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Poperinge, en dat is heel rijk! Een ware grot van Ali-Baba, vol interessante bronnen over de
geschiedenis van onze stad en omstreken. Vanafde tweede helft van de zestiende eeuw is zowat alles
bewaard: resolutiën, stadsrekeningen, miiitieboeken, halmen, wezerieboeken, processen,...

"De Vrienden van het Poperings Archief vzw." willen die schat meer toegankelijk maken. Of om de
statuten te citeren "het stadsarchief br.1 een ruimcr publiek bekend te maken en meer menscn br.1 zijn
werking te betrekken en te stimuleren tot onderzoek van de bronnen (..) De dienstverlening blijft een

absolute prioriteit (..)" (Belgisch Staatsblad van 18januari 2001, p 321).De leden voelen zich
'SAPpeurs', tunnelgravcrs, dic wrocten in die enormc StAPel om de SAPpigste verhalen boven te
halen en ze u aan te reiken. Via de belevenissen van Passchier-met-de-wambuis en Joanna-Theresia-
achter-haar-wastobbe zal u lief en leed van weleer mee-beleven.
Van uw voorouders - die in de meeste gevallen doodgewone mensen waren - zal u we1 "geen
beeltenis, noch lichtdrukmaal" bezitten, om het met Guido Gezelle te zeggen. Hun profiel wordt echter
minder wazig tegenover de historische achtergrond, als u hun naam aantreft in een of ander oud
register. Een voorbeeldje a1s "appetizer"? Scholastica Van Damme l«eeg van het stadsbestuur 144 p.p.
uitbetaald voor 2 jaren dienst als woedwouw en de Ieperling Pierre De Swarte was 29 dagen kasseien
komen leggen in Poperinge; dat en nog veel meer interessante gegevens vonden we in een

stadsrekening it 17 43 die, eigenaardig genoeg, achter in een Resolutieboek van 1678-79 (SAP
47lter) bijgeschreven was (om papier te besparen in tij den van "kortresse"?)

Vrienden mogen zich geen wienden 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? StAP in onze wiendenl«ing en laat je vondsten
verschijnen in
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Logementen 1678
tlit SAP 5lb: Bestuur Lodewijk XIV

Desegher Paul Johan

1678
Lodewijk XIV heeft de Spanjaarden verjaagd en het Westkwartier ingepalmd. Franse troepen zullen
"in garnisoene " komen naar Poperinge.
Om de inkwartiering vlot te laten verlopen, moet het stadsbestuur vooraf aan de Fransen een

gedetailleerde beschrijving voorleggen van de accommodatie die de woningen in stad en omgeving
bieden.
Griffier Philips Raule heeft zich aan zijn schrij ftafel gezÉr el op een tiental bundeltjes grote A-4 vellen
per straat 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 de beschikbare ruimten en de verwarmingsmogelijkheden.

In dit derde - en tevens laatste deel - volgt nu - na de "bebouwde kom" van Poperinge - het platteland
rond Poperinge. Hier vernemen we enkel in welke "hoek" de woning gesitueerd was. Ondertussen
waren de soldaten al gearriveerd. Aan de rechterkant staat vermeld hoeveel militairen ingekwartierd
werden bij een inwoner van Poperinge en z't gezin. Soms werd er nog een opmerking bij genoteerd.

De verschillende aangehaalde hoeken in deze tekst van Poperinge, worden opb1z22 aan de hand van

een kaartj e geïllusheerd.

Oosthoek
Fran(choi)s George

Jaques Wimeauw

Pauwel Bogaert

Jan Couttenier

Pieter Huyghe
Mattheus De Bergh anslagh te meij 1678

Mahreu Cailleau

Adriaen De Schepper

Jan De Mol

de kynders Christiaen De Puydt

Andries Febwe

v(idu)a Jaques Du Ponfeau
Modo Ch(risti)aen Behaghel

Pieter De Mol

Pieter Bervoet

Chr(isti)a(e)n Marquay

Andries Quartier

Adriaen Hollebeke
woont nu op Elverdij nghe

2 sol(daten)

2 1(uitenan)t(en)

4 1(uitenan)ten

10 sol(daten)

2 soldaten

heeft maer 7

12 April

1 sold

6 sol

1 sold

6 sold

1 sol 12 April

6 sol

8 sol

10 sol

5 sol

4 sol
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Jacob Verschave 2 sold

Jaques Cailleau f(iliu)s Jaques 8 sold

Fran(choi)s De Fruydt 8 sold

v(idu)a Clais Van(den) Ameele 6 sold

Jacob De Wagemaker 2 sol

Pieter Cailleau 8 sol

Maillaert Van(den) Ameele 4 luytenanten

Clais Van Ende
desert en(de) woont met Adriaen Hollebeke die ghelogiert is van 4 soldaten

Pieter Louage 6 sol

Pieter Orreel 10 sol

Edewaerthouck
v(idu)a Christiaen Ramaut 2 sol

Fran(choi)s De Puydt
en is niet vinden in(den) Edewaerth(ou)c

Roger Coulsein 3 sol

Jacob Christiaen
en can maer palliase leveren o(mm)e dat hij is cortgheseten (: 

"ng 
behuisd) en(de) gheen

proprieteijt en heeft

Clais De Worm 10 sol

Andries Lebbe f(iliu)s Fran(choi)s 8 sol

Jan Marquay 10 sol

Jan Queshoy f(iliu)s Jans

anean(tie), en is van hier v(er)trocken, nu woonen(de) daer Jan Herman te woonen placht

Guilh(aume) Step I sol

Guilain Mahieu I sol

Pieter De Preys 4 l(uytenan)ten

Gillis De Roode f(iliu)s Ch(ar)le(s) 8 sol

Chr(istia(e)n Lauwyck
den Sen meye 1678 heeft 2 soldaten van Carel Van Renyn(ghe)

Pierer Huyghe f(iliu)s Thomas 2 so1

Jooris Viaene l0 sol

Carel Van Renynghe 3 sol

Anth(eune)s Wimeau 7 sol

Pieter Verbeke 10 so1

Jan Debergh f(iliu)s Mat(heus) 6 sol
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Clais Christiaen 12 sol

d(hee)r Jeroon Rousserey 8 sol

v(idu)a Jan De Roo f(iliu)s D(ieri)c 7 sol

Ch(ar)le(s) Clais 2 sol

Guil(laum)e Cattheau 6 sol

Jaques Van(de) Voorde 5 sol

H(endri)c Quintereel 3 so1

Adriaen Le Febwe
anean(tie)

v(idu)a Andries Mahieu 3 sol

Jaspar Billeau 3 sol -4-

Guilain Taluwe f(iliu)s Jaques I sol

Clays Pyck
aneantl en clein ghebruyck

P(iete)r Pyck 3 sol

Danel Ferlu 2 sol

Fran(choi)s Moenaert 1 sol

Michiel Bert 1 so1

Jan Caenen 9 sol

Jan Van(de) Voorde 2 sol

Anth(oni)s Mahieu 7 sol

Pieter Lucas I sol

Fran(choi)s Marquay 9 sol niet,ruytghegeven

Jan Rentier d'oude
heeft de hof(sted)e v(er)laten

Pieter Patynjunior 2 sol

Michiel Bervoet 3 sol

Adriaen Thooris 3 sol

Pieter Mortier 6 so1

Jacob Courtois 4 so1

op P(iete)r De Schilder in cas van insolven(tie), mits hij den pacht heeft overgeno(me)n en(de)
de vruc hten gheproffytteer t

Jan Rentierjunior 1 sol

Jacob Vercamer I sol

Pieter George 7 sol
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Ilaghebaerth(ou)c(k)
v(idu)a Jan Delansheere 2 sol

v(idu)a Pieter Step I sol

v(idu)a Anth(oni)s Mahieu 9 sol

Pieter Prisye 6 sol

Jacob Widoodt 7 sol

Huyghe George 3 sol

Mahieu Coulsein 1 sol

v(idu)a Jaques Landogier

Pieter Kestelin 3 sol

Paeschier Vercamer I sol

Mahieu Verwaerde 4 1(uy)t(enant)e(n)
en(de) hem te hooren op syn dachten o(mm)e die te remedieren doende zijnde

Jan Bottelgier 4 sol

Chr(isti)a(e)n Coutois 4 sol

Pieter Mostaert 7 sol

Jooris Loonis 8 sol

Chr(isti)a(e)n Mostaert 2 sol

Michiel Lysoire 1 sol

Chri(isti)a(e)n Van(den) Ameele junior 3 sol

v(idu)a Maillaert Metsu 3 sol

Jaques Lignel 3 sol

Andries Viaene

Clais Janssoone 2 sol
in ghebruyck met P(iete)r Kestelin

Jaques Kestelin
comparanÍ en(de) is nu tghebruyck van P(iete)r Kestelin

v(idu)a Pieter Gaillaerde I sol

v(idu)a Jaques Becuwe 2 sol

Jan6enemanmodo
op den coopdagh le recouvreren

kynders L(odewy)c Bernoot nihil

Mahieu Metsu 10 sol

Fran(choi)s Baert
weghelopen den 4 Mey, ghelogiert op Danel D'haene 2 soldaten die te vooren waeren ten
huyse van Gilain Taluwe en(de) Jan Steichman

Jan Huyghe f(iliu)s Jans 3 sol

Mahieu Gombert junior I sol
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Maillaert De Grave modo
den heer bailliu proprietaris

Mahieu Waels 3 sol

v(idu)a Jan Gambier
aneanti, of op Jan Dhane, die haer ghehabituert heeft

Jan Dekien 3 sol

Jan Mahieu f(iliu)s Anth(eune)s 3 sol

Guilh(elmus) Gaillaert 3 sol

v(idu)a Pieter GaillaeÍ op soon hierboven

Jaques Coppein I sol

Gillis Desmares 2 sol

Jan Du Rye nihil

Fran(choi)s De Cocq 4 sol

Gil1is Marchand 3 sol

Jacob De Baene
desent (= afwezig)

Chr(ist)a(e)n Kesteman
4 op Kesteman in plats van I o(mm)e dat thuys verbrant is, of op Marie l/an Renynghe,
proprietarisse

Jacob Van Neuville 3 sol

Mathys Bois 2 sol

Ch(ar)le(s) Merlevede I sol

Danel Kesteloot 2 sol

v(idu)a Jan De Neuwelaere 7 sol

Jan Gardier 3 sol

Fran(choi)s D'haene 1 sol
is Haene die somtyden tol Dunk(erk)e woont

Adriaen De Sagher
desent

Fran(choi)s Corte
aneanti

Jaques Beaugram 1 sol
bij ord(onnanntie) cap(iteyn) noch 1

Fran(choi)s Lebbe (iliu)s Fran(choi)s (geschrapt)
6 sol, 2 luitenanten, I april 1678

Maillaert Veniere 3 sol: sol bij ord. cap., noch I
Pieter Porteman 3 sol

men sechí dat hij v(er)trocken is

Jan Verburgh 6 sol
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Jan Cornille 4 sol

Clais Van Beveren 2 sol

v(idu)a Cornelis Quaghebeur
was belast met 4 l(ui)te(nant)en inden soomer verstont exempt daeraen te syn, soo is hij belast
1 april 1678 met 2 ltn. comm(e)n(de) van Jan Lebbe fs Andries

Fran(choi)s Rooms
woont op W'estouter

Pieter Step

Jan Carre

(in ander handschrift) Adi,en Du Mullier I sold

Lissenthouck
Danel Salomé 9 sold

Mahieu Du Mulier

Jan Quaghebeur f(iliu)s Jans 8 sol.
ende I april 1678 opJan Quaghebeurfs Ghilein, die de I sol anvert heeft

Jacob De Bergh 8 sol.
de selve sold. is hofve Jo(nckhhee)r Van(der) Hulst sullen moeten becom- de weÍ

opghegheven met den selven Bergh op Berten

Andries Lebbe f(iliu)s P(ieter)s 9 sol

Jan Erkelbout
is bedrijíver woon(ende) op Bousschepe, dus niet te logieren

Clais De Sagher 4 l(uytenan)ten

Maillaert Cappoen 6 sol

Chr(isti)a(e)n Visaige 10 sol

Ghilain Quaghebeur f(iliu)s Gilain I sol

Pieter Wyckaert 3

Jan Rousserey ll sol

Gillis De Sagher f(iliu)s Andries 9 sol

Pieter Femery 4 sol
gheeft 24 - l7 - 0 3, april noch een gheco(m)en ut Ghendt

Mahieu Schrevel f(iliu)s Ch(ar)le(s) 3 soi

Jan De Kien junior 1 sol

Boudewin Scheure 3 sol

Gillis De Sager f(iliu)s Gillis 4l(uyenan)ten
I april 1678 op Jan Resorrë. Men secht dat sij niet en hebben willen gaen op Ressorré

Jan Van Neuville 3 sol
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Gillis Vermesch 7 sol

Lauwers D'houck 6 sol
ut consideera(t)ie van v(er)lies van zijn pert ende dinteresten gheleden

Ghilain De Bruyne 3 soi

P(iete)r De Roo f(iliu)s Jans I sol

v(idu)a Jacob Huyghe 1 soi

Michiel Wimeauw 5 sol

Robert Kesteloot 1 so1

Jan Quaghebeur f(iliu)s Gilain 4 l(uytenan)ten
2 lÍen van dese op Jan Kieken de 4 lten op Jan Quagebeur fs Jan en(de) de 8 soldaten van
sel(ven) op desen Quagebeur

de kynders Jan Prevost 7 sol

Ch(ar)le(s) Lebbe 9 sol
op deerste liste 5 sol, op den 16 April 4 sol

Pieter Furnier I sol

Jacob De Roo 4 sol

kynders Glaude Gilion 2 sol

v(idu)a Maillaert Camerlynck 4 sol

Chr(isti)a(e)n Platevoet 2 sol

Andries Lebbe f(iliu)s Jans 1 sol 12 April 1678
gheeft maer I - 15 - 0

Andries Pannekoucke 4 sol

Ghilein Lebbe 6 sol
ut considera(ti)e van v(er)lies en(de) afsterven van de man, op oude liste 4, l6 April noch 2
sol., l8 April 2 op Tanneken wonende met P(iete)r Van(de) Voorde, Eeckh(ou)c

Mahieu De Crop 2 sol

Anth(oin)e De Boo 3 sol

Jan Foumier I sol

Anth(oin)e Ramaut I sol 18 April 1678
gheeft 1 16 0

Jan Lebbe f(iliu)s Andries 4l(uytenan)ten
april 1678, 2 gheleit op v(idu)a Corn(elis) Quagebeur

Anth(oin)e Marchand 2 sol
gheeft maer 2 - 14 - 0, jl M(aer)te v(er)leit op Jan Markeij

Jan Marchand 1 sol
gheeft 8 - 2 - 0, en(de) den 3l M(aer)te noch 2 van Anth(oin)e Marchand, ergo bij provisie 2
sol.

