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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: resolutien, stadsrekeningen, militieboeken, halmen, wezerieboeken, processen,. . .

"De Vrienden van het Poperings Archief vzw." willen die schat meer toegankelijk maken. Of om de
statuten te citeren "het stadsarchief bij een ruimer publiek bekend te maken en meer mensen bij zijn
werking te behekken en te stimuleren tot onderzoek van de bronnen (..) De dienswerlening blijft een
absoluteprioriteit (..)" (Belgisch Staatsblad van l8januari 2001, p 321). De leden voelen zich
'SAPpeurs', tunnelgravers, die wroeten in die enorme StAPel om de SAPpigste verhalen boven te
halen en ze:uaan te reiken. Via de belevenissen van Passchier-met-de-wambuis en Joanna-Theresiaachter-haar-wastobbe zal u lief en leed van weleer mee-beleven.
Van uw voorouders - die in de meeste gevallen doodgewone mensen waren - zal u wel "gean
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 als "appetizer"? Scholastica Van Damme kreeg van het stadsbestuur 144 p.p.
uitbetaald voor 2 jaren dienst als woedwouw en de leperling Pierre De Swarte was 29 dagen kasseien
komen leggen in Poperinge; dat en nog veel meer interessante gegevens vonden we in een
stadsrekening uit 1743 die, eigenaardig genoeg, achter in een Resolutieboek van 1678-79 (SAP
47lter) bijgeschreven was (om papier te besparen in tijden van "kortresse"?)
Vrienden mogen zich geen wienden noemen als ze niet mee-delen met en aan elkaar. Vandaar dpze
publicatie, waarvan we hopen dat ze vele j aargangen zal tellen! Intussen zal de reeks
CROONESTUCKEN verder uitgebreid worden.
Bent u ook gebeten door de snuffelmicrobe? SIAP in onze wiendenkring en laat je vondsten
verschijnen in
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microtilm ofop welke
wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelíke toestemming van de uitgever.
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Uit SAP 864b:
Sam1.n

*Rekenynghe omme Jaecques Baert tresorier vander
stede van Poperynghe (oktober 1619 - oktober 1620)
Uit SAP I B, 13 bis, 7, deel 2 & slot
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* Staet vande achter ghelaten goederen van
Clays de Vey overleden inden jare 1ó39.
Uit SAP 345a.
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Het gaat hier om een tekst die is omgezet in de cursus voor gevorderden van de
Vrienden van het Poperings Archief vzw. Lesgever Stefaan Riem begeleide de lezers
De Heer Edmond Crombéz veÍzetle het leeuwenaandeel van het werk om de
omzetting publicitair klaar te stomen.
Edmond Crombez

Veel lees- en vorsingsgenot!
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Verkopingen in het zwynlant.
sAP 864b.
Martin Samyn
We hebben allemaal wel ergens in een kast een notariële koopakÍe liggen. Naast de verkoper en de
koper vinden we oa.de aanpalende percelen en de prijs vermeld.
Ook in het Ancien Regime werden de verkopen door notariële aklen geregeld. De verkoop werd
gesloten door de twee partijen, waama de akte werd aangeboden bij het bestuur van de stad of
heerlijkheid. Deze schreven de akte in, in een register. Voor Poperinge zijn deze akÍen te vinden in de
halmenr. Deze registers zijn "salvo justo" te vergelijken met onze registratie, en hadden in hoofdzaak
tot doel een belasting te kunnen leggen op eigendommen. De registers bevatten niet alleen de
verkopingen, maar ook renten en/of borgstelling.
De originele notariële akten zijn daamaast voor het nageslacht bewaard gebleven, zowel voor de stad
als voor het zwijnland. Zij bevatten in sommige gevallen meer informatie dan de akte in het register
van de halmen. De akte wint aan belangrukheid als de verkoop geschied na een overlijden. Dan
worden de erfgenamen vermeld. Zo vonden we een verkoop waar maar liefst 32 erfgenamen een stuk
land verkochten. Allemaal neven en achtemeven van een pastoor.
Voor de genealoog bevatten de verkoopsakten dus een niet onbelangrijke bron van informatie. We
pogen daarom de interesse te wekken voor deze bronnen.
Er bestaat alleen één inventaris in dat verband.2.
Dit jaar verschijnt een nieuw croonesfuk, door Kris Ollevier, over de halmen van "de stede en
jurisdictie Poperinge". We zijn 'ffel gestart met de 'tecentste" akten. Zo krrnnen we wat vertrouwd
worden met het jargon van een notaris, daar waar het geschrift het best leesbaar is.
Veel leesgenot.

Nr: 1761i1
Datum: 13-12-1766
Verkoper: Blasius Joseph DEHAESE t'huywehlke hebbende Marie Francoise BLAEVOET

te vooren
weduwe van Joseph BASCO,
voorts Isabelle BASCOP weduwe lest van Pieter Joannes QUAGEBEUR daer te vooren van Jan
Fransrsczs DEHAESE, noch daer te vooren van Laurens DUPONCHEAU,
item Brigitte BAFCOP huysvrauwe van Pieter Jacobus RUBBEN.
ten voorderen Jan BaptrsÍe BEKAERT gewonnen met Marie Joanne BASCOP soo over syn selven als
over Dominicus MELIS ende Marie Joanne BEKAERT syne huysvrauwe ende over Pieter BEKAERT
syne broeder ende Jacoba ende Barbara BEKAERT synen twee susters alsnoch minderjarich, noch
over Pieter DUPONCHEAU, fsr. Laurens voorze,'t.
Item compareerde Pieter Jacobus BAFCOP over s)m selven als over Joannes DEHOUCK ende Marie
Cornille BAI'COP syn lvyfl noch over Joanna BAFCOP s1.n suster, jonghe dochter.

Koper: Felix MAES
Omschrijving: een behuyst ende beplant hofstedeken groot 11 gemeta, medegaende eenen
coorenwintmeulen genaemt den Gasthuysmeulen.

I

Poperinge (SAP 364 en volgende.), de heerlijkheid het zwijnland (halmen en renten: SAP 826 en volgende).
Halmen en Renten van het Zwijnland Croonestuk XVI, gemaakt door Henri Vandenberghe in 1993.
'a fs. : filius, zoon
gemet: Gemet was een afleiding van het onz. met, dat maat betekende, en dat, op zich zelfverouderd, toch
nog bewaard is gebleven in het brjw. altemet, d. i. lefterlijk al naarmate. Het voorv. Ge- gaf aan het woord de
collectieve betekenis, die echter geheel uit het taalbewustzijn verdwenen is. De algemene betekenis van maat
werd reeds in 't Mnl. beperkt tot de aanduiding van een bepaalde vlaktemaat. Nu wordt het vooral in Vlaanderen,
in Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden nog gebruikt, als landmaat, gelijkstaande met een halfmorgen, 300
vierkante Rijnlandse roeden. Niet overal is de grootte dezelfde. Zo houdt b. v. het gemet te Gent 4479 m2, te
Breda 4306 m2. In de "De oude landmaten in Vlaanderen", 5e druk, Handzame, Familia et Parta, 1919,32p.
van de hand van Paul VANDEWALLE kan je een begin van omzefting vrnden. In Poperinge zitten we echter
2
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Opmerking: de vercoopynghe hedent eenighe jaeren gedaen door Jan BaptisÍe DE HAESE ende syne
huysvrauwe aen ende in proffy4te van wilent Jan BaptrsÍe BASCOP.

Nr: 1162ll
Datum: l8-10-1762
Verkoper: Philippus Ignatius

ende Albertus Jacobus BUTAEYE soonen van Jaspar beede lantslieden
woonende op de prochie van Westvleteren, Philips WIJLLAEY- woonende opde prochie ende
graefschepe van Houtkerke ende Marie Cecrlia BUTAEYE, ha'. Jaspar voomoemd syne huysvrauwe;
Francois Louis BAILLEUL lantsman woonende op de prochie van Renijnghe onder de heerlickhede
vanden wij en laatschepe ende Anne Therese oock dochter vanden voorseyden Jaspar BUTAEYE al
ghewonnen t'synen eersten huywelicke bij Anne Therese DE SWARTE den geseyden Philippus
Ignatius BUTAEYE ende Pieter Jacobus VERGHEELE als vooghden paeter- ende maetemeel6 over
Jacobus Josephus, Joannes Cornelis ende Marie Jacoba de drie minderjaerighe kijnderen vanden
voorseyden Jaspar BUTAEYE t'synen tweeden huywelicke brj Isabelie Comelia PERSIJN.
Koper: Joannes Baptlsre SCHOONAERT, fs. Pieter Joseph lantsman woonende opde prochie van
Westvleteren als command van Jan Baptz.rle SCHOONAERT, fs. Joseph.
Omschrijving: 1 gem. 30 r. en half boschlandt
Situering: O.: Carolus MAHIEU cazsa uxorisT W. ende; N.: Roelant VAN DEN BERGHE.
Opmerking: staet van goede ten sterfhlyse van Jaspar BUTAEYE in daeten 19 ougst 1762.

