn zich SAPpeurs, tunnelgravers, die wroeten in die enorme
StAPel om de SAPpigste verhalen boven te halen en ze u aan te reiken. Via de belevenissen van Passchier-metde-wambuis en Joanna-Theresia-aohter-haar-wastobbe zal u Iief en leed van weleer mee-beleven.
Van uw voorouders - die in de meestc gcvallcn doodgewone mensen waren - zal u wel "geen beeltenis, noch
lichtdrukmaal" bezitten, om het met Guido Gezelle te zeggen. Hun profiel wordt echter minder wazig tcgcnover
de historische achtergrond, als u hun naam aantreft in een of ander oud register. Een voorheeldje als "appetizer"?
Scholastica Van l)amme krccg van het stadsbestuur 144 p.p. uitbetaiild voor 2 jaren dienst als vroedvrouw en de
Ieperling Pierre De Swarte was 29 dagen kasseien komen leggen in Poperinge; dat en nog veel meer intcrcssantc
gegevens vonden we in een stadsrekening uit 1743 die, eigenaardig genoeg, achter in een Resolutieboek van
1678-79 (SAP 471tcr) bijgeschreven was (om papicr tc bcsparcn in tijden van "kortresse"?)
Vrienden mogen zich geen vrienden noemen als ze niet mee-delen met en aan elkaar. Vandaar deze publicatie,
waarvan we hopen dat ze vele jaargangen zal tellen! Intussen zal de reeks CROONESTUCKEN verder
uitgebreid worden.
Bent u ook gebeten door de snuffelmicrobe? SIAP in onze vriendenkring en laatje vondsten verschijnen in
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Onze goeie vriend hierboven SAPpeur (Frans voor 6raver, voorloper van onze genie-soldaat) heeft ettelijke weken in
het archief gesnuffeld en enkclc artikcls klaargestoomd om aan u te presenteren.

Hij brengt u in

het eerste nurrmer van
Veel genealogisch lees- en zoekgenot

SA.g *f

"Hderstaande

artikel

s

* Hetjaar 1703 te Poperinge:
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We proberen de tij<.lsomstandigheden weer te geven rond 1703.
Vandenberghe Henri

* Comoditeyten vande Borgherhuysen:
Uit SAP 5lB: Bestuur Lodewijk XIV
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1678

Lodewijk XIV heeft de Spanjaarden verjaagd en het Westkwartier ingcpahnd. Franse troepen
zullen "in garnisoene" komen naar Poperinge.
Om de inkwartiering vlot te laten verlopen, moet het stadsbestuur vooraf aan dc Fransen een
gcdctailleerde beschrijving voorleggen van de accommodatie die de woningen in stad en
omgeving bieden.
GrifÍier Philips Raule heeft zich aan zijn schrijftafel gezet en op een tiental bundeltjes grote
A-4 vellen per stmat de bewoners neergeschreven.
Hiermee gewapend zijn een aantal bedienden de huizen langs getrokken om er de staat van op
te nemen. Hierbij letten ze vooral op dc beschikbare ruimten en de verwarmingsmogelijkheden
Desegher Paul Johan

* Overstroming te Vlamertinge 1727
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Uit Acht Parochies nr 273.

"........., naer

eenen grooten overvloed van regen, issed tot Vlamertinge omtrent den I I uren
snugtens, een ongewerte opgeslaen van donder, bliksem en 7oo grooten slagregen komende uyt
den westen. .. .. .... ., en men zag tot Vlamerlinge naer het eindigen van de vesperen, het water
aen komen over de velden, weyden en haegen, met 7oo een gedruys dat eenen schroom om
hooren en sien: als den eerslen stroom aanxnaaem, dien quaem meer dan l voeten met de
eerste dikke en het groeyde gedeurig ..... .."

Ollevier Kris
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Hetjaar

1703 te Poperinge.

Op de volgcndc pagina's kun je een duik nemen in de l7d" en 18d" eeuw. We proberen de tijdsomstandigheden
weer te geven rond 1703. We geven met deze publicatie even aan wat cr allemaal te vinden is aan bronnen in ons
rijk archief. Ie merkt alvast dat er meer is dan dat wat we gewoonlijk raadplegen. Veel leesgenot.
H. Vandenberghe.
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Bronnen:
SAP 37l8A:
SAP 56A:
SAP 174 A+B:

sAP 264lt:
sAP 309/15:
SAP 329:
SAP 39I:
SAP 414:
SAP 472:
SAP 473:
SAP 7348:

Stadsrckeningcn.

Bestuur: Brieven en placcaeten
Processen 1703.
Saisièn.
Oppositien (l 703-17 I 9)Register van de dagingen (1700-1716)
Halmen.
Renten.

blz 56 Register van de resolutiën.
Bestuur dooibarelen.
Ommestellingen ( | 703- 1709).

«Placcaetboeck van Vlaenderen behelsende alle placcaeten, ordonnantien ende decreten geemaneert voor de
Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 to1 ende met 1739 vergaedert door Judocus Alphonsus Varenberch
Ad van den Raede van Vlaenderen tot Brussel bij Gregorius FRICKX, drucker van Syner Keyserlijcke ende
Catholijke Majesteyt 1740. IIde deel.

Oorlog
Poperinge leeft met de frustratie van de oorlog. Het verschil met de vaak gefixeerde aandacht voor een oorlog in
het verleden is dat de bewoners van onze streek toen duidelijk aan de lijve de oorlog meemaakten. Franknjk
betwiste ons gebied met Duitsland, Nederland. Spanje en Engeland. Onzc yoorouders bewoonden toen de
Noordgrens van Frankijk. Een deel van Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg waÍen zo onder de
Franse kroonl.

Wat eraan voorafging
Wanneer Keizer K,rnrl V' troonsafstand deed liet hij de kroon van Spanje, de Nederlanden en Italië aan zijn
zoon FILIPS II, terwijl Habsburg (Oostenrijk en Duitsland) in centraal Europa overging naar Karel's broer,
KEIZER FERDINAND I.
Zo was hct Rijk verdeeld, de Oostenrijkse stam had de keizerlijke titel. In 1700 stierf de Spaanse tak uit, en de
Oostenrijkse, Habsburg, geraakte in ruzie met het Franse huis van BOURBON dat nocmcn we in de algemene
geschiedenis de Spaanse successie oorlog.De Oostenrijkse heersers verloren de Spaanse prerogatieven, maar ze
veroverden toch enkele Spaanse eigendommen.

1702-170s

Filips V, kleinzoon van koning Lodewijk XIV van Frankijk, was gehuwd met Elizabeth
van Parma. Hij was koning Filips V van Spanjc cn werd na de Spaanse Successieoorlog
algemeen als koning van Spanje erkend, maar verloor daarbij de Zuidelijke Nederlanden
aan Oostcnrijk

Op

2juni

1702 vaardigt FILIPS V een ordonnantie uit die de centrale instellingen van de

Spaansc Ncderlanden wij zigt.

Lodewijk XIV beslist dat zijn kleinzoon de Nederlanden moet afstaan cn overdragen aan
de prins van Beieren. Die prins van Beieren hindert samen met de Fransen

MARLBOROUGH.
12 december 1703 - De Raad van State, de Geheime Raad en de Raad van Financiön
r;orrrxrvír6a0-r;'rí)
wordcn vervangen door een Koninkltjke Raad. De Verenigde provinciën, Engeland en
Oostenrijk verklaren de oorlog aan Frankijk en Spanje. Dc hertog van MARLBOROUGH heeft aanvankelijk
succes (mei 1702).
19 03 1702 sticrf WILLEM III stadhouder van de Verenigde Provinciën en koning van Engeland.
Zomer 1703 onder Engelse druk stoppen de Verenigde Provinciën hun handel met de vuand (Frankijk).
Hertog MARLBOROUGH neemt Hoei in op 23 08 1703.
In 1705 worden de kooplieden die hun handel verder zettcn mct Frankrij k verjaagd.

I 1648 Verdrag van Munster
- 1551- t156
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De Spaanse successieoorlog.
De Spaanse Successieoorlog duurde van 1701 tot 1714. De opvolging van de kinderloos gebleven Habsburger
KAREL II (1665- 1700) was aanleiding voor de dric kandidaat-troonopvolgers om
oorlog te voeren. De drie kandidaten voor die troon waren: een Oostenrijkse, een
Franse en een Beierse.
Lonpwur XIV wildc zijn klcinzoon FILIpS vAN ANJoU op de Spaanse tr<ron
plaatsen. Dit was ook de kandidaat die K,c.RtrL II zelf had aangeduid in zijn tcsrament.
Wanneer Filips deze opvolging niet zou waarnemen dan zou die overgaan naar KAREL
VI, dc twccdc zoon van de Roomse Keizer LEOPOLD I.
Filips werd Flr,rps V van Spanje zo ergerde hij vriend en vrjand. F-rankijk nam dat
zeker niet. Het haalde zijn slag thuis in het Zuid-Vy'esten van Duitsland: Friedlingen
(.11O2) en Hochstadt (1103) maar ze werden in de bezetting van Cibraltar door de
Engelsen belaagd en hun tegenstanders behaalden de zege in 1704 mct de slag van
Karel I van Sp arle
Blenheim met MARLBOROUGH en de Oostennjkse bevelhebber EUGENE van
SAVOY. Frankrrjk verloor de Spaansc Ncdcrlanden door de ultieme overwinning ín 1706 te Ramillies
De Franse bevelhebber werd vervangen door de hertog van VENDOME en Franknjk kon de Britse opmars
tegenhouden. Zijn opvolgcr vcrloor Turijn doordat de opeenvolgende bevelhebbers de
situatie verkeerd hadden ingeschat (1708) in de slag bij Oudenaarde. Zo had
Frankrijk moeitijkheden aan de Noordergrens. Het Frans-Spaanse succes bleef beperkt
tot Spanje, waar de hertog van BERWICK Filips V's vijanden kon wcgjagen (1707) te
Almanza.
LoDEwUK XIV was voortdurcnd ondcr druk door de Íinanciële orisis, de winter. en
de revolte van de CAMISARD.gT. Hij werd aangeboden om zijn troonopvolging te
verzaken maar strced verder. Hij werd voortdurend aangezet door de Engels-Duitse
diplomaten om de troonopvolging van zijn kleinzoon te laten vallen. VILLARS's
laatstc slag ( 1709) tegen MARLBOROUGH in Malplaquet, een Franse nederlaag,
\r ts 0ó53.r?t{l
verzwakte de tegenstanders. Er waren in die slag 20.000 slachtoffers, terwijl er aan de
Fransc zijdc sle chts half zoveel waren. VENDOME's zege (1710') te Villaviciosa toonde aan dat Filips V door
geen militaire macht was te ontwrichten.
De politiek doorbrak de militaire impasse. In het Britse kamp werd de Whig partij van MARLBOROUGH
vcrvangen door de vredespartij van de TORIES. De Nederlanden stopten hun vijandigheid met de verzekering
door de Engelsen van een door de Nederlanden gecontrolccrd "barrccl'' van versterkingen tegen Frankrijk. Het
was de dood van de l.wee rlirecte afstammelingen van Lodewijk XIV (FrLIPs V vAN SrANJE en de toekomstige
LoDEwIJK XV van Frankijk), KETzER LEoPoln en zijn eeÍste zoon (de overblijvende K,lnrl VI als de enige
Oostenrijkse Habsburger) die een compromis forceerden in dez.e successieoorlog.

trzt
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Hugenoten in het Zuid-Franse Cevennes
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John Churchill Marlborough
John Churchill hertog van MARLBOROUCH (" 26.5. 1650, + 16.6.1722) was een succesvol Engels veldheer
Hij veroverde Ierland voor Willem III en bchaaldc
tussen 1704 en 1709 belangÍijke overwinningen in de
Spaanse successieoorlog. Hij stond aan de kant van
de Nederlanden. Verder zien wc dat Popcringe ook
voor zijn legers moest opbrengen.

Lodewijk XIY
LoDEwJK XfV,

de Zonnekoning (' -5.9. 1638 in
Saint-Cermain-en-Laye, + I .9.17 15 in Versailles),
Franse koning (.1 641 - 17 1 5).

Zijn regeringsperiode was het hoogtepunt van hct
absolutisme in Frankijk. LoDEwUK XMreeg het
voor clkaar zi.in hof tot middelpunt van het land en
van heel Europa te maken. Hij liet het koninklijke paleis in Vcrsailles bouwen en trok talrijke kunstenaars,
architecten zoals Louis LE VAU en Jules HARDOUIN-MANSART, schilders zoals Charles LE BRUN cn
Andró LE NÓTRE, musici zoals Jean-Baptiste LULLY en schrijvers zoals MOLIÈRE, Jean RACINE en Jean
LA FONTAINE aan, om aan zijn hof te komen, die zijn regcring hct luisterrijke en
lèestelijke cachet gaven dat in heel Europa werd geïmiteerd. De barok bloeide.
Lodewijk XIV was nog minderjarig, toen hij in 1643 dc Franse troon besteeg. Tot zijn
eerste bekendste wapenfeiten hoort de confrontatie van het parlement en de adel
(Frondea). Dit vond plaats tusscn 1649 en 1653, tijdens het regentschap van zijn moeder
Arvle leN OosrENRUK.
Andcrs dan zijn voorganger Lodewijk XIII, bezat Lodewijk XIV een uitgesproken drang
naar macht en heerschapprj. Hrj hepaalde na de dood van Jules MAZARIN, in 1ó61, zelf
al dc richtlijnen van de Franse politiek. Systematisch werkte hij aan een versteviging van
een ahsolutistische machtsstaat in het binnenland. Hij ontnam de adel zijn politieke
t,r' urrliml Urràriir i 1i{tl- lrli{ l
betekenis, maar versterkte zijn sociaal prestige.
De gecentraliseerde regering en het bestuur kwam in de handen van ministers en
medewerkers zoals Jean-Baptiste COLBERT, Sébastien VAUBAN en FranEois Michel
LOUVOIS. Door de intendanten (voor het ccntralc bestuur verantwoordelijke
'militairen') werd de koninklijke macht in heel Frankrijk plaatselijk voelbaar. Door zijn
aanspraken op meer macht, uniforrnisering en centralisering, keeg hij greep op de kerk
en het geloof. Zijn kerkpolitiek resulteerde in een Gallicaanse staatskerk. Hicrtcgcn
kwam verzet van IrxocBr+tIUS XI. Naar het motto "Een koning, een wet, een geloof'
(un roi, une toi, une foi) verbood hij het Jansenismes en liet de Hugcnoten6 met. uiterst.
harde hand vcrvolgcn. In 1ó85 hief hij het Edikt van Nantes op, met de bewering: er zijn
in Frankijk geen Hugenoten meer. Hierdoor verloren de hugcnoten voor meer dan
!: i .r 1'! Àr'i,i r
honderd jaar alle rechten en geraakten in de illegaliteit. Velen van hen emigreerden,
alhoewel dit verboden was.
In het buitenland bedreef LonBwux XIV een machts- en expansiepolitiek, die uitcindelijk half Europa tegen
hem verbond. Ín de Devolutieoorlog, in de Paltse successieoorlog en in leenrechtelijke annexaties probeerde hij
op naburige gebieden aanspraak te maken.

a

Fronde: Opstandige beweging ( I648--53) in Frankrijk van de adel en de leden van de parlementen (rechtbanken) gericht tegen de zware
belastingdruk en de absolutistische neigingen van de rcgcntes van t-odewijk Xw, Anna van L)ostenrijk, en van kaÍdinaal Mazarin. Het
neerslaan vaÍl de beweging schakelde de adel politiek uit en maakte de verdere opbouw van hct absolutisme mogelijk.
I Jansenisme:
Religieuze leer en beweging in de r. k. Kerk, genoemd naar Comelius Jansen (1585- 1638). De leer ontstond rond abt SaintCyran van het vrouwenkloostcr Poí-Royal te Parijs. De aanhangers (onder wie Pascal) eisten een diep berouw vooÍ de biecht elr grote
eeöied voor de cornmunie. De jezuieten lieten de leer veroordelen en beslrijden. Een sterke kem van volgelingen leefde in onze stÍeek met
centrum in lepor Il de l8& eeuw verloor ging die leer sterk achteruit. In Nederland leirtde zij mc<lc tot he1 ont.staan van de oud-katholieke

Kcrk.
u

Hugenoten: (Fr.; Huguenots) Benarning voor de Fran se prolestonten sinds 1560. Hij volgelingen hadden aanyanketijk relatief succes in
FrankÍijk. Ze kegen ten tijde van de godsdienstoorlogen bepaalde rechten (Edict van Nantes, l-598). Dit werd in 1685 dooÍ Indewijk XIV
opgeheven, waama duizenden hugenoten uitweken, o.a- nacr de Republiek deÍ Nederlanden. ln 1787 verleende Lodewijk XVI dc
godsdienstvrijheid. Bekende hugenotcn-familieswaren BOURBON, CONDÉ en COLIGNY.
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Karel

II

KARET. II (" 6.1.l66l in Madrid, + 1.11.1700 in Madrid), Koning van Spanje (1665-1700).
Hij was de laatste van de Habsburgers op de Spaanse troon. Aan LoDEwUK XIV moest hij na de
Devolutieoorlog en de Frans-Nederlandse oorlog delen van de Franche-Comté en de Spaanse Nederlanden
afstaan.