Jan Verschoote 1 sol
2- t6-0

Alexander D'haene 2 sol
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Wipperhouck
Ch(ae)le(s) De Roode 4 l(uytenan)ten

hem te hooren op zijn clachten en(de) die in considera(tie) te nemen maer oock te sien hoe het
comportement sal wesen, met de leveríjn(ghe) van fouragie, die d(ae)r van buijten gedaen wort

Pieter Quaghebeur f(iliu)s Gilain 6 sol

Comelis De Bruyne
nota es maer een(en) bedrijf(ven), woon(ende) op Bousschepe

Pieter Masselis f(iliu)s P(hilipp)e
woont nu tot Bousschepe dus niet te logieren
XI v April 3 op Jacq(u)e(s) Quetstroy en(de) een op Vy(du)a Jan Bocquerot

Anth(oin)e Marchand d'Oude 4 sol
23-8-0

(geschrapt)
de kynders Jaspar Debergh 2 sol

siet hiernaer f(oli)o sequenti

dh(eer) Pieter Masselis f(iliu)s Andri(e)s 4 lten

Mahieu Pannekoucke 1 sol
5-2-0

Paeschier Petyt 4 sol

Jan Syde 3 sol

PieterBeddeleem 9 sol

P(iete)r ende Jaspar De Bergh 5 sol dico 5 sol

Gilllis Van Appelgem 3 sol

Ghilain De Bergh f(iliu)s P(hilippu)s
gedrijven3-12-0

Jan Wimeau 4 sol camas

v(idu)a Jaspar Venoot 6 sol

P(iete)r Kestier 3 sol

Matheus Saige 1 sol

Jacob De Waghemaker 3 sol

P(iete)r De Roo f(iliu)s Pieters 2 sol

Jan De Geus f(iliu)s P(iete)r 10 sol
n(ot)a op oude liste een v(er)leit op Fran(choi)s CarpenÍier en(de) daernaer op hem een van
G(illi)s De Coninck, ergo op consideratie van het utsyn vat zyn perdt naer den legher etc

Chr(isti)a(e)n Masselis f(iliu)s Andries 4 so1

SJ9*r tz
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Gillis De Ceuninck
niet hecommel(ick)

v(idu)a Mathys Rousserey

Andries De Wulf
4 2-0

Jaques Roussey

P(iete)r De Creus

Chr(isti)a(e)n Huij ghe

Jacob De Keuwere

Guilh(aume) De Vloo

Adriaen Taffin

Michiel Van Peene

Lauwerens Saige

P(iete)r Dekeuwere
n(ot)a te seggen v(a)n het billiet lïipperhouck

Anseel Huyge

Jan Boutté

4 l(uflenan)ten

I sol

3 sol

1 sol

10 so1

8 sol

7 sol

6 sol

8 sol

8 sol

2 sol

12 April 1678

dico l0 sol

dico I sol

8 sol

1 sol

Hellehouck
v(idu)a Clais Huyghe 2 sol

4 sol

2 sol

tr sol

7 sol

4 sol

2 dico 2

4 l(uytenan)ten
,cht te wesen

4 sol

3 sol
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Mahieu Huyghe
l0- l6 0, op LV'atoue

v(idu)a Pieter De Burghgrave 9 sol

Louys Van Bilcke en(de) Jan Camerlynck 5 sol
28-0-0

Jan Barresele 6 sol
43-4-0

Jaques Maerten 2 sol

Anth(eune)s Rousserey
0-10-0

D(ieri)c Wimeau
4 - 19 - 0, doot op Watou

Ant(eune)s Delbaere I sol
den 6 mey belast met rwee soldae(te)n die com(men) van Cornelis Courtois

Andries Rousserey 3 sol

Jan Prevostjunior 2 sol
7-14-0

Jan Bekaert
3 - 3 - 0, in herberge op Bouschepe, te vooren in(de) hergerge Jan Van(de)sande

Jacob Derhille 6 sol

Ghilain Masselis f(iliu)s Ghilain 41ten
n(ot)a te hooren op het v(er)lech van een, daeryan wort gheclaecht

Fran(choi)s Rousseaujunior 6 sol

Nicolais Catrycke I sol
3-18-0

Jan Matton I sol

Pieter Velaies I sol

Jan Bergh f(iliu)s P(ieter)s 7 sol
44-6-0

Jaques Prevoet 1 so1

3 60
Jan Michiel I sol

5 - l0 - 0, men secht aneanti

Pieter De Bois 5 sol
25-t-0

Jeroon Delbaere f(iliu)s P(ieter)s 10 sol

Carel Carton 7 sol

Carel Ghysel 4 sol

Jan D'hondt, Abele Smetse 2 sol
gheconsidereert ghestaet heden
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(in ander handschrift) P(ieter)r Vollaert
herberge Jan Van(de) Sande, I April 1678

Jan Quaghebeur

Ph(i)l(ipp)e Tullier

(in ander handschrift) Jaq(ue)s Bouve
1 april 1678, II april op Jan Matton, Helleh(ou)c

1so1

2 sol

3 sol

1 sol

Schoudemonthouck
Jan Andries 6 sol

ghecons idereert ghes taet hede

Gillis Van Beveren 4 sol

Jacob Marquay 4 l(uytenan)ten
men presumeert datter maer een of 2 ltnechíen en syn

Jacob Coevoet I sol

het sterÍhuys van v(idu)a Nicaes(e)n Gardier
Adriaen roo cndjs

Cornelis Courtois 1 sol
op den 6 mey ontlast van 2 soldaten die Recadicx op den I mey daer hadde ghesonden van
Anth. Delbaere

Adriaen Lauwers 1 so1

Symphorian Bervoet 6 sol

Cornelis De Neve 9 sol

Fran(choi)s Bonné 3 sol

Guilh(aume) De Pape 1 sol

Pieter De Wulf 8 sol

Matheus Carton f(iliu)s Fran(choi)s 3 sol

Lodewick Carton 1 sol
5-8-0

Maillaert Visaige 12 sol heeft maer 9

Ferdinandus Verburgh 4 l(uytenan)ten
men presumeert dat hij maer knechten en heeft

Maerten Salemon 1 sol

Jan Pierens 4 l(uytenan)ten

Pieter Beausaert 3 sol

Jacob Van Roeusten 3 sol

Jan De Creus f(iliu)s Guill(aume) 2 sol

Fran(choi)s Van Santvoorde 3 so1
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Pieter D'arthois
(geschrapt): noch I op v(er)souck cap(iteyn)

Hypshouck
Jaques De Neuwelaere

desert n(ot)a Tundenhoucken

Pieter Rousseau

Carel Bouchuijt

Pieter Platevoet

Jan Ryspoort

v(idu)a Jan Delcourt

Jeroon Everaert

Jan Fournier

P(iete)r Lammoot

Fran(choi)s Touppé

Peter Herreman

Robert Hennein

Jan Van Caisele
2 14 0

Jan De Pla
3-6-0

(later bij geschreven) Chaerles Luphout

Jan Verboucke

Anth(oin)e Hennain, modo Glais
0-8-0

Jeroon Del Baere f(iliu)s Noel

Maerten DeWaghemaker

Pieter Porreë

JaÍl De Waghemaker

Ghilain De Waghemaker
is in herbergh St.Eloy

Pieter De Lye

Andries Leuridan
v(er)troken proprieteyt P(iet)er Coppens tot Renynghe

Maillaert Poncheau

v(idu)a Ph(i)l(ip)s De Quid

Jacob Adriaen

s49turc

1 sol

3 sol

I sol

3 sol

1 sol

3 sol

i sol

2 sol

2 sol

2 sol

8 sol

4 so1

4 sol

4 sol

i sol

l sol

5 sol

2 sol

6 sol

4 sol

8 sol

3 sol dico 3

4 sol

5 sol

3 sol

5 sol

3 sol



v(idu)a Pieter Ellebout 5 so1

Pieter Durant 2 sol

Jan Del Rue 3 sol

Matheus Teerlinck
0-18-0

Anth(oin)e Le Febwe
woont in Duinkercke herberghe

Gille Robbe 2 sol

Pieter Robbe 4 sol

Pieter Hallynck 3 sol
4 meije 1678 ontlast en(de) ghelyt 2 soldaten tot P(iete)r Van(de) Marassche

Ghilain Matton 1 sol

Chr(isti)a(e)n De Baene 12 sol dico 12 sol

Joos Ryspoort f(iliu)s P(ieter)s 4 sol

Eeckhouck
Maillard Van Middelem 4 sol

Jan Savaete 1 sol

Jan Baillaert 1 sol

Chr(isti)a(e)n Nol 4 sol

Marten Creus I sol

Lodewyck Van Houcle 4 l(uytenan)ten

v(idu)a Chr(isti)a(e)n De Keyser 12 sol
gheírauwt met Viaene

v(idu)a Jaques Parmentier 12 sol

Chr(isti)a(e)n Courtois 6 sol

Jaques Bernard 4 sol

Fran(choi)s Lebbe, f(iliu)s Jan 9 sol
v(er)trocken soo men secht

Jaques Metsu 6 sol

Anth(oin)e Hurhé I sol

Jacob Courtois 3 sol

Michiel Courtois 4 sol
5 - 0 - 0, n(ot)a op tbilliet van(den) ouden sergeant te sien, of dil niet een ahuijs en is

Cornelis Tavemier 3 sol

v(idu)a Michiel Vliege I so1

op voorgaen(de) rolle van(de) 27" m(aer)te utghedaen m(emori)e
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v(idu)a Jaques Hartou I sol

Jan De Grave 3 sol

Ferdinandus Peutevinck 4 sol

Joseph Van Caisele 2 so1

Pieter Flahauw 2 sol
den II april een soldaet op Fran(choi)s Coco

Fran(choi)s Van Damme f(iliu)s Jacob 7 sol

Ghilain Merlevede 3 sol

Pieter Brondeel
woont tot Wamertyn(ghe) en(de) es maer bedrffier, dus niet te logieren

Michiel De Keyser 4 l(uytenan)ten
te vooren op Andries Lebbe fs Francois

Fran(choi)s Kesteloot 4 sol

v(idu)a Gillis Debaere 2 sol
April 1678 compagne Rabutein

Passchier De Meerseman 10 sol

Pieter Van(de) Voorde 3 sol

Boudewin Hurhé
0-13-0

Fran(choi)s Bernard 1 sol

Pieter De Cocq, modo den sel(ven) op l|'atoue

Jacob D'haene I sol

Michiel Byser I sol

v(idu)a Bertholomeus Comette
ghetrouwet met N. Ilaghemaker, nu St-Eloij herb(ergh)e

Baven Vervoet 4 sol

Chr(isti)a(e)n De Byser 1 sol

Hamhouck
Pieter D'hem

Louys Gillein het Denelin (Denekein?)

Fran(choi)s Laire

Joos La Fosse

H(endri)c De Drij e

Ghilain Dennekein

Jan De Mey junior
nu Allard Faes

4 so1

1 sol

3 sol

1 sol

4 sol (7 ?)

9 sol

2 sol
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Jan Sterckman (geschrapt) 7 sol
den 5en Mey belast met noch een(en) soldat diewas tot Joos De Kyndts

Joos Questroy, olieslaeder 5 sol

Anth(oin)e Chartel 2 sol

Jacob Parrent 7 sol

Alexander Halfmaerte 4 sol

Anth(eune)s Leu 2 sol

Thomas Bortier 9 sol

Jan De Waghemaker 9 sol

Joos Caura 4l(uytenan)ten

Pieter Faes 2 sol

Jan Parmentier 2 so1

Lodewyck Viaene 2 sol

Jan Lermitte 1 sol
noch I soldaet

L(oi)c Bervoet f(iliu)s Bavo 4 sol

dh(eer) Jacob Looten 2 sol

Jaques Enten 4 sol

v(idu)a Maerten Van Damme 2 sol

Jaques Malbrancke 3 sol

Pieter Malbrancke
0 t0 0

Mahieu Pitilioen 1 sol

Jaques Plaetevoet 7 sol

Mahieu Lermitte 2 sol

Fran(choi)s Faes 8 sot

v(idu)a Pieter Bernaert I sol

Andries Enten 8 sol

Chr(isti)a(e)n De Drye 1 sol

Jaques Pitilioen 2 sol
16 april een op Joos De Kynt

D(ieri)c De Roo 8 sol

Joos Coppein dejonge 2 sol

Mahieu Van Neuville 6 sol

Jan Maerten f(iliu)s Carel I sol

Ferdinandus De Drij e 1 sol

Jooris Viaene junior 5 sol
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Jan Looten f(iliu)s Jacob 5 sol

Jaques Lermite f(iliu)s Jans 1 so1

(geschrapt) den 4 mei 2 sold

Ch(isti)a(e)n Coppein 1 sol

(later bijgeschreven) v(idr.t)a Pieter Beernaert 1 soldaet

Fran(choi)s Charlet 2 sol

Maerten De Waghemaker 7 sol

v(idu)a Jan De Roo f(iliu)s Andries 1 sol

Jan Coppein 1 sol

Clais Flahauw 7 sol

Thomas De Drye 2 sol

v(idu)a Anth(oin)e Poisant d'oude 2 sol

Pieter Poyssant 2 sol

(later bijgeschreven) Cathelí1ne Bertens 1 sol

Chr(isti)a(e)n De Lansheere f(iliu)s Jacob 3 sol

Carel Salemoen I sol

Joos De Kyndt I sol
den l6 april belastend noch een soldat,
den 5 mey ontlast van(de) soldaten van(den) l6 april 1678

Bertholomeus De Kyndt 2 sol

Robert Herman junior 4 so1

Robert Voet 1 sol

Anth(oin)e Poissant 4 sol

Jan Luce ofte ghebruycker dienen presumert te wes(e)n Joos De Kyndt

v(idu)a Jan De Roo f(iliu)s Andries
staet in twee plaetsen om selven maer eene te logieren

Pauwels Baudens ofte ghebruycker 1 sol

Jaques De Gryse 1 sol

Anth(oin)e Lermitte 1 sol

Jan Gauwen 2 sol

Peselhouck
Allaert Faes

Pieter Blauwe

Pieter Comette

v(idu)a Jan Del Voye

6 sol

10 sol

2 sol

2 so1

SJA&r zo
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Clais Pitilioen

Carel Debevere

Jooris De Schuttere

Passchier Poissant

Clais Rousseau

Het Ambacht van(de) Huvetters

Michiel De Puydt

Jan Verhaeghe

Mahieu Riant

Guilh(aume) Meese

Fran(choi)s Pantaleon De la Marassche

Jacob Couttenier

Chr(i sti)a(e)n Behaghel, mo do

Sebastian Saghelant

Joos Carton

Anth(eune)s Merlevede

Jan Hasebaert

Comelis Wickaert

Mahieu De Weerdt

L(oi)c D'hem

Jan De Man

Anth(oin)e Betaye

Pieter Bervoet (Bemoot?)