Parochiel Westvleteren
Nr:1762/2
sAP829/253
Datum: 07-01-1762
Verkoper: Jacobus Philippus DAMEN procureur woonende binnen de prochie ende heerlijkheid van
Houtkercke.
Koper: Cornelis CAULIER hoofdman der prochie van Haerijnghe.
Omschrijving3 2 geÍr.et. boschland
Situering: O.: dheer DURAN caasa uxoris tot Steenvoorde; W.:Jacobus DESOUTTER caasa uxoris;
N.: de lYatoustraete,
Opmerking: den vercooper daeraen gerecht ul hoofde van Marie Catherijne VAN HOUCKE syne
moeye materneel volgens den staet thaeren sterfhuys in daete l0.1uly 1751.
Opmerking: getuige; N.: Benedictus Winocus MOUTHAYE coster tot Houtkercke ende Comelis
VERMEESCH, oude hooftrnan van de prochie Haerijnge.

Nr:

1763/1

sAP830/8

Datum: 15-01-1763
Verkoper: Felix Jacobus BERTEN als machtig

procuratie over Joanne Therese DEBACKER
weduwe van Fransrscus LOYS ende over Isabelle Clare ende Anne Catherijne LOYS beide jonghe
dochters kijnderen van voornoemden Fransrcas bij Joanne Therese DEBACKER.
br.1

Koper: Jacobus BERVOET, fs. Jacques
Omschrijving: 2 lyn. 89 r. vloge8 wat noort van de herberge genaemt de nederwulJhille.
Situering: O:de vloge gecocht door Jacques DE MAZEMAN, noch O: den haesebrkrt gecocht door
Joseph DE BEIR; Z.: het lant gaende met de selve herberge gecocht door Pieter VAN DEN AMEELE;
W.:de volgende partie vloge.

bijna zeker met twee maten, nl. Het Zwijnland onder Veurne en de rest onder de abdij nl. Poperinge stad, enz.
Voor de verdeling lezen we 'Een gemet is 300 roeden, en de helft van een morgen, de roede genomen voor 12
voeten, en de voet voor 12 duimen', zie GARGON, Walcheren Archief. 1,234, geciteerd in VERWIJS-

VERDAM
- Ira =

lllla, dochter

ó

pater- en materneel - van de kant van de vader en van de kant van de moeder
7
causa uxoris = vanwege de echtgeno(o)t(e)
: 'Een klern bosch van kreupelhout, met ofzonder boomen er tusschen',Fra. boquetear,
vloge
'
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Omschrijving:. 2 lyr'. 67 r. vlogge
Situering: O.: de voorgaende partie; Z.: het lant van dito VAN DEN AMEELE dyck mede; W.:den
meersch van CLAREBOUDT; N.: over half waterloop den meersch vanden grave van Watou.

Nr

176312

sAP830/18

Datum: 15-01-1763
Verkoper: Felix Jacobus BERTEN a1s machtig bij procuratie over Joanne Therese DEBACKER
weduwe van Fransísczs LOYS ende over Isabelle Clare ende Anne Catherijne LOYS beide jonghe
dochters kijnderen van voomoemden Fransr-sczs bg Joanne Therese DEBACKER.
Koper: Jan Baptlsle DECHERF
Omschrijving: 1 lyn. 89 r. meerschlande
Situering: O.: de landen gaende met d'herberge de nederwulfhille, de troncke vande oude hoÍhaege
excluys; Z.: de wulÍhillestraete; W.:de partie vloge gecocht door Ferdinandus BERNOLET, noch W
het saylant van Joseph CANELE N. den meersch van ....
Omschrijving:. 2 Lyn. 59 r. meersch
Situering: O.: het saylant vande vercoopegen ende de vloge gecocht door Fransrsrzs DEBRUYNE;
Z.: 't meersch van d'heer PROVENTIER W ende N. 't bosch van sieur DENEVE tot Steenvoorde,
noch N. de wulfhillestraete.

Nr:

176313

sAP830/4

Datum: 17-0l-1763
Verkoper: Felix Jacobus BERTEN als machtig bij procuratie over Joanne Therese DEBACKER
weduwe van Fransrscus LOYS ende over Isabelle Clare ende Anne Catherijne LOYS beide jonghe
dochters kijnderen van voomoemden Franslscas bij Joanne Therese DEBACKER.
Koper: Joseph DE BEIR
Omschrijving: 8 lyn. 3 r. garslant alwaer jonge vloge ingeleyt is genaemt den haesebilck gebruyckt
door Maillaert Franslscas DE CROCK.
Situering: O ende; Z.: de boschen van Pieter CAESTRYCK, noch Z ende; W.:de partie gecocht door
Pieter VAN DEN AMEELE, noch W ende; N.: de vloge gecocht door Jacques BERVOET, noch N. tot
half waterloop daerover het bosch van de weduwe TANT tot Watou.
Nr:176314
sAP829/264
Datum: 17-01-1763
Verkoper: Felix Jacobus BERTEN als machtig bij procuratie over Joanne Therese DEBACKER
weduwe van Fransrs'czs LOYS ende over Isabelle Clare ende Anne Catherijne LOYS beide jonghe
dochters kijnderen van voomoemden Fransrsczs bij Joanne Therese DEBACKER.
Koper: Ferdinandus BERNOLET
Omschrijving: drie vierendeelen vloge
Situering: O.: den meersch gecocht door Jan Baptrs/e DE CHERF; Z.: de WulÍhillestraete W ende;
N.: de landen van Joseph CAENEN.

Nr: 1763/5
Datum: 17-01-1763
sAP830i t3

Verkoper: Felix Jacobus BERTEN als machtig bij procuratie over Joanne Therese DEBACKER
weduwe van Fransrsca.s LOYS ende over Isabelle Clare ende Anne Catherijne LOYS beide jonghe
dochters kijnderen van voomoemden Fransrscus bij Joanne Therese DEBACKER.
Koper: Pieter VANDEN AMEELE
Omschrijving: een huys wesende herberge de nedenuuffhille rn pachte door Mailliart Fransrscus
DECROCK me degaende 4 lyn. 66 r. garslant hovenierynge ende hommelhoveken, noch 2 gem. 2 lyn
16 r. landts tsamen groot 4 gem. 88 r.
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Situering: O.: tgarse van Jean Philippe Benoit PETYT de hofhaeghe medegaende; Z.: de
wulÍhillestraete; W.:den meersch gecocht door Jan Baptrs/e DECHERF; N.: de vloge gecocht door
Jacobus BERVOET, noch N.: het lant gecocht door Joseph DEBEIR.
Omschrijving 2: vijf vierendeelenro zaylant ende vloge in gebruyke door Mailliart DECROCK.
Situering 2: O.: den garsbilck van Jacobus VANDE GOESTEENE; Z.: de vloge gecocht door
Fransrsczrs DEBRUYNE; W.:den meersch gecocht door Jan Baptrs/e DECHERF; N.: de
wuffhillestraete.

Nr:

176411

sAP830/47

Datum:2-04-1764
Verkoper:Cornelis WILSOET soo over sich selven als over Pieter (?) DE BUSSER ende Genoviva
DE GHELCKE syne huysvrauwe, over Marie Christine LIEBAERT jonghe dochter,
Fransrsca.s BOULEANGIER hem stercknaekende over zyne ses kijnderen ghewonnen met Francoise
Therese LIEBAERT, noch over Joannes Franslscu.s DE PI-IYPER ende Isabelle Clare LIEBAIRT
syne huysvrauwe, oock over Anne Pietemelle DE GHELCKE lest weduwe van Pieter LOONES,
Pieter Isidorius DEVOS ende Aldegonde BOUDEN syne huysvraawe ende sich stercl«naekende over
Carolus Francois HANS ende Isabelle Clare DEVOS syne huysvrazwe, alsoock over Carolus
Augustinus Joseph BIESWAL ende Joanne Josephine DEVOS syne huysvrauwe,
Pieter Fransrscrzs DEBAENST d'oude hem sterckmaekende over Joseph Dominicus GUILBERT ende
Marie Magdalene CATTOIR syne huysvrazwe, noch over Romanus BABELAERE, over Emanuel
BOONE ende over Laurens MAES met Isabelle BOONE syne huysvraulve, toedies over Marie
Therese BOONE weduwe van Comelis BOONE, over Isabelle ende Marie Therese de twee kijnderen
van Jan Baptrs/e BOONE bij Helene BURGO, over Pieter ende Joannes de twee kijnderen van Pieter
Laurens BOONE bij Joanne S'MEMBERGH, noch over Leonardus Joseph BOONE voorts over
Fransrscrs Felix DARRAS als vooght over Marie de weese van Ignatius DARRAS item over Guilline