FIIIr vlu ANJou, een nccf van Lodewijk XIV, als opvolger.
van een groot Spaans-Frans machtblok, naast KAREL VI van Oostennjk, dic als
Habsburgcr ook aanspraak op de opvolging op rle Spaanse troon maakte. Daarnaast was Engeland een sterke
zeemacht. De Generaalstaten wilden dit voorkomen. Daardoor brak de Spaanse Erfopvolgingsoorlog uit, die pas
in 1713 door de Vrede van Utrecht beëindigd werd.
Voor hij in 1700 kinderloos stieri benoemde hij

Dit leidde tot de vorming

Karel VI
KAREL vaN HABSBURG (" L 10.1685 in Wenen, + 20. 10.1740 in Wenen), Rooms-Duitse Kcizcr ( 171 l-1740). In
sommigc gcschicdcnisboeken Karel van Loreinen genoemd.
De tweede zoon van Leopold I verkeeg in 1700 bij de dood van Karel II van Spanje, watrbij ile Spaanse lijn van
de Habsburgse dynastie uitstierf. aanpraak op de Spaanse troon. In de Spaanse erfopvolgingsoorlog wcrd hij
door Groot-Brittanië en de Ncdcrlanden tegen Frankrijk en Spanje gesteund. Toen in l7l I zijn broer Joseph I
stierf, volgde hij hem op als keizer in de Oostenrijkse landen. Dit zorgde er echter voor dal zijn vroeger
bondgenoten tot onderhandelingen over gingen met Frankrijk, omdat zij nu een machtsconccntratic van de
Habsburgers vreesden. Zrj sloten in 1713 dc Vrcde van Utrecht, waarbij Karel zich eenjaar later aansloot door
het verdrag van Rastatt. Hij behield de Zuidelijke Nederlanden (België), Napels, Sardiniö cn Milaan, maar hij
moest daarvoor de Franse troonpretcndcnt FILIIpss V als Spaans koning erkennen.
Zij n heerschappij kon hij ook in de richting van het Turkse rijk uitbrciden. In l7 I 8 verwiert hij door de
overwinning ovcr dc Oostenrijkse troepen onder Eugene VAN SAVOYE Belgrado en delen van Servië.
Door de Pragmatische SancÍie van l7l3 hoopte hij dat zijn dochter Maria Theresia op de troon zou geraken. Zrj
mocst ccrst van 1740 tot 1748 de Oostenrijkse erfopvolgingsoorlog doorstaan voor zrj haar macht had bezcgeld.
Omwille van zijn bewind heeft men in de Vaderlandsc geschiedenis hier altijd van 'het tweede Oostenrijkse
tijdvak' ( l7l3- 1792) gesproken.

Filips van Anjou

nLIPs V (1683-1746), koning van Spanje vanaf 1713 en kleinzoon van Lodewijk XIV. Zijn opvolging in Spanje
geregeld door de Vrede van Utrecht werd. Hij was een onzelfstandig vorst.
vrouw Elizabeth FARNESET cn zijn minisrer ALBERONL

Hij stond sterk onder invloed van zijn

Vrede van Utrecht
De Vrede van Utrecht (11.4.1'113) was het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Spaanse Successieoorlog.
Dc Spaanse Successieoorlog was in 1701 uitgebroken tussen Frankrijk en Spanje enerzijds en Groof Brittannië,
de Nederlanden en Oostenrijk anderzijds. Aanleiding tot de oorlog was de aanspraak van FILIps vAN ANJou,
ccn klcinkind van Lodewijk XIV, op de Spaanse troon. Door de Vrede van UtÍecht werd Filips indcrdaad koning
van Spanje, maar in ruil eisten de staten van het Groot Haags Verbond toegevingen van Frankijk en Spanje.
De Midden-Europese landen die tot Spanje behoorden (het tegenwoordigc Bclgië, Milaan, Napels en Sicilië),
werden Spanje ontnomen cn kwamen Oostenrijk toe, dat eveneens aanspraak gemaakt had op de opvolging in
Spanje. De zeemogendheden, Groot-Brittannië en de Nederlandcn, waren vooral in gunstige
handclsvoorwaarden geïnteresseerd, die Spanje in het wedesverdrag garandeerde. Bovendien werd ccn
verbinding van de kroon van Spanje met dic van Frankrijk door een gemeenschappelijke koning uitgesloten. De
Habsburgse keizer Kennr VI stemde pas in I 714 in met deze vrede in.
Deze vrede van Utrecht liet Spanje en zijn kolonies aan de Bourbon FILIrS V. Frankrijk bleef zelfstandig maar
zonder vele territoriale aanspraken. Het Britsc rijk bleef over met een groot koloniaal patrimonium, commercieel
zccr interessant en met een aanzienlijke vloot, met Gibraltar, Minorca, de Hudson Bay, Nova Scotia,
Newfoundland, Saint Kin's, en het alleenrccht op slavenhandel met de Spaans Americaanse kolonies.
Oostenrijk verkeeg de Spaanse Nederlanden, Napels, Milaan en Sardiniö; Dc Nederlanden hadden hun beloofde
'barelen' ; Savoyc bekwam Sicilió. Deze toestand bleef tot aan de Oostenrijkse successieoorlog (17 4O-48). Zo
was het grootste deel van België verbonden aan de Oostenrijkse Habsburgers.
Omdat Frankijk, waar onze streken vooral schatplichtig aan waren, al tc vccl macht zou krijgen, sloten de
Republiek der Nederlanden cn Engeland met de Duitse Keizer het Groot Haags Verbond.
De oorlog begon toen de Fransen Milaan bezetten. Dc Engelsen en Nederlanders sloegen terug door een aanval
op Vigo, waarbij de Spaanse Zilvervloot in hun handen viel. Heel Europa werd uitcindclijk in deze oorlog

7 Italiaans geslacht
ltot 1731 Famese-PaÍma gcheten) geno€md naaÍ stamburcht Fameto in Umbrië. Reeds yermeld in I I & eeuw. Door de
eeuwen hoen waren ze sp€ciaa] rouw aan de paus, Midden 16& eeuw werdcn lcden van het geslacht henogen van Parma en Piacenza.
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Frankijk veroverde de Zuidelijke Nederlanden, maar moest die in 1706 opgeven, waarna daar het
Anglo-Bataafs Condominium wcrd gcïnstalleerd.
Hoewel Frankrijk een aantal fikse nederlagen moest incasseren, werd de zaak in de Vrede van Utrecht (1713) en
de Vrede van Rastatt (1714) toch in het voordeel van de Fransen geregeld. GroorBrittannië was bevreesd dat de
macht van de Habsburgers te veel zou toenemen. Frankrijk wist tlan ook de troonopvolging van de Bourbons op
de Spaanse troon door te zetten. We[ kwamen de Zuidelijke Nederlanden en de Spaanse gcbiedcn in Italië, in
handen van KAREL VI en mocht de Republiek volgens het Barrièretraktaat. (bareeltractaats) garnizoenen
installeren in een aantal Zuid-Nederlandse steden op de grens met Frankijk.
meegesleurd.

Plaatselijk bestuur
In de archieven van het bestuur van de stad Poperinge vinden we in het begin van dc achtticndc ccuw het herstel
van de steenweg van Poperinge naar Waastene. Vy'e kunnen veronderstellen dat het herste'l van die grote wegen te
maken had met het nut voor de troepenverplaatsing. De stad stapte mee in het denkpatroon. Nu er betere wegen
waren vond ze het herstel van de waterwegen niet meer zo bclangrijk.
Op 03 02 1702lezen we dat het "overdrag van de Coppernolle" wordt afgebroken want het is 'seer
ghebreckelick' en het kan niet lang meer 'staen ten sy daeraen doende groote en de considerabele reparatiën'.
Het wordt niet meer gebruikt. Zoals trouwens ook aan het 'Ripken' de situatie verwaarloosd is. 'De slcckc is
toeghelopen' En er is nu een 'nieuwe calsie' waardoor de oude manier van zich verplaatsen. nl. via de
Poperingevaart, dubbel gebruik zou zíjn. Mct 'ghcmccnc voyscn', algemene stemmen, wordt beslist dat het hout
dat niet "gheemptoyeert (kan) worden in de reparatie van de Stadts edificiën" zal worden verkochtl0.
De oorlog
Ecn document, gedateerd OZ 1l 1703, beschrij[t de weg van een compagnie Regiment van Picardiè via "Orchie,
Lille, Ipre (een dag blijven), Poperinge, Bergues. Duinkerke (blijven tot nicuw bcvcl)"
De oorlogverwikkelingen hebben altijd gewogen op de economische situatie. Poperinge kende op het einde van
de l7d'eeuw de voortdurende dubbele ommcstcllingcnll. Bij de aanvang van de 18e eeu* *a.en er nog altijd
bijdragen aan de overheersende mogendheden. Sr. RAPHART, schatbewaarder van de versterkingen van
Duinkcrkc kijgt 2605 ponden parisis als deel in de kosten voor de dijken aan het kanaal Duinkerke-Bergen en
om de sluizen te reparerenr2. In december 1705 betalen ze voor de versterking van Ieperrl.
Op "faulte van ghetractccrt te syne volghens alle de rigeuurs van den oorloghe" moesten de Poperingenaars in
Menen 59 paarden leveren op 26 O7 1708 voor Milord Duc de MARLBOROUGHIa. In Duinkerke mocstcn ze
140 paarden leveren "op peyne van ghelyoke menassen" Zr zouden "ghetÍacteert worden als rebellen als ze
leveren aan de geallieerden"(de vijand)rs.

Bestuurlijke regelingen
De stad bekommerde zich ook om de bestuurlijke besluiten van de heersende instanties. Opdat de hurgers geen
te grote eigendommen zouden uitbouwen doct MAZEMAN, burgemeester, de publicatie op 23 01 1701 'ten
bretestque' dat niemand zijn 'edificien' mocht laten vervallen 'op pretext van te brynghen twee hofsteden in een,
contrarie d'orders van Syne Majcstcyt en de groote prejuditie van 't gemeente16'.
Hun bestuurlijke bekommernissen kegen ook een juridische verfijning.
Op de l0 03 1699 wcrd bepaald dat notarisambten toegewezen worden "uyt crachte van de submissie aen syne
Majesteyt". De functie kon enkele nog uitgeoefend worden wanneer mcn dat ambt gekocht had of erÍde. De
verkoop van twee 'notarisschappen' gebeurd l0 02 1'102 te Poperinge. Er was aanvankelijk geen resultaat
alhoewel 'mitsgaeders naer eenighc carrieringhe", (lees na 'herhaalde pogingen') er toch aanbiedingen wÍuen.
Later kwam de bekende Barthelomeus RAULé met een bod van 'twaelf ponden grooten vlacms' maar het werd
uitcindelijk toch '16 ponden grooten'.
3

Verenigde Provinciën krijgen het BarrièÍe-tmctaat, d.w.z. de Verenigde Provinciën bekomen hct recht om in de Zuidelijke (Oostenrijkse)
Nederlanden een barrière van gamizoenen (in 8 steden: Ieper, Menen, Veume, Waaslen, Dendermonde, Narnen, Doomik en Knokkc) op tc
richten als buffer tegen een mogelijke Franse aanval. D€ Zuidelijke Nederlanden moesten wel instaan voor de bevooÍading van die
Hollandse troepen. [n geval van een oorlog mochten dc VP dc gebieden tussen Schelde en Maas bezetten of onder water làten. Uit G. Mees,
'Historische atlas van Noord-Nederland, van de XVI Eeuw tot op heden. KaaÍt VI, Noord-Nederland in 1740, mct de politieke veraoderingen
gedurende de l8e eeuw tot 1795. RotteÍdam, 1865.'
'snp al65.5z
'o sAP 473.3
rr
Ci toen er drie Franse soldaten werden vermoord en Jeroen DELBAERE en de mannen yan de buiten niet meer wilden meebetalen. l5 02
1703 werd de regeling van de dubbele ommestellingen nog eens in het stadsbestuur behandeld.
" sAP 8/65.51
'r sAP 9/70 22
ra
Zo wordt hij genoemd in de Farde van Fiers.
" sa.P 473.86.
'u sAP 57
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Een 'iteratieve publicatie' gebeurde op 24 03 1699 en toen betaalde Jan Baptist BOITEL eveneens l6 ppri.
In 1703 vinden we de brieven van BARENTIN uit Duinkerke ivm de ordonnantiënl8. Op datum van 1209 l7O3
vraagt hij om'gages', geld, om kwaad tegcn tc houdcn. Reeds in 04 1703 was erop aangedrongen. De officieren
van het Franse leger waren opslag beloofd sedert 1697 "à rendre leurs offices plus considerables" en "soutcnir
leurs emplois avec plus de dignité et comme il y a aussy plusieurs officiers qui n'ont point levé d'augmentations
dc gagcs quoy quo nous cn avons fait plusieurs creations depuis le premier janvier 1697".
Tussen de lijnen kan men aanvoelen dat de stad erop rekende dat de andcrc stcdcn het ook niet zouden doen.Tn
wilden met die andere steden overeenkomen om niet langer aan de Franse koning te betalen. De 'estas de la prov
de Lille, Douay et Rochies' zouden gecontacteerd worden.
In SAP l74A lezen we dat ze betalen voor de dakcn van magazijncn yoor het haver in Duinkerke. Bedrag: 1661
gulden. De wrevel rond de verplichtingen aan de heersende mogendheid komt iedere keer terug. Nogmaals lczcn
we dat ze niet willen dat hun 'goetheyt' wordt 'gheexempteert'.

Handel
Er is een voortdurende spanning om de buitenlandse handel. De 'incommende rechten onder Spaensche
Nederlanden' zijn onderwerp van discussie. De "gagien"le van de gereunieerde ofïcieren van cleene seghel en
gagien van de geunieerde officieren van de commissarissen, verificateurs van de rollen van impositien' worden
bctwist cn 'de saeckc cyndicht nu neen', m.a.w. men beslist te zoeken om ervan af te geraken.
Het handelsprobleem is uitdrukkelijk op de agenda. Er is cen bricf (1703) waar 6Vnlo op de invoer van
'manufactures de laines ... van vreemde'2o wordt gevraagd. Er gaan brieven naar de provinciën Lille, Douay et
Orchies. Bagnols et Bergeyck ondertekenen dat de "incommende rechten van de Spaansche Nederlanden' van
l57c naar 24r/t lc gaan.
In SAP 56A vindcn wc ccn lijst van 'contribuables insolvants', belastingsbetalers die het niet kunenn betalen. Ze
worden toch gevat 'pour ametie et parjusÍice' , in der minne en 'manu justitiae' of gerechterh.lk-

Deze'insolvanten' waren:
Jan DANNEKIN, Mattheus COEMELCK, de wed. Fransois BLANCAERT, Francinc COEVOET, de wed.
Pierre CALIS, de wed. Pierre VAN RENYNGHE, de wed. Adriaen VERSTRAETE, de wed. Gillis SIJX,
Catherine VAN BELLE, Mr. J. B. POOT, Aldegonde MEIRES, dc wcd. Lowys LEBBE, Antheunis HAMEAU,
Petrus LAFOSSE, Isabelle RYCKE, Pieter BOCAERT, Fransois DUBOIS, Philippe LEROY, Nicolaes
VERMEYSCH, 'Maison vague' hyp. WENIS, Octavic DE LANSHEERE, Pierre VAN DE MARASSCHE, De
kinderen SLIHACHER (DeJAGHER?), Nic. COEMELCK.
Blijkbaar waren de voorgaande uit de stad.
De volgende worden gesitueerd in de 'campaigne':
Andries QUARTIER, Philippe MAES, Antheune LEPRE, Adriaen DUMELIER, Jacques ROUSSéE, Jacques
LOME, Martin SALOMON, Joseph VAN CAYSEELE junior, Jacques FIEUX, de wed. Fransois
CATRYCQUE, dc wcd. Jacques LERMYTE, de wed. Martin CREUS, Jean PYCK, Hc LODERS (deze drie
laatste werden achteraf bijgeschreven).

Beheer van waters en bossen
Omtrent 'maitrises des eaux et forest' in Parij s onder leiding van adv. LE MOINE vernemen we dat dit zal
geregeld worden voor ons gedeelte in Fontaineblcau.

Bevolking
De bevolking krimpt.
Reden: 'cherté et les ruines de la precedente guerre', m.a.w. door de levensduurte en de oorlog. Wat die oorlog
betreft gewaagt men van 'Trois differentes levécs des recrues dans ce departement pour les trouppes de sa
majesté'. Om de kosten te minderen wou men een hertelling. De laatste telling was, aldus de bronncn in de
gelezen archieven, in 1688. Er moet een nieuwe telling gebeuren want de moulage was 'en forme de capitation'.
Hier is wellicht bedoeld 'hoofdelij ke'.Het WNT2I verklaart onder 'capitation': 'Ieder (van zekere gemeenschap)
afzonderlijk ("voor zijn hoofd") geldende, rakende, treffende. En aangezien er dus minder'hoofden' in de stad
waren moest er minder betaald wordcn cn zoals het nu is moeten ze na verdeling elk meer betalen. Wilden ze
misschien bereiken dat 'hoofdelijk' zou begrepen worden 'betreffende de stad als 'hoofd". Nu die klcincr was
geworden tegenover de andere steden zou er dus een mindering moeten zijn?

t' sAP 473.4,5v'
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Yerdelende rechtvaarigdheid
De bruggen verkocht men ten voordele van de gemeenschap (profit commun) Ze waren gebouwd in 1695 voor
de troepen. De verkoop werd overeengekomen 20-11-1699.