Andries Van Beveren

Carel Dammare
v(er) trocken s oomen v (er) s taet

Jaques De Mon

Jan Threse junior

Jan Bap(tis)te Techele

(later bij ges chreven) M(ichie)l Hallewart
4 sol van v(idu)a Jan Del Voye, I 2 April 1678

Sj,§*íízt

2 sol

1 sol

doodt, vaque

5 sol

6 sol

2 sol

II sol

6 sol

7 sol

3 sol

l sol

4 sol

1 sol

6 sol

I so1

2 sol

5 sol

10 sol

5 sol

9 sol

3 sol

3 sol

1 sol

1 sol

4 sol

4 sol

l sol



op

IiIICKIIOEK

c:

....')

VCC c

t.,
I'\i STADER- BIEZEN

EWA-ERTÏIOEK

' 't'"''u*L

@

: I

I
I

,

e(

,,,,[

o.

\
'.t L E [ trI

I

QEN
À;

J, Iv\.

,.=iJ
?-*1.'
"à

N
t

a ,

St.Jans.
lG HEBAERTIIOEK ns

;)l

c,

ëi.,"

s
r):

be le
p

/
g( I 6.4

I roster
CasseldreaÍ

I § (/

\. -.:

.'l

Sj§*szz

OOSTTIOEK

II-A]TIIIOEK

I

(

,

q

JAN .

ITIPSIIOIiK

otI
IIOIiK I{AEGI IEI}AEI(1] IOEK

r.-

IIELIIOEK

V

I t

\YIPPERI IOIiK

I.YSSENl'I.I OEK



Hoppeannecdotes
Henri Vandenberghe

De "keteniers" hebben zichzelf gepresenteerd als mensen die terecht volgens het woordenboek - sterk
met de hop te maken hadden en vlot met de tong in de buurt van de hoppe "klawier«r", "koutan" en zijn
Dat het allemaal "vlotte" lag aan de belangrijke sprekers en de capaciteit van de toehoorders die in een

"blitzprogramma" het gehele parcours hebben doorganomen.

We willen u laten meedelen door een eenvoudige samenvatting.
Het kan slechts samenvattend omdat we anders weer vervallen in de bloemlezing met "o, zo moeilijk
midde lnederlands" en een oervervelend "academisch gespuug".
De lezer weze meevoelend genoeg om de vermeende geleerdheid van de schrijver afen toe te vergeven.

Alsje zo nu al enkele jaren tussen die muren vertoefd dan zit de archiefmot inje kleren.
We putten uit de paleograhsche bron en kunnen het afen toe eens niet laten van een "puddekopje" van de

vemrkkelijke beesdes uit de vijver te laten leven.

HOP enARMOEDE
We houden van het leven zoals het was. "L'histoire vécu" noemen ze dat in de Hoge school. Het is ons

dikwSls zo voorgesteld. Ieper trok het laken aan zijn kant. De Poperingenaar lovam niet meer aan zijn
trekken. Het "(t)rekhot' " boette in aan succes. Er moest iets nieuws worden gezocht om de industrie en

het inkomen te garanderen. We leerden uit de papieren van het archiefdat de hoppe wel een beetje soelaas

bracht, maar hoppe was niet voor iedereen het 'groene goud'.

De maatschappij medio 17' eeuw was - de geschiedenis herhaalt zich - dat een relatiefkleine groep het
goed hadden. Het meerdere deel van de mensen leeÍde in de armoede. Zo lezen we dat er af en toe een

proces moest gevoerd worden omdat armoezaaiers buiten het arbeidsreglement geplukt hadden.

In SAP 128 zien we dat Paschier DU HAMEAU, geen Poperingenaar, maar van Vlamertinge, en Gilles
FAIS en Antheunes DE QUIDT, Poperingenaars, voor de baljuw gedaagd worden. Ze zijn geboeid etze
worden voorgesteld, als 'van eenieghelick ghereputeert af te plocken de hommel van perse... .. by daeghe

en by nachte achter de velden alhier'.
Zoals je kunt lezen ze zijn bekend. De 'plokkers' zijn helemaal niet op hun tong gevallen. 7,e worden
gezamenhjk voorgeleid. Een bende? Waren ze een "Sluikplokkersbende"? Over zo'n bendes werd nog
geen boek gepubliceerd. Die 'zonde' is nu eenmaal niet de meest bestudeerde zonde in de katholieke
moraal. Het 6" en 9" gebod waren boeiendere materie dan het 7" en het 10". Ook dat is een deel van de
culfuur geschiedenis waardoor die gegevens in de schaduw geraakten. Trouwens de sociale encyclieken
van de kerk die tlpisch over arbeidsvoorwaarden en sociale rechtvaardigheid gingen waren van 230jaar
later.

Dat ze niet onmondig waren zien we als ze voor de rechter staan. Om zich te verdedigen gebruiken ze de

'non-calumnia'. In een proces moet men de eed 'de calumnia' doen. Dat wilde zegger. dat de beklaagde,
dc verweerder, de verdediging bij eed getuigde dat hry geen listige taal zol gebruiken, het hofniet om de
tuin zou leiden. "Wiedes" denk je.

"Om de tuin leiden", dat deden ze ook niet. Ze beweerden dat ze wel "al eens ter sluiks geplukt hadden",
maar niet in Poperinge, wel in Dikkebus, Vlamertinge en Bnelen2. Dikkebus en Brielen viel onder Ieper,
Vlamertinge onder de acht parochieën dus.. Eerhjke lui zouje denken. "7n logen in elk geval voor dat

We doen hier een poging om wat levende geschiedenis te b,rengar naar aanleiding van een al te geleerde

aanbreng in de studiedag van de keteniers.

' Rekhof, kan te makenhebben met het 'rekken' van het laken op de 'perche'.
2 

16 september 1648 hebben ze geplut« in "thofvan de drie torren" (waar?) en in "tvanneken" rn Dikkebus.
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deel - het gebied dat niet onder 's rechter bevoegdheid lag - niet. Ze hadden beloofd van niet listig te zijn
en.. waren het gean ontwapenende bekentenissen?

Het spreeki vanzelf dat de menselijke mallemolen precies in mekaar zat zoals die nu dikwijls draait. We
hebben het geluk soms in detail de zaak te kunnen volgen. Via "enquesten" of onderwagingen, die
bewaard bleven, vemeemje vaker hoe de speurders van toen aardig wat technische know how hadden. De
"zwart-werkers" werden ontmaskerd door Nicolais VAN DE WINCKELE. FAES plukte bU VANDE
W\IICKELE en op het hof waar Nicolais PRWOOST heeft gewoond in Elverdinge. Zo was het dus
toen ook al. "Je loopt nu eenmaal niet in een zak' . En het komt erop aan "geen steek te laten vallen". De
armoezaaiers hadden het "groene goud" proberen te verzilveren. Ze hebben "vier sacxkens" proberen te
verkopen aan Dieryck MESSELEIN, "ketelaere van syne styl."

De mannen blijven wel consequent loyaal. "O.K., Ze hebben verkocht aan hem, dat is waar", dat
ontkennen ze niet, maar hij heeft het zelf gerraagd". Vermoedelijk beseften ze ook dat getuige
DESRUELLES zijn mond niet zou houden.

NIERING
Ons njke stadarchiefpuilt uit van de gerechterlijke dossiers van brave en stoute Poperingenaars.

En aangezien er toch geregeld een proces rond de hoppe opduilrt kurmen we veronderstellen dat de hoppe
een groot aandeel had in de 'nering' van die Poperingenaar.

Een verwijzing naar de resultaten van een ltoeger gepubliceerde studie van de 'dahginghen' , in
Croonestucken XII3 van de VPA, toont aan hoe de hommel toch een groot deel van de nenng direct en

indirect beheerste. We willen er wel op wijzen dat.1e die gegevens niet absoluut moogt interpreteren op de

relativiteit van de gegevans. We hebben geen vergelijkingsmateriaal, we hebben geen terrein afgebakend
niet naar de vorma en niet naar de relativiteit van de aantallens.

Op een kleine 1200 fiches betreffende 'daghrlnghen' in de niet criminele procedure vinden we toch 153

processen die met hommel te maken hebben.

We voorkomen hier ook de kwaadwillige lezers. We zien in het verband met dit l«uimelcriminele-circuit
geen typering van de 'hoppetelers' en/of de bewoners rond en in een hommelstreek. We willen alleen het
aandeel lan die nering schetsen voor die periode.

We worden hierin gesteund door de vermjzrng naar het feit dat DE 806, een streekgenoot, in zrjn
idioticon via niet minder dan 36 samenstellingen met hommel' aangeeft hoe gewoon het woord, ipso
facto ook de realiteit, in Vlaanderen moet geweest zijn.

We nemen enkele processen eruit. In SAP 2497, actum 3 <lecember 17\4,1ezen we in het register van het
"cleenberecht" dat een zekere VERHAEGHE aan Pieter VAN CAYSEELE de betaling op eist van de
geleverde hoppe. De bazin van den " Inghel8" eist van Jacob BORTIERe geld voor de "theire en de
levering van hop". Zo zie je ook dat bij die nering ook de horeca - opnieuw de geschiedenis herhaalt zich
- hun gebruikelijk 'graande mee pikte'.

3 Croonestukken VIII geeft de dagingen meer in detail, Croonestucken XII, geeft een bescheiden sociologische
ontleding, blz. 84-89.
n Hoever gaat hetjudicieel domein van de "daghijnghen" waar het hier over gaat? Waar wordt men voor
gedaagd? Welke was de aard en de graad van de misdaad?
) Hoe groot en hoe vatbaar is de bevolking van het Zwijnland in vergelijking met andere populaties?
u De Bo, blz. 435

' blz. I l8r.
* 

Cafét1e waar de naam 'engelstraat' mee te maken heeft. Het stond oorspronkelijk rechts aan de ingang van de
PottestÍaat waar nu een appartementsgebouw is.

' sap 3 t2, blr. 93r.

Sj?*szt



Er waren allerlei neven-neringen die er wel bij vaarden. Bij de verkoop hoorde een stevig verbruik van het

eindprodukÍ waar de hoppe voor gekweekt werd.
In die handel duiken ook bekende namen op: bv. Ferdinand PERMEKEI0 'koopman van hoppe'. Zelf
hebben we ervaren hoeveel genealogen het skelet van hun stamboom'vlees en bloed' gegeven hebben uit
de 'muur' van het verdrietrl van Popennge.

INGEWIKKELD MAAR .. VOORSPELBAAR.
De gerechtelijke diensten zul1en er af en toe wat meer werk aan gehad hebben. Het was af en toe aardig
gecompliceerdr2.
Joannes VAN DER CRtrySSE", in naam van Frans VAN CAIJSEELE, zijn schoonbroer, eist van

Christophorus SPIJNDT, brouwer (elders bakker, ofis het een andere Christophorus SPIJNT?) ge1d. De
brouwer is die som schuldig aan Jacobus Bertinus VERHAEGHE, koopman van wol . Het gaat om een
bedrag van 5 ponden grooten vlaams en een tweede bedrag van 9 ponden parisis 6 stuivers voor de hoppe

van het jaar l733ta.

VL,RHAL,GHE is op zryn beurt schuldig voor de levering ran wol

Om in die kluwen eruit te geraken is het soms eens een aantal malen herlezerr. Zoals het ook nu nog in
pÍocessen eraan toe gaat. De eis wordt ingeleid met de rraag om te verlcrijgen dat de schuldige het dubbel
moet betalen + de kosten. Je moet altijd meer wagen om genoeg te krijgen.

RECYCLAGE
Vanuit het oogpunt van het milieu, recyclage en geavanceerde toepassingen kurnen we van onze
voorouders wellicht bijleren.

De meno-hop-toestanden van nu waren in Jacob Van Maerlands 'Nature's Blomme', 1878, al bekend.
'Toverare doen ... met siere herten (van den hop) harde groot wonder'. En de bonzen uit de Tempel
van het grote licht dre alle fantastische verhalen, ik corrigeer, fabeltjes over 'keisnijding-geklutter' en
'schepping van de hop' vertikaal willen klasseren moeten we toch erop wij zen dat de extra of super
naturelle l«achten van de hop ook buiten het brouwproces zijn gelauwerd geweest.

Naast het natuurlijk gebruik van de 'lupiline' k'r.rnnen we uit een ander detailverhaal meer afleiden
omtrent het gebruik van de hop. Het verhaal situeert zich in een van de vele oorlogsmomenten uit onze
vaderlandse geschiedenis (medio 17" eeuw)

Jan HOIIWEN huurt "hove ende garserije," aan Jaecques VAN DE WI}ICKEL, d'oude. Op die weide
graasden, zes of zeven wekeÍr na een anÍro 1647 "coebeesten toebehoorende vluchtighe persoonen". 6 à 7

weken is genoeg om de gehele grasvlakte kaal te wreten. Koeien die grazen brengen op. De boter en melk
heeft Robert VAN CAISEELE dagelijks gekamd. Dat deed hij zeer solidair voor zijn gevluchte
stadsgenoot. De beestjes werden goed bezorgd. Maar uiteindelijk bracht de hele operatie niet op voor Jan

HOLIWEN, de eigenaar van de koeien.