Folquine DARRAS;
Voorts Joseph Louis MESSELIJN soo over s)m eyghen als over Christine Brigitte VANDE
WYNCKEL syne huysvrauwe ende over Augustinus MALRAY ende Anne Therese VANDE
WYNCKEL syne huysv/amr€, voorts over Marie Charlotte PERMEKE jonghedochter;
Item compareerde Jan Baptlsí BERTEN als machhg bij procuratie over Joanne Therese DEBACKER
weduwe van Franslscas LOYS;
Pieter CADOCK soo over syn eyghm als over Isabelle Caroline DEBACKER syne huysvraawe
alsoock over Marie Therese ende Cornillie Clare DEBACKER syne huysvraawes susters,
Pieter Bemardus WERKYN over Joseph Benedictus Bertinus DEBAENST ende Catherine Therese
WERKYN syne huysvraawe ende over syne alsnoch mindeijaerighe kijnderen gheprocreert met
Catherine Therese BOUCHIER ende over Paulus Philippus DESCHODT ende Louise Bemardine
Ursule DAITEN syne huysvra uwe oyer Joanne Bemardine Louise ende Marie Louise Winoca
DAETEN jonghe dochters, over Jan Baptrs/e DAETEN ende Jan Baptiste Fransrscus DAETEN synen
soone woonachtig tot Paris, noch over de descendenter" urn Nicolais DORDU gheprocreert met
Pieternelle Charlotte VAN TETEGHEM.
Opmerking: allen de generaele moederlicke erfghenaemen ten sterfhzyse van Marie Isabelle Eugene
BUTSEL overleden huysvrauwe van Gilles Joseph TOURNEMANE tot Poperinghe.
Koper: Pieter Francois VANDROEME als ghedeclareerden commandt van Guillianus LIGNEEL.

Omschrijving: een behuyst ende beplant hofstedeken groot 12 gem.
Parochie: deels in de oosthoek en deels onder oostswvnland

e

gars

r0

:

3 r.

gras

Als specifieke maat: het vierde van de eenheid in de categorie waarvan sprake is. Als oppervlaktemaat

het vierde van een bunder, een gemet, enz.
II
descendenten : afstammelingerq nakomelingen
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Nr:176412
sAP830i78
Datum: 02-04-1764

Verkoper: idem als voorgaande
Koper: Ferdinandus BERNOLET
Omschrijving: 1 1yr. 87 r. boschlandt genaemt de maegerschaprae.
Situering: O.: de Dossenaersdreve, daerover d'errewete; W.:Jan Baptlsle VRAMBOUT, noch W
ende; N.: 't bosch den óuclr.
Omschrijving: 55 r. boschlandt
Situering: O.: 't bosch van DEHULSTER; Z.: het Gsepurtstraetjez,' W. ende N.: 't gars van den
deelsman DEHULSTER.

Nr:

176413

sAP830/52
I)atum: 17-09-1764

Yerkoper: Jan Baptrs/e BERTEN als machtig over Thomas VEEF ende Constantia Eugenia
DEQUIDT, fia. Jacobus s1.ne huyswawe.
Koper: Pieter Ferdinandus VANDENAMEELE, fs. Pieter
Omschrijving: d'helft van 2 gem. boschlandt gemeene ende onverdeelt met Jacobus WAELS, causa
uxoris.

Situering: O.: 't saeylant van Jan BaptlbÍe LEPENNIEZ; Z.: de straete leedende van d'hooghe
wulfhille naer Bohemen; N. de straete die loopt naer de nederwulJhille.
Nr:176414
sAP830/66
Datumr 11-10-1764
Verkoper: Jacobus WAELS ende Genoveva DEQUIDT syne huyswauwe
Koper: :Pieter Ferdinandus VANDENAMEELE, fs. Pieter
Omschrijving: d'helft van 2 gem. boschlandt (idem als voorgaande)

Nr:

176415

sAP830/68
Datum: 29-08-1764

Verkoper: Pieter Albert FERVAECKE gemachtight bij procuratie van Hermanus BODE getrauwt
met Mary Joanna CASTALAN, Geret BODE getrauwt met Dorothea CASTALAN ende Jan
PENNINGSDAM gehauwt met Alida CASTALAN woonende tot Amsterdam de drie
lrauwspersoonen dochters van Carel, fs. Fransrscas Louis, voorts Pieter PAESSCHESOONE
thuywelijk hebbende Marye-Rosa CASTELAN, d'heer Pieter Fransrscas SPINNEWYN getrauwt met
Marie Louise CASTELANI2 ende Joannes Baptrsle VRAMMOUT over Petrus Frazsrscas Josephus
s1,nen eenigen soone gewonnen bij Mane CASTALAN de drie laeste vrauwspersoonen dochters van
voorschreven Fransrscrs Louis.

Koper: Pieter Fransrscas DEBAENST
Omschrijving: d'heift van een behuyst hofstedeken genaemt

de potte groot 3 gem. 2 lyn. 30 r.
gebruykt door de weduwe Jacobus VERSCHOTE. de wederhelft competeert aen den cooper.
Situering: O.: de Pottestraete; Z.'. de Donckerdreue; W.:d'elstl3 van dhoirs SCHENCKEL; N.: d'elst

genaemt de torre.

Parochie: Westvleteren
12
Die vertrouwd is met de grilligheden van de schrijvers en het relatieve schoonschrift van de schrijvers zal niet
verrast zijn van de twee verschillende schrijfwijzen van een naam zelfs in de zelfde akte. Twijfel aan de
werkelijke letter is eveneens couÍant.
fr elst : elstland : Naam van de bomen of struiken van het geslacht Alnus,Els. Frcn ElzenàoscÀ wordt volgens
VERWIJS-VERDAM in ZNdl., e/st Men citeert de zin uit de Costuymen van Veurne: 'Dat niemandt zijn
beesten laete gaen in andere lieden elsten, busschen, schoten haeghen ofte dierghelijcke'; Br1 DE BO wordt de
uitdrukking 'eenen elst kappen' uitgelegd.
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Nr:

1765/1

sAP830/69

Datum: 08-03-1765
Verkoper: l-ransrscas Comelis DELEGHER over sighself als over Isabelle Clare DELEGHER syne
suster weduwe van Pieter DEVOS, Jacobus DELEGHER;
Voorts Joannes Francois, fs. Matthij s ROUSERE ende Marie Cornellie DELEGHER syne huyswauwe
hen competerende uyt den hoofde van Jaspar DELEGHER hunne vader.
Koper: Anne Angeline VAN DER FOSSE, weduwe van Jacobus DEMEY.
Omschrijving: 3 gem. boschlandt genaemt heÍ cauwebosch(?)
Situering: O.: dhr VAN MIDDELEEM ende Carolus Winocus MAHIEU; Z.: de Renijnghdreve ofÍe

CouckuytstraeÍe; W.:Jacobus DELEGHE$ N.: d'uydreve van d'hofstede Lodewijk VAN

RENI'}IGHE.
Parochie: Westvleteren
Nr:1765i2
sAP830/72

I)atum: 04-12-1765
Verkoper: Pieternelle ELLE, fia. Louis woonende tot Vlamertrjnge
Koper: Louis MESSELYN brauwer woonende tot Popenjnge
Omschrijving: een huys te usantiel4 van herberge genaemt den nachtegael met 4 lyn. garslandt.
Situering: O.: het gasthuysl5 van Poperij nge; Z.: de beke; W.:de CallestraeÍe; N.: de paters van St
Six.

Opmerking: de brauwerie ende brauwhallaem competeed aen Pieter CATRYCKE.
Parochie: \V'esMeteren

Nr:

176513

Aanhangsel van verkoop Nr.

1

Nr: 1766ll
sAP830/110

Datum: 10-10-1766
Verkoper: Joannes Fran.sisczs LEBBE, fs. Michiel bij Marie Catherine, fia. Franslscns
HOLLEBEKE.
Koper: Paulus VRAMBOUT, fs. Paulus woonende tot Westvleteren
Omschrijving: I gem. I lyn. 84 r. boschlant
Situering: O.: de beke daer Krombeke ende Westvleteren scheiden; Z.: t'gars van d'herberghe de
Leeuweric competerende aen Pieter BESCHUYT; W.:de straete van Poperinghe naer Krombeke; N
t'bosch van Jan Baptrs/e MAELBRANCKE midtsgaeders de kercke ofte disch van Krombeke.
Parochie: Krombeke
Nn176612
sAP830/113

Datum: 24 11-1766
Yerkoper: Jan Baptrste USEEL, fs. Guilein weduwaer Louise Francoise, fia. Frazsrscus
GEERBRANT, Louis MESSELYN; Comelius VAN RENINGHE ende Constantia Therese
MESSELYN, Paschalia Genoviva ende Joanne Therese Angeline USEEL soo over hun eyghen als
over Victoria Therese ende Marie Louise USEEL alsnoch minde{aerigh allen dochters vanden eersten
comparant.
Koper: Jacqueleine Therese KESTELYN weduwe van Charles Fransrsczs DANNEEL
Omschrijving: 1 gem. en een half vierendeel boschlandt

ro

l5

usantie : gebruik
opgelet als eigenaar
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Situering: 0.: t'bosch van t'sterÍhuys Jan Fransrscas TANDT; Z.: den weduwe VANDERMEULEN;
W.:de kijnderen van Antoine DUPLOUD; N.; de Duivinnedreve.
Opmerking: de gonne met toenaeme MESSELYN de twee kynderen van wijlent Louis Franslscus
MESSELYN met de voorschreven Louise Francoise GEERBRANT t'haeren eersten huyvelicke .