Haver leveringen
Onze voorouders werden op geregelde tijdstippen opgeroepen voor de militaire dienst. Daarnaast hadden ze
'spandienst'. of ze moeslen paarden levcrcn, of ze moesten haver leveren. Op 12 09 1703 werd er voor de
magazijnen, in Ieper 7209-7-9 ponden grooten in het geheel opgebracht, waarvan 223-8-8 voor Poperinge. De
levering kwam van de 'Kasselrij Ieper, Cassel, Veurne, Bergues, Baillleul, Bourbourg, Warneton, Dunkerque,

Merville, Wervicq, Loo'.
Onder de titel 'Avoine d0 au magasins du Roy d'Ypres' lezen we: "Repartition sur toute les Chatelenies et autres
lieux du departement de la Flandre occ de la quantité de cent mil rations complettes des fourages chaque ration
composc dc quinzc livres de foins et oinq livres de paille poids de marc et de dix tiers du boisseau d'avoine
mesure de Paris le tout de bonne qualité'dit alles voor dc cavallerie.
In die verdeling lezen we: Ieper = 14684 rations, Acht parochies = 4341

Contribuanten
De namenlijst van degene die bijdragen2r (en worden vergoed):

Oosthouck
Pierre CALLIAULT, Jean DUVAY, Nicolas PYCQ, Anthoine VANDE WYNCKELE, Charles METSU,
Frangois COURTOY, Matthieu METSU, Nicolas DEWI-,'LF
Frangois d'AXTER, Nicolas DEWULF encorc, Louis KESTELOOT, Sauverain (?) BEUTAERT, Ambroise
VANDE WAETER, Mattheus CALLEV/AERT, Jean Baptist DEHAEZE, Jaeques CALLIAULT, Christien
LUCAS, Nicolais METSU, Jcan DE COCQ, Jean DE COCQ, Gerard DE WULF, Jean QUESTROY, Lr
Christien MARQUAY, Matthieu METSU encore, Jacques KESTELOOI'

Edewaerthouck
Matthieu VANDE WALLE, Jean TACCOEN, Jean BACQUEROOT, Chretien DU PONCEAU, Ferdinand
BILLIAULT, la vefve d'André LEBBE, Jean BILLIAIILT, Laurent METSU en deux fois, Jacques DEBET
en deux fois, Jean RENTIER, Nicolas GEORGE, Michel WIDOOT, Fcrdinand DE RAET, Pierre
VERMEULEN, la veuÍve de Nir:olas CAENEN, Nicaise DE CARNE, Jean GRIMMONPREZ, Matthieu
CORNEILLE, Guille LABEUIV LEBREN en deux fois, Jaspar SCHERPEREEL, Guille LABEUW le
jcunc, Jcan STEP, Jaspar ROUSERé, la veufve de Jean CAENEN, Pierre CATTEL|W, Jacques LABEUW,
Jean MAHIEU, Jean BILLIAULT encors. Chretien DU PONCEAU encore.
Haeghebaerthouck
Jean LEFEVRE, Guislein BEIR, La veufve Robert KESTELOOT, Jean DE CREUS, Piene WAELE, Guille
HAELEWYN, Daniel DE HAENE, Clement CRUSETTE, Cuille LEUPE, Jacques VERAEMER
(Vercaemer), Benoit DUMELIER, Jean DE CROIS, Nicolas QUESTROY, Pierre RAMAU'LT, Jean VAN

GRAFESCHEPE, Pierre HAEZEWYNT, Laurent DESMIT, Anthoine HENNEBEL, Charles DE BOUCQ,
Pierre KESTELIN, Pierre CREUS, Mauhicu ANDRIES, Pierre ROUSSEIIW, Mauhieu BOUCKET,
Huillein DE BEER encore, Michel HASTAES, Anthoine HENNEBEL, Pierre VERBURGH.

Lyssenthouck
Allexander DE HAENE, Franqois QUAGHEBEUR, Maillaert METSU, Maryn SCHERRE, Guislein
HASTAES, Pierre LEBBE, Jean Baptist TETTE, Jerome LEBBE, Charles GHYSELE, André DEBERGH,
Gilles VANDROMME, Jan QUAGHEBEUR fs Jan, Robcrt VERAEMER (Vercaemer), Hubert DE
BRUYNE, Jaeques PREVOST, Jean FLAHAIIW, Christien LEFEVRE, Jacques DEBERGH, Louis
MASSELIS, Pierre MERLEVEDE, Jcan QUAGHEBEUR fs Guislein, la veufve de Maillaert CAPPOEN,
André LEBBE, Nicolas PREVOST, Lt Charles LEBBE, Pierre BEDDELEM, Matthieu SCHREVEL,

Maillaert DHAENE, Josse BARTIER
Wipperhoek
Matthieu TACCOEN, Daniel PIRA, Cuille MAERTEN, Louis DE VLOO, Nicolas VAN GRAEFSCHEPE,
Nicolas FOLLE, Jean QUAGHEBEUR fs Pierre, Chretien HUYGHE, Pierre DE ROO, Jacques
DESAECHER, Piene CREUS, Jacques MARQUAY, Jerome DEWULF, Pierrc BARRISEELE, Pierre
LEFEVRE, Jean BARRISEELE, Pierre LEBBE fs de Pierre, Pierre MARQUAY.
Hellehouck
Nicolas PITTILLION, Michel SAECE, Jacques DERHILLE, Jean QUAEGHEBEUR fils de Pierrc,
Maillaert ROUSSEIIW, Matthicu PANNECOUCKE, Nicolas VAN BLEU, Matthieu DE MEY, Guille
LERE, Christien QUIDAY, Jan Baptist BISCOOP, Pierre VERSCHEURE, Gillis VANDE WALLE, Pierre
!1
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VERMEERSCH, Jacques LABAERE, Louis LEBBE, Jacques FOUTRY, Jacques GARDIER, Jean
BOUQUET, Nicolas LABARE, la veufve de Gillis DESAECHER, la veufve de Jacques MASSELIS,
Cipriaen CREUS, Albert VAN PEENE, Pierrc ROUSSERé, la veufve Franqois ROUSSELJW
Schoudemonthouck
Jean BARTIER, Piene BEUSAERT, Josse SCHERPEREEL, Bernard FOLLE, Jacques DE ROO, Christien
PREVOST, Frans DERHILLE, Pierre KESTIER, Picrre DUBOIS, Pierre PRIEM, Jean BEUSAERT, Pierre
STAMPAERT, la veufve D'ALLAERT FRUYDT, Pierre LAMOOT, Jean BARTIER encore, Picrrc
DUBOIS encore, la veufve de Ferdinand VERBURCH.

Hipshoek
Jean HENNEBEL, Pierre HENNEIN, Jean QUAEGHEBEUR, Martin WAELE, Franchois VERBAUWE ,
Cornit DENEIRE, Franchois CAYSEELE, Adrien GUYLLYCQ, Gillis ROBBE (ROWE), Pierre PORRÉE,
Bernard DEBYZER, Vallentin ROUSSEUW, Franchois VERBAUWE encore.
Eeckhouck
Jean ANDRIES, Jean GILLIS, Pierre YSENBRANDT, Jean VAN CAIJSEELE, Ia veufve de Jan DE
GRAEVE, Jean CARTON, Pierre MEESE, Simon DEQUIDT, Ferdinand PEUTEVYNCQ, Piene
QUACHEBEUR, Jean CAENEN, Guillein MERLEVEDE, Pierre METSU.

Hamhouck
Cornil BEHAEGHEL, Simon DE CLERCQ
Peselhouck
Ferdinand BECELAERE,

Ville
Livraison de vielles avoines a sept livres parisis la raziére
lean VANDEN BROUCKE, Fredericq CAMBIER, Simon COELAY, Pierre SINNAEGHEL, Jean VAN
BERTEN nouvelle avoine
Total de la taxation des avoines monte a deux mille cinquante sept livres trois (schellingen/sols) six denier
parisis

Voitures a Ipres desdittes avoines à raison de cinqs sols parisis le razière
A Nicolas Pycq pour I l3 sacq ou razièrc
Au Sieur Charles LEBBE pour 76 sacqs
A [a veufve WIDOOT pour 56 sacqs
A Michel LEBBE pour 40 sacqs
A André LEBBE fs d'André pour 105 sacqs
Louage des sacqs pour
Les RR pères Recollets pour 18 sacqs
Jan VANDEN BROUCKE 18 sacqs
Fredericq CARLIER 25 sacqs
Laurens Vy'ATERLEET 24 sacqs
Charles HEINDERICX 18 sacqs
Au Sieur Georges SCHREVEL l0 sacqs
Pierre SINAGHEL 20 sacqs
Au Sieur Jacques BOLJVE 30 sacqs
Au Sieur Augustin HANCX 38 sacqs

Sieur Pierre HANCX pour 30 saoqs

A Nicolas DEWULF

8 sacqs

A Jacques LANSWEERT 28 sacqs

S"-f"f*s tz

Processen
Iedere echte zoeker weet dat het 'verdriet van Poperinge' driedimentionccl is uitgcstald in dc houtcn rckkcn op
het tweede verdiep van het bouwvallige stadsarchief. Daar staan meters processen van de l6d" en de 17d" eeuw te
wachten op openbaarheid2a.

Pandingen
(Waar de Franse taal gebruikt is nemen we in het Frans over.)
Pandage: Charles SCHERRIER 'presbytre, curé demande Damc la douariere du Sieur DE PINGO 'achaptrice'
de I'hypotheque du demandeur ayant été cy devant une hostellerie nomrne 'le Cornet d'or' (De Gouden Hoorn)
en cette ville 289 livres douze sols six deniers parisis pour cinq année.'

Pandage: Pierre PARMENTIER 'deff(endeur) contre Mr Jean Francois DIEDEMAN demande la somme dc 20
livres dix sols parisis (4 12 1703).'

Michiel VANDEZANDE vraagt aan Jacques DE GEUS, Guillc DE HAESE zijn zoon, en Jean Baptist
VANDER CRUYCEN als renteniers en eigenaars van de hypotheek de som van 326 pp. (28 09 1703)
Jean Barthelomeus ROENS 'demande' Jacques DE MOL 24 pp. voor 3 jaar pacht van gronden in de

'Haeghebaerthouck'.

Picrrc LIEBAERT 'de1'fondcur' tcgcn Jcan Frans DIEDEMAN voor de betaling van '4 livres l0 escalins de gros
de Flandres'(01 03 1703).
Jean Barthelomeus ROENS aan Jean STEP voor huur in de Edewaerthouck.
Jean Baptist VANDER FOSSE aan Jean FEROU, gehuwd met een dochter van Jean FOLCQUE voor het vierde
erfdeel bij de dood van Jacqueline VANDER FOSSE .
Jean RIJNGAERT gehuwd met Catherine
3 deniers parisis. (St Remy'z5 1703.)

VAN HOUCKE vraagt

aan Andries

VAN PEENE

104 livres 17 sols

Nicolaas VAN RENYNGHE DE VOXVRIE vraagt aan Jeanne BOUDENS ló pp. paoht.
Jean BONTE vraagt aan

M;rin LOUWIJS 60 pp. rente.

Jean BONTE vraagt aan Adrien GULLIJCK 43 pp.

Michel VANDE ZANDE via Jaqucs DE GHEUS vraagt aan Jean DE HAESE, Guillaume DE HAESE, zoon van
Jean en Jean Baptist VANDE CRUIJCE als eigenaars van de hypotheek van 33ó pp. voor twee jaar rente.
(27 09 1103)
Mathieu ISENBRANT te Berten vraagt Ancheel HUYGHE 480 pp. voor twee jaar pacht van terrein waar
HUYGHE woont.
Pierre WENIS priester voor de Heer AELST vraagt aan Jean ALLEWAERT de som van 25 pp. groten de helft
van de som die door de verweerder is beloofd voor de ontlasting van Michel ALLEWAERT, zijn vader, voor de
rest van de huur.
Jaques PUID vraagt André GILLIBERT de som van 14 p 16 sols voor twee jaaÍ pacht voor het huis.
Jacques BULCKAERT vraagt Raphael WORM als borg voor Franciscus BERTEN wonende in St.-Bertinus de

somvan9p6sols.
Jacques SCHERRIER, pers. En als voogd van de kinderen van Ceorges HOORNAERT vraagt twee jaar pacht
voor een huis in St Jans cruysse.

Pierre PORREYE vraagt aan Gille RUBBEN, sr., de som van

l0 pp. voor eenjaar pacht van 2 gemeten grond.

Jean PETIT vraagt Guillaume SEEL de som van 2 pp. groten vlaams voor huur van huis.
Jean COUTTENIJER vraagt Benedictus SCHERRIER verw., de som van

l6 pp. van huur

en woonst in een

kamer van zijn huis.
Jean Baptist VANDER CRUYSSE vraagt Jacques LOYS, proc. van de stad, de som van 20 pp- rest van pacht en

huur.
'o SAP l74A: pandingen: Het panden, het leggen van gerechtelijk beslag op een goed van iemand als voorbereiding voor den
executorialen verkoop daarvan voor schuld, executoriaal arrest. Panding kon plaats hebben, èf ingevolge een vonnis, ter
uitvoering hiervan, öf krachtens de aard van de schuld, indien dcze het Íecht van wat wij zouden noemen 'parate executie'

meebÍacht. (WNT)

"

St.-R"rny = 19 januari.
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Jean DE HAESE, procureuÍ van deze stad, vraagt aan Matheus PRIJSIER de som van 73 p voor de rest van de

pacht van grond.
Pasque DRUANT vraagt Christiaen LUCAS zv. Christiaen, de som van 60 p voor cen jaar pacht van grond.

Pierre DE BOIS, handelaar in Ieper, met recht van Jean PYPE, vraagt aan FranEois

BOWET (?) de som van 20 p.

Loijs VAN RENYNGHE zv. Jaques, vraagt Antonius SEEL vcrw., dc som van 33 p 8 sols van twee jaar huur
voor een huis.
Georgcs SCHREVEL vraagt Michel KIECKEN verw., de som van 84 pp. voor een jaar huur van huis en herberg
"De Drie koningen" ( Les trois Rois).
Jean DE HAESE, proc. waagt aan Jean DE CORTE, erfgenaam en eigenaar van een huis in de leperstraat. vraagt
dc som van 49 p l0 sols twee jaar fonds.

Pierre BECQ vraagt Jean HAMEAU de som van 6 p groten vlaams voor 2 jaar huur van huis.

Michel VAN DE ZANDE vraagt aan Anselmus DE ROODE zv Pierre, de som van 96 pp. voor

4

jaar

.

Ceorges SCHREVEL gehuwd met Petronella LE ROY dv. Daniël + Jeanne LE ROY dv. DaniëI, erfgenamen,
vragcn Jcan FEROU x Catharina FOLCQUE, en Piene DE BACKERE, die de zorg hebben over de kinderen,
erfgenamen van Elonora POURS, weduwe Jean VAN DER FOSSE, borg voor Joel DE CORTE en zijn vrouw
(1673) voor de betaling van twee jaar rente (laatste jaar 1703).
Pierre CARDINAL vraagt waarborg ten laste van Jean Baptist BULTEEL, riddcr, in opdracht van Jean Baptist
RAULE met assignatie van Jaecques Nicola BULTEEL, ridder, voor de helft van een jaarpacht van een weide

vervallen 1701.
Jean FEROU x Catharina FOLCQUE vraagt voor de zorg van de kinderen van Cornille CAMBRAY,

erfgenamen van Eleonora POURS, weduwe VAN DER FOSSE, ten lastc van Guillaume ROOHAER x de
dochter van Paul DE CORTE, cf. hoger.
De weduwe Henri VAN POULLIE, Charles FOLCQUE (?), causa uxoris,26 Pierre BABELAERE, crfgenamen
van dc wcduwc Jcan BABELAERE vragen aan Nicola WATERLEET, 24 laar en 4 maanden en halfde huur van
een 7d" van de brouwerij door de verweerder gebruikt.
Jean PETYT waagl aan de weduwe Pierre DE SNICQ 90 ponden parisis voor drie jazu huur van een huis en een

hoppeveld.
Jan FEROU, causa uxoris vraagt als voogd van de kindercn van Charlcs Frans
COEMELCK 140 ponden voor de rest van de huur van weiland.

WALLEWIN

aan Christiaen

Dezelfde vraagt aan Michiel VERHAEGHE 79 ponden voor de Íest van dc huur van een huis.
Jean Baptist RAULÉ vraagt Charles BOSSAERT de som van 80 ponden parisis voor de pacht van een stuk land.