'o sAP 312,378r.
ll We zouden niet liever hebben dan dat iedereen ondertussen weet hoe we die verzameling processen noemen.
Het gaat om het verdriet, niet alleen in verband met de mensen die er toen mee te maken hadden. Maar om het
feit dat nog geen enkel document vanaf 1580 in de vereiste archivalische omgeving (zuurvrije verpakking,
oordeelkundige inventarisatie) opgestapeld is. Nota benel Het gaat om een volledige muur.

" sep 32,blr.23o.
" sAP 312, blz. 230.
ra 20 december 1733.
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Jan HOUWEN wi1 zich verdedigen tegen Robert VAN CAISEELE. Er komen twee getuigen aan te pas:

Claise VAN KERCKHOVE en Rodolf VANDER LEEUWE.



Het getuige verhoor stipt aan dat de bedrijvigheid een familiezaak was, waarin Robert bijgestaan door zijn
huisgenoten alles "tzijnwaerts gheapplicquiert heeft". Jan HOUWEN heeft er tenslotte aan verloren
terwijl Robert VAN CAISEELE de oorlogssittatie recycleerde en de opbrengst van het kamen
't4,nwaerts' kanaliseerde.

De belangrijkste getuige, de "ampman", heeft zich aanvankelijk mee gemoeid. Uit de weide waar de goed

onderhouden koeien graasden heeft hr.1 er twee gevangen en meegenomen. Dat was al een deel restitutie
voor de huur van de betrokken weiden. VANDEWYNCKEL was immers de eerste geweest om zijn deel

van de operatie te saneren. Als verhuurder wou hrj de pacht van de weide.

Dat was wat voorbarig. Die koeien waren niet van de verzorger. Maar ... Robert beloofde"de huere van

tzelve gars ende schade daeraen dependerrende te betaelen".

Hij leek nog geen zo'n "kwaaie". Door de huur te betalen was hij in het bezit van de twee koeien om Jan

HOLIWEN telreden te stellen. Met die ingreep konden ze van ambtswege bereiken dat de huur geregeld

werd.

De zitting met Jan HOUWEN moest natuurlijk ooknog komen. En die kwam op 8 april 1649. In de

tegenwoordigheid van schepen Franchois VANDAMME en Rodolph VAN LEEUWEN, de genoemde

aman,46 jaar. Hij herinnert zich wel nog die koeien, maar hoe de vork in de steel zat wist hrj niet meer?

Op een andere document lezen we dan een leerzame reconstructie van het eerste deel. Er waren
"diversche coebeesten weedende". Om alles wedelievend op te lossen en om al wie schade geleden had te
vergoeden. De geleerde tekst schrij ft: "omrne dies grieíven van de schaede te wesen gherefondeert" heeft
hlj"soo heeft de deposant daervttytte ghedaen vanghen by zijne dienaers twee van de zelve coeibeesten ter
instantie vervolghe van de verweerderd'.
De koeien werden verkocht in de herberg van "t gouden hooft'5". Daarop zijn de betrokkenen, na het
betalen van de kosten en de borgtocht, wij uit gegaan. "de ijghenaers van dijen dezelve vervolghe zijn
gheslaeckt gheweest op bortocht"

In het verdere verhoor vinden we een detail over de materiële recyclage.
Clayse huyswauwe van Pieter VAN KERCKHOVE, oud 42 jaren, heeft onthouden dat de laatste dag van
de hooimaand, Robert VAN CAISEELE aan de Mesenstraeter6 alhier 16, 17 ofte meer 'vluchtbeesten'
had op het gras dat hij huurde aan VANDEWYNCKEL. De feiten zijn ons al bekend. Het gras werd
" totael afgheeten ende ghedreven".

Volgans Clayse heeft het gezin zeker een maand van de melk en de boter geprofiteerd. De dieren zijn een

maand in de weide gebleven. En op de voor Poperingenaars herkenbare daírm"tot aen de plock van de
hoppe alhiei' waren er koeien in die weide. Ze heeft de koeien helpen melken en ze heeft "hommektroiitT
zien brengen omme de beesten teeten." Dat moest wel. Want op het einde van de maand was er al niet
zoveel gras meer.. "doordien tvoorschreven ghars afgheeten was ende gheen behoorlick ghars meer en

was omme de voornoemde beesten t'eelen." De doening was overbevolkt.

De aandachtige lezer heeft ondertussen gemerkt dat ook het "hommelstro" werd gerecycleerd.

l5 Zal ook wel aan de Gouden Hoofdstraat geweest zijn.
t6 Professor Dewulfstraat.
17 "hommelstsoo" = de ranken die gepluLl waren hadden nog niet al hun groene blaadjes verloren; warureer ander
groen schaars was dan konden de rundeÍen eÍ nog wel wat mee doeq vooral in de periode dat er niet zoveel meer
te grazen viel.
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KERK en DE STAD
Een andere link ontgaat ook onze aandacht niet. De kerk had heel wat binding met het openbaar leven van

de 17'eeuw. Fons Janssen, de nederlandse komielg kommentarieerde het fenomeen als volgt. "Wie op

zondag breit moest het op maandag weer aftrekken".

Robert BONTE werd door de baljuw voor de rechtbank geleid omdat hrj op de feestdag van Onze Lieve
Vrouwe geboortel8, laatstleden, en de zondag daarop hoppe geplukt had met verscheidene personen in het

veld. Dat was bij wet verboden. Zo sterk was de eenheid Kerk en Staat op dat moment. Een pintje drinken
gedurende de Vespers'e op zondag was genoeg om een boete te lcrij gen.

Maar niet alleen de wet komt erbij te pas. Ook de publieke opinie is gescandaliseerd bij zo'n
"godslasterljke" daad'o. Hoe durfde hij? Wie deed dat nu zonder rekening te houden met de geboden

feestdagen. Hij moet zich aan de juge onderwerpen en ze s ponden betalen. De officiele tekst verwrj st naar

een klaarblij kende gewoonte "naer exigentie van zaeke int subiect voor handen."

f)e stad is duidelijk een georganiseerde entiteit. ln de 'ceurghedijnghen' en de'ordinaire
dijnghedagen' regelde de 'burghemeester yan de wet' en de schepenen de orde. Het gehele bestel was
van hoog naar laag wettelijk vastgelegd. Het personeel kunnen we gemakkelijk terugvinden. A1

moeten we wat meer tijd hebben om de bepaalde functies wat beter te 'waranderen"' .

Wat bedoelt men bv. als men rn de 'suhalterne wetten ', de ondergeschiLte bevoegdheden, spreekt over
de'clauweerders" yan de hoppe', het zijn er l6 in 1678'?3. Uit de vertrouwdheid met de context en de

lectuur van de teksten uit die periode zouden we vermoeden dat het om de werklui gaat die de

hopperanken afsnijden2a. Waarom ze beëdigd oftoch onder de subalterne wetten hoorden is niet direct
duidelijk'zs. T enzij ze natuurlijk moesten zorgen dat er geen 'mannetjes' groeiden. Het zou eigenhlk
ook kunnen dat het eenvoudig gaat over mensen uit de hoppestiel, hoppekwekers.

Wanneer we ons verdiepen in de levende gemeenschap dan worden we geconfronteerd met het
fenomeen taal. De taal brndt mensen en tekent een mensengemeenschap. Iedere vogel zingt zoals hij
gebekt is. De'hommelknops' die men in zakjes naaide om de baby wat rustiger te laten slapen, werden
in zakken geperst om hun gewicht in klinkende munt op te brengen. De'knops' passeerden de vingers
en de kalen van de rozenlcrans na de papschotel van het avondmaal en vormden een snoer.

Poperinge had zeker ook zijn eigen 'hommeltaal', als de lezing goed is dan sprak men ook van
' hommelbloesse'o' . Dat vonden we waar meester bleker Martinus BILLIAU, in 17 51, 'verbodt ende
interdtctie' l«eeg. Hr1 mocht'gheen hommelbloesse meer ruymen op het ghecheinst landt van het
ambacht der huydeveÍters'. Daarvoor zijn die processen ook een schat aan boeiende details. Martinus
BILLIAU moet de huidige schipvaarthoeve hebben bewoond. Hij was bleker en baatte de gronden uit
achter de schipvaarthoeve.

18 Maria Geboorte : 8 september

'' Vespe.s - titurgische dienst in de namiddag waarop psalmen gezongen werden in navolging van de getijden in
de kloosters.
20 "causeerende aen elcken aldaer passeerende publicq schandael".
2l 'Waranderen' was een van de Íhncties die door de controleurs van o.a. brood bakken, brouwen en hop werd
gedaan. De subalteme wetten waar wel eens iemand iets zal over publiceren zijn voor de studie van de
'netouÍage' een uitstekende bron.
22 Het Woordenboek van de Nederlandse taal weet dat hel woord in Popennge bestaal. Klauwierege, znw. vÍ.
werkzame, bedrijvige wouw (Poperinghe). Allicht via DE BO erin geraakt. Maar er is geen verwijzing naar
'hommel'. In de verklaring gaat men wel in op het 'klauwen', 'naar iets grijpen met de hand of de klauw'.
t' sAP 437, blz. z2o.
2a Clauwierder, die met een'klauwende beweging', een snoeiend gebaar, de ranken afsnijdt. Verwijs-Verdam:
Wvla. (De Bo 526): 'klawier'. Wvla. ww. klauwieren, hevig met de klauwen werken.

" We kunnen vermoeden dat ze er moesten mee voor zorgen dat er geen niet toegelaten planten in het circuit
geraakten. Uitsluitsel hebben we nog nergens in de teksten ontdekt.
tu sAP 314, 152ro.
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De taal intrigeert ons ook omdat we voortdurend ondervinden dat we het middel-poperings niet
terugvinden in de klassieke woordenboeken: Verwijs-Verdam of Stallaert. Zo spreekt men bij ons van
'ceurbroeders', vr'anneer we het over 'poorters' hebben, van'halmen', als we het over verkopingen
hebben. De 'pachter van accijnzen van de grote en de kleine bieren' ging met de 'pegelaer' de

brouwsels gaan controleren. Daar 'pegelegedet' (5x'e) hij om het alcoholghalte te 'peilen'.

ln Poperinge kun je je 'insinualie' meegedeeld worden door de 'oírtcier van de kolve'. Een domein om
een andere studiedagsegment mee te 'overladen'.

Dat de kerk meer mee te zeggen had dan nu hebben we hierboven al even aangehaald. De geboden van
de Sinaï werden ook bewaakÍ door het oog van de wet. Zo lezen we dat de 'hommelzakkers' - een
ander'subaltern fficie'- ook wat hun zeden betreft in het oog werden gehouden. Ze waren beëdigd.

In SAP 437 worden de hommelzakkers door de wet geboden 'zelJ'geen hoppe te vercoopen' . Wanneer
ze op die manier aan belangenvermenging zouden doen dan moeten ze de grote klok van Sint Bertinus
luiden, iedere derde zondag en de zaterdag ervoor", ze moeten 'guide en voetloper' zijnbij 'de
passeringe van de troupen', ze komen in aanmerking als'pionniers2s', soldaat gaan zrjn olmoeten
onmiddellijk de gevangenis in. Zoiets werd toen - de geschiedenis herhaalt zich niet altijd - letterlijk
aan de grote klok gehangen.

Trouwens 'de Heilige Moeder de kerk' was prominent aanwezíg in het maatschappelijk bestel. Onder
kerkelijke diensten mocht er zoals eerder al vernoemd geen herberg worden bezocht. De zondag
mocht geen arbeid, ook geen hommelpluk2'. De 'burgemeesters van de wet en de commune ' zorgden
met de' mess agiers, causa officii' voor de opvolging van die' costuymen'3,.

De stad vaardigde zijn wetten niet altijd uit met een typisch evangelisch ethische bedoeling.
In SAP 46831 lezen we dat er 'nyemant zich en ventoordere te dryncken in den Zwylande'. De
ordonnantie had niet als doel 'de drankzucht te beteugelen'. Het was de stad erom te doen de accijnzen
binnen de stad te houden. Het Zwijnland hoorde bij de acht parochies, onder Veume en wie daar dronk
die spijzigde de locale stedelijke schatkist niet.

De burgemeester had het niet altij d gemakkelijk. Er was af en toe 'passaige van de legers' zoals we
verder nog signaleren. Poperinge had een hele tijd van zijn geschiedenis een aparte status. De
geschiedenis leert ons dat Poperinge lange tijd 'onder de kromstaf , de abdij van St.-Omaars, heeft
geleefd. Dat had enerzijds het voordeel dat ze wellicht wat meer gewijwaard zijn geweest van grote
belegeringen. Trouwens wat zou men belegeren, vestingen waren er niet. De torenwachters die brand
en legers moesten melden konden alleen melden dat er weer soldaten zouden doortrekken. De
legeroversten hebben dan ook meermaals gedreigd, 'pioniers' opgeëist, 'weerbare mannen' noemt
men ze in vele steden. Maar ze eisten ook 'fagooten' en'fasijnen' of 'faceelen ' om te stoken, hout
voor de 'palisaden' en versterkingen. De bundels van het bestuur steken vol van lijsten van soldaten,
betalingen voor het vervoer van 'halve wagens' en 'hele wagens' waarÍnee o.a. het hout werd
geleverd. En het logemenÍ met'vertier' kwam via de schatkist van de arme betalende burgers. De
salanssen om de onderhandelaars te betalen die 'vachierden' , in de steden vertoefden om te
onderhandelen belasten de stadsrekeningen. Als Lodewijk XIV dan in 1680 hout opeist dan zal de
burgervader druk zijn ganzeveder hebben gebruikt.