Nr:

176613

sAP830/97

Datum: 10-11-1766
Verkoper: Jan Baptrs/e FOCKENIER ende Anne Marie DECOESTER synen hyusvrauwe, voorts
Isabelle Therese DECOESTER jongedochter, Charles Florent DEHULSTER als oppervoogt over
Marie Magdaleene DECOESTER.
Koper: Pieter LIEFOOGE

Omschrijving: d'helft van 7 vierendeelen boschlandt onverdeelt over de wederhelft met de kijnderen
Jan Baptrs/e WANTEN.
Situering:; Z: de Ghijsbeke; W.:t'bosch van Jan Baptrs/e BERYTEN.
Opmerking: de selve met toenaeme DECOESTER kijnderen van Carel DECOESTER.
Parochie: Proven
Nr:1766/4
sAP830/89

Datum: 13-10-l'766
Verkoper: Albertus Antonius WAELS woonende binnen Berghen St.Winox,.
Jacobus Josephus WAELS, licentiaet inde medicine woonende binnen Rousbrugghe, Benedictus
Winocus WAELS, licentiaet inde medicine woonende biruren Poperinghe jonghman.
Voorts Philippus Fransrscas WAELS coopman binnen Rousbrugghe j onghman zo over syn eyghen als
vooght patemeel over de vier weesekijnderen van wilent Jan Baptrs'le WAELS junior bij Anne Therese
VERSCHAVE. alsnu getrauwt met JanBaptrs/e LEMAIRE.
Koper: Jacobus PANNECOUCKE landsman te Watou
Omschrijving: een behuyst ende beplant hofstedeken groot 9 gem. 1 lyn. 15 r. waarvan 7 gem. 1 1yn.
75 r. onder de heerlickhede van den swynlande ende de resterende onder het graafschap door de
acceptant gebruyckt.
Situering: den hofstede met wat zaylant O.: de Blockstraete; Z.: de Cortewildreve daerover
t'hofstedeken van Jan Baptrs/e LEBBE ende Nicolais MAZEMAN; W:het Lamboykez wezende
bosch ende meersch van Pieter DE GACQ (DE GAY?); N.: het zaylant van Nicolais CHRISTIAEN

modo Joannes DANNEEL;
item een partie meersch ende zaylant O. ende Z.: Joannes DANNEEL, priester te Poperinge, W.:da
Blockstraete; N.: de weduwe Preter Ignatius PRISIE.
Opmerking: denwelcke aen dit goet gerecht zijn bij deele ten respective sterÍhuy.re van Barbara
GOBERT hunnen moeder en Jan Baptrsle WAELS hunnen vader.

Parochie: Watou

Nr:1766i5
sAP830/083

Datum: 09-06-1766
Verkoper: Pieter Francois DEBAENST, notaris ende deelsman als curateur ten sterÍhzyse van
Isabelle Cathenjne ROUSERE ter prolrtte van JoaÍules Bertinus HUYGHE ende Marie Joanne
ROENS.

Koper: Jan Baptrsíe POLLEY voor s)men command Philippus Benedictus Judocus Josephus VAN
RE}IYNGHE.
Omschrijving: 2 gem. elstlant wat west var. Hooghe wulJhille.
Situering: O.: t'bosch van Pieter VANDEN AMEELE; Z.: de llu$hillestraete;W.'.Jacqtes
DELANGHE; N.: t'bosch van den deelsman DEBAENST.
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Deze digitale foto van een notaris akte met handtekeningen horen bij de eerste verkoopakte.
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Nr: 1767ll
sAP830/8s

Datum: 27-08-1766
Verkoper: Joannes Francois ROUSEREZ, fs. Matthijs ende Mary Comelia DELEGER, fia. Jasper
woonende tot Proven;
item Francois Cornelis DELEGER, fs. Jasper wonende tot Poperinge O.-L.-Vrouw;
voorts Jacobus DELEGER, fs. Jasper woonende tot Poperinge St Bertinus.
ende Isabelle Clare DELEGER, fia. Jasper weduwe zonder kijnderen van Pieter DEVOS elk tot een
vi erde.

Koper: Pieter Fransrscus BESCHUYT, brouwer tot Krombeke
Omschrijving: 4 lyn. 54 r. elstlant
Situering: O.: t'elst vanden burgrave van Veume; Z.: dhoirs STROIBANT ; W.:met een smal
stertienro inde beke; N.: dhoirs Comelis DEBAENST ende jouffraau.e ende kijnderen Joannes
NEUDT.
Parochie: Krombeke
Nr:176712
sAP830i 124

Datum: 15-06-1767
Yerkoper: Pieter Jacobus ROUSERE als machtigh over Jacques Ignatius Ferdinandus ROUVROY,
over Anne Marie, Joseph Brigitte, Sabine Louise Eulalia ende Angelique Francoise Ursule
ROUVROY de vier meerde4'aerige kijnderenvanwijlentFrancois Ignaes ROWROY allegader
woonende birmen de stadt Atrecht.

Koper: Jacoba VANDERFOSSE als commandlT gedeclareert ten daege van d'erfvenisse door Jan
Baptrsle RAULE.

Omschrijving: vijt vierendeelen boschlandt
Situering: O.: Pieter CADOCK caasa uxoris; Z: tgars van de weduwe Jacobus MAZEMAN; W.:
tgasthuys deser stede; N.: scherp afgaende ugens tselve gasthuys.
Parochie: Watou
Nr:1767/3
sAP830/119
Datum: 15-06-1767
Verkoper: Pieter Jacobus ROUSERE als machtigh over Jacques Ignatius Ferdinandus ROUVROY
over Anne Marie, Joseph Brigitte, Sabine Louise Eulalia ende Angelique Francoise Ursule
ROUVROY de vier meerderjaerige kijnderen van wijlent Francois Ignaes ROUVROY allegader
woonende binnen de stadt Atrecht.
Koper: Benedictus OLIDORE.
Omschrijving:. 2 gem. 63 r. boschlandt
Situering: O.: Pieter CADOCK caasa uxoris Z ende;W.:tbosch vande heeren Trinitarissenl8 tot
Hondschote genaemt den ministre; N.: mijn heere DEMEEZEMAKER.

ró

stefiien

:

staartje
die van iemands wenk, hand, aÍhangt, uitvoerder
De trinitariërs was een confrerie die ook in Poperingc bestond. Misschien gaat het hier om een getijkaardige
gllde. Ze hadden als doel fondsen te verzamelen om slaven vrij te kopen. Cf. Onze Lieve Vrouwekerk Poperinge,
linker altaar.

'' command :
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Nr:176714
sAP830/101

Datum: 15-06-1767
Verkoper: Pieter Jacobus ROUSERE als machtigh over Jacques Ignatius Ferdinandus ROUVROY
over Anne Marie, Joseph Brigitte, Sabine Louise Eulalia ende Angelique Francoise Ursule
ROUVROY de vier meerderjaerige kijnderen van wijlentFrancois Ignaes ROUVROY allegader
woonende binnen de stadt Ahecht.
Koper: Andreas MASSELIN fs Pieter
Omschrijving: I gem. 25 r. saeylandt gebruyckt door Jacobus PANNECOUCKE.
Situering: O.: Andreas LEUPE; Z.: Louis VANDENBROUCKE; W.:Andreas MASSELIN; N.: de

lMulÍhillestraete.

Nr:

176715

sAP830/119

Datum: 15-06-1767
Yerkoper: Pieter Jacobus ROUSERE als machtigh over Jacques Ignatius Ferdinandus RO{JVROY
over Anne Marie, Joseph Brigitte, Sabine Louise Eulalia ende Angelique Francoise Ursule
ROUVROY de vier meerde{aerige kijnderen vanwijlentFrancois Igraes ROTIVROY allegader
woonende binnen de stadt Atrecht.