Marie DU BOIS vraagt aan de weduwe van Pierre DE SCHILDERE de som van l8 ponden voor drie jaar rente.
Jan PETYT waagt aan Joseph DU BOIS de som van 23 pondcn en half als rente.

Nicola (X

-

niet ingevuld), erfgenaam (heritier cessionaire) van Nir:ola BULTEEL, ridder, vraagt Raphaël

MARCHY de som van l0 ponden parisis voor

een

jam landspacht.

Pierre MAERTEN ontvangcr en speciale procurator van de 'douarière' van Frangois DE BRETEL, ridder van de
Heerlijkheid, "La Cocquerie" vraagt aan Pierre DE BERGH de som van 247 ponden tien sols parisis voor drie
jaar pacht van de helft van een cijnsgrond van 22 gemeten grond.
Jean PETYT vraagt aan Augustijn VAN DAMME l1 ponden grooten vlaams voor I I jaar gebruik van het 24't"
dcel van de brouwerij, huis en gebouwen met de grond.

2ó

Van de kant van zijn echtgenote

Si"ftu tt

OÍficiële elementen
Voornamelijk Extraits des registres du conseil
23

01

destat27.

1703 Charles Honoré BARENTIN2s schrijft dat de beemden van de baan Duinkerke naar Pont de La Lys

dc Warncton nict mogcn bcgraasd worden.
30 01 1703 Louis 'par la gàce de Dieu Roy de France et de Navarre' veroordeelt al degene die de adellijkc titcl
ten onrechte gebruiken.
05 03 1703 'Extrait des registres du Conseil destat': 'Augustinus', het boek van Cornelius JANSENIUS is
veroordeeld dus dat iedereen het wetc.
11 03 1703 Verordeningen over Jacht' en 'patrij zeneieren ' roven. Beschadigd exemplaar. Duidelijk 60 gulden
voor het roven van patrijseieren en drie maand gevang. Onderaan staat dat de rechters niet mogen verminderen,
de helft is voor de rechtszetel en de andere hclft voor dc koning.
13 03 1703 Extraits des registres du Conseil destat: l0 sols voor de publicatie van de bannen van huwelijk, ook
voor matrozen. Ze bleken soms meer te moeten betalen. Getekend: Charles Honoré BARENTIN, "conseiller du
Roy et ses conseils, Maistre des Requestcs ordinaire dc son Hötel, Intendant de lajustice, Police et Finances, et
commissaire départy pour l'execution des Ordres de Sa Majesté dans le departement de la Flandre du costé de la

Mer."
20 03 1703 Vaststelling van de muntwaarden.
02 04 l'lOJ "les Suisses2e j oïro nt de l'exemption des Droits des Domaines et octroys imposez sur les Vins et
bières, en consequence qu'ils nous prcsenteront incessament des etats de leurs familles et domestiques pour
regler la quantité de ces boissons qu'ils pourront consommer chacune année exemptes les dits droits."
03 04 1703 Zeker de "Louis d'Or" mag, zoals a[[e andere munten, niet anders dan voor zijn waarde verkocht
worden.
06 04 1703 Eveneens rond de waarde van de munten.
13 04 1703 De gedaagdcn mocÍen mondeling achter de balie gehor:rd worden, zoals vroeger bepaald, overal in
het

koninkijk.

04 05 1703 Regeling omtrcnt de verloven van ofÍlsieren die om gezinsredenen of om rust te nemen op verlof
gaan en die dan hun dienst lerug opnemen- Hun plaats mag niet ingenomen worden. Ze mogen die verlovcn nict
gcbruiken om als ze terugkeren een hogere rang te kunnen bekleden..
28 05 1703 Regeling in verband met amnestie voor soldaten die in het Koninklijkc lcgcr, dc regimenten 'La
Couronne, Silleri en Tessé'. Het gaat om de campagne aan de Rijn onder de Hertog van Bourgondië.
l9 06 1703 Invoerrechten op laken. Lakcn van hct grondgebeid moet niet betalen zoals weemd laken: 'Toiles
d'Hollande, Ttrile batites et autres semblable toiles fines: Toile de Cambray et de Gand (4 sols voor l5 el). Laken
van het grondgebied is "des fabriques de la Flandrc Frangoise, Haynaut, Cambresis (zij vallen onder het tarief
van l6ó4, dus minder).
19 06 1703 Regeling rond muntwaarden.
04 07 1703 Handelaars mogen via Marseille hun handelswaar uitvoeren, door de oorlog met Spanje zíjn dc
Oceaanhavens (Middellandse Zne?) te gevaarlijk. De voorwaarde is de waar moet ge'loden' worden. Het gaat
blijkbaar om hoeden, laken en kantwerk uit de koninklijke manefacturen of privaat. Blijkbaar was dat voorheen
allccn voor de koninklijke fabriekenru.
14 01 1703 Nogmaals over de munten.
07 08 1703 Beperkingen aan het verkeer op de weg Duinkerke Waasten
Het vervoerde gewicht is begrensd naargclang het seizoen: Van 05 - 10 5000 pond. Van l1 - 04 3000 pond.
De bermen moeten door de 'aanpalers' onderhouden worden (l0 gulden boete voor degene die de hagen hoger
dan 6 voet latcn grocien.) De bomen en struiken mogen niet weggenomen worden. Er mag geen mest op die
bermen gevoerd worden. De dieren mogen er niet grazen.
André SCHOUTETEN wordt aangesteld om op te treden en zijn hogere chef is een zekere COCLE.

?' sAP 56A.
28

BARENTIN was 'intyendant de la justice, police et finances de Flandres du cóté de la Mer'.
4 Drinken als een Zwitser, zou komen van de betekenis 'huursoldaat'. De paus had en heeft Zwitserse wachten.
tn

de kerk was er een
persoon die de tucht in omaat bewaakte. Over welke betekenis het hier gaat is niet direct duidelijk in dc contekst. Wellicht een 'huurling'
'' f)e economte en de niJverheid waÍen kwetsbare domeinen. In 1670 was er in Frankrijk met Colben al een uitgewerkte regeling rond de
'manefacturen'. De wevers moesten hun weefgetouwen aanpassen, zodanig dat z, het nodige aantal dÍaden konden aanbrengen om de
voorgeschreven breedte, lengte en kwaliteit van de stoffen te bekomen (Bricven aan de intendant van Amiens over het productiereglement
van Colbert).
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Burgerlijke processen
De losse documenten zijn genurnÍnerd.
h = heeschere, eiser, aanklager
v = verweerdere, aangcklaagdc, verdediger
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t2
t3
14

l5

l6

t]

l8
t9
20

Jean Berthclomcus ROENS, h. - Adrien LAUWERS v. - Frans CARPENTIER, - Frans VANDAMME.
04 04 1710.
Mattheus BORTEL, h. - Jan MESSELEIN, v., 09 10 1704; betwisting rekening.
Jcan Baptist RAULé, h. - Nicola VAN RENYNGHE,
03 03 1703; Nicola VAN RENYNGHE moer

v.

antwoorden.
Pierre QUAGHEBEUR, h. - Anthoine HURTRe, v. -29 12 17O3.
Cornil BOUVE, h. - Salemon HUYCHE, v. 26 01 1703. Salemon is gehuwd mer Marie, dv. SALEMON,
brj de vereffening van de goederen. Petronella, dv. Frans MORTIER, wed. Christiaen BOUVE. Cornil is
ingetreden in de 'religie tot Diksmuide'. Er moet dus rckcning worden gehouden met de 40 ponden groten
vlaams die hij dan kreeg bij de erfenisregeling. Marie dv. Christiaen BOUVE x Salemon HUYGHE
reageert.
Jacques BULCKAERT,
Frans CARPENTIER, v. - 27 01 l1O3 omwille van de 'pavé' (straat), die
bcschadigd was.
Benoit LAVA. h. - Jean GHISEL, v. - 03 03 1703; Benoit is voogd van de kinderen Pierre PLOCKYN.
Pierre KESTIER,
Jean HENNEKYN, v., landspacht. Pieter LOONE kreeg 2000 Veurnambachtse gley,
Jan GOUDENAERE wcrd betaald voor stenen, Matheus FIEULX, strodekker, werd betaald voor lattcn.

h.

h.

banderoen, nagels en 'montcost', dat zou allemaal in mindering moeten komen. Een vijfde van het goed was
aan de weduwe VANDER MAERLE en kinderen, die 'cedeert' aan Joanna KESTIER x Jacob MARQUEY
-25 05 1103.
Warandeerders van de hop h. - Albert VANPEENE - 20 I I 1703. Hoppe dic vcrkocht werd aan MUYLLE,
Zegherscapelle.
Louis ROUSSEAU, h. Meester Joannes Franciscus DIEDEMAN, v. - 26 06 1703 - bewijs van betaling.
Benoit LAVA, zv. Charles, h. - Jeanne CAYSEELE, v., de erfgenamen. Jean GHYSEL, schoonzoon, cn
Pierre CAPELLE, als erfgenamen. Jeanne is weduwe Jan DE SWARTE. Haar eerste man was Jean
KIEKEN. Er is passicve rente aan Marie Catherine LOYS. Schepenen: Frans VANDAMME. Nicola VAN
RENYNGHE. Betwisting sterÍhuis. - 04 U 1103.
Jean Baptist COMMYN, h. (van Rollegem), greffier proc. van N. LOYS - Jean GHYSEL, v. - 21 05 1703.
Schepenen : Lowys MAKEBLYDE, PLAETEVOET.
Anthoinc HURTRE, h. - Pierre QUACHEBEUR . 30 01 1103. De hop die hij gckocht heeli is niet volgens
de overeenkomst.
Jacques LOYS, curator van het sterÍhuis. Guille DE SWARTE, h. - Pierrc BECQ, v. Guille DE SWARTE is
'maïtre chirurgien'. Er was 'fumier' (mest) aan de Vlamingstraat, die verkocht was aan Lowys SMOLDER
(a pp.) BECQ had die verkocht. maar "die was van hem nier".
Christiaen VAN DEN AMEELE, hoppehandelaar, h. - Franqois MAES, v. Er was al een gouden ring
gegeven. Toch blijft er nog iets te betalen.
Pierre BLONDE, h. - Joannes Franciscus LIEBAERT, curator ten sterfhuize van Michicl FOCQUENIER.
21 I I l'7O3. - «livraison de petite bier».
Janncken VAN CAYSEELE (+), huisvr. Benedictus LAVA - 21 11 1703. - elstland komende van koop van
Maerten VANDAMME in het Zwynland ( 12 01 1699) -oost aan Nicola VAN REI"{YNGHE zv. Jaecques,
causa uxoris, zuid waar de Pereboomdreve door loopt + bos van de dis van St. Bertinus, west de kinderen
van Dhr en Mr Jaecques Ghelein WENIS, noord de Lovie.
Lettres requisitoires Elie Gregoire DU FLOCQ h. - Jaques BAERT, v. uir Elverdinge 22 12 1703. - Hil
wordt gedagvaard omdat hij zijn schapen heeft laten gÍazen waar dat niet mocht.
Dagvaardiging door Elie Gregoire DU FLOCQ, h. - Nicolas BABELARE en dochrers: Jacqueline en
Thérèse. 27 10 1703. - Namptissement. Betwisting .
Directeurs van dc armcntaÍèl en de weduwe Pierre OOST, h., - de weduwe Jaeques MAZEMAN, v.
O7 12 1'703. Verwittiging. Procedurekwestic LIEBAERT, arlvooaat?, zou al vroeger de 'enquete' hebben
gedaan.

21

Repfiek voor Jean MESSELEIN, h.

-

Jean PETYT, v.. 17 O7 1703.

artikelen.

-

l8 antwoorden op niet gcspeciÍieerde

Repliek Jacques CALLEAU en Michel DOYEN, h. - Mr. Jean PETYT, v. I I 08 1703 - oppositie, er is een
origineel zoals de verwccrder beweert.
l3 Verbale allegatie voor Jean Baptist VAN DER FOSSE, h. - Jacques BULCKAERT, v.
Oppositie. 1l 12 1703. De goederen behoren aan de h. waarom cisr de v. ze dan op ?
24 Frans CARPENTIER, h. - Jacqucs BULCKAERT, v. - 17 O7 1703, verklaring van schade en belang,
bomen en bestrating, hommelhofschade aan de beste kant, . . ..
22
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25
26

- Pierre VUYLSTEKE, v. O7 12 1703. Dagvaardiging.
Jaques DE CEIJWERE, h. - Frans WYNOX, v. 12 01 1703. Sextuplicque oproep.
Schriftelijke allegatie Jean Barthelomeus ROENS, h. - Pierrc DE CORTE, v. 10 05 1703. Panding in
Frans FRANS, sergeant, h.

verband met pacht, getekent Nicola RYCKAM.

Jaques Nicola BULTEEL geeÍi opdracht aan Jean Barthelomeus RAULÉ om een assignatie te innen van
29

30

3l
32

33

34

35

36

31

39

40

Pierre CARDINAEL (+ Nicola VAN RENYNGHE).
Brief van pacht Jean PETYT, h. Guilliaeme SEEL, v. 05 07 1703. Panding. Hij erkent dat hi.y op dc
paardemarkt een huis huurde dat ook aan het keukenmarkstraatje paalde.
Dagvaardiging van Pierre DE BUIS, h. - Franchois BOUVET, v. 05 07 1703. Panding. DE BUIS is
koopman in Ieper, de verweerder treedt op in plaats van Jaecques Cornil BIEUNCOURT in vcrband met een
panding.
Picrrc CARDINAEL, garrant, - Nicola VAN RENYNGHE, v.24 03 1703 Panding. Huur weide.
Charles RENAULT, 'fermier général de la Flandre Occidentale3l' , h., - dc wcd. van wijlen Olivier LE
CHAY, Steenvoorde, Christiaen BAKEROOT, Grote Markt, slager, Cornelius COUSTER, slager,
Watoustraat, Pierre VERMESCH, slagcr, Papestraat32, Charles CHARLANT, slager, Elverdingestraat, v.
CHUMEAUX en LEFEBURE, die handelaars in vlees controleren beweren dat de wcduwc DE GHAY op
de markt stond en niet wilde betalen. Het vlees was gezouten. Ze wou met die redenering de boete ontlopen.
Maar dat was blijkbaar geen reden. De ondergeschiktc DELPORTE moeit er zich mee, eveneens Jean DE
LANNOY. Het gaat om de dochter en de knecht (Guille BOL[-OIJS) van de weduwe dic op dc markt
stondcn met vlees. Meester MARIAGE verdetligt ze. Het vlees is al belast op de plaats waar het dier werd
gedood, dus.. . Pierre FORNIER en de secÍetaris hebben het geconstatccrd . Datum van de Íèiten 02 05
1702. - DROUART DE LA MOTTHE, ridder, burgemeester van wet + Jean Baptist VAN RENYNGHE,
schepen + greffier voor Charles RENAULT, algemccn pachter. Geven assignatie aan Christiaen
BAEKEROOT zv. Pierre, 53 jaar, slager, Cornil COUSTRE zv. Cornil, 33 jaar, slager, Pierre
VERMEESCH zv. Jacqucs, 42 jaar, Charles SALLANT zv. Didier, 45 jaar, ontvanger, om te komen
getuigen. Pierre zegt dat de knecht van Ollivier LE GAY is vlees komen verkopen in Poperinge. Christiacn
BAEKEROOT wcct dat zc zijn gezouten. Hij zag het vlees bij zijn schoonbroer Jacob BIERMAN. Guille
BOLLAYE was de knecht waarvan sprake.
Carel GYSELEN, v., - Franchois LEBBE, v., dagvaarding. Handboek van Carel GHYSELEN waarin staan
de volgende leveringen: een spint multe33 aan het sterfhuis van Frans LEBBE, bevolen cloor cle erfgenamen
- op 06 0l 1695 geleverd aan Frans LEBBE eveneens I spint multe, - op l0 07 1695 eveneens hetzelfde, op 20 O1 1699 idem.
Raphaël MERCY, h., - Jean VAN CAYSEELE en FranEois DE MEY, v. De eiser moest hooi voeren van
Westvleteren naar Poperinge. Er is een begin van uitvoering geweest. Maar de rest kwam niet. Het hooi is in
Westvelteren in een schuur van Antoine PERSYN en later zelf verkocht aan Jean DEVOS anders zou het
verloren zijn gegaan.In feite zoudcn de verweerders de kosten van het vervoeÍ moeten betalen.
Provisonele toestand van de goederen onder curatele- Catherine SUREGOTTE, weduwc van Charles
COURTOTS heeft 'gerenoncccrd' aan de goederen en daama een hypotheek genomen op de 'marchandises
et effects'. Ze wil voogden aanstellen voor de kinderen uit het huwelijk met Jean Baptist SCHEPPENS. Ze
wil ook in het steÍlÏuis blijven om de handel te verzorgen. Rekeninge - Mad. PLAIDISE.29 03 1103
Phlijpe LAMBER (handtekening LAMBOY) krijgt vereffening van levering van'ijzerwerk' van
LOMBEER en zijn zus Joanne. Het gaat om 'anckers met een boudt' voor de molen op de Ieperstraat.
'Decomte' van George SCHREVEL tegen Philippe LAMBERT.
Relaas van dagvaardiging 04 05 1703 van Jean DE COESTER tegen Cornil DE COESTER. 'adiourncment
origincl Raphaël MARCY. Oorzaak: garrant.
Uitreksel van notities voor Louis VAN RENYNGHE, h. tegen Pieter DEPUYDT, v., (10 05 1703)
Uitreksel van notities Ceorges SCHREVEL, h., tegen Michiel KIECKEN, v. (10 05 1703) - bier.
Relaas van dc dagvaardiging van Guile Robert DE MEULENAERE, h. tegen Phille en Chretien FEROU, v.