" SAP 437, o.c. w. Deze regeling bestond ook in Nederland. Citaat uit het Woordenboek van de Nederlandse
Taal: "Dat gheen hopmeetere oft draeger an eenige hoppe deelen ofte coopman sal moogen wesen. Keuren en
ordonnantiën der stad Delft van den aanvang der XVIe eeuw tot het jaar 1536.
28 We vinden lijsten van pioruriers in de farden van het bestuur. Dat zijn blijkbaar 'weerbare mannen'
die in het leger van de doortrekkende generaals moeten dienst doen.

" seP 1288/92+lo8
30 sAP boeten
31 Blz.42. Deze stelling moet nog verder op haar argumenten worden onderzocht.
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We vinden in SAP 52A, verschillende brieven in het Nederlands en in het Frans. Of het om proeven
en/oforiginele gaat, ofhet om kopie of om bewij sstukken gaat, moet nog onderzocht worden. Maar
we voelen duidelSk de commotie. 'le Sieur Jan PEWT bourghemestre de Poperinghe a obtenu
certatn ordre en rertu duquel ilz se vantent que personne ne pourra porsuivre son vrai traficq au
regard du négoce des bois sy ce n'est préalablement leur congé', m.a.w. zoals het in het Nederlands
staat dat de burgemeester (en zijn raad) het bevel geeft dat 'niemant geen bosschen en sal moghen
cappen nochte ontblooten, ten waere met syn express ordre, jae dat meer es sustineert dat hij alle
bosschen hem dienende sal doen prijsen apparentelijk door prijsers naer syne sinnelijckheid'.
Met andere woorden hij moet opheden. Het hout (elsenhout?) moet veilig gesteld worden en de prij s
wordt door hem eigenzinnig bepaald. Hij wil zichzelf veilig stellen. Als dat hout opgeëist wordt - en
het is ook effeclief zo - voor de 'palissades' in Duinkerke dan wil hij het gevaar niet lopen dat er geen

meer is.

De reactie kan niet uitblijven. De hommelboeren hebben die persen ook nodig32, de brouwers en de

bakkers hebben hout nodig voor hun wren33, de eikeschors hadden de leerlooiers3a. En zoals we het
altijd zien bij dergelijke verwikkelingen.

De magistratuur heeft wellicht met de inspiratie van een Poperings biertje het argument uiteindelijk
gevonden. Als de Poperingenaars geen bosje meer mogen kappen, dan moeten de hoppevelden braak
liggen, dan is er geen inkomen, dan kunnen ze niet meer betalen aan de koning. Ze moeten kunnen
'kappen'' dat'wesende de gemeine neringhe'. De tekst zegÍ'sonder twelckr sy niet en connen
contribueren'

De stadsregelingen probeerden met verordeningen de handel lucratiefte runnen. In SAP 520 lb. zijn
heel wat documenten daarrond verzameld:

- De verordening tegen het inbrengen van weemde hop: hoppe uit Aalst en Henegouwen.
- De bepalingen rond de rode ranke
- De verboden mannelijke plant
- De weigeringen van het zegel ('P').
- Het loden.

NETWERI(EN ITRI(LAPPEN BERGINGSMODALITEITEN
Het netwerk was al even complex als nu. Wie huurde bv. van wie? En waartoe dienden de gebouwen?

De mensen hadden allemaal niet gestudeerd als nu. Heel dikwrjls treedt iemand op voor iemand anders. Er
komt een procurator op, het wordt dubbel moeiljk wanneer de geroepen persoon beklaagde is van de een,

en zelfaanklager van een ander. Op de rug van de procesbundel is dat niet onmiddelhlk duideh.yk. De kaft
van de bundel zegt dat Robert PROVENTIER, als verweerdere optreedt. Op de oproepingsbriefen op het
"inÍendit3s" lezen we "overgheleyt van weghen Frans FEROLI'. Frans FEROU is zo te zien de aanklager.

De last van het speuren wordt dikw4ls nog verdrietiger als het niet meer duidelijk is of de documenten
wel samenhoren. Archivaris Oscar Fiers heeft de bundeltjes wel mveel mogelijk samen weten te houden.
Maar de zoeker zal wel afen toe eens dromen enkele bundeltjes verder het ontbrekende papiertje te

vinden waar de "triplicque" of de "antwoorde" in artikels naar verwij st.

In het bewuste proces dat we hier voor handen hadden wordt Robert PROVENTIER dan ineens de

'heeschere', de aanklager'too hy in causa is als heeschere ieghens de wed. Jan DE BACKER", tegen de

weduwe .Ian DE BACKER.

11 'surtout les perses leurs sont nécessaires pour I'acoomodements des houblonniers'.
33 'les fagots pour mes brasseurs et bollengiers' .

'n 'les escorses des plantons ou estallons indispensahles pour les tanneurs'.
35 Intendit (conc lusie, eisch ín eene verstekprocetlure), de eis opgemaakt door de tegenpartij wanneer de andere
partij in verstek gaat.
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Het gehele proces is verder een schoolvoorbeeld van complexiteit. Kort samengevat gaat het om de lraag
ofer onderverhuurd is aan Christiaen QUIGNON en voor hoeveel.

In de 'informatie', d.i. het onderzoek lezen we dat Cathenna, de huiswouw van Christiaen QUIGNON, 17

jaar, komt vertellen dat ze "met hasr man inneghegaen is omme voor eenighe lyt open te houden thuys

daer de verweerderighe wooní". Ze is pas zeventien ze kan het dus nog niet allemaal weten omtrent
huurkontrakten, e.d. Ze veronderstelde "presumelick" dat zij daar woonde onder de normale voorwaarden
"met conditie van selve verweerdere te convenieren by maende", dus met maandelijkse pacht.

Zoals jonge ffouwers, toen al blijkbaar, woonde ze er slechts voorbijgaand "toldat sy aldaer soude met
hueren man ieghens commoditeyt souden vinden." Als ze iets vonden dat hen paste zou zp verhuiznn. Ze
had verder geen aanspraken of afspraken gemaakt.

In het zeifde bundeltje ontdekken we dat er in dat pand (ofgaat het toch om een vermenging van

documenten) een zeker Janneke, dv. Guillaume BLANCKAERT zegt dat zij "een vautie (vautje) aen

huyse huurde metsghaders een solder omme hoppe te legghen, maar er heeft nog geen hop gelegen" .

Hoe de vork dan in de steel zat omtrent de huur gaan ons hier verder niet aan. Voor deze studie
constateren we dat het - per uitzondering? - voorgekomen is dat men hoppe stokkeerde op de "vaute".
Die de combinatie volledig wil uitklaren zal allicht enkele uurtj es nodig hebben om de klus te klaren. We
laten ook nog iets voor wie nog meer aan de processen verslaaftl is.

DE LEGERS IN DE WTPPERIIOEK
Christiaen FLOOR daagl Jacob VAN NEUVILLE

De oogst was in 1645 heel klein. De Franse legers kwamen de Wipperhoek voorbij.
Daar heeft Christiaen 7 gemeten 1and. Hoe groot de schade "soude importeren" dat is moeilijk te zeggen

want ze is "te groot wesende." Ze kunnen het ook nog niet weten want ze hebben ook nog geen rekening
gemaakt, "gheen juste prijs gehmaeckt hebbende". Maar dat kan nog altijd komen. Althans dat beloven
ze36 als het nodig is.

De acten zijn getekend: Jaecques IWAEJON -Ceistiaen VEINOEET

Christiaen VEYNOOT, landman, 41 laar heeft in 1645 na het vertrekken van de "Franse ende
Lamboysche" legers " ghecommen (is) in de Wipperhoell' enhtj heeft daar gezien hoe groot de schade is
aangericht "in een ghemet terwe", waawat er "een groot deel van diere ghedestnteert" . Christiaen
FLOOR had nog niet geoogst, dus die moet nog meer schade hebben gehad. Alles moest nog geoogst

worden "sulcker'*),s dat hy weinich ofte gheen proufit en heeft ghenomen (ook) van voornoemde
ghersbilck."

Glaude GILLIOEN, 47 jaar, "hem gheneerende met lantswerck te doene," weet te vertellen dat "het
Lamboysche legher", meer dan vemietigd heeft, ze hebben zelfgeoogst. Ze hebben op de genoemde
gemeten "ghedosschen". En hij heeft gezien dat "diversche bauwers", verscheidene schoven, niet
gedorsen werden maar "in dienste van Neufville naer huys ghebracht".Het gras was ten prooi aan de

"vluchtende beesten."
In die oorlogsvemieling wordt de hoppe niet vernoemd, rnaar we kunnen moeilijk aanneemen dat in die
j aren ook geen hoppevelden sneuvelden ofschade ondervonden.

HOPPE heeft een BIERGEURTJE.
Processen dienen om zijn onschuld te bewijzen en recto-verso om de schuld van de andere te bewijzen.
Augustijn VANDENBERGHE wil dat hij in ere hersteld wordt. Hij wil door de onderwagingen, die hij
afdwingt, bewijzen dat hij Jan LOYS, nu de weduwe, de huur in dertijd heeft betaald.

36 belovende tselve te raíifieren noot sijnde
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Pieter DE WORM en Gheleyn VAN DAMME, zv. Carcl worden als getuigen verhoord.
De 'enqueteurs' wilden weten of in de herberg "Vlissijnghe" in Popennge de overledene vergoed werd of
niet. ln het zuiverste vlaams, "hotte hy (Jan LOYS) niet tevreden en v)as mette voornoemde (Maillaer)
LANTSHEERE in de betaelijnghe;'
Wie die Maillaert LANTSHEERE was wordt later duidelijk.
Gheleyn VANDAMME,4S jaar,"wesende in dherberghe Wissijnghe daer Maillaert DE LANTSHEERE
alsdan woonde ende noch ieghenwoordich woont" verschijnt voor het verhoor. Tr onderwagen Gheleyn
omdat hij met de zaak te maken heeft. Hij was in de herberg met"sverweerders overleden man". Hij was
er koper van "eenighe hoppe" .

Aan zo'n verkoop was blijkbaar een"tournee générale" verbonden. We veronderstellen dat de lil fcoop zo

iets moet geweest zijn. De woordenboeken schdjven. De lij fcoop is een bepaalde som die men bij een

openbare verkoping naar rato van ean bepaald gedeelte van de koopsom betaald voor drankverbruik of
een gelag. De hoppe was verkocht en "den lyfcoop yan yoorïtoemt accort tot Wissijnghe voornoemd
verdroncken." We weten niet genoeg van de gebruiken om specifiek op debiet of omvang in te gaan.

Wat we uit VANDAMME's verhaal wel nog kunnen opmaken is dat Maillaert LANTSHEERE is
gerraagd geweest door Jan LOYS als hrj mocht de huur die VANDENBERGHE hem moest gebruiken
om het gelag, de lyfcoop te betalen37. DE LANTSHEERE was toen - aldus de getuigen - akkoord. Hij
"segde van het beste le wesen", dat delljfcoop zo zou betaald zijn. Waarop LOYS zaliger,"sverweerderes
man" - als grap of wat men hier misschien suggereert als galgenhumor dan gaan we er rrular van
profiteren3E.

Pieter DE WORM, 62 jaar, herbergrer, woonende in"De Croone" maakt de bewijzen nog sterker. LOYS
had verkregen dat VANDENBERGHE op die manier zou vergoed zijn. Hij haalde er zelfs de wouw, toen
nog geen weduwe, erbij om de ontlaetijnghe boeken.

Zo werd in de coulissen van de hoppeverkoop met de lij fcoop op de hoppeverkoop, de huur betaald

IN SLÀ{P GEVÀLLEN IN DE KERK - GEVANGENEN VERLOSSEN
Rond de kinderarbeid en de mantel der liefde in de Onze Vrouwe kerk bestaat een verhaal dat ondertussen
als apart verhaal verder leeft. We zouden kurnen als titel spreken van het'schooiertje van de Onze
Vrouwe kerk'.
Zoals overal ter stede moest de baljuw zorgen dat er recht geschiede. Soms moest er al eentje de
gevangenis in.
Maar sinds bijbelse tijden bestaat er een vorm van asiel. Asielrecht betekent dat misdadigers, grote, kleine
of vermeende schuldigen bescherming zoekan. We kunnen echter niet spreken van schuilen. Ze verblijven
waar iedereen ze karr zien, plaatsen, zoals de kerk bijv., een klooster, enz. Dit gebruik bestond al in het
Bijbels eerste verbond waar men het geeft over asielsteden.

We lassen eerst een ommetje in over een poging tot asiel. Het kan ons beter doen begnjpen hoe de kleine
wellicht van de asielregel en de leeftijd heeft geprofiteerd om uiteindelijk wij te komen.

Pieter OUGHSTLANDT is in de Goede Week - hr1 wist ook wanneer hij dat moest doen - het kiooster
van de Recoletten in gevlucht. De tekst zegt letterlljk"aldaer op het vrije." Vandaar onze verwijzing naar
het asielrecht. We zijn er ons wel van bewust dat we hier misschien wat bijkleuren. We kennen de situatie
niet grondig genoeg om die bewering volgens alle wetenschappelijke regels te onderschrijven.

In elk geval heeft Phillips VAN STAVELE hem - volgens de baljuw - daar bezocht. Een goede daad in
het perspectief van de vasten? "Neen?".

31 "synde alsdanne gebeurt dat sverweerderes man den voorsq,den Maillaefi LANTSHEERE amsochte omme tle
voornoemde lyfcoop te moghen stellen op de heure."
3E *seyde dat hy noch meer theire op de voorn heure soude doen."
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Dat is buiten de amman gerekend. Hij wordt ervan beticht OUGHSTLANDT te hebben voorgesteld om
veilig te ontsnappen3e.

We begrijpen onmiddellijk dat de baljuw, ook al is het de Goede Week, de man niet kan laten begaan. De
boef moet de gevangenis in om"een munslach of twee." Nt we het herlezen kunnen we niet nalaten te
commentarieëren. Op een moord kwam het blijkbaar niet aan.

Daarenboven het was niet alleen een voomemen om de man van de gevangenis te wijwaren. Hij heeft de

misdadiger "effectief uytgheley wyt tzelve convent...l2 uur snachts." En zeg nu niet, dat als je om 12 uur
s'nachts iemand begeleid, datje niet zelf weet dat het om een schuldige daad gaat.