Koper: Jacobus VANDROEMME ende Pieter Jacobus QUAEGEBEUR.
Omschrijving: I Gem. 1 Lyn. 50 R. Vloge
Situering: O Pieter Louis VANDEBROUCKE ende Andreas LEUPE, Z.
N.: Andreas LEMOINE.

ende W.:den zelven LEUPE;

Nr:1767/6
sAP830/131

Datum: 04-02-1767
Yerkoper: Charles DEBYSER fs Francois ende Catherine Clare LEBBE syne huysvraawe;
Jan Baptrs/e LEBBE;
Pieter Mattheus LEBBE;
Isabelle weduwe van Michiel COUVOET;
Nicolais DEVOS ende Marie Catherine LEBBE syne huysvrauwe.
de vier lestgenaemde LEBBE kijnderen Matthrj s item Guilliaume Josephus ende Francoise Pieternelle
BOLLAERT;
den voornoemden Guilliaume over Francois Xaverius BOLLAERT theologant, over Jacobus
Ludovicus , Jan Baptrsle ende Marie Catherine BOLLAERT s1,ne minderjaerige broeders ende suster;
item Pieter Francois ende Jan BaptrsÍe LEBBE kijnderen Pieter;
Jan BapiliÍe MARKEY ende Pietemelle LEBBE syne huysvrauwe;
Augustus Ludovicus VERHAEGHE ende Isabelle Clare LEBBE s1,ne huysvraawe;
Jan Fransrsars DECOESTER ende Jacoba Therese LEBBE syne huysvrrralve;
Jacobus VANPEENE ende Marie Cornille LEBBE syne huysvraawe.
ende voornoemde VANPEENE als voogt over Francois, Andrea ende Isabelle LEBBE syne
huysvrauwen, broeder ende susters.
compareerde, noch Pieter Jacobus LEBBE.
ende Jan Baptis/e DEHAEZE junior bij Marie Therese LEBBE syne huysvraawe soo over Marie
Therese, Isabelle Clare ende Jan Baptrsle LEBBE.
Koper: Pieter Bertinus COUV/ET
Omschrijving: drie vierendeelen boschlandt
Situering: O.: Pieter Jacobus LANTZWEERT; Z.: de beke daerover het saylandt gaende met
dhofstede van den disch van Westvleteren; W.:hetbosch van Jacobus VANDE GOESTEENE;N.: den
cleenen zaedelflerc competeerende aen den heere vande Douvie.
Opmerking: allen erfgenaemenvan Marie Cornellie LEBBE overleden weduwe van Francois

CARTON.
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Nr:

1768/1

sAP830i 137
Datum: 24-05-1768

Verkoper: Pieter Jacobus VANDE GOESTEENE, fs. Pieter Francois woonende tot Westcapelle
machtigh over synen vader;
voorts Marie Anne VANDE GOESTEENE:
Francois Ignatius HUYGHE hem sterckmaekende over Philippus VANDE GOESTEENE;
item Joannes Baptlsle ende Jacobus Anselmus ROSSEU soo over hun eygen als over Barbara
toverleden dochterken van Philippus VAN'DE GOESTEENE d'oude brj Pietemelle ROSSEU;
den voomoemden HI-IYGHE, noch over Joannes Bertinus HUYGHE;
item Charles Florent DEHULSTER soo over syn eygen als over Jacoba VANDE GOESTEENE;
item Jan Francois DEVRIE DE LANDHOF over syn selven causa uxoris als over dheer de
MULLEBEQUE (WALLEBECQUE?) weduwnaer van Felecie Perpetia DE BARBAROUX;
Jan Baptrsle RAULé, fs. Jan Baptr.rre ende Marie Magdalena FACQUEUR;
Philippus Louis VANDE GOESTEENE ende Jacques MAZEMAN DE COUTHOVE over syn selven
causa uxoris als over de twee broeders van s)rne huysvrauwe.
Koper: Josepha Rosalia VANDE GOESTEENE
Omschrijving: 4 gem. 6 r. boschlandt wat noord van de gasthuysmeulen
Situering: 0.: t'meersch vande disch van Watou ende 'tbosch van Jan BaptrsÍe BERTEN causa
uxoris; Z.: eenen aerdeboord competeerende aen Joannes FLAHAUW; W.: tsaeylandt van selven
FLAHAUW; N.: tbosch van de kijnderen Michiel MAES.
Opmerking: erfgenaemen vande vaders vaders zijde ten sterÍhayse van Pieter Victor VANDE
GOESTEENE overleden tot Hazebrouck.

Nr: 1768i2
sAP830/13s
Datum: 25-04-1768

Verkoper: Jacobus Ignatius FEYS, fs. Jan
Koper: Joannes Francois FEYS
Omschrijving: 3 gem. 1 lyn. 15 ler. zaylant ende bosch in vier parthien wanof drye ghemeene met
svercoopeÍs suster ghebruyckt bij vidua N. DEZETTER.
te
Situering 1:; W.:tbosch van t'clooster van Sinte Sicx; N.: t'bosch vande presbiterie van
Westvleteren; O.: t'bosch den breebalgh competeerende Theodorus HEAU; Z: de SwynlandÍstraete
Parochie: Westvleteren

Nr: 176911
Datum: 06-12-1769
Verkoper: Pieter Bertinus, fs. Laurens CAUWET herbergier in den hoogendooren neffens

deser stadt

ende Marie Joanne COEMELCK syne htysvrauwe.

Koper: Louis DESODT woonende tot Stavel in command voor Pieter LECOMTE, fs. Pieter landsman
tot Westvleteren.
Omschrijving: I gem. r. boschlandt
Situering: O.: Pieter Jacobus LANTSWEERT; Z.:

de beke daerover tzaeylandt vande hofstede van
den disch van Westvleteren; W.:t'bosch van Jacobus VANDE GOESTEENE; N.: den cleenen

zadelaere competeerende den heere vande Douvie.
Parochie: Westvleteren

Nr: 1769/2
Aanhangsel vanm 1769/2

le

presbyerie

:

pastorie
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Nr: 1769/3
DaÍum: 25-10-1769
Yerkoper: Pieter Jacobus DESNICK, fs. Jacobus

ende Marie Barbara, fia. Louis LEBBE syne

huysvrauwe.

Koper: Joseph DEBEIR , fs. Comelis
Omschrijving: dhelft van I gem. 15 r. saeylandt voorts dhelft van 1 gem. 54 r. saeylandt ende vloghe
beede gemeene over d'ander helft met Christine Clare, ha. Mattheys DAMME in gebruycke door den
cooper tot een vierde, ten dele door Jacobus RYSPOORT ende de vloghe door den vercooper.
Situering l: O. ende; W.:Jan PETYT; Z.'. de Hapaersdreve2q daerover de gerserie van Ludovic

PILLAERT ende Andries LEBBE.
Situering 2: O., W. ende N. Jan Phillippe PETYT; Z.: dhelft van de kijnderen Ludovic PILLAERT
ende Andries LEBBE, fs. Andries.
Parochie: Watou

Nr: 177011
Datum: 10-04-1770
Verkoper: Nicolais Felix MAES, fs. Jacobus §cÍoudemonthoek
Koper: Joannes Baptrs/e MAES, fs. Francois woonende. tot Reninge
Omschrijvingz Coornewyndmeulen genaeamdt Zwynlandmeulen op den grond van St Berten met 4,5
gem. lands incluis meulenhyus en roerende en draaiende wercken.
Nt:177012
Datum: 12-07-1770
Parochie: Watou onder t'Graafschap Watou
Verkoper: Anna Theresia CROUSEL wed. Nicolais Ferdinandus CARDINAEL
Koper: Pieter LECANTE, fs. Pieter landsman te Westvleteren
Omschrijvingr behuisde en beplante hofstede onder Westzwynlande in pachte door Joannes Baptiste
QUAEGEBEUR 5 gem. 2 lyn. 73 roe boomgaert meersch, bosch ende saeylandt.
Opmerking: ten sterfhuuze van Brigitta Clara CROUSEL hare zuster weduvre van Melchior
LARMUSEAU tot Poperinge.