(100s r703)
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Relaas van dagvaardiging voor Nicola GONTIER, h., tegen Franchois HERMEL, v. (17 04 1703)
Relaas van herdagvaardiging van Jaecques BULQUAERT en Picrre MAERTEN, h. van heerl. renten tegen

Piere KESTIER, v. (09 08 I703)
Dc amman cn dc burgcmeester (E.C. DU FLOCQ) van wet LIEBAERT tegen Cornil DE COESTER voor
Jean DE COESTER (garrant) voor Raphaël MARCY voor 3 koeien (17 livres (ponden) 3 escallins
(schellingen) 4 gros de Flandres (groten vlaams)) (17 04 1703)
Jean DEHAESE, procurator voor Piere VERBEKE, v. - Pasque DRUANT, h. rekening.

Pachter van de belastingen valr het betÍokken gebiecl.

Priestersraat.

lr Maat voor droge waren, bv. vooÍ granen: een
kwart schopel, lateÍ: vijf kop. (WNT). Werd ook gebruik voor de landmaat die daaraan
correspondeerde. Niet in alle streken gelijk. - Multe = gcmalcn graan, graan dat de 'mulenaar' heeft gepasseerd.
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Pierre DUBOUIS, handelaar uit Ieper, v. - Franchois BOUVET, h. (14 09 1703) - panding.
Chretien RAMAULT, jr., v. - Arnoult BOIS en Joanc ANNOTHE, h. van gaÍÍant ( l6 07 1703) dagvaardiging om af te ronden (debouttement).
'contre advertissement' van Phle en Christiaen FEROU, v. - Robert DE MEULENAERE, priester,
'dobnataire de Jeanne DE MEULENAERE', h. Voor lcvcring van handelswaren. Samenkomst bij Matthias
BOITEL. - 'laken met de stofferijnghe'. 'sergen en linwaet' - Berthelomeus LEROY, v. - wed. mr. Pictcr
DE MEULENAERE, h.
Jean Baptist RAULÉ mct ds assignatie van Jaques Nioola BULTEEL, ridtler, h. tegen Nicola VAN
RENYNCHE zv. Jean, v., (01 03 1703) - panding. Betwistíng komt het goed van Marie Cathérine dv.
Christiaen FLOOR, vrouw van Jaques Nicola BULTEEL.
Veurne: Pictcr Joseph DE VISCH (procurator RAULÉ) tegen Guille Benoit SCHERRIER, v. panding mannewaerheijt' - 's comparants zie le te reitereren.
Relaas van herdaging van Jean DELANGHE, h., - Theodore FLORY, panding (08 08 1703) - arrest - om te

antwoordcn - O-intimatie-34
Mandaat van arrest idem (21 07 1103). De weduwc van Maillacrt CAPPOEN wrl icts van Theodoor FLORY
FLORE erft door de dood van Maillaert CAPPOEN.
'Lettres rogatoires' Jcan DE LANGHE tegen Theodore FLORY, v.
Charles Bertin BUTSEL, baljuw, v.. - Jean DE HAESE, procureur de la ville. h. - uitbctaling salarissen.
Jean QUAGHEBEUR tegen Theodor FLEURY omtrent hoppe op de grond van de kinderen Charles TANT
in de Lyssenthoek. 04 09 1703.
Nicola WATERLEET jr., v. tegen Jean Barthelomy RAULÉ, h., procurator van de stad, oppositie.
15 t2 1703.
Jean Barthelomy RAULÉ, h., procurator van de stad, tegen de weduwe Jacques HELLEBOUT, v.,
06 02 1103. Oppositie. Salaris voor de zaak tegen Jean PETIT.
Rescriptie voor Jaques en Christine SCHERRIER, v., tcgcn dc wcduwe van Jaeques MAZEMAN, h.,
22 01 1703. Rente.

Dagingen
SAP 3I9
Vanaf blz. 63. Dagingen3s l'700-1716
De weduwe Pierre VAN OOST tegen Pierre MAHIEU, voogd van dc kindcren van Jaques h., betaling van
jonge bomen van het sterÍhuis van Frans MAHIEU. (09 08 1703)
63v" André SCHOONAERT, v., tegen Frans CARPENTIER h., bctaling van pcrscn en stro. (25 0l 1703)
Joannes MAHIEU, v., tegen pasquier DRUANT, h. voor nagels en pacht van grond. (1412 l7O2)
64r' Frans MAES, v., tegen Pierre GILLES, h. voor bctaling van hoppe. (?)
Frangois OUDOORE, v., tegen Mathieu BOITEL, h., voor laken, kleed, kousen en goederen uit de
winkef . (14 12 l1O2)
64v' Benoit SCHERRIER v., tegen Jean PETIT, h., voogd van de kinderen van Meester Theodoor PETIT, voor
'vin de carité', hooi en havcr. (03-1703)
Michiel VANDEZANDE, h., vraagt buitengwone rechtspraak over een hypotheck tcn lastc van Adriaen
63ro

ROUSSÉ. (?)
Frans FLAHAIIW, v., tegen Mathieu BOITEL, h., rest van levering laken.
Jaques QUALDRY, v. tegen dezelfde voor laken uit zijn winkel. (10 03 1703)
Jean MESSELEIN, v. tegen Elie Gregoire DU FLOCQ, h. voor levering van stof. (10 03 1703)
65v' Nicolas BABILAERE, Jacqueline en Thérèse, zijn dochters, v., tegen Elie Grcgoirc DU FLOCQ, h., voor
stof en geleend geld. (10 03 1703)
Nicolas BABILAERE, v., tegen Albcrt VAN PEENE, h. voor persen. (?)
66 ro Louis MASSELIS. v., tegen Jaques CA[ÀVERAT, h. voor de aankoop van 'terre à labcur'. (15 01 1703)
Pierre DUPONT, v., tegen Nicola GONTIER, h., voor de levering van stoffen. (01 03 1703)
66vo Frans HERMEL, v., tegen Nicola GONTIER, h., voor stof. (29 03 1703)
Raphaël MARCY, v., tegen X (niet vermeld) voor levering van koeien. (03 1703)
6'7 r'
Charles DE VOS en Pierre BECQ, v., voor handelsgoederen. (01 03 1703)
Frans VANDEZANDE, v., tegen Pierre BECQ, h. voor handelsgoederen. (10 05 1703)

65r'

la

De 'nulde'-intimatie is de laatsto kans. Je kon 'replikeren', 'dupliceren', 'triplicque doen'. Volgens de "costuyÍnen" was daar een grens
aan. Al hcbben we tot de "septuplicque" gevonden de keure gewaagdc slechts van drie kerel lerugkomen en dan had men de 0-intimatie,
Ma.w. intimatie = 4intimidader'/, dagen, dagvaardigen. uitnodigen.
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Franqois BUTSEL, v., tegen Jean Baptist BONTE, h., levering van bicr. (tot 21 01 1706)
Mailaert DANNEEL, v., Pierre CAPPELLE, x de wed. van Phillips PYL, h., voor 'mondkostr6'.
(01 03 1703)
Frans VANDAMME, ontvanger van de kerk van O.-L.-Vrouw brengt tcr vicrschaar land in de
Hagebaerthoek palende west aan de nieuwe weg oost en noord aan de kinderen Jean ROUVROY.
(.06 12 1701)
Frans BUTSEL en Jean Bertholomy ROENS (borg) tcgcn dezelfde KARDINAAL (?). (13 08 1703)
Frans VANDAMME brengt ter vierschaar landerijen aan de Casseldreve om een rente te regelen.
(05 07 1703)
Gillis Benoit SCHERRIER h., tegen Nicolaas PYCK, v., levering Íàgoten3?.09 08 1703)
Jacques Albert PLAETEVOET, v., tegen Frans COLVENAERE x Christien TUYGHE (HUYGHE) h.,
voor levering van stoffen. (15 06 1703)
Cornil DE COESTER, v., tegen Jean DE COESTER, garant, die de eis doet ten laste van Raphaël
MARCY, h., rolle van dagingen. (05 07 1703)
De weduwe van Pierre PLADYS, v., tegen Charles LE LEU, curator bij Frans Charles COURTOIS in
Rijsel voor levering van goederen. (19 10 1703)
Michiel KIECKEN, v. tegen Georges SCHREVEL, h., omwille van levering van bier. (07 02 l7O3)
Jean DE HAESE procurator in de stad kreeg als 'cession d'action des receveurs des routes seigneurailles'
van Jaques BULCKAERT en Piere MAERTEN landcrijcn dic toebehoorden aan Jean DEVOS in de
Hipshoek (01 12 1704) - verachterd.
Pierre DEPUYDT v., tegen Louwys VAN RENYNGHE, zv. Jacques, h., levering van 'tripes'.
(0r 07 1703)
Jacqucs BULCKAERT en Pierre MAERTEN, ontvangers van heerlijke renten over de wegen, die de
hypotheken neerleggen van Louis VAN RENYNGHE, die woont in Bcllc cn de wcduwe Guille
WULLEM uit Ieper. De goederen liggen in de Schoudemont en zijn bewoond door Pierre KESTIER en
palen aan de Casselstraat. (11 02 1703)
vervolg, met goederen oost aan de 'ruelle de Proven'
Pasqué DRUANT vraagt de vcroordcling van de weduwe Piene PLADYS om een renteregeling.

l0 1704)
Pasqué DRUANT rcageert ten laste van de weduwe van Jean BIERMAN om een rente. (12
ló99)
Charles Bertin BUTSEL, baljuw v., tegen de weduwe Jacques Cornelius BEAUCOURT, h., om de
(09

13r"

0l

levering van stoffen cn gocderen uit de winkel. (20 03 1703)

73v' De weduwe

Jacques PLADYS, v., tegen Jacques CUVELIER, wonende op de Iperdamcouterss voor de

lcvcring van stoflèn.
7

4r"

Jacques Albert PLATEVOET, h., eveneens om de betaling van sroffcn (rest; 17 OZ 1704)
Pierre DU PONT v-, tegen Nicolays PYCK, h., voor de rest van de betaling van 'fagoten( (06 12 1703)

Georges SCHREVEL h., voor de levcring van klein bier. (27 02 1702)
4v" De weduwe van Frans SERUS, v., tegen de weduwe Jaecques MORTELET drogist te Ieper, h., voor
levering van goederen. (06 l2 1703)
75r" Adrien GARRE tegen Jean SICQIIET, handelaar in Ieper, h., voor geleverde goederen. (06 12 l1O3)
Jaques DEVLOO, v., tegen Augustin VANDAMME, h., voor levering van groot en klein bier.
7

'15v"

(11 r0 1703)
Jaques KIEKEN x wed. Guille DEDRIE, h., tegen Charles DE GOMME, handelaar wonende in Ieper,
voor de betaling van de rest van de levering van wijn. (20
1703)

0l

'76r"

76v'
77r'
'17v'
78ro

Rapphaël MARSY, h., tegen 'les deffendeurs' voor de schade die hij geleden heeft. (05 07 1703)
Michiel VAN DE ZANDE met transport van Meester Jaques DE GEUS, h. tegen Jean DE HAEZE en
Jean Baptiste VAN DER CRUYSSE, rentenier en eigenaar van de hypotheekrente. (02 l0 1703)
Jean Baptist VAN RENYNCHE h van garrant ten laste van Cuilliaeme DE HAZE volgens 'copie dc
demande' ( 1705)
Maillaert VERHAEGHE, v., tegen Jaques CHEYS voor koop van leder die hij laten liggen heeft.
(06 03 1704)
Frans D!,MEY, v., tegen Nicolays VAN RENYNGHE, DE VOXVRIE voor de helti van de prijzie:
'priserie3e' (08 10 l7l3)
Adrien LAIIWERS v., tegen Pierre VAN DEN AMEELE voor de levering van bier (19 I I 1699).
Cornil HALAWYN, h., voor de rest van een Íente en levering van 'sucrioen' (sucrion) (07 11 1703)

ró

mondkosl = onderhoud- tafelkostFagoten = Fagotten of ryzen. dun houl dat in 'bussels' wordt gebonden. Het fasseel was eerder een bundeltje dikter brandhout.
Iperdamcouter = Guido Gezellestraat, nu.
"t'P.isie
= Vatt 'prijsbepalen', het geschat bedrag; de vergoeding die e€n vertrekkende pachter onívangt wegens bcmcsting en bezaaiing van
het land.
rr
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Adrien LAUWERS, v., tegen Piere VAN AMEELE, h. levering van bier. (23 01 l1O4)
Jean GHYSEL, v., tegen Cornil HALEWIJN, h. voor de levering 'sucrioen'. (07 I 1 1703)
Jean BONTE, v., tegen Jean VAN HOUCKE, h., voor 600 persen.
Frans BOUVET, v., tegen Piene DE BAENE (méme BAENE), h., rest van levering 'fagoten'.

(0r 03 1703)
79r"
'79v"

Pierre HAESEBAERT, v., tegen Pierre DE BAENE, h., voor de levering van 600 pcrsen (bandegaesao)
en 500 'rozejaers'. (09 10 1704)
Benoit SCHERRIER, v., tcgen Jean LEBBE, 'hoste', waard, in "den Hooghen Zwynlande" (Haute
Swynlande), h., voor de levering van klein bier, brood en beleg, weiden van zijn paard. (23
1704)
Cornil DE COESTER, y., tegen Raphaël MARCIJ, h., voor de helft van de aankoop van drie koeien

0l

80r"

{23

0t

1704).

80v' Antoine (mëme), v., tegen Guilliaeme ROOHAER, h. voor 'mondkost'

8lr'
8lv'
82r"

{

0l

1ó96. (23

(depense de bouche)

0l

1704)
'Damoiselle' Annc Pctronclle DE VOS v., tegen Frans DEWULF, handelaar van Ieper, h., voor levering

sedert 15

van handelswaar sedert 20 05 1703.
(Geschrapt) De wetl. van Meester Franciscus SURRUS, v., tegen dezelfde voor dezelfde reden.
Guilliaeme Benoit SCHERRIER, v., tegen Jean Baptist DU FLOUCQ, gehuwd met de weduwe van
Jaecques Cornil BEAUCOURT, h., voor de rest van de levcring van handelswaar (17 10 1704).

-

Banderoede 'pers', waarmee men kan vlechten voor dakwerk, vensterrooster. De geerde
dan het 'roozejaer'. Die peÍs was grcler en ze werd gebruikt in de hoppevelden.
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roede is veronderstellen we een kleinere 'pers'

Het stamhuis van de Franse Bourbons en Orlcans

Lodewijk IX

o
Filips IV

Robrecht van
Clcrmont

o
Lodewijk van
Bourbon

o
Hendrik IV
(

1589- 1610)

x MaÍgareta van

Valois
x Maria van
Medicis

o
Lodcwiik XIII
l6 r 0-43)
x Anna van
Oostenrijk
(

o
Filips van Orleans

Lodewijk XIV
(r

643- 1715)

o

o
Dauphin (171l)

Filips de Regent
(1121)

o

o

Lodewijk,

Ie

Lodewijk,
hertog van

Filips van
An jou (Filips

Boergondië

V koning van

(1712

Spanjc)

Lodewijk Filips
Egalité 1793

o

o

Lodewijk XV
(17 15-'7 4)

o
Lodewij k XVI

Ferdinand ( I 842)

LodewijkXVIII

Karel X (gr.

(1774-t792)

van Artois
( 1824-30)

(graaf van
Provence)

(18r4-24)

o
Lodewijk XVII

S]"f&6zr

Stamtabel van de Habsburgers

Leopold

0
Frederik
(

III

1440-93)

0
Maximiliaan I

(1493-lsl9)
o
Filips dc
Schone

o
Karel V
( l5 l9- 1556)

Ferdinand
(

I

Maria van

1ss6-64)

Hongarije

o

II

x Lodewijk

Maximiliaan II

Karel van

(1s64-76)

Stiermarken

+

o

Rutlolf II

Albrecht

Matthias

(1576-r612)

x Isabella
van Spanjc

(

Ferdinand
( l6 r 9-37)

II

o

l6l2- l9)

Ferdinand

III

(1631-s])

o

+

Jozef I

Leopold I
( l6s8- l70s)

(1705-l7l
Maria Jozefa
x August III
Van Saksen

l)

o

s

Maria Amzrlia
x AlbÍecht vII
(1742-45)
Van Beieren

Karel VI (1711'40)

s

Maria Theresia
x Frans I ( 1745-

65)
Van
Lotharingen

o
Jozef II
( 1765-90)

o

o

Leopold

ll

(1'l90-92)

o
Frans I

I ( 1792-1835)

o
Fcrdinand IV (1835-48)

Marie Louisc
x NAPOLEON

I
o
Napole«rn

Frans Karel

o
Frans Jozef
(1848 1916)

Karel Lodewijk

Maximiliaan
k. v. Mexico I

o
o

o
Rudolf

Frans
Ferdinand

(188e)

(19t4)

Otto

o
Karel I (19161918

SZS**'zz

De Spaanse Habsburgers

Karel V
( ls l6-s6)

o
Filips

II

1556-98)

(

o
Don Carlos
( r568)

Isabelta ( 1633)
x Albrecht
van Oostennjk

Anna x

I'ilips lV
(r621 6s)

Filips III
(r598-162r)

o
Lodewijk XIII

Maria Anna, x
Ferdinand

III

van Oostenrijk

s

koning v.