De preciese gegevens laten veronderstellen dat het om een goed geplande ontsnapping ging. "Had hij niet
beloofd hem wij te houden jeghens zulcke olJicieren als hem souden anneghesprocken ofte anneghetasí

hebben op de wech?" OUGHSTLANDT was onmium verzekerd. Pech voor de bandieten. Uit de

onderwaging kunnen we afleiden dat ze zelfs het traj ect wisten. "Of hij hem niet vrijgheleyt ghedaen heeft
tot aende steenstraete?" . De ondewaagde bevestigt het vermoeden van de onderwaager. Ja zelfs " Kent"
hem te hebben vergezeld"hebbende een hapken in syn handt samen met Pieter VOORSTEENE'

Totdaar hadden de rechercheurs succes. Maar op de vraag ofer geld mee gemoeid was kregen ze een

ontkennend antwoord. Hoeveel ze ervoor gekregen haddut was dan ook een overbodige waag.

We zijn dan ook het verhaal van het schooiertje verschuldigd.
Damiaen GOTIDENAERI was zestien op de datum van de feiten. Hij was in de kerk van Sint Jan in slaap
gevallen. De syrnpathie voor de tiener steunt zeker op het feit dat hrj niet onmiddellijk te situeren is btj de

bendeleden voomoemd. Zijn verhaal heeft niet de spanning van de nachtelijke ontsnappingspogingen.

De knaap lvas moe, want hij had de 'ommegang' gedaanao. Damiaen was een echte Poperingenaar. En
mensen met een gerust geweten slapen overal. Maar Damiaen zou volgens de onderwagers niet m'n
onschuldige bedoeling hebben gehad.

De eerste 'rraag in het proces luidde "Heeft htj niet ghecroepen onder een houten lae omme niet ghesíen

ende ontdeckt te worden van iemanl." En als alle gevaar geweken was heeft hij dan niet "op de zelven lae
gheslaepen."
Tweede waag: "heeft hij voor het sluiten niemand gehoordar? Rook de koster onraad? Was het de

gewoonte dat ze met twee de kerk ontruimden? De knaap ontkende. Hrj liet de deuren sluiten.
Derde waag: "Iïaerom ende ter wat intentie den verwerder soo langhe ende ieghens syn ordinaire inde
kercke soo laete was ghebleven?"
Het was duidelijk zijn gewoonte niet van zolang in de kerk te verblijven. Hij zal trjd hebben gehad om zijn
antwoord voor te bereiden. Hij gaf gemakkelqk toe dat het zijn gewoonte niet was in de kerk te blijven.
Maar die dag werkte zijn vader bij Pieter DE HAENE. Dat betekarde dathij "mitsdien in zijn huys niet en

conste gheraeken" en waar zou hrj dan beter kunnen gebleven zijn.
Vraag vier ging uit van de veronderstelling dat de puber een truc bezigde om de koster en zijn gezel bang
te makena2? "Neent" Hrj hee ft geroepen om hem buiten te laten maar de koster heeft geantwoord dat hrj
maar moest blijven'tot smergens' .

3e "ghetracteert ende gheaccordeert ten $,:re van hem aldaer vuyt te leijden met Pieter VANDE GOESTEENE
ende Jan BERLEYN.
a0 Naerdien dat hy verweerdere, Damiaen, ommeghaen hadde, te vier uur aangekomen en in slaap gevallen tot
een uur en half in de nacht-
4t *Heeft hii Geraert DE WNTER neffen den coster van voornoemde kercke (niet gheoort) souckenden offer aldaer
iemanl ghebleven was."
o' "O7 h"t ni"t *oerachtich en is dat den verweerdere siende dat den coster in de kercke ghebleven was om aldaer te
waeken ende dat hy syn sverweerders quaet yoorneemen gheensins conste volbringhe , niet en heeft begonnen te
lammenteeren ende iameren ende daermede ghemeent den coster tuyt de kercke te doen vluchten."

Sfia$s:z



Vraag vijf maakt het hele verhaaltje Harry Potter-achtig: "Of 't niet waerachtich en ís dat den voornoemde
coster hoorende dese lamentatien en meenende dat t' was een Gheest heeft ghecommen naer den

verweerdere met ghewydt waeter ende ghewyde brandende keerse om hem te bemaenen."

Wie moeten we nu geloven? De knaap zegt dat de koster hem zonder pardon daar deed overnachten. De
koster beweerde dat hij kwaad opzet had. En als hij woest werd - zo leiden we af uit het verhoor - dan
greep de koster naar exorcistische rituelen.
Vraag vijf onthult de reden waarom hij uiteindehjk in de voorhechtenis geraakte en de argumenten van de

verdediging.
Heeft de knaap als hij in de val was 'tiende de stouíicheijt van de costey'', omdat de koster hem ontdekt en

ontmaskerd had, niet gepoogd om te vluchten omdat hij als misdadiger was ontdekt?
En anderzijds heeft "den costei'níetmet zijn eigan ogen "claerelicË' gezien hoe de lmaap "hem in de

kercke niet en heeft gheslooten" .

En dan komt de moraliteitspassage.
Vraag zes: "Of niet waerachtich en is dat den verweerdere" slechte gewoonten heeft. Hrj, en bhjkbaar ook
zijn vader, vinden af en toe best dat ook wat niet van hen is eventueel van eigenaar kan veranderen. Zo is
gebleken dathlj "door last van syn vader (opghedreghen wordt) te hossche te gaen ende veele soo groene
als drooghe hout rnede te bringhen, de haeghen te ontstoppen, de boone te velde ten boonesticken af te
plucken om hun t'eeten; in de ougst tcoorne te sanghen ende ondertussche eenighe hugghen ende schoven
mede te bringhen om also de backte te crijghen."
Dit is geen kleine opsomming zoals iedereen kan lezen. Het gezante koren werd gebruikt om na het malen
brood te bakken. Zo suggereerde men dat de l«raap voorzag in wat er in het gezin nodig was bonen als
voedsel, hout om te stoken, enz.
De ondervragers willen ook weten of hij een andere Poperingse mogelijkheid om illegaal aan inkomen te

geraken pratike erde "metghaders ofden verweerdere niet dicwils gegaen en heeft met een mandeken ofte
sack in hommelhove op tpretent van knoops te gaeren veele en diversche rancken afghereept heeft mette

circons tantien daertoe dienende."
"Knoops gaeren " dat mocht nog. Als de boer het toeliet mocht men 'santen' ('sanghen'). De onderwagers
begeven zich hier op glad ijs. Ze geven te kennen wat ze vermoeden. Dat is wat men tendentieuze ltagen
noemt. Ook zijn aanwezigheid in de kerk was volgens hen alleen maar een foele. Maar als doorwintert
schooiertje ontkent hrj die bedoelingen.

Hg heeft 'alleen droogh hout ghegaert" Mag je nu ook al niet meer sprokkelen? Bonen heeft hij nooit
gepluld en alsltrj "knoops gaerde" dan was het"by consente van eij gneaers."

Was het om zijn leeftijd? Of had ha de goeie gemeente kunnen overhrigen? Hij moet enkel "Godt ende

.justitie vergffinisse bidden van zulclu als hy misdaen mach hebben." Er hangt wel één pnj skaartje aan.

Hij mag de dingen die hem hier ten laste worden gelegd niet meer doen'l

a3 "gheinrerdiceert ijet meer te committeeren ende oock te continuereeren in zulcx als hem te laste alhier es

gheleyt"

Sj§tutt
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Notitie van de wettelycke coopdaeghen
Uit SAP 864b: Zwijnland koopakten 1760-1795

Saml'n Martin

In welke gemeente of stad zijn deze verkopingen genoteerd geweest? Waar was dit goed gelegen?

Bovenstaande wagen zijn bijna onmogelijk te beantwoorden.
ln de halmen van Poperinge en de halmen van het Zwijnland zijn deze verkopingen niet terug te
vinden. Waarom? Ziln deze verkopingen geannuleerd geweest, zijn ze van een andere gemeente of
stad waarvan de boeken van de verkopingen verdwenen zijn?
Gelukkig hebben we dit kleine notitieboekje teruggevonden. De gegevens die we hier hebben, zijn
bewaard gebleven en kunnen we gebruiken in onze genealogische zoektocht naar wat onze voorouders
beleeft hebben.

Wat betekent instel en overslag? Instel is de eerste dag van de verkoop, overslag is de dag waarop de
koop afgesloten en toegewezen word.

De bedragen die hier vermeld zijn, zijn te klein om de kostprijs van het verkochte goed te zijn. Wat de

bedragen wel voorstellen is moeilijk te achterhalen. Ze kunnen zowel notariskosten, godspenningen
e.d. zijn.
In de Halmen leest men telkens dat men een aantal pond parisis godspenning moet betalen. Soms
bedraagt dit bedrag 2,3,4,6, of 8 ponden parisis.
bv.: In een halmakte word vermeld: " ... geschied deze vercoopynge ende koop omme voor
godspennyngvolgensdecreetevierpondenparisis,..."Zoalsjezietmoetditeenbedraggeweestzijn
die vastgelegd werd van hoger af in een decreet of ordonnantie.
Wat de godspenning juist is, is voer voor een volgende publicatie. Er zal nog meer opzoekingswerk
verricht moeten worden, om alle benamingen thuis te wijzen.
Een hypothese om de godspenningen te verklaren is dat de godspenning gebruikt werd om de armere
medemens te helpen. Iedereen die een goed kocht moest een som betalen om de minder bedeelden een
handje toe te steken.

Zeker is dat onze klerk sieur Ferdinande Bemolet de som van deze bedragen moest betalen aan iemand
van het magistraat. We lezen in dit document "... hedent 29 Xbre l78 I syn de openstaende
coopdaeghen, bedraegende de somme van vierhondert twee en t'sestigh ponden parisis betaelt, ende
door myne heeren van het magistraeí gherepartiseert ...." We lezen ook in dit document "... solvit
sieur BERNOLET dese aen P.F. DE BAENST den 3I maerte 1780 ...." P.F. DE BAENST word
regelmatig vermeld in akien. Hij zal waarschijnhJk wel een hoog geplaatst figuur geweest zijn in de
magistratuur van Poperinge .

datum ponden

5 aoust
29 oust
12 Tbre
eodem
19 Tbre
26 Tbre
eodem
l0 8bre
17 8bre
18 Sbre
eodem

1777
1777

1777

vercoopinghe vande rmrchten op den acker var,Pieter MATTHIJS
instel partie bosch taillie d'heer PRADILLES in CromóeÈe
overslagh van t'selve
instel goederen d'hoirs vidaa PYCK
coopdagh van hoppe op de perse vanPieter MATHYS
overslagh goederen vidua PYCK
instel ende overslagh huys N. GODDELIERE
instel goederen siear LOOTEN
overslagh goederen slerzr LOOTEN
instel goederen Pieter PEEL
instel huys Jan Baptiste ROUSSEELTW
oppervooght 2

SJsfurss

6

4
4
4
6
4
4
4
4
4
2

= 2-0-0 = 46-0-0



27 Sbre
31 Sbre 1777

7 9bre

eodem

14 9bre

3 X&e 1777
l0 Xbre
16 dito
5 january 1778
8 january

13 maerte 1778
eodem
8 april
9
10

17

eodem
27 dito
l mey
5 juny
eodem

12 juny
l9juny 1778
eodem

24 jr;Jy

28 dito

coopdagh meubelen van Jan Baptiste VERBATIWE
instel huyzeken kynderen SANSEN
oppervooght
overslagh huyzeken Jan Baplrste ROUSSEEUW
oppervoo ght interventie
overslagh goederen Pieter PEEL

6
4

2

overslagh huys §nderen SANSEN 4

iriewentie oppervoogt 2

coopdagh boomen Andries MASSELIS 6

coopdagh boomen fieesteÍe. L'ABBE 6

coopdagh boomen d'heer VANDEN BROUCKE 6

coopdagh boomen ter hofstede Pieter VAN DROEMME 6

coopdagh boomen ter hofstede van dheer ISENBRANT bewoont door Smit 6
= 8-0-0 = 96-0-0

4

= 6-0-0 : ó2-0-0

4
2

= 8-0-0 : 148-0-0

l3 january1778
l5 januaryl778
28 1antary 1778
30january 1778
3 february 7778
13 february
l7 february
l8 february 1778
l9 dilo
2O dito
27 dito
eodem

4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4

overslagh goederen competerende viduaPieter Joseph VANSEVEREN 4
overslagh huys Joseph DEVYNCK 2

coopdagh van meubelen ten sterÍhuyse vidua Pieter BRUYNE 4
gecontinueert 4
coopdagh van cleederen en lenwaert dhuysvraawe den Baes Leenhouder 4
instel goederen vidaa GALIARDE 6

interventie oppervoogt 2

instel goederen van het sterÍhuys idua sieur Pieler DE BRUBIE 4
coopdagh meubilaire Joannes L'OMME 6

overslagh vidua siew Pieter DE BRUYNE 4

instel goederen Pieter Francois PARMENTIER 4
instel huys vidua DE SAEGHER 4

oppervoogt 2
:12-0-0 :194-0-0

coopdagh in t'stadthays
overslagh goederen Pieter Frcncois PARMENTIER
overslagh huys vidua DE SAEGHER
oppervoogt
coopdagh ',ruchten op den acker kyn deren wylenÍ
Gtllliaume DELBAERE
coopdag .m.rchten t'sterfhays Pieter BERVOET

SAQ6*sa

2

4
4
4

6
6

2

2

coopdagh vrdua Marre DONDEYNE
instel vander Abeelen meulen
coopdag van boomen op dhofstede COSTENOBEL
overslagh vandez Abeelen meulen
coopdag cleederen vidua Joannes PEIJ'REQUAET
instel goederen Gfilliame LABAERE
coopdagh Ludovicus SCHOLAERT
coopdagh Guiliame LABAERE
coopdagh Guilliane LABAERE
coopdagh Gullliame LABAERE
overslagh goederen kynderen DELBAERE
instel van eenige goederen cornpeterende vidua
Pleler Joseph VANSEVEREN
item instel huys Joseph DEVYNCK