Nr: 1770/3
Datum: 07-04-1770
Verkoper: Pieter Jacobus LANZWEERT tot Poperinge
Koper: Joannes Baptiste DE CHERF, brouwer te Poperinge
Omschrijving: hofstedeken De gtpaerde 6 gem. I lyn.
Situering: O.: calseyde van Poperinge naar Proven; Z.:Pieter LADUCK (CADOCK?); W.:waterloop;
N.'. Gapaeristraete
Parochie: O.-L.-Vrouw Poperinge
Nr:1770/4
Datum: 0l-02-1770
Verkoper: Jacobus DE SUYCK en Marie Barbara LEBBE, fia. Louis slme huyswauwe
Koper: Joseph DE BEIR woonende Westzwl.nlande
Omschrijving: twee partien saeylandt ende vloghe

Nr: 177111
Datum: 25-05-1771
Verkoper: Pieter BUTAEYE, coopman

en schipvaerder tot Elzendamme;
Pieter DE MEESTER woonende tot Pollynckhove ende Isabella Clara BUTAEYE zynehuyswauwe;

Albertus BUTAEIT j onghman tot Westvleteren
ende Francois BUTAEYE woonende tot Westvleteren 24j.
Koper: Joannes Leonardus DE LA LEELIWE woonende. tot WestvleteÍen
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We lezen niet Slapaertsdreve. We weten ook dat nu de Gapaerdsdreve bestaat.
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Omschrijving : 2 lyn. 7 4 roe boschlant
Parochie: Westvleteren

Nr: l772lI
Datum: 04-01-1772
Verkoper: Marie Anne DE CALONNE douariere2'van Eugene ROELANDS
Koper: Francois HAUSPIE woonende. tot Elverdinge
Omschrijvingr boschland met 2 jaar oude taillie 3 gem. I lyn. 6 roe.
Situering:; N.: straete van Poperinge naar Krombeke; W .:Den groten hertog competerende Mevr
YMMELOOT; Z.: Mijnheere VAN RENINGHE.
Nr: 177212
Datum: 07-12-1772
Verkoper: Joannes Ludovicus PILLAERT, fs. Lodewijk

en Catharina Therese MARKEY fia.
Francois zijne huyswauwe
Koper: Pieter Francois DE BAENST
Omschrijving: Gersland in Westzwynland 1/4 van 5 hjn. onderverdeelt tot een gelijke vierde met
Joseph PETYT en de helft met dheer DE BAENST
Situering: O.: garsland van Francois QUAEGEBETIR; Z.: tbosch van meneer HUYGHE DE
PEUTEVIN; W.:hofstede; N.: saailand gebruikt door Jackes BOCKET.

Nr:177213
Datum: 9-04-1772

Verkoper: Joannes Christianes FONTEYNE en Therese Pieternelle Francoise LANTZWEERT zijne
huyswauwe

Koper: Joannes Baptiste DE CHERF, brouwer te Poperinge
Omschrijving: Behuisd hofstedeken op de Eeckhouck in gebruike door Augustin TURCK 5 gem.
Opmerking: 30 jaar pacht ingegaan met batmesse22 1772
Nr:177214

Datum:9-ll-1772
Verkoper: Barbara LEPOVRE onghetrouwde dochter
Koper: Joannes Fransiscus HAUSPIE, fs. Fransiscus landsman tot Elverdinge
Omschrijving: boschland in den oosthouck 3 gem.
Situering: O.: en; Z.: de Borneboschez; W.:tbosch van Christina Clara DANEEL; N.: de meerschen
van dheer DE VISSCHEWALLE genaemt Den Droogenbroot.
Nr:1772/5
Datum: 09-],2-1772
Verkoper: Heer en meest Carolus Philippus Josephus TANDT, fs. Joannes Fransiscus woonende tot
Watou en Francine Josephine BAETEMAN.
Koper: Jacobus LIEM (?) woonende Watou
Omschrijving: Bosland I gem. I lijn. 50 roe op Westzwynlande

douarière : weduwe die een douarie (gedeelte van het huwelijksgoed, dat door de man aan de wouw werd
geschonken ) bezit en vervolgens: weduwe van aanzienlijken stand.
" baamesse : De vorm bamis is ontstaan uit àa afmis, dat is de mis van S. Bavo, wiens feestdag valt op 1
October. Het was de tijd voor het betalen van de pacht, de oogst was binnen, dus de winst mocst verdccld
worden tussen de pachter en de verhuurder.
2r
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Nr: 1772/6
Datum: 3l-12-1772
Verkoper: Joannes Ludovicus PILLAERT, fs. Lodewijk

en Catharina Therese MARKEY fia.
Francois zijne huyswauwe wooncnde tot Poperingc.
Koper: Nicolais CAULIER, fs. Pieter landsman te Proven
Omschrijving: 9,5 gem. land en behuisde hofstede en zaailand 15 gem. 57 roe Westzwynlande en 1
gem. 20 roe onder graafschap Watou gebruikÍ door Jacobus BOUQUET.
Situering: O.: land gebruikt door Matheus BOUQUET; Z.: Jacques DE LANGHE; W:de vloghe van
juf. Jacoba VANDER FOSSE; N.: de Capellestraete.
Omschrijving: helft van 8,5 gem. gras en zaailand gemeen met Francois QUAEGEBEUR in gebruik
door Charles Anthoine FAVEY voor 24 pp2r.
Omschrijvingt Yq deel van 1lgem 62,5 roe behuisde hofstede en gras
Situering: O: land van de kinderen van JatPh. Benoit PETYT en de vlooghe van de capelle van Sint
Jan; Z: de vlooghe van Pieter Alb. VANCOSTENOBLE en de garsbilck van de weese van Joannes
PRIJSIE en de Duivinnedreve;W.: Duivinnedreve land van Christine Clare DANNEEL; N.: hofst.van

hoirs" PETYT.
Opmerking: hebbende ene dreve ten noordwesthoucke die loopt tot de CapellestraeÍe tussen de
vlooghc van Jacoba VAN DER FOSSE.
Omschrijving: ll4 van 3 gem. zaailand
Situering: W. + N. + O. de hofstede van Joseph Benoit PETYT
Omschrijving: I lijn. 2 r. zaailand
SiÍuering: O.: voorgaende partie; Z.: hofst.van Francois QUAEGEBETIR; W.:eerste partie; N.: de
de

vlooghe vande Capelle van Sint Jan.
Parochie: onder Graafschap Watou

Nr: l773ll
Datum: 05-02-1773
Verkoper: Simoen VANHOUCKE, fs. Jan j ongman woonende tot Watou soo over sigh selven als in
de qualitey van vooght over de drije weesekij deren van Jan Baptiste VANHOUCKE gewonnen bij
Marie Joanne MANTEN verleent door de heren van Belie.
Koper: Marie Anne CABRON (CAMBRON?)weduwe van Jacobus VENOOT (BENOOT?)
woonende tot Watou.
Omschrijving: 2 gem. boschland met taillie oudt een jaere
Situering: O.: Nicolais HENNEIN; Z.: meersch van Jacques COUCKEPOT ; W.:bosch van Jacques
DESOUTER N: Siezr. Andries QUAEGEBEUR.

Parochie: O.-L.-Vrouw Poperinge
Nr:171312

Datum: 22-02-1773
Parochie:.O.-L.-Vrouw Poperinge
Verkoper: Pieter Jacobus BOUCHILLION als machtigh over Antoine Joseph COCQUENPOT;
Charies Joseph ende Charles Alexis CADART, kijnderen van Charles CADART bU Marie Josephie
COUCQUENPOT woonende.binnen de prochie van Wawans Artois;
voorts Pieter Joannes DEROO, woonende tot Teteghem over sighselven als over Jacobus DEROO
sijnen broeder woonende tot Saris.
pp. : ponden parisis, Parijse ponden. Ze zrjn te onderscheiden van de Doomrkse ofTournoise ponden.
"De ponden, schellingen zijn geen gemunte penningen, maar namen, maar de gangbare munten werden
'begroot ende gepresen' naar die ponden'. Men rekende voor een pond 20 schellingen van 12 perurrngen
(denariën), een pond Vlaamsch op 20 schellingen van 12 grooten. Ook het Franse pond; de 'liwe'was
verdeeld in 20 sols van l2 deniers, het Engelse 'pound' in 20 'shillings'van 12 'pence'.
23

Het is uiterst moeilijk de waarde van de ondersche iden ponden op verschillende trjdstippen te herleiden tot
tegenwoordige munt. N. G. PIERSON in Verspeide. Geschriften 4,367 vlg. Het is gemakkelijker relatieve
waarde van de verschillende ponden onderltrag vast te stellen.
'o

hoi..

:

erfgenamen

Sj"fr*r1rz

Item Joannes FAIS over sijne vrjf kijnderen gewonnen met Marie Therese DEROO octroy verleent bij
de wethouders der heerlichede van de corÍewille in Watou.
Item Pieter DESMAREY over sijn eenigh wesekijndt verweckt met Christine Clare DEROO.
Ten voordere Guilein Joseph DESMAREY ende Pieter DELBAERE ende Marie Joanne PLATTEEL
sijne huyswauwe.
Mari e Pietemelle fra.Christiaen BERVOET j on gedochter.

Koper: Jan Baptiste DESMAREY mede erfgenaem
Omschrijving: 91/96 deelen met de 5196 aen den cooper tsaemen eene behuysde an beplante hofstede
met 1 gem. meersch genaemt het Marrasch" samen l7 gem. 2lyn 5l r. in pachte door den cooper
voor 37 Fransche croonstucken2

6.

Opmerking: voorschreven vercoopers sijn hoirs ende erfgenamen ten sterfhuyse van Philippus
Jacobus COCQUENPOT overleden tot Watou echtgenote van Isabelle Therese VINCENT.