Frankijk
{l
Lodcwiik XIV
gehuwd met

Maria Theresia Karel II
( r66s-1700)

Margareta

x Lcopold
van

Theresia

(1e3-17r5)

Oostenrijk

o

o
Lodewijk

M

Le dauphin

x

071r)

Maximiliaan

ia Antonia,

VI
t7tl-1140

Jozef I

Karel

(r70-5-r711)

Van Beieren

o

+
Lodewijk

Filips

v

(170O-

o

46)

Lodewijk XV

x F.lisaheth
van Parma

Kon. van

Jozef Ferdinand

Frankijk
o
Ferdinand

VI

(r7 46-s9)

Karel

III

Filips

(1759 88)

+
Karel IV
(r

Ferdinand IV

Kon. v:rn

788- 1808)

Napels en

Sicilie

o

(

1759-

l806xr81s-2s)
Ferdinand

VII

Don Carlos

(r8l4-1833)

o
Isabella

(l833-l868)

o
Àlfons

XII

(r875-l885)
x Maria
Christina
(rcgcntcs
1

885- r 902)

o
Alfons
(

XIII

1902-r 93 l )

+
Alfons

J

uan
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Comoditeyten vande Borghershuysen.
Uit SAP 518: Bestuur Lode*'ijk XIV
Desegher Paul Johan

1678

Lodewijk XIV heeft de Spanjaarden verjaagd en het Westkwaíier ingepalmd. Fianse troepon zullen "in

garnisoene " komcn naar Popcringe.
Om de inkwartiering vlot te laten verlopcn, moet het stadsbestuur vooraf aan de Fransen een gedetailleerde
beschrijving voorleggen van de accommodatie die de woningcn in stad en omgeving bieden.
Griffier Philips Raule heeft zich aan zijn schrijftafel gezet en op een tiental bundcltjcs grote A-4 vellen per straat
de bewoners neergeschreven.
Hiermee gewapend zijn een aantal bedienden de huizen langs gctrokken om er de staat van op te nemen. Hierbij
letten ze vooral op de beschikbare ruimten en de verwarmingsmogelijkheden.

In dit eerste deel bezoeken we de oostzijde van Poperingc.

LE GRAND MARCHE
Jacques Wanten
il y a une chambre et une vaute en haut, et cuisine, et y a une cstablc dcrriere, une autre place ou
a des vaches ou l'on pcut fairc du feu, ces deux estables sont pour mettre 4 ou 5 chevaux.

il

il

y

Josse Van Beveren
il y a deux chambres en haut dans l'une l'on y fait du Í'eu et une cuisine en bas,
et pctitc place derriere ou on met du bois.
Jean Blancart
il y a une chambre en haut ou il y a du houblon une chambre en bas, une
ou 8 chevaux, et estables ou sont ses moutons et une granze (= grange!)

cuisine

une escurie pour 7

La vefvc ProventisÍ
il y a une vaute, une chambre cn bas ct cuisine avec une estable pour deux ou troix chevaux
La vefve Robert Proventier

il y a deux chambres en haut ou il y a du houblon, et unc pctite chambrette ou l'on
il y a troix chambres en bas, et une petite estable pouÍ deux ou trois chevaux.

ne fait pas de feu, et

Pierre Van(dcn) Broucke
il y a une chambre en haut et unc cuisine en bas
Jean Thijbault

il y a deux chambres en haut ou I'on fait du feu, et une autre petite chambrette, deux chambrette en bas,
ct une cuisine avec une escurie pour [2 chevaux et bourloire (boltra), plaine de chevaux de Monsieur le
chevalier de Sourain
Mattheus de Ghelcke
il y a une chambre en haut et une cuisinc cn bas, et derriere une petite cuisine
Clais Babelare

il

y a une chambre en haut plaine d'houblon ou l'on ne Íait pas de feu et une cuisine en bas

Les enfans Jacque Folque
iI y a deux chambres en haut dont on ne fait quc dans l'une de feu et l'autre est plaine d'houblon et il y a
une chambre en bas et une cuisine, et place ou I'on met le bois.
Kaart: Verheerlykt Vlaandere, 2" deel, Anthoni Sanderus'. zicht op Popennge
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Jaques Van Renynghe fils de Matthieu
il y a une chambre en haut, une autre en bas, et deux petites cuisines et petite place ou

l'on met le bois

M'" Jean Bertholomeus Roens

il y a une chambre

en haut, une chambre en

bas vaute et cuisine

La prevosté ou que est logé Monsieur lc Comtc
La maison de ville
ou est le magazin il y a deux chambrcs cn haut et deux en bas
Jaques Fornier
il y a une chambre en haut, uno cuisine et petite vaute en bas
(in de kantlijn) en cette maison il y a deux menages

Andre Masselis fils de Maillart
il y a une chambre en haut et une petite cuisine en bas avec une autÍe petite derriere
Pieter Galle

il y a une chambre

en haut et une cuisine en bas

La vefve Louis Druant
il y a une ohambre en haut et tleux petites cuisines en bas
Jacob Ellebout

il y

a une chambre en haut et une cuisine en bas avcc

pctitc cuisinc derriere

Ernestus Brant
ou il y a une chambre en haut une petile cuisine en bas avec une autre petite cursine derriere, il y a aussy
unc pctitc cstablc ou il y a du bois
Francois Bcntcn

il y

a une chambre en

haut cuisine

en bas et une mechante

(= in slechte sraar) estable pour dcux ou

troix chevaux
Louis Baqueroo
il y a une chambre en haut et unc mcchantc cstable pour un ou deux chevaux
il y a aussy une cuisine
Richard Cambraij
il y a une chambre en haut et deux petites cuisines, avec une petite place deniere ou l'on quit le pain
Jean Roens F(iliu)s Jean
il y a deux chambres en haut dans l'une il y a du houblon,
cuisine et autre petite placette ou l'on met du bois

il y a une chambre

en bas et une petite

Jaques Warneijs
il y a une chambre en haut une petite chambre en bas et petite cuisine derriere avec une estable ou I'on

met le bois pour I ou 2 chevaux

Guill(aurn)c De Swarte

il ij

a une chambre en haut cuisine en bas, et unc pctitc cstablc ou on mct le bois derriere pour 1 ou 2

chevaux

La vefve Jacob Buyck

il y a troix chambres en haut

une vaute en bas, avec une autre chambre cuisine et fort grande escurie

pour mettÍe 20 chcvaux

S_fla'*e'zo

LEVERSTR4TE]
Jean Lebbe

il y a deux chambres en haut

une vautc ct

cuisinc

une estable ou

il y a des vaches et une autre pour 4

ou 5 chevaux et une granze.(.ricl)

Lambrecht Van de Goestecnc
if y a une chambre en haut plaine descorces (= écorches =schors) et houblon
une chambre en bas ou est le corps de Barde í- vlachtlokaal) et une cuisine avec une autre petite
cuisinc, ct aussu unc petite estable ou il ny (sicJ) peut estre qu' une vache
Les enfans d'Augustin Loijs
ils ont une cuisine et petito place ou on met le bois

Leopold Danneel
il y a dcux pctitcs places en bas ou on peut iaire du feu
Pierre Packoo
il y a une petlte cuisinc sans plus
Jaqucs Fe ijs

il y

a une petite place comme dessus

La veÍve Jean Folcque

il

ny a que deux cuisines

La vefve de Jean Van Renynghe
cllc n'a qu'une chambrc ct une pel.ite cuisine

M'" Picrre Huyghc

il n'a qu'une cuisine et une chambre

en bas et petite vaute ou on nc Íait pas dc Í'cu

Jaques Pierins

il y

a une chambre et une

cuisine et une estable pour 2 chevaux

Mailliztrt Wilsoet
il ny a q'une petite placc ct cuisine
La vefve Caerel Chaland
elle a une petite place incapable de loger quelqu'un
Jean Quignon
un petit lrou ou on peut faire du feu
Jean Le Rou
il a une place ou on fait du feu

Mattheus De Bijsere
comme dessus

Chr(isti)acn Verschcurc
de mesme

Jooris Cocmelck
de mesme et pour mettre 1 cheval

Carel Quctstrorj
de mesme une place a feu

I

De l-everstraat was gelegen bcgin Veurnestraat, te beginnen aan de CroÍe Markt tot aan de Doomstraat.
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Jan Hauwen
une cuisine seulement

Ferdinandus Van Renijnghe
il a deux chambres en haut dont l'une est une petite ou on ne fait du feu, il y a une vaute et deux
cuisines ou chambres en bas et une place derriere ou on met le bois et escorches
Jean Bollaert

il ij

a unc chambrc cn haut

ct unc cuisinc ct pctitc placc pour mcttrc lc bois la chambrc d'cnfant est

plaine d'houblon
Andre Masselis fils de Pierre
il y a une chambre en haut et une chambre et cuisine en bas et une place ou il met les escorches

e1

bois

Pierrc Boonc
cette maison occupe la femme de Danneel Penneman elle a une chambre et cuisine en bas, et une
chambre en haut ou on ne fait de feu comme aussij une petite cuisine derriere
Jaques Vrambout
il a une vaute une chambre en haut et chambrette en bas avec une cuisine et

bourloire

Danneel Brats
une place ou on fait du feu

Adriaen Tristram

il

a deux places ou cuisines ou on fait du feu et une autre ou on ne fait pas de feu

Jaques Saves
une place seulement
Jaques Vermeersch
il a deux mechantes places ou on fait du feu

P(ierr)e La Rue

il

a une chambre ou on ne fait pas de feu,
mettre une vache.

il a une vaute on I'on

en fait et cuisine, et une estable pour

Mt" Ivan Mazcman
a deux chambres en haut on il y a du houblon une chambre en bas et cuisine et une estable ou on ne
pgut mettre qu'une vache

Andre Diedeman
il n'a qu'une cuisine et une petite place en haut
Guill(aum)e Van Ruyten
il n'a qu'une cuisine et une autre petite cuisine ou on cuit le pain
Preter Gauwen

il n'a qu'une place ou cuisine
Robert Herrou

celuy cij est dehors la ville
Jean Tecchele
il a une mechante chambre et cuisine en bas

SAa$,tzs

IPERDAMCOUTTERE2
Jan Van(de) Winckcle
une escurie pour trois

cheval I chambre basse I

en hault a faire feu et une sans chemine

une brasserie
Joachim Lauwerens
deux plaches bas une en

hault

une escurie pour trois

chevals une bouloire

Picter Calloo
une chambre

Bertholomeus Lc Roy
deux chambre une hault et une basse une escurie pour 3 cheval et une estable a vache pour 3
sa farine 2 chambre bas et un chambre haulte sans monte (= trap ? )
(.in de kantlijn) un hangar large

V(idu)a Merlevede
2 chambre basse une pet4te quisine et une esquirie pour 4 cheval

Jooris Van Thuync
I chambre basse une

haulte

une esquurie pour 2 cheval

Chr(isti)an De Lansheere
une plache basse et deux petijte haulte
une esquurie pour 8 chevals

Anth(oin)e Verbeke
une petijte plache basse et une haulte
La vefve de Jooris Van Thuyne
unc plachc bassc et unc mechante haulte

La vague (= verlttten) maison de Maric van Renynghc
une basse et une haulte avecq une brasserie
Jaques Renawe
une basse et une haulte
( late

r b ij g e s c hreyen) Anth(oin)e Hacquet
ut supra

Clais Coemelck
une plache basse et une petijte escurie pour 2 cheval
(

later bijgeschrelen) Vincent de Roode

t

hautte et une basse une estable pour 2 cheval

Anth(eune)s Hecket
{geschrapt)
Jan de Roo
une plache basse et une

haulte

un petijt hangiir et une petijt plache et une aultre plache

Soupply Donchel
int sel(ve) huys

I

Guirio Gezellestraat tot aar de Paardemarkt, vermoedelijk geeft de griffier hier geen onderscheid gemaakt tussen
verschillende straten, omwille van het grote aantal persoonsnamen aangegeven onder deze straatnaam.
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Anth(oin)e Veryser
une plache basse une

haulte deux petijte plaches

a

faire feu derriere et une estable pour 6 chevals

La vefve de Guill(aume) Verlynde
une plache basse et une merchanse salle
Jan du Mon
une plache basse et une

haulte deux

estables pour cheval et hangar petijt et estable a bois

Mathieu Boitte
une

quisine

une chambre haulte et encoire une

haulte

une escurie pour 3 cheval

Jan Kcignc

2 plaches basse
(met de vorige verbonden door een accolade) W(iduw)a Jan Hauwen
(ldem) Catheline Prevost
Jaques Sys

deux plaches basse

(later bijgeschreuen) Vij(duw)a Claijs Verhaege
une plache basse

La maison de Paeschier Gauqiere
(geschrapt)
(later bij gesc hreven) P(iete)r Maris
une plache basse

Pictcr Dc Puydt
(

late

r bij ge sc hreven) Jacq(ue)s Ferlu
une plache basse

Pierre Baillaert
une plache basse

W(iduw)a P(ierr)e Pattyn
une plache basse une salle et estable a vaches ou sont 3 vaches
Jan Rentrd
une plache basse et une fume chiminó

Guilh(aum)e Rogicr
Jacob De Worm
3 plaches basse

La vcfvc dc Sandcr Michicl
une plache

Elias Milon
une plache passe (.sic/)
Jan Goossen
une plache basse

SflA$sso

Jaques Quintereel

ut supra
La vefve d'Andrien De Puydt
ut supra
Maerten Seel
ut supra
Joos Keersebilck

ut supra
Francine Winters
ut supra
(geschrapt) La vefve Jaqus Seel
modo Janneken Lucus
ut supra

(later bijgeschreuen ) Christinne Smedts
une place
Joos Pijl

une plache basse une quiseine basse. un petUt hangardt
La vefve de Frans de Puydt
une plache

La vefve de Gille Debruyne

P(ien)e Verbeke
een platse (sic/)

P(iete)r De Puydt
2 petijte plache
Pierre De Puydt vieufve
une plache
Joos Loosknecht

(later bijgeschreuez) Guill(au)me de Puudt
2 plaches unc meschante estable
Louys Couchet
une plache

La vefve Louys Carton
une plache

Gille Bocket
une plache

Christine Herman
ut supra
Andrien de Meullenaere
une plache

S.flffusr

La vefve Augustin Myle
une plache
Jan Van(den) Broucke l'anchien
2 plaches une estable pour 4 chevals

P(icrr)e de Keuwere
une plache
Jacob Van Darnmc f de Gilain
une plache, une grange, et une escurie pour 3 cheval

La

te
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La Croix de \ostre

Zag hct stratcnplan aan dc oostzijdc van Popcringc in 1678 als bovenstaandc kaart cruit'l

LA RUE D'IPRE
L'hostellerie de St George
Jooris Parmentier

La vefve Michiel Manie
1

plache basse et une hautte avecq fonvuerie ( ?)