29

2l ougst
eodem

28
eodem

coopdagh vnrchleo vidua LIIYSSE
instel goederen vidua P ieter LOYS
instel goederen vanden disch voortscoomende van het testament van
Joanne CHEYS' huysvraawe vanGlilliaume HANCX
instel goet vidaa CEUNICK
overslagh hoppe op de perse kynderen DELBAERE

coopdag meubilaire ten sterÍhuyse van d'heer DEBACKER
overslagh huys ende lant vidua CELININCK
overslagh goederen vidua d'heer Pieler LOYS
overslagh goederen vanden disch
instel goederen d'heer DE BACKER
instel goederen in t'gouden hooft CAENEN
overslagh goederen Joseph CAENEN
overslagh goederen sterÍhuys d'heer DE BACKER
instel goederen l§.nderen Pieler BERVOET junior
overslag goederen kynderen Pieter BERVOET
coopdagh meubelen Joannes BEHEYT
continuatie coopdagh BEHEYT

=14-0-0 =298-0-0

noch continuatie coopdagh BEHEYT ende cleederet SD( medevercocht 4
coopdagh boomen Pieter Bervoet by Christiaen PROVO 6

coopdagh meubelen siezr Cornelis WILSOET 4
continuatie coopdagh siear WILSOET 4
coopdagh meubilaire t'sterÍhuys Pielar VANDERHOMME 6

idem 6

idem 6

idem 6
instel brouwerije jotffvrauwe HANCX 4
coopdagh boomen sieur Pieter Y ANDERROEDE
ende sieur Pieter COSTENOBLE 6

overslagh brouwerye vidua d'heer BOUTE 4

=14-0-0 =354-0-0

6
4

4
4
6

=14-0-0 =242-0-0

1,2 en3 7hrre 1778
4"
4"
11"

lg'
eodem
2" Sbre
eodem
item
16 Sbre
5 9bre
6 dito

7 9bre
24 9bre
25 dito
26 dito
9" Xbre
10"

t2
14"

18 Xbre
2t'

12

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8 january 1779

af contrz coopdagh §nderenDELBAERE gebrocht tot 6-0-0 loco 4"

hier bye eenen dagh naegelaeten coopdagh d'heer DE BACKER
afover den coopdagh vidua LUYSSE die niet wettelyk en is gehouden geweest

1

:352-0-0
4
-6

reste nogh 350-0-0

solvitz sr'ezr Bernolet den 30 Xbre 1778 ende geemployeert ten proffyÍe van t'berecht

12 january 1779
14 jaruari 1779
18" dito

3 february
4 dito
5 dito

coopdagh boomen hooftman PONDT (Dupondt?)
coopdagh boomen Saerel BYSER
coopdagh boomen ter hofstede bewoont door . . . BP.II- competerende
joeffv r auwe PLANTFEVER
coopdagh meubelen vrdua loannes PRIJSIE
continuatie idem coop
coopdag idem

6
6

6
4
4
4

t 
.;o', kan ook gelezen worden als jonkvrauwe

2 (solvere: oplossen) solvit: hij betaalde

Sé9**tz



6 dito
26
12maerte
3 mey
4 dito
5 dilo
14' mey
idem
2g'
idem

18 jwy t779
23 luny 1779
25 dito
2 july
eodem
eodem
eodem
16 dito
eodem
eodem
item
27" 7bÍe 1779

29"
30 dito
27 Sbre
l5'9bre
l6 dito
17" dito
l8 dito
29 dito
l0 Xbre
24 dito
70 january 1780
12

17 january 1780
18 january 1780

coopdag idem 4
instel huys vidaa PLAEVOET 4
overslagh idemhuys 4
coopdagh van meubelen ten sterfhnyse van d'heer Benedictus REYPHINS 4
continuatie idem coopdagh 4
continuatie 4
instel goederen QUAGEBEUR 4
instel huys vidua BECAERT 2

overslagh idem goederen QUAGEBEUR 4
overslagh huys vidaa BECAERT 2

= 14-0-0 = 66-0-0

interventie oppervoght van weezen
coopdagh cleederen ende lynwaert uxoriss TOULOUSE
coopdag cleederen Pietemelle AMEEUWS
coopdag kleederen ZAEGHER
instel huys devota AMEEU
vidaa BRUNEEL
Ferdinandi VAN ISACKER
Josephi BECUE
overslag huys AMEEU
vidua BRTINEEL
overslagh Ferdinandi VAN ISACKER
huys Josephi BECUE
coopdag van meubelen van de wedawe VAN ACKER

=16-0-0 =r06-0-0

continuatie coopdagh weduwe VAN ACKER
continuatie ttsupraa
coopdag goederen Carel DAVID
coopdagh meubelen ten sterÍhayse van Joanna VANSEVEREN
continuatie idem coopdagh
noch continuatie
noch continuatie
coopdagh boomen ter hofstede METSU
instel huys Joanzes BEDDELEM
overslag van het huys hiervooren
coopdagh meubelen BOIREL (?)
coopdag cleederen huysvrauwe FEMERYCK
coopdag boomen ter hofstede van N. THEETEN
coopdagh van meubelen Pieter VAN TOUR

=16-0-0 =168-0-0

coopdagh van meubelen Jacobus SANSEN
continuatie
coopdagh VERSTAVEL
continuatie
Isab€il+LEGR-AÀD (geschrapt)

:16-0-0:188-0-0

2

4
4
4
4
2
4
2
4
2

4
2
4

4
4
6
4
4
4
4
6
4
4
4
4
6
4

31january 1780
1february
13 maerte 1780
14 dito

4
4
6
6
z

3 uxoris: echtgeno(ot)t(e)
4 utsupra: zoals boven

SJQ*I tt

solvit sieur BERNOLET dese aen P.F. DE BAENST den 31 maerte 1780 benevens 2-0-0
oppervooght



20 dito
24 ende25 dito

28'april
eodem
eodem
12'mey
eodem
eodem
19" mey

eodem
23 dito

4" ougst
9" ougst
11 ougst
eodem
25 dito
25 dito

coopdagh van boomen propritey,t d'heer ende meesteÍe Ludovicus
VANDEGOESTEENE
coopdag meubilaire Francois DELFORTRIE
coopdag meubilaire hooftman DU POND

6
4
t2

: 18-0-0 :22-0-0

3'meye overslagh hrrysPieter MESSELEYN
13, 14 en 151uny coopdagh van meubels dheer CHEINS
19 dilo coopdag idem
12july coopdagh vnrchten vidaa DEBEIR
26 ende27 july coopdagh meubelen Pieler MESSELYN
2l july instel landt VOORDE
28 cleederen sleur Andries QUAGEBEUR

recepi I Tbre 1780

voor berecht = 108-0-0 memorie

instel van twee partien landt van Joseph CAENEN
instel huys comparerende ... KOCKENPOO
instel van d'helft van twee lijnen landt van -et LA CROIX
overslagh lant Joseph CAENEN
overslagh huys KOCKENPOO
noch overslag lant mewauwe LA CROD(
instel 3/4 hofstede Joannes REYPHINS in partien
oppervooght
instel huys Pieler MISSELEIN
coopdag meubilaire ten sterÍhuyse van idua GESQUIERE

overslagh tandt VOORDE
coopdagh meubelen BapÍ,ste VOORDE
instel huys jou ffvrauwe DRUANT
instel goederen Jan Bap/rste VOORDE
overslag huys joulfvraun e DRUANT
overslag goederen VOORDE

4
4
2

4
4
2
4

2
4
6

= 20-0-0 = 56-0-0

= 20-0-0 = 98-0-0
l0

= 20-0-0 =108-0-0

= 20-0-0 = 24-0-0

4
t2
4
6

8

4
4

4
4
4
4
4
4

28" ougst
eodem
29 dito
eodem
3 l'n
1 Tbre
13 Sbre
20 Sbre
21 8bre
23 8bre
3 9bre
10 diro
20 9bre

coopdagh van meubels jouffvrauwe DRUANT
coopdagh Michiel VANPEENE
coopdagh meub eTen joufvrauwe DRUANT
coopdagh Michiel VAN PEENE
coopdag Michiel VANPEENE
coopdag Michiel VANPEENE
coopdagh van meubelen vidius (?) Anna GOUDENAERE
instel huys dheer CHEYS
coopdagh van leir vidua (2) d'heer CHEYS
coopdagh van eenen schelfcooren competerende dheer DE LANGHE
overslagh huys d'heer CHEYS
instel huys Cristoffel DE ROCK
coopdag goederen Mattheus ROOM

= 20-0-0 =

4
6
4
6
6
6
4
4
4
6
4
4
6
88-0-0

t me, mewauwe of memorie

Si§$s so
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21 9bre
22""
24
eodem
item
7" Xbre
eodem
15'Xbre
.. Xbre
22" xbÍe
29" Xbre
4 january l78l
8 dito
g"

15'
l6'
t7

continuatie
idem
overslag huys Crystoffel DE ROCK
instel goederen Mattheus COLAERT
instel landt Genoleva ZEEL
overslag goederen COLAERT
land genova USEEL ingebonden
instel goederen ... LOLIWYCK
coopdagh boomen dlteq DEVOS
instel goederen d'heer DERYCKE
overslagh goederen ... LOUWICK
overslagh goederen dheer DERYCKE
coopdagh boom en F erdinande BOUDT
coopdagh boomen vidua J oannes BEEUSAERT
coopdagh boomen dlteer DEVROE
coopdagh van meubelen DALEYNES
coopdagh weuninghe dheer DEVERIERE

instel huys DALEYNIES
coopdagh mattheus ROOMS
overslagh huys DAIEYNES
coopdagh boomen dlteer MAZEMAN DE COUTHOVE
coopdag meubelen Therese CONINCK
coopdagh meubelen BASKO
instel land kijnderen VANDEN BROUCKE
overslagh land kijnderen VANDEN BROUCKE
instel hofs/ede DE BRUYNE competerende paters predickheeren
coopdagh vidua DEBIER meubelen
coopdagh meubelen BLOCQ

6
6

4
4
4
4
2
4
6

4
4
4
6
6
6
4
6
8

4
4
4
6
4
4
4
4
8

6
6

:20-0-0: 0-0-0

2ó" j anuary
5 february
9" february
26" february
6 maerte
g"n

eodem
23 dito
20 april
23"
30'

5" mey
eodem
18" mey
18" mey
25 mey
eodem
eodem
eodem
23'mey
29mey
8' jr'rny

1 I juny

= 20-0-0 = 540-0

overslag hofsrede DEBRUYNE
iltstel ende overslag lant joefvrauwe DEHULSTER
instel goederen BREINE (BRUYNE)
instel huys Joanzes STEP
overslag goederen BREINE (BRUYNE)
overslagh huys Joanres STEP
coopdagh meubelen STEP
coopdagh meubelen vidza HEMS
coopdagh meubilaire Louis LAUWERS
continuatie coopdagh Louis LAUWERS
instel huysen LAUWERS
item meubelen Lucas DE VOS
coopdagh meubilaire Jan VERCAEMER

overslag huys Louis LAUWERS
overslagh meubelen Lucas DE VOS
instel huys PARMENTIER
coopdag meubelen mevrauwe VAN EECKE
continuatie coopdag
continuatie
idem
overslagh huys PARMENTIER

SJS*rto

8

4
6
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4

= 20-0-0 = 60-0-0

22
eodem
13 july
23 }uJy
24
25 dito
26 dito
27 1u,ly

4
4
4
4
4
4
4
4



7' ougst
1 7" ougst
28" ougst
3l ougst
eodem

coopdagh Pieter QUAGHEBEUR
instel huys mevrauwe VAN EECKE
coopdagh hommel van P ie ter QUAGEBEUR
coopdag hommel Pieler VERCAMER
overslag huys mewauwe VAN EECKE

coopdag cleederen httysv rauwe MEERLEVEDE
instel land sieur CAMERLYNCK
instel heerelicÈÀeede ZANTBERGE
overslagh CAMERLYNCK
irstel ende overslagh 3/ohr;rys gebruykt door PieterDEROODE
instel meulen bistier VELT
overslag heerli ckheede ZANTBERGHE
interventie inden overslagh meulenbistier VELT onderbleven
instel huys gebruykt door Preler NEIIVILLE
instel vlogen competerende sierr HUYGHE
instel boscft D'or(o)thea MAERTEN
instel huys CAMERLYNCK
. . . . . . d'heer DRUANT 26 9bre 178 I

overslagh vlogen slerr HUYGHE
overslagh huyseken Jacoba VAN NEUVILLE
coopdagh boomen d'heer COUTHOVE
coopdagh meubels sieur CAMERLYNK
instel goederen dheer ROUVROY
overslagh bosch P ieler MAERTEN
overslag huys slear CAMERLYNK
coopdag meubels sierzr CAMERLYNK
coopdag meubels Joseph SPYNS
instel huysen Rosalia COUTTENIER
instel huys Pieter VENANT
overslagh goederen dheer ROTIVROY
coopdag boomen ter hofstede Frans DENOLF
overslag huys Rosalia COUTTENIER
overslag huys Pieter VENANT

continuatie coopdaegen 1 782
coopdagh meubelen weduwe COUHET
instel huysen Carel BAROUY (Rouwouy?)
instel huys PARMRENTIER
continuatie coopdagh COUHET
coopdagh boomen gars bilck weduwe LEBBE
instel herberghe Wingaert
coopdagh meubelen DTINCKERCKE
itemDUNCKERCKE

5IA$6tt

6
4
6
6
4

28 Tbre l78l
5 Sbre
19 dito
eodem
eodem
29'.

2 9bre
9 dito
t6
eodem
23
eodem

30'9bre
eodem
3'Xbre
5

7

eodem
eodem
lt
t2
74"

eodem
21"
28
28
eodem

= 20-0-0 =118-0-0

= 20-0-0 = 48-0-0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

178 I 4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4

6
4
4
6

6

4
4
4

= 38-0-0

hedent 29 Xbre 1781 syn de openstaende coopdaeghen, bedraegende de somme van vierhondert
twee en t'sestigh ponden parl'sr's betaelt, ende door myne hceren van het magistraet
gherepartiseert item de buise bedraegende 48 ponden is voor ider ... geweest 67:10:0 = 462-0-0

3 january 1782
4 january
idem
4 january
I january
11 january
14 jmuary
15 january