Nr: 177313
Datum: 30-06-1773
Verkoper: Fransois Ludovicus

Josephus BOULEANGIER soo over sijn selven als over Marie
Josephina BOULEANGIER sijne suster;
voorts Philippus Josephus, Isabelle Therese ende Genoveva Josepha BOULEANGIER jonghman ende
jonghe dochters ;
voorts Joannes Vincentius Bertinus DEROODE, fs. Vincent ende Maria Anna BOULEANGIER sijne

huyswauwe.
Koper: Antoinette Francoise MJS wed. van Siear Fransiscus OUDOORE.

Omschrijving: 3 gem. % elstland met taillie van vij fjaeren
Situering: O.: t'bosch van vidua Joannes PRIJSIE; Z.: de Watoustraete; W.:t'bosch van Pieter
Isidoor DEVOS genaemt de Smisse de selve weduwe PRUSIE.
Opmerking: de voorschreven met toenaeme Bouleangier kijnderen van wijlent Sieur Jan Fransiscus.
ende uyt dien hoofde erfgenaemen ten sterÍhuyse van Marie Ame OUDORE overleden wed. van
Frarulsczr s BOULEANGIER d'oude hemli eden grootmoeder paterneel.

Nr:1773/4
Datum: 14-06-1773
Verkoper: Carolus COUTENIER als machtigh over Joannes DE BRIL coopman tot Bergen St
Winnox.in huywelijk met Joanne CtryELIER den selven DE BRIL over sijnselven a1s uyt crachte van
MaÍinus Polienete (?) CWELIER, presbyter canonyck, scholaster van de collegiale van St.-Amatius
tot Douay, docteur in theologie ende president van het seminarie der bisschoppen aldaer over Marie
Candide CUVELIER weduwe van Antoine Gabriel QUILLUY DE GOSSIN tot Armentiers;
item den voornoemden comparant gemachtigt over Antoine Fransiscus. VERSCHEURE ende Joanne
Comillie VERMEERSCH sijne huyswauwe woonende tot Rexpoede;
item over Antoine WAELES meester cleeremaeker tot Beveren die machtig is over Anne Therese
VERSCHEURE jongedochter tot Bergen St Winnox;
item over Louis Fransiscus. Joseph LELEU tot St Omaers ende Marie Catherine COLLIN fia. Isaac
jongedochter tot Arie, den voomoemde LELEU soo over sichselven als over Marie Joseph COLLIN
sijne nichte.

Koper: Marie Clare Josephine VANDEZANDE wed. van Nicolais Joanns VAN RENIJNGHE de
VOXVRIE.
Omschrijving: boschland drie vierendeelen met taillie oudt vijfj aeren
Situering: O. + Z. ende ten deele W. de bosschen van weduwe Joannes PRIJSIE, noch W. de
kijnderen van Pieter CAESTRYCK; N.: de bosschen van wedawe Dominicus VANDERMEULEN
ende van Jan Baptrile DE CHERF.
Opmerking: allen moederlycke erfgenaemen ten sterftruyse van Cecilia SCHREVEL overleden
b'innen dese stadt.

:
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croonstuck = muntstuk

moeras
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Nr:177411
Datum: 17-06-1774

Verkoper: Joannes Baptiste VERHAEGHE, fs. Jan woonende tot Watou.
Koper: Joannes Andnes MAVAUDT, fs. Ferdinand.
Omschrijvingz ll4van 3 gem. saeylandt vloghe ende aerdeboorden gemene met d'helft met weduwe
Jacobus Benedictus MOSTAERT ende tot een gelijck vierde met den cooper belast met
swijnnepennynckente als van ouden tyden.
Situering: O.: de vloghe van Joannes BONTE; Z.: saeylandt van Joannes DELANGHE; W.:over half
waterloop ende Louis Bonaventure PROVENTIER; N.: vloghe van weduwe Pieter PRIJSIE.
Nr:177412
Datum: 23-06-1774

Verkoper: Jan BaptrsÍe LIEBAERT schepen ende ceurheere der stede ende casselrije van Veurne
woonende stadt Loo als machtig over jonckheer Bruno DE HEERE heere van Beauvoorde ten
Broucke ende andere plaetsen. Burghmeester van Lande van wijen van Brugge, mitsgaeders over
Pieter Dominicq LORGET heere van Latour schepen van voorn. Lande als in huyrvelijk hebbende
Marie DE HEERE.
Koper: Joannes DEPTIYDT landsman tot Elverdinge in command van Maximiliaen Antoine Charles
Joseph DE MONTAGNE des barons de Landas, heere van groot Luppully ende wauw Francoise
Josepha SCHIJNCKELE woonende tot Pollijnckhove.
Omschrijving: 3 gem. 21yn53 r. boschland genaemt den Lijkmoortel ontbloot mars 1774 door Pieter
DEPOORTER ende Ferd. DECLERCQ.
Situering: O.: de kund.Pieter Fransiscus DEBAENST ; W.:Dhr. FLORENT totLoo; Z.'. de
Donckerdreve; N.: de boschen genaemt de Thorre.
Opmerking: erfgenaemen van wauw Marie Angelijne SCHIJNCKELLE douariere van Jacques DE
HEERE woonende Brugge.
Parochie: Westvleteren
Nr:177413
I)atum: 17-03-1774

Verkoper: Joannes Baptiste LEBBE, fs. Jacques
Fransiscus Cornelis, Pieter Joseph, Joannes Baptiste, Barbara Therese ende Jacoba Therese de vijf
kijnderen van Jacobus DELEGHER;
Fransiscus Comelis ende Jacobus de twee kijnderen van Jaspar DELEGHER.
Koper: Jacobus Roelant LEBBE, fs. Jacques
Omschrijving: 3/4 deelen van een partie vlogelandt,
jegens den eerstencomparant tot een vierde;
jegens de kijnderen Jacobus DELEGHER tot een derde jegens;
de gonne van Jaspar DELEGHER tot een sesde. Groot4lyn.40 r.
Situering: O.: Jan DAMMEREY; Z.: t'sterÍhuys van Mattheus VENIERE W.: Jacobus VAN DEN
GOESTEENE; N.: de kijnderen van Jean Gregoire VAN DEN GOESTEENE.

S;1"A
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Rekenynghe omme Jaecques Baert tresorier vander stede van Poperynghe
(oktober l619 - oktober 1620)
Uit SAP I B, 13 bis,7
Paul Johan Desegher

Stadsrekeningen zijn enorm interessante bronnen.
De genealoog zal er onverhoopt een "missing link" aantreffen ofmisschien verwijzingen naar de
beroepsbezigheden van zijn voorzaten.
Wie zich interesseert voor de stadsgeschiedenis zal er toponiemen in ontdekken die al lang in onbruik
geraakt zijn, notities in verband met onderwijs, geestelijkheid, gilden, enz.
Opvallend voor 1619-20 is dat er uitgebreide (water-)werken uitgevoerd werden en dat het horloge op
de St.-Bertenstore aan een opknapbeurt toe was. En... er wilden Spaanse ffoepen, olv. Diego Loys
Olivar , komen "logieren", maar dat soort toeristen was men liever kwijt dan rijk...

Deel 2 en slot

20 RO

Betaelt Bouduyn DEL PIERI coopman Tot Ryssele over den coop ende Teverynghe van een
hondert sessen vyftich ellen een quart lakenen voor bailliu Ampman Burchmees/ers
Schepenen Capelaen vander wet Greffier ende Tresorier vanden Ieghenwoordighen Jaere
ten pryse van derthien ponden pnre.sn delle de somrne van twee duust eenendertich ponden
lyf schelle paresrs makende met XII p p
betaelt an dheer Jan BATEMAN capelaen
vander wet In vol oenynghe van syn wetlaken

t'samen2024-5-0p
20 RO

An henrij REGNAERT over den coop ende
leverynghe van seven ellen ende een half
vierendeel fluweel tot behouve vande lynten
vande voorseide wetten te 15 - 6 - 0 de1le

compt109

0

0p

An Nicolais MERLEVEDE over den coop
ende leverynghe van vier ellen freynghenrs
tot cierate vande wetlynte van de gonne van
nieuwe In wette ghestelt 0 40 0 p

Vaandeldrager van het Oranje Vendel der Haagse schutterij,
1617.
Everard Quirijnsz. van der Maes, Den Haag, Haags Historisch
Museum,
"freynghen ende fl uweel"

tt

fringe, frinje: franje, belegsel versiering.
Waarschijnlijk: franjes. Marnen van aanzien uit de 17" eeuw
smukten hun kledij op met allerlei kostbare linten, koorden,
kwasten, enz ... Op het doek hiemaast uit i 617 van ene Evert
van der Maes dat bewaard wordt in het Gemeentemuseum ten
Den Haag prijkt een fiere vaandrig van de plaatselijke
schutterij. Van onder de sierhjke knoop in zijn zrjden
kousenband piepen vergulde franjes. Ook mannen kunnen

ildeltuiten zijn ... (B.Haak: Hollandse Schilders in de Gouden
Eeuw, Meulenhof, 1984; p 218, afb. 459)
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20

VO

Anden clerck vanden berechte deurwaerdere vanden camere, messagier ende pantveÍcopere
over ende in redemptie van haerlieder keerlaken van desen Jaere ten advenante van elck
tsamen 144-0-0p
XXXVIpp

2l

RO

(..) Jonckheer franchois VAN WAELSCAPPELE, Bailliu seneral vanden convente van Sinte
Bertins (..)
(..) Sire Charles DE MIRAUMONT, ontfanqhere vande leenen ende cappelaen vanden
van Sinte Bertins ()
voorschreven

2l

VO

(..) Meester Antheunes REIJS (..) Schoolmeester deser stede

23

RO

Ande Relieieusen vander oordre van

S inte Bri sitte tot Sint Six ter cause vande debvoren
ende verchiery.nghe bi hemlieden ghedaen ten ofirmeganc daghe laetsleden

23yO

Aen Cornelia de dochter van Jan FOBERT, Burchmeestere vanden commune deser stede
compt 2l - 16 - 0 p
thaerder bruiloftfeeste achtien cannen

24yO

(..) Andries REBAULT Bursmeestere van der wet (..)