Jan Ferron
Jan Loys

Clais van Thuyne

S-fl"f*asz

Clais Waterleedt
plache basse et haulte une pet|te voute
un petijt hangaer

La vefve Michiel Questroy
une plache basse et une haulte avec

lavvoir

La maison de Jaqus Malbranke
deux plaches basse une haulte, une petijte estable et une quiseine deriere

La vefve Jan Babelaere
deux places basse et une haulte avec une brasserie

La vefve de Piere de Beuf
deux places basse et un hangard ou estable de bois
Charel Chalant
plache basse et plache haulte

La vefve Jaques Steven
plache basse et haultc
Joos Loys

plache basse
Jan Van(den) Goesteene f(il)s. De Robert
2 hangaer au bois
des estables pour 9 chevals, 4 plaches bas et une petijte quiseine

La vefvc P(ierr)e Jolc
I plache et petut ouvroir
Nicolas Van Maerle
3 plaches et une petyte quiseine deriere et un hangaer
Jan George

2 plaches

La maison des pauvers enfans
2 plaches en (de) hangherd
Jooris Hoornaert
I plache
Jan Francois Blankaert

I

plachc haultc ct basse escurie forme quisinne 2 chevals

Pieter Beuten

I

plache

P(ierr)e dc Schildcre
une vineigreire
une estable jouindant a lun lautre tant vaches que cheval
unc graingc brasserie

I plache

basse et haulte

Jaques Fournier

3 plaches une escurie 6 cheval une bouloire

S^fl.A$sss

La vefve P(ierr)e de Schryfvere
2 plaches
Pierre de Snouck
2 plaches une escurie 4 chevals
I petyte establc a vache un pachuijs

Andrien Ryspoort

I plache
Cornelis Strosse

l

plache

Jan Bekaerl
1 plache basse et haulte
estable pour un cheval

Andrien Goudenaere

l

plache

Jaqucs Steven

2 plaches un hangaer

Andrien Verstraete
2 plaches un hangaer au bois

REKHOF
Robcrt Prcmcsquc

I

plache et

Passchier Braedts
1 plache,

ouvroir

ouvroir

Joos Ghys
2 platsen en(de) 2 werckhuysen

La vctvc Cornillc Hoornacrt
2 plaches ouvroir et meschant estahle a bois

P(ierr)e de Dammere
2 plache ouvroir et teinturie

Mahieu Arnoult

I plache et ouvroir
une petyte meschante estable
Jan Dancl
3 plaches et une meschante estable un

ouvroir

P(icrr)c dc Snick
2 plaches
Piere Soyer dit Porret
2 plaches
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Piere Keettebaete
l plache

Anth(oin)c Quignon

I plache
Sebastian Onof
1

werckwinckel 4 pl

Clais Ha-sebrouck
2 plachcs
Piere Meerschaert
2 plachcs

Fran(choi)s Peutvinck

I plache
Chr(isti)an Keettebaete

I plache
Jan Paresis

I plache

LA RUE DE MESSINES3
Ch(a)rl(e)s Roothaert
deux plaches bas 2 en hault
une escurie pour 3 chevals une bouloire

La vefve Nicolais van Calais
une plache

Nicolais Van Renynghe

I

plache petyte escurie 2 chevals ouvroir

Joos De Molder
une plache en bas une haulte, une forte petyte estable

La maison vague de Marie Van Renynghe
2 plaches

Leonore Pours
3 platsen une estable en forme descurie
et en hault lon ne pue faire feu
escurie pour I cheval
Anth(oin)e Saves
1 plache ct

ouvroir

Jaspar Wickaert

I plache

I G"bo..n en getogen Poperingenaars gebruiken
deze naam nog voor de Prof. Dewulfstraat
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Jan Maerten

une brasserie une mouterie
3 plaches escurie 5 chevals
Jan Berten

2 plaches
Jan Van Aelst

unc plache
Jaques Van Renynghe
une plache

Hubrecht de Keulenaere
une plachc
Jan Feys
1 plache

La vefve Clais Dour
2 plaches une estable a vaches
une grange petyte
Jaques Vercruysse
une plache

Anth(oin)e Goddelieve
une plache
Jaques den Trooster
une plache

Claude de Keulenaere
une plache

W(iduw)a Jan Mocnacrt
une escurie pour 20 cheval
une quiseine trois plachcs bas ct deux haultes
La Vefve Jan de Wulf
une plache

Danel Le Roy
2 plaches bas et une

haulte

un hangar

Michel Janssens

I basse

une haulte

Chr(istia)n Ramaut
2 plaches

Jooris Elle
2 plaches une quiseine, une estable pour 4 chevals

une brasserie
Les enÍans de Jaques Folcquc
une grange et estable sans latelier
un hangar l3 plaches
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P(ierr)e De Witte
une plache une quiseine et estable a vaches
3 vaches, ouvroir

Matheus Cappelle
unc plache
Pauwels de Corte
unc plache et

ouvroir

Michiel de Reckemaker
une plache

Andries Ketebaete
2 plachc ct une pctijtc cstablc 2 chcvals
Mahieu Gombert
unc plache

LA CROIX DE ST JAN4
La vcfve Mahicu Gombcrt
une plache

Andries Blaen
une plache
Jan Brasseur
une plache
Jan del Maire

ut supra
Louys Tollairc
ut supra
Andries de Meullenaere
2 plaches
Jaques Fockenberghe

2 plache
Frans Debyser
une plache al te cleen

(in ander handscàrf) Berth(elom)e(us) De Seure
une plache

La vefve de Joos Loosknecht
une plache

I-a maison de Francois Ricourt

La vefve de Rodolf Hauwen
une plache

4
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Jacob Tacket
une plache et petijte salle

M'" Jan Fobbert
une salle, une

plache

une meschante quiseine, un hangaer, et un petijt (sic1)

M* Guilh(aume) Van Dolcre
trois plaches, et une quiseine deriere, une estable pour 4 cheval et des petijt hangar
Jooris Ramaut bollengier (-- boulanger = hakker)
une plache et une boulangerie
Jan d'Haese

2 plaches et une petijte quiseine deriere
une brasserie unc grangc ct cstablc a vache, joinct unc petytc cstable

Anth(oin)e de Lansheere
2 plachcs unc pctytc quiscinc unc cstable pour 5 chevals
Jaques de Preys
une plache
Joos Vulsteker et Charlcs Lc Fcvrc
une plache et petyte quiseine, une salle

Jooris Ramaut f(il)s de Chr(istia)n
une plache et une salle
(

late

r

b

ij ge schreuen)

Vij(du)a Bourry

unc plache
Jacob Kestelin
une plache et une sans

chimineij

une petijt quiseine deriere

Chilain Bervoet
2 plaches basse une petyte quiseine, une petijte estable
Jao<.rb

Verschaeve
2 plaches, une bouilloire

(later bijgeschreven,) Jan Roens
4 plaetsen un estable pour 2 scheval et un hangard
Jan Roens f(il)s de Vincent
une plache une petyte estable pour 2 cheval

(later bijgeschreuen) Vij(du)a Gillis Kersebilck
une plache
Jaques Melis

une plache et petijte estable

I

cheval

Maillaert Trissensoone
une plache

Christollèl Baelde
une plache
Jaques Fontaine
2 plaches

SA9$,*'tt

Jan Van Damme

2 plaches

P(ierr)e Bonte
3 plaches basse une brasserie une grange et establc pour 3 chevals

Fran(coi)s Peutvinck
une plachc

Cuilh(aume) Saige
une plache
(

geschrapt) Jooris Verclytte

V(idu)a Fran(choi)s Elleboos
une plache

Chr(isti)an Ramaut f(il)s de Chr(istiae)n
une plache
(

later bijgeschrever) Jooris Verclitte
une plachc

Guilh. Ogier
une plache

VROONHOF5
Maillaert de Winter
une chambre en bas et une en hault

Pieter Bierman
Les enfans de Jan de Vos
2 chambres en bas 2 chambren (sic !) en hault et ung logc a mcttrc dc bois

La maison de la vefve P(ien)e Van Renynghe
une chambre en bas, une bonne cuisine par derriere
une chambre en hault et deux plaoes a mettre 12 chevaulx

Fran(choi)s Bollaert
unc chambrc cn bas unc chambrc cn hault
et une loge a mettre de bois capable a 3 chevaux
Jakeline Van(der) Fosse
une chambre en bas une chambre en hault
unc loge, a bois, pou(r) 3 chevaux

La velve de Fran(choi)s De Schottere
unc chambre cn bas, unc pctytc cuisinc par derriere
une petyte chambre en hault

Diericq Loys
in twee platsen kanmen vier maecken en(de) een stal om vijf perden te stellen

5

Lag vermoedelijk vroeger waar vandaag het RMS gelegen is.
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Jan Bakcroo

in twee platsen kanmen vier maecken en(de) een keyn (sic /.) stal
Jan Pillaert
een kleyn platse om vier te maecken

Fran(choi)s Cappelle
in den platse vier kanmen maecken een kleyn stal om houdt te legghen
Jan de Drye
een keuken twee kamers beneden om tc macckcn
een vaulte met twee herden en(de) boven oock een platse om vier te maecken
en(de) een kleyn koestal

Octavian de Lansheere
in twee platsen vier canmen maecken en(de) een vloer
Piere de Backere
une petijte chambre en

bas

ung chambre en hault

Jooris Strosse
une chambre en bas une chambre en hault, et une pctijte loge au bois

Mons(eigneu)r Le Commissarrc
M(ait)re Ghilain Wenis
une cuisine, une chambre en bas,3 chambres en hault une grange, et une escurie
Jaques Haerynck
une chambre en bas ; une petijte cuisine, et une chambre en hault
une escurie pour deux chevaux

Mahieu Van Belle
une chambre en bas, une chambre en hault, une petUte loge a mettre du bois, et non propÍe pour des
chevaux

Nicolas Dc Vos
une petijte chambre, une petijte cuisine, une chambre,
une brasserie et une grange

Dierick Plockelain
une chambre en bas et la potterie

La vcfve dc Francois Picrcns
in vier platsen vier kanmen maeck(e)n ende een scheure om te stellen twaelf peerden
m(emori)e dat tot Dyeryck Schotc is een platse om vier te maecken en(de) om
twaelf peerden te stellen
Jan Hurtre
een keucken een vaulte en(de) een voorcamer om vier te maecken
in twee platsen stal om twec pccrden ende een hondt stal(len)

Piere de Roode
een keucken en(de) een vaulte om vicr tc maecken een achter platse en(de) een stalleken

SJ^f*6ao

ELSENBRUGGESTRAETE6
Jacob Pattyn

Picrc Arnoud

PEPERSTRAETE
Lievin Platcvoct
in een platse vier te maecken daer neffens een schcurc om tc stellen ses peerden
Noel Van Wittergem
men kan in een platse vier maecken
Robert Volbreght
in een platse kanmen vier maecken
Jan Cornette

maer een keucken om vier te maecken

Fran(choi)s Ravescot
oock macr ccn platse om vier te maecken en(de) een platse om te stellen drije perden

OVERDANI?
Jacob Says
een keucken een vaulte een voor camer om vier te maecken
een stal om te stellen vicr pccrdcn ende een houdt stal

Ferdinand De Swartc
een keucken en(de) houdt stal

Piere del Maire
een platse om vier te maecken

Adrien Herinel
den keucken benedcn en(de) een camer boven om vier te maecken
en(de) platse om te stellen vier peerden

Lieven Schollaert
een kleyn keucken en(de) een achter camer om vier te maecken met ccn stal om te stellen twee peerden
La vefve de Jan de Baenst
een keucken beneden een vaulte om vier te maecken en(de) een camer boven
een schorse stal en(de) een dobbelmcur om acht peerden te stellen
Jan Rocns filz de Jan
een keucken beneden een camer bcneden een vaulte en(de) een achter keucken om vier te maecken
en(de) twee dobbel meueren om neghen peerden te stellen en(de) camer boven te slaepcn

6
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Was vroeger het eerste sluk van de Deken Deboolaan, van de Boeschepestraat tot aan het bruggetje over de Vleterbeek.
Heden ten dage: Boeschepestraat
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Laurens Waterleet
platse om in twee herden vier te maecken
een dobbel meur om houdt te legghen
Jaques Rooms
een keucken om vier te maecken met een gr(ooten) vloer

Pieter Daulsy
een keucken om vier te maecken e(nde) een kleyne vloer

Guill(aume) Haucx
een keucken een voor caemer een vaulte om vier te maecken
een houdt stal met de brauu'erije

Charel Bouve
een keucken Ínet de back keucken om vier te maeckcn
en(de) bachten noch een kleijn platse om vier te maecken en(de) wat om houdt tc lcgghcn

Michicl Macs
een keucken beneden met een gÍ(ote)n vloer
ende bachten een platse om te stellen ses peerden

Michiel Vande Sande
een keucken beneden en(de) een camer en(de) achter ecn klcyn kcucken om vier te maecken achter
platse om te te (.ric l) stellen seven peerden
Jaques Bouve

ccn kcuckcn bcncdcn cen vaulte en(de) een camer boven om vier te maecken
achter een platse om vijfpeerden en(de) een brauwerije
Jan Veryser
een keucken beneden een camer boven en(de) een keucken achter met een houdt stal

LA CROIX DE NOSTRE DAMC
Lc Pasteur de Nostre Dame
twee keuckens beneden een sallette en(de) een voorcamer om vier te maecken
en(de) platse om te stellen ses peerden

M(ais)tre Piere Wanten
ccn kcuckcn bcncdcn een camer om vier te maecken beneden
een kleyn vaulte een platse om te stellen twee peerden en(de) om wat houdt te lcgghcn
Le chapelain Oudoire
een keucken en(de) een camer beneden om vier te maecken
Jan de Preez
een keucken beneden en(de) de schole om vier te maecken
en(de) een platse om houdt te legghen

Sana La Valleë
twee keuckens beneden en(de) een camer boven om vier te maecken

La vcÍve de Martein Hauwen
woonl met Sara la Vaille

8
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Michiel Samelin
een keucken beneden om vier te maecken
Jan Maerten f(il)s de Jaques
een keucken beneden en(de) een camer b<rven om vier te maecken

Michiel Schoonaert
een keucken beneden om vier te maecken

La maison de Jan Paresis
een keucken beneden om vier te maecken
Simoen Blieck
een keucken beneden om vier te maecken
Louys Cortewille
een platse beneden om vier te maecken
Jacocb de Lansheere
een platse beneden om vier te maecken

NOCH OVERDANI
Francois Van Damme Í(il)s d' Augustin
de keucken vaulte en(de) voorcamer daer men vier maeckt
ende een kleijn keucken bachten daer men vier maeckt
Jan Kestelin

i(nde)n keucken daermen vier maeckt
Pieter Rooms
in twee heerden beneden maecktmen vier

cn(dc) gr(ootcn) vlocr
Jacob Kignon
een keucken beneden om vier te maecken en(de) noch een achter keucken
Piere Gauwe le ieusne (= le jeune)
een keucken om vier te maecken en(de) neffens een camer

Christian Rouvroy
in een keucken beneden maeckt men vier
en(de) wat platse om peerden te stellen vooren

In(de) scheure van V(idu)a Meulenaers is de corteguarde (= corps de garde = wachtlokaal) seer periculeus
Jacob Verhage f(il)s de Jan
een keucken beneden om vier te maecken en(de) ccn gr(ootcn) vlocr

(il)s de Jan
een keucken beneden om vier te maecken

P(icr)e Verhaeghe

La vefve Christian Bouve
een keucken beneden en(de) een camer beneden en(de) een camer boven betem(m)ert
al om vier te maecken

achter ecn platse om tc stcllcn vier peerden

Sj"f*6es

(=

met zoldering)

La velve d'Allaert de Meulenaere
twee platsen beneden en(de) een boven om vier te maecken
en(de) een keucken achter

Augustin Liebaert
een keucken beneden een camer beneden om vier te maecken

La vefve Jacob Christiaen
een keucken beneden om vieÍ te maecken en(de) een g(rooten) vloer

Matheus Ghiselen
een keucken beneden en(de) een vaulte om vier te maecken
Fenonine Boonstraete
een keucken beneden om vier te maecken

Mars l)e Meullenaere
een keucken beneden om vier te maecken

Chrispin de Puydt
een keucken beneden om vier te maecken en(de) een kleyn waskeucken

Frans Kignon
een kcuckcn om vier te maecken beneden

La vcfvc dc Fran(choi)s de Vos
een keucken beneden en(de) een camer en(de) een camer boven, om vier te maeckcn, platse achter om
te legghen vijf peerden en(de) een brauwerije

La vefve de Ghilain Verclytte
een keucken en(de) een camer bcncdcn om vier te maecken en(de) achter noch een platse om vier te
maecken

Piere de Roode f(il)s de Ch(ar)l(e)s
ccn kcuckcn bcneden om vier te maecken en(de) een g(rooten) vloer
Jan Van(den) Bouck}outte
een keucken en(de) kamer beneden en(de) een camer boven om vier te maecken cn(dc) cen g(rooten)

vloer
Noel Du Mulier
een keucken beneden en(de) een camer en(de) boven een oamer om vier te maecken
achter een houdt stal om te syn vijer peerden ende een bolteraede

Matheus Fieux
een keucken beneden en(de) een camer om vier te maecken
Jaques Le Roy
een keucken en(de) camer beneden om vier te

maecken

een g(rooten) vloer

Jaques Verhaege f(il)s de Gilain

ccn camer beneden om vier te maecken

Guill(aume) de Bruyne
een kcuckcn cn(de) camer beneden om vier te maecken en(de) boven een drouven hert
(= een gevaarlijke haard ?)
La vefvc dc Mahicu Useel
in twee platsen maeckt men vier, en(de) platse om vier peerden te stellen
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Jan Vermesch (= Vermeers)
een camer beneden om vier te maeckcn en(de) achter een keucken om vier te maecken

Clais Pitgrim

in

een platse vier beneden kan men maecken en(de) achter platse om twee peerden

Jan Oudoire
in een keucken ende camer beneden kan men vier maecken en(de) een houdt stal

La vefve de Clais Van Thuync f(il)s de Michiel
een camer cnde keucken beneden om vier tcmaecken
een keucken achter en(de) de corteguarde

(lil)s dc Jaques
ecn keucken beneden en(de) ecn achter om vier te maecken

Jaques Verhaege

Piere Cauwen l'anchien (= d'oude)
ocn camer beneden om vier te maecken en(de) een kleyn onderlat (= open loods)
Jaques Van Bellc
een camer beneden om vier te maecken

Anth(oin)e Van Eeden
een camer bencden om vier te maecken

Piere Van Damme
nota op dander str(ae)t maer nu bcwoont bij Izack Creus
een platse beneden om vier te maecken en(de) een vlocr

La maison de feu (

-

wqlen) Guill(aume) Scherrier

Jaques Marie

(links in de kantlTn :) abuijs
Maerten Rooms
(links in de kantlijn ) nota vert(ocken)
Jacob Hovcrder
in een camer benedcn canmen vier maecken

La vefve Nicolas Van CraefschePe
nota niet hebbc(nde)
Jaques Carbonnier
een platse beneden om vier te maecken cn(de) achter een keuckenkens

Ferdinande Premesques
een camer beneden om vier te maeckcn
Jacob Seel

een camer bene{en en(dc) een camer boven om vier te maecken en(de) een schoone vloer met een

keucken achtcr

Anth(oin)e Hameauw
een samer beneden om vieÍ te maecken
achter een boot stalken

Jaquemeine Scherricr
ccn camer beneden en(de) een boven betem(m)ert
achter een houdt stal cn(de) vansyden
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Piere Schcrrier
in keucken vaulte en(de) voorcamer canmen vier maeckcn
achter platse om tc stcllen neghen peerden ende een brauwerije
Isacq Creus
nu Woesten

Piere Van Peene
een camer beneden om vicr te maecken
Jaques Del Maire

in(den) keucken op de vaulte en(de) op dc voorcamer canmen vier maecken
La vefve de Francois Danneel
twee platsen beneden om vier te maeckcn
Salemon Huyghe
een camer beneden een vaultc en(de) een backeucken bequaem om vier te maecken
cen platse achter om vier peerden te stellen of meer
een houtstal een scheure en(de) brauwerije

Michiel Quignon
(in de kuntlijn) is doot cn(dc) niet anders als soldaeten
Mahieu Ellebout
een cleyne vaulte een backeucken en(de) een camer beneden om vier te maecken
een stal om vrjf peerden en(de) een scheurc
Jan Ellebout
een camcr beneden en(de) een vaulte om vier te maecken en(de) achter een houtstal
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È,fr' Arch iefsprokkets

In deze rubrick willen wc klcine archiefstukjes brengen die soms wel heel interessant zijn.
Hieronder puhliceren we een toevallige vondst die op het eerste zicht minder belangrijk is. Na vcrloop van het
opzoekingswerk bevat deze bron een schat aan genealogische en geschiedkundige waarde.