= 20-0-0 = 64-0-0



16 january
18 january
idem
25 january
idem
30'
I february
8"'february
15 dÍo
eodem
18 dlro
20"
27"
1 maerte
eodem

continuatie meubelen DLTNCKERKE
overslagh huys PARMENTIER
item oversiagh huysen HEROU
instel boschen joann e BAVIERE
overslagh d'herberghe den Wingaert
coopdagh meubelen Carel HEROU
instel huys Therese DEVOS
overslag boschen BAVIERE
overslag huys Therese VOS
instel goederen ... ROUVEROY
coopdagh meubelen ten huyse vidua Michiel FEMERYCK
coopdagh meubels sieur COSTENOBLE
continuatie idem
overslagh goederen dheer ROUVROY
kennisse lij frenten

coopdag ten huyse vidaa LAMOINE
instel goederen Wderen Jacobi WULLEMS
oppervooght
hofstede Ínev r auwe DECROIX
partie lants ... DEHULSTER
huys videra BEKE
overslagh goederen kynderen WULLEMS
oppervooght
partie lants j oe ffvrauwe DEHULSTER
huys vidaa BEKE
instel goederen d\ec,r DELAI-OVRIE
instel huys vidua sieur BERNOLET
overslagh goederen LAIOVRE

coopdagh meubelen vidua Pieter CATRYCKE 6
coopdagh meubelen PINCELE 6
instel goederen VAN DYCKE 4
overslag goederen VANDYCKE 4
coopdagh meubelen Mattheus SROOMS 4
instel huys ... LANNOYE 4
instel huys RAEKELBOOM 2
af contra meuàelen VERHAEGE voortij ts vergoet ende niet ontvangen -8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

4
4
4
8

4
: 106-0-0

eodem
eodem
eodem
5" april

eodem
eodem
5 dito
12

19"

29 apÀl
30
3' meye
17 dito
31 dito
5 july
eodem

4
4
2

4
4
4
2
4
4
4
4
4

06-0-41

8-0-016

af contra coopdagh verkoopynge onderbleven van sieur BERNOLET
instel ende overslag huys LAUWERS

solvit sieur Bernolet den 6" april 1182 & eodem reparti

-8
8

=168-0-0

Sj§tuaz

12 maerte 1782
22 dito
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{ffi
ítsedert de vernieuwinsbejan hel l4aeistrëet
notitie vande volgende coopdaegher
overslagh huys Joarzes LANNOYE 4
coopdagh meubels ter hofstede gebruyckt door de Wderen CATRYCKE 6
coopdag wugten opden actier Simoen VERGEELE 6
instel goederen krjnderen DEDIER, hoirs ten sterÍhuyse
vanvidua OUDOORE 4
coopdag meubelen vidzra Christiaen DE BAENE 4
coopdag meubelen en vrugten opden acker ten sterfhuyse
JacobusBEDDELEM 4
continuatie coopdag ten selven sterÍhuyse 4
nota: de continuatie en is niet wettelick geschiedt -4

= 28-0-0

coopdagh vnrchten op den acker ten sterÍhuyse van
Mattheus LEENHOTIDER
overslag goederen kinderen DEDIER, hoirs ten sterÍhayse
vrdza OI]DOORE

Si§tuts

19" july 1782
22" dito
23 dito
26 dito

29 dito
1 oust 1782

2 dito
kantlijn

8 oust 1782

9 dito
6

4

IU}



30 oust 1782
6 Tbre 1782
eodem
13" Tbre
20" Tbre 1782
e€Cere
8 Sbre 1782

lg'
1 1 maerte
14 dito
15 dito
4 apnl 1783
eodem

nogh eodem
8" april 1783

instel huys van vtdua BAXNE
instel hofstede competerende dheer DEROO
instel huys Michiel FEMERYCK
overslagh huys weduwe BAENE
overslagh hofstede dheer DEROO

@(geschrapt)
coopdagh idua Pieter COOPMAN

continuatie
instel immeuble goederen hoirs PieÍa ANDRIES
instel 2 huysen vidaa d'heer BOUTTEN
overslagh van de 2 huysen vidua dlteer BOUTTEN
instel huys landen van VERHIEPE
item 3 huysen van dheer VERIERE eodem due
coopdag meubelen vidua Simon VERGEELE
overslag htrys ende landen van VERHIEPE
overslag huys d'heer DE VRIERE eodem kennissen twee
renten

coopdagh meubelen Henderick MAERTEN 4
coopdag meubelen en kleedre n vrdua COLAERT 4
coopdagh meubelen ende cleederen Franqoise DERUBREUX 4
continuatie coopdag DERUBREUX 4
instel twee partien lands van de weesen ROUSERE tot Watoe 4
instel 2 huysen Cassel en Pottestraete hoestland wedzwe BAES
in de Gapaerde 4
instel een partie boschland compeÍerende dheeren DE CLERCK
en PALMAERT tot Belle 4
instel partycken lands Hendrick MAERTEN 2
coopdag meubelen in de goudepoorte vande weezen Francois DUTOIS 4

4
4
4
4
4
4
6

:64-0-0

6
6
4
2
4
6
4
4

=150-0-0

27 novembre 1782 coopdagh meubelen ten sterÍhuyse vidaa Pieter BULTEEL
in den Crommenboom

9" Xbre 1782 coopdagh boomenvidua... ROUSSEELIW
13" Xbre instel huys Anne FORNIER
eodem instel huys Joannes VISAGE niet overgeslegen ...
dito item instel huys ... BERAT
23 dito coopdag boomenvanden heer greffier VAN DE BROUKE
27" XbÍe overslagh huys Anne FORNIER
eodem overslagh huys Louis BERAT

den 7 desjaers 1783
coopdag boomen ter hofstede bewoont door . . . MAHIEU

l0 january instel huys Carel COLAERT
eodem instel huys Eugenius VYSAGE
25 january overslagh huys Carel COLAERT

huys VISAGE niet overgeslegen
28 dito coopdag boomen ter hofstede bewoont door Pieter CAROEN
7' february coopdag peerden ende waegenarnasch van d'heer REYPHINS
77' february coopdag meubelen van Henderick MAERTEN

6
4
4
4

6
4
4

=182-0-0

s]§tuu

9en10
1l diro
eodem
25 dito
3l Sbre

5 novembre 1782
15 9bre 1782
eodem

t2
4
4
4
4
4
6
4
4
4

=114-0-0

eodem

=216-0-0



9 dito
11 april 1783

16 dito
18 dito
eodem
nog eodem
23 dito

25 aprll1783

8 en 9 mey 1783

eodem
16"

27
eodem
nog eodem
30'mey
eodem
nog eodem

continua/ie coopdagh meubels dilo weesen
instel hofstede dhoirs joffvrazwe HOEVENAEGEL bij masse

ende paÍien
coopdag meubelen en beesteaelen CLAREBOUT
overslag landen vande weesen ROUSERE
overslag bosch compe/erende d\eeren DE CLERCK en PALMAERT
overslag het partiken lands Hendrick MAERTEN
coopdagh meubelen ende effecten hofstede gebruyckt
door de kijnderen THEETEN
overslag hofstede d'hoirs joffvrauweHOEVENAGEL by masse

of by partyen

coopdagh ende instel goederen dheer WORMS
instel partieken hommelhoflandt Dorothea MAERTEN
instel hofstede Pieter CAROEN bij masse ofte partien
instel huys kynders DE VOS tot Belle
overslag goederen WOORMS (zie Worms)
overslag hommelhof Dorothea MAERTEN
overslag hofstede Pieter CAROEN
overslag huys kynderen DEVOS
instel huys weduwe... MARSICQ

coopdag van meubelen ten sterfhuyse Karel VAN DE ZANDE
continuatie meubelen Carel VAN DE ZANDE
coopdag instel huys Jacobus VAN MIDDELEM
instel landen kynderen VAN SEVEREN ter hoog de croix
overslag huys wedzwe ... MARSICQ
overslagh huys dilo MIDDELEM
noch overslagh dito landen kijnderen VANSEVEREN
obmissieó overslagh huys Eugenius VISAGE hiervooren 27 Xbre 7782

4

8

6
4
4
2

6

8

=2s8-0-0

2juny 1783
3 dito
6' j.rry
eodem
13" juny
20'dito
eodem

4
4
6
4
4
4
6
4
4

=298-0-0

4
4
4
4
4
4
4
2

:328-0-0

alhier af over de 2 huysen Poffestraete voor instel bij der handt
vercocht bedraegende als hiervooren

te cort u)'tgeffocken over den instel van een partieken landt
van Hindrijck MAERTEN hier vooren van 2
hierbij instel sonder overslagh huys Pieter OUSTLANDT 4
af 4" jiaers causaT instel hofstede dhoirs jo" HOUVENAEGEL 4
hier bij over de courtresse overslag partieken landt Hinderyck MAERTEN 2

128-

den 2 jully 1783 solvet sieur Ferdinazde BERITIOLET clercq der venditien, dese drie hondert
achten twijntigh ponden parisis ende eodem gereparticeert in achten, als mede de Busse
beloopende tot veertig ponden parisis.

6 obmissie: weglaten
7 

causa: ter oorzake van

Sj.!*6as

-4

0-0
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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 "Trjdschrift SAP-pig - lidgeld 2005"

Artikels
Geabonneerden kunnen bijdragen aan het succes van deze publicatie.
Hebt u een idee om dit verzamelwerkj e nog interessanter te maken, of wil u uw eigen kwartierstaat
gepubliceerd zien, dan kan u bi; ons terecht.

De redactie zou het wel op prijs stellen dat u uw artikel op CD-rom plaatst, opgemaakt in
Word '97i00, met een bijgevoegde uitprint. Gelieve de eventuele illustraties in BMP- of JPG-format te
bezorgen.
De auteurs en niet de uitgever zijn verantwoorde lijk voor hun bij dragen en eventuele illustraties.

Nieuwe uitgave van "De Vrienden van het Poperings Archief vzw."
Ter gelegenheid van de erfgoeddag verschijnt in de reeks CROONESTUCKEN:

"Dat de rooden haene niet en craeye" van Paul Johan Desegher.

Thema van erfgoeddag '05 is GEVAAR. Wie weet hoe rijk ons stadsarchief is, beseft maar al te goed
dat vuur het grootste "peryckel" is dat onze zo ontvlambare erfgoedschat bedreigt.

ln de voorbije eeuwen kwamen stadsbranden al te vaak voor. Het bestuur var,"de stede ende
jurisdictie vun Pctperynghe" trof daarom de nodige maatregelen. Zo was "de 4" panne" een subsidie
om de bewoners aan te moedigen hun strodaken te vervangen door "harde daken". SAP 499 is een

register waarin de gegadigden van + 1730 tot 1760 per straat genoteerd staan.
En in SAP 471 lezen we de ordonnanties die uitgevaardigd werden om brand effectief (en ook
preventief) te bestrij den.

Vraag & antwoord
Hebt u wagen of opmerkingen ivm met ons tijdschrift, genealogie of geschiedenis in het algemeen

Stuur uw waag en adres door via e-mail of post. Wij publiceren uw waag graag in ons tijdschrift.

Gezocht!
De Vrienden van het Poperings Archief vzw. zijn op zoek naar goede occasie computers Pentium I of II
Hebt u er nog een staan die u niet meer gebruikt, verwittig ons.
Dank brj voorbaat.

SJA** aa

Abonnementen c et t
Een abonnemert op J-l,fËa'bevat 2 nummers per jaargang, samen ongeveer 80 pagina's.

Een abonnement kan u bekomen door een eenvoudige overschrijving.
De abonnementsvoorwaarden voor onze tweede jaargang zijn:



» dinsdag 15 maart 2005: bidprentjesavond
Vrijwilligers die ons willen helpen om onze verzameling bidprentjes in te geven in een access-

bestand mogen zich melden. Gelieve enkele dagen voorafons te verwittigen, zodat we genoeg

computers kunnen voorzien. Uur en plaats worden dan ook medegedeeld.

» dinsdag 05 april 2005: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift

» april 2005: nieuwe uitgave uit de reeks CROON-ESTUCKEN:
nDat de rooden haen niet en craeye" van Paul Johan Desegher

>> zondag 17 april: Erfgoeddag'05, thema: GEVAAR!
We zullen het Stadsarchief openen voor het grote publiek met een

tentoonstelling.
Bronnen ivm brand sluiten aan bij het thema van Erfgoeddag '05.
Dit wordt doorgetrokken naar de grote waarde van het Poperings
archief. Iedereen die weet hoe rijk ons Stadsarchief is, beseft maar

al te goed dat vuur een catastrofale ramp zou zijn voor onze zo ontvlambare erfgoedschat
Op deze dag zullen er geen opzoekingen verricht kunnen worden.

» dinsdag 03 mei 2005: om 20 uur, Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.

» dinsdag 17 mei 2005: bidpren{esavond

» dinsdag 07 juni 2005: om 20 uur, Stadsarchief Poperinge, 1es oudschrift.

» dinsdag l9juli 2005: bidprentjesavond

>> september 2005: datum van uitgave S.*fl§*toztzoos

» dinsdag 0ó september 2005: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift

» dinsdag 20 september 2005: bidprentjesavond

» dinsdag 04 oktober 2005: om 20 uur, SladsarchiefPoperinge, les oudschrift.

» dinsdag 08 november 2005: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift.

» dinsdag 15 november 2005: bidprentjesavond

Agenda regionale afdeling WF-Westhoek.
>> woensdag 16 maart 2005: om 20 uur, Lange Torhoutstraat 19, Ieper.
Opzoekingen in het archief van WF-Westhoek.

>> zaterdzg-zondag 09-10 april 2005: 40't" Nationaal Congres YVF te Ieper.
Het Nationaal Congres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) heeft dit jaar plaats
in leper. Het thema is: "De W'esthoek (inbegrepen Frans-Vlaanderen)."
ln het programma wordt vooral de nadruk gelegd op de drie referaten, de boekenbeurs,
computerinformatiestanden en de kwartierstaten. Deze gaan door in De Lakenhalie, Grote Markt
te Ieper.
Voor verdere informatie en een inschrijvingsformulier kan u terecht bij noei.boussemaere(4i)slsnet.be

SIA$*az
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Agenda VPA
» dinsdag 0l maart 2005: om 20 uur, Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.
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