25

VO

25 VO

wyn

(..) Jonckheer Antheunes DE HOEMELE Bailliu
Betaelt den greffier deser stede ter cause van een voyagie bi hem ghedaen tot hontschoote
met Intentie van te diverteren tlogementl6 van een compagnie spaengnaerden nieuweliclor
vut Portugale ghecommen onder t'bevel van Diego Loys OLIVAR zynde daervooren
ghetauxeert met de montcost vanden messagier metsgaeders de dacheure vanden peerde
tsamen 14 0 0p

26 RO

Betaelt Jonckheer Antheunes DE HOEMELE Bailliu ende Meester Jan VAN DER FOSSE
Schepene deser stede ter cause van een voyaige bi hemlieden ghedaen tot hontschoote ende
vandaer tot de waghenbrugghe bi duimkercke ten fynne van te diverteren t'logement alhier
van seker compaigrrien spaignaerden voetvolck aldaer ghearriveert onder tgebiet ende
mandement vanden voorseiden Diego Loijs OLIVAER treckende bi oordre van haere S...
hoocheden naer doomijcke [n welck voijaigie den voomomden bailliu ghevachiert heeft vier
daghen (..)

26YO

(..) convoveren'7 vande voorseide spaensche soldaeten tot dernoultrels ende van daer tot
meesen

26YO

(..) tot houttem aldaer convoyerende een deel vande voorseyde spaensche soldaeten ende
oock regard ghenomen op de peerden ende waghenen de bagaigien vande zelve soldaten
aldaer ghevoert hebbende hebben daertoe ghemployeert twee daghen Waarvooren hi
ghetaxeert is met syn verschotle
12 - 4 - O

27 RO

'6

Anden ampman'o deser stede ter cause van ghelijcken gheconvoyeert thebbene een deel
vande voorseyde spaensche Soldaten tot hollebeke ende Santvoorde (..)

Om dat krijgsvolk toch maar niet op (lees: onder) hun dak te krijgen, zal geen inspanning te veel zljn om ze

een andere richting uit te sturen.
i7
l8

konvooieren, (be)geleiden escorteÍen.
Dranouter

'e Wat hij verteerd heeft.
'o de amman' politieofficier, rechterhand van de baljuw.
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Aen Jaecques CAURAERT Schepene ende Jaecques BAERT Tresorier deser stede ter cause
vande vacatien by hemlieden ghedaen tot kemmele int convoijeren vande voorseyde
spaensche soldaten
Aen Jan MAKEBLIDE ende Jan ROUVEROI Schepenen ter cause van een voijagen bi
hemlieden ghedaen tot dernoultre met een deel vande voorseyde soldaten ten &nne van
aldaer ter vercrijghen de lichtijnghe vande peerden ende waghenen de bagaigien vande zelve
soldaten ghevoert hebbende (..)2r
27

VO

Betaelt den voorseyden MAKEBLIDE Schepene ende den greffier deser stede ter cause
vande vacatien bi hemlieden ghedaen tot Ghent hebbende aldaer gheadviseert met vif
advocaten de processen gheintenteert ten laste van Cristiaen DE FOURSI Robert
SCHREVELE Pieter DE FOCQUENBERGHE Robert HASEBROUCK ende Simoen
BEIJT ghevanghene ter cause vande aflivicheit22 van sekeren Soldaet versmoort byde
herberghe vande groote eecker 1..1
(..) consent van te houden de vrie Jaermarckt naela Paesschen deser stede op Sinte
Marcus2s ende Sinte Phlips ende Sint Jacops daghen26
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Marlddag in een Vlaamse stad, Sebastiaen Vrancx (1573-1647),
Rijks-museum, Amster-dam

2l

Dus om de opgeëiste paarden en wagens van hun stadsgenoten zeker te recupereren, gingen schepenen mee

tot DÍanouter.
22
het overlijden.
23
dus: verdronken bij "vestjens" overdrach.

-na

25

naamfeest op 25 april, volgens mijn missaal.
'u Volgens dezelfde bron wordt het feest van de apostelen Filippus en Jacobus (de Mindere) gemeenschappelijk
gevierd op I mei.

S]$tu'zs

28

VO

(..) Pieter VAN NEUFVILLE messagielT deser stede
(..) een voyage bi hem ghedaen met andries REBAULT Burchmeestere ende den greffier der
selve stede tot Brussele daertoe hij ghevachiert heeft XXXVII daghen (..)
(..) tot Brussele te peerde daertoe hi gheemployeert heeft vijfdaghen Item twee daghen en
eenen nacht met den greÍfier tot hontschoote Met Jan DEI{YS eenen dach tot houttem (..)
(..) tot Grevelynghen met brieven adresserende aen den gouverneur aldaer

29VO
30

VO

An zekeren anderen bode brijnghende besloten briefuen vanden voorseyden Raede (van
Vlaendren, n.v.d.r.) met placaet Rakende de Vagabonden.28
Aen de weduwe van Meester Maillaert STALEN In zyn leven chirurgien van synder conste
2e
vande
over derfe van synnen pensioene hem toegh eleit bi dischmeesters over tcureren

r0-0-0

schamel lieden van eenen Jaere

3l RO

Ande musicienen deser stede ter cause vanden dienst vander misse ghesonghen In musike
ten daghe van t'doen vanden eet van Burgheesters ende Schepenen ten voorleden Jaere

t2-0-0

Ande moeder vanden gasthuse deser stede ter cause vande leverynghe van dwalen
serviessen Llinwaert ende fin tot behouve van den pater capuc]rn alhier ghepredict
hebbende den Woorde godts ghedeurende den Jaere XVIC19 (..)
6 0 0
32

RO

An franchois HERLEM soldaet gheestpropiert over tderde van syn pensioen hem bi haere
hoocheden3o gheioont3r van een Jaer verschenen den laetsten decembris

XVICXIX

40-0-0

Aen passch_ier BOSQUET over de leverynghe van XXIIII vellen ende drie quoyeren
paIqhqlq1m" tot behouve vander greffie deser stede
16 - 1ó - 0
Ande musicienen deser stede ter cause vande solemnelens3 goddelicken dienst bi hemlieden
ghedaen in de kercke van Sinte Bertins ten daghe van de heillighe maghet Sinte Cecilia3a

l8-0-0

27
28

bode, boodschapper.

In de "Generalen Index (..) in de Vijf Placcaet-Boecken van Vlaenderen", Gent l7ó6, in het SAP, vonden we:
D'herbergiers en vermogen aen de Vaghebonden ofte Landt-loopers geen Logist te verleenen nogte de
selve t'eten ofte te drincken te geven
Placc. 22-09-1506 (..) herpubliceert 26-O9 !61!1
Een ieder, selfs Particuliere zyn geautoriseert om de Vagebonden, Ledig-gangers ende Deugnieten te
vangen

Placc. I 1-04-1540 (..) herpubliceert 28-09-!61!l
genezen F.curer
cureren:
verzorgeÍL
"
'u De Aartshertogen Albrecht en Isabell4 die sinds 1598 de Zuidetijke Nederlanden bestuurden.

Onder hun bewind werd in l6l I het Eeuwig Edict uitgevaardigd, waardoor o.a. de familienamen werden
vastgelegd, en de pastoors verplicht om doop-, huwelijks- en overlijdensregisters aan te leggen.
" jonnen: dial. jeunen: gunnen
32
F. parchemin: perkament
33
Plechtig (lk hoor onze pastoor Z.E.H Debrie nog op de preekstoel afioepen: " Om 10 ure, solemnele hoogmis
voorde parachianen")
ra
Het feest van de patrones van de muzikanten wordt gevierd op 22 november.

SlAfuza

32

VO

Anden knecht vanden