Overstroming te Vlamertinge 1727.
Acht Parochies: n' 273
Ollevier Kris
Naar een ooggetuigen verslag opgetekend in het kroniekboek Annaalen van Westvlaanderen door Eerw. Heer
G. F.D. Vandermeulen, pastoor van Roesbrugget wertlt het volgende vermeld:
"Dcn 22 juny l7Z7 weezeruJe Zondag, naer eenen gÍooten overvloed van regen, issed tot Vlamertlnge omtrent ten I I uren
snugtens, een ongewerte opgestaen van donder, bliksem en zoo grootcn slagrcgcn komende uy( den westen. In 't begin van
dit tempeest en heeft den donder niet verwaerlyk gebommeld; maer omtrent ten een ueren, heett het zoo schroomlik geregend
mct zulke grauu,elike donderslaegen en zoo ysselikke blixsemen, dat ik niet en geloove, zegt Vandewynckel, zoo daenig een
wedeÍ gezien te z).n geweest in 200jaeren in deeze quaÍtieÍen, want de wolkcn zyn ncdcrgczonden, en den dontier baerde zoo
geweldigen schrik dat de menschen verschrikten van vreeze: want de aerde wierd zelti beweegd, en de huyzen daverden,
schudden en beefden, dcn regcn vicl van dcn hcmel zoo grauwelik al of de wolken gants nedergedaald hadden. (Noyt en had
men zulken regen gezien l). Hij deurde tot ten 3 ueren naer noene zonder cesseeren2, maer dan heeft het wat beginncn tc
minderen, en men zag tot Vlameíinge naer het eindigen van de vesperen, het \vater aen komen over de velden, weyden en
haegen, met zoo een gedruys dat eener schroom was om hoorcn en sicn: als dcn eersten stroom aankwaem, dien quaem meer
dan 4 voetenl met de eerste dikke en het groeyde gedeurig aen tot ontrent den 4 ueren naemoene, wanneer het heeft beginnen
te vallen, dit water kwam acngcdrcvcn mct groot geweld dat de huyzen al doorliep; meuren, glentena zyn ter aerden geveld.
Ja, deezen vloet hadde zulk eene magt dat het de steenen weg nam uyt de calsie, en om vcrrc smcct dc stecncn brugge van de
Kemmelbeke tot Vlamertinge: sedert dien is de nieuwe brugge gemaekt. Ook heeft het water een huys gants weggenomen op
de plaatze, te weten het derde over de brugge van noorden de calsic gacndc nae Yper. Ik laete een ider oordelen, zegt
Vandewl,nkel, in wat gÍoote benauwdheid dat den huysman moeste weezen denwelken nog in zyn huys was met zyn vrauwe,
en dewelke hun vondcn in dcczcn grooten schrik buyten hoope van eenigen bystand en die zyn blyven zitten op eenige
stukken hout op den steenhoop van de schauwe, tot dat de waetere wat gevallen waeren: want het was onmogelik dat ccncn
mcnsch ofte het aldersterkste peerd val het land hadde konnen den vloed doorgaen op de calsie van de Spetaelstraete tot op
100 voetens van de Groenestraete. Terwijlen dat den vloet ten hoogsten was, het water macktc zoo ecn gédruys, da[ men
schier een canonschoote niet en had konnen hooren van het eene hynde van de plaetze tot het andere; het water heeft gevlot
boven de alve deuren van de huyzen. Ja, zelfs in dc hcrbcrge genaemd Sint Jooris, zynde het wethuys, heeft het gezwommen
tot boven de 3 voetenó hooge; in de kerke heeft het gestaen knie diepte, het welke men noyt en heeft gehoort, nog en vind
beschrevcn dat het water zoo hooge is geweest tot Vlamertinge, want alle de huyzen van de plaetze waeren al geschonden, de
wegen al doorbroken, het goed uyt de huyzen gestroomd, boomen uy de aerde gcrukt. IÍnmers de schaede is geweest wonder
groot, ook alle de graeven binnen en buyen de kerke zyn al ult gespoeld en de doode lighaemen blood geleyd, het welke een
zoo daenigen stank veroorzaektede dat het ongedcurlik was."

Als men dit zo leest, waren de inwoners van Vlamertinge nogal onder dc indruk van het natuurgeweld.
Het kan dan ook niet anders, dan dat deze mensen vergoed moesten worden voor de opgelopen schade aan
gewassen en vruchten. Er waren in deze periode immers nogal wat mislukte oogsten.
Onder de vele documenten van de Acht Parochies vinden we een document handelend ovcr dczc gcbcurtenis.
Maar men plaatst deze een week eerder. In dit document vinden we enkele landbouwers terug die schade
opgelopen hadden. Hun gronden werden in gemeten en Íocden opgetekend.

"Dcclaratie naer visitatie gedaen door den onderschreven ge-eeden deelsman pryser ende landmeter der stede
ende casselrie van veurne daer toe gecommetteert bU Mijnheeren Bailliu, schepenen ende ceurheers der prochic
ende heerlyckhede van vlamertynge, eenen van dacht prochien van veurenambacht vande landen die
geinnondeert hebben geweest door den overvloet van wateren dat opgccommen is den xv junius 1127 ende

wanofde vrughten die op den acker waeren staende teenemael hebben versant ende bedorven geweest, waer
door de gemeenten groote schaede ende intresten syn liddende soo verre dat de selve vrughten alsnu van desen

I

De geschiedenís van Vlametinge, Remy Duflou,

2

ophouden
ongeveer 1,1m
een omsluiting van rasterwerk, bv. hek
ongeveer 27m

3

5

ó
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ongeveer 83 cm
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loopenden jaere l'727 niet en connen renderen het bedragh van sconincxs pennynghen die daer op syn gepoint,
wanof ccrst de naomen van elcken gebruycker ende naerdies de specihcatie van elcken vrucht hier naervolght.

Namen
Pieter Frutsaert

mecrsch

gars

6 gemT 50 roe

7 gem 50 roe

I00 roc

Nicolais Cnockaert
Franchois Becquaert

Mailliaert Gontier

I gem 25 roe

20O roe

100 roe

225 roe

190 roe

90 roe
gem 200 roc

200 roe

1

Martinus Braem

190 roe

2 gem 100 roe

I gem 50 roe
I gem 200 roe

Cornil De Bije
Celein De Lie

290 roe

200 roe

2 gem
1

I gem 75 roe
3 gem 80 roe
I gem 100 roe
3 gem 200 roe

Pieter Roye

I gcm l50 roc

Guilleimas Priem

I

00 roe

gem

I gem

I
I gem
I gem

Jan Bapri.rte De Grave

170 roe

2 gem

gem 225 roc

I

5 gem 25 roe

I gem

gem 275 roe

100 roe

200 roe

2 gem

I

gem 250 roe

I

gem

Franchois De Haene

200 roe

Ollivier Vermeersch

2 gem 25 roe

Phi/rypas Vander Ghote

4 gem

Pietcr Vandcwynckcl

1 gem

Francftois Victor

Victor

1

gcrn 150 roe

Symoen Coudron

Jan

I gem 28 roe
I gcm
I gem

gem 200 roc

80 roe

Leinaert De Brauwer
Jan Struyve
vidaa Francftois Huyghe
Nicolais Boussemaere

FrancÀols Cowy

1

80 roe

Jan Vande Wynckel

Jan Berghe

120 roe

3 gem

I gem 200 roe

Daneel Kesteloot

Franchois Vcrmcersch

212 roc

I gem 200 roe

180 roe

Pieter Berghe

Cornil De Worm

3 gem

90 roe

Henderyck Oreel
Henderyck Bouwet

Jan Hennebel

saeylant

2 gem 25 roe
10 gem

125 roe

I gem

2 gem

3 gem 75 roe
100 roe

150 roe

200 roe
6 gem

FrancÀors Gruson

2 gem

Chaerle Van Eecke

4 gem

2 gem
100 roe

7

Een gemet is een oude oppervlaktemaat. Algemeen bedraagt een gemet ongeveer 44are of 4400m2. In onze streek was en is,
vooral bij oudere laÍrdbouwers ook "line" als oppervlaktemaat gebruikelijk. Deze bedraagt ongeveer 15are (l500mr) = 100

roeden.
Maar hoe berekenen we dit allemaal?
Voor de Kasselnj Veume waartoe Vlamertinge behoorde bedraagt I voet 0,278m.
I roede (lengtemaat) = l4 voeten (0,278 x 14) = 3,892m.
I vierkante roede (oppcrvlaktcmaat) = l4 voet x l4 voet (3,892 x 3,892) = 15,1476ó4mr.
1 line = 100 roeden ( 100 x 15,147664mr)
1514,7664rfr of ongeveer lsare l5 centiare.
1 gemet = 300 roeden (300 x 15,147664m2) = 4544,2992r* of ongeveer 45are zl4 centiare.
AIs 6 gemeten 50 roeden een actuele oppervlaktc zou vertegenwoordigen, zou deze ongeveer 2,80ha bedragen.
Berekening: (6 gemet x 4544,2992mr) + (50 roeden x 15,147664m2) = 27265,1952 + 157,3832 = 28023,1784m, of 280,23Ne
2,80ha.

=

of

Terinformatie:indeKasselnjlcpcrbedraagtlvoet0,2T38m-lroede=3,8332m-lvierkanteÍoede=14,69342224niI line = ongeveer 1469m'z- I gemet = ongeveer 4408m of44,08are. Bovenstàandc oppcrvlaktc van 6 gcmctcn 50 roeden zou in
de Kasselrij Ieper ongeveer 2,72ha bedragen.
Bovcnstaandc gctallcn en waarden zijn geput uit het boek Ozde maten, gewichten en muntstelsels
Limburg geschteven door Vandewalle Pol.

Sflffuea

in Vlaanderen, Brabant

en

2 gem

vidaa Mattheus Durnez
Francàais Cousyn

1

gem 90 roe

125 roe

2 gem

Anthoinc Rommcn
Jan BapÍiste Sallan

I

gem

Jan Caron

200 roe

vidua Philippus Dc Bant

200 roe

Henderyck Pyppe

50 roe

I

Franchois De Grave

2 gem

gem

Guillelzus Breyne

I

90 roc

150 roe

Jooris Gullynck

2 gem

Jan Dc Bant

1

250 roe

Mattheus Gilles

I
I

Jan Sipieters

3 gcm

Jan Huyghe

I

vidaa Mailliaert Delboo

lgem 250 roe

Robert De Mey

gem

I gem

gem 200 roe

3 gem

100 roe

gem 200 roe
gem 50 roe

Francftois Beeke

200 roc

Caerel Vander Ghote

80 roe

2 gem
3

l0 roe

100 roe

gem l0 roe

3 gem 150 roe

2 gem

8 gcm 50 roe

14 gem

Totaal 53 gcm l35 roe 93 gem 155 roe 40 gem 25 roe
Nombre total van de voorenstaende landen, ende eerst over d'innondaticn
vande maygarsen

bedraegende

garserien
ende over de saeylanden
voorter over de

53 gemeten 135 roeden
93 gemetcn 155 rocdcn
40 gemeten 25 roeden

ende alsoo tsamen 187 gemeten

l5 roeden

Aldus de voorenstaende visittc cndc grossatie vande voorschreven landen gedaen, ten versoucke ende effecte als
hier vooren in proeve is genarreert onder alle gewooneluke protestatie costhumiere volegnt (?) garresteert dezen
9' ougst 172J toorconden Jansseune

(

later bijgeschreven) De pointyngen aen iij ponden x schellingen parisir tgemet op dczcn voorseyden 187 gemeten
654 pondens 13 schellingen 6 deniers paisis.

l5 roeden bedragen

8

I

pond = 20 schellingen

- I schelling

= l2 deniers of penningen.
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bevat 2 nummers per jaargang, samen onseveer 80 pagina's

Ecn abonncmcnt kan u bekolren door een eenvoudige overschrijving.
De abonneme ntsvoorwaarden voor onze eerste jaargang zijn:
Abonnement:

10,00 Euro overschrijven op rek. 738-0059162-14
t.a.v. De Vrienden van het Poperings Archief vzw,
Vlamertingseweg 8, 8970 Poperinge (Reningelst),
met vermelding van "Tijdschrift SAP-pig - lidgeld 2004"

Artikels
Geabonneerden kunnen bijdragen aan het succes van deze publicatie.
Hebt u een idee om dit verzarnelwerkje nog interessanter te maken, of wil u uw eigen kwautierstaat gepubliceerd
zien, dan kan u bij ons terecht.
De redactie zou het wel op pnjs stellen dat u uw artikel op CD-rom plaatst, opgemaakt in Word '97100, mct ccn
bijgevoegde uitprint. Celieve de eventuele illustraties in BMP- of JPG-format te bezorgen.
De auteurs en niet de uitgever zijn veranlwoordelijk voor hun bijdragen en eventuele illustraties

Nieuwe uitgave van "De Vrienden van het Poperings Archief vzw."
Regesten op de Poperingse registers van delicten 163l-1119 (SAP 250).
Alfabetisshe naamindexen op vier Poperingse registers van boeten 1628-1793 (SAP 251-252-253-254)
Een werkstuk van onze mede-bestuurslid Riem Stefaan en uitgegeven onder "Crooncstuck XXXI".
Het boek telt zo'n 250 btz. (A5-tormaat) en de kostprijs bedraagt 18 euro.
U kunt bestellen via een overschrijving op rek. 738-0059162-14,
1.a.v. De Vrienden van het Poperings Archief vzw.,
Vlamertingseweg 8, 8970 Popcringe (Reningelst),
met vermelding van "Croonestuck XXXI 2003".
Of door contante betaling in het Stadsarchief van Poperinge bij onze medewerkers.

S"f,§ï,s'so

Agenda VPÀ
Lessen Oudschrift 2004.

Naarjaarlijkse gewoonte organiseren De Vrienden van het Poperings Archief vzw. de lessenreeks paleografie
Deze gaan door in het Stadsarchief te Poperinge iedere eerste dinsdag van de maand om 20h. In dccember,
juli en augustus worden er geen lessen gegeven.

januari,

De data's

zijn: dinsdag

03-02-2004
02-03-2004
06-04-2004

dinsdag 07-09-2004
dinsdag 05-10-2004
dinsdag 09-l l-2004

dinsdag
dinsdag
dinsdag 04-05-2004
dinsdag 01-06-2004

ErÍgoeddag.
Op zondag 18-04-2004 nemen de Vriendcn van hct Popcrings Archiel vzw. deel aan de Erigoeddag.
Op deze dag plannen we een tentoonstelling in de Gasthuiskapel te Poperinge. Iedereen is vriendelijk uitgenodigd
We brengen nog nieuws hieromtrent in ons tijdschrift, stadskant en via mailing.

Vraag & antwoord
Hebt u vragen of opmerkingen ivm met ons trjdschrift, genealogie of geschiedenis in het algemeen.
Stuur uw vraag cn adres door via e-mail of post. Wij publiceren uw vraag in ons tijdschrift.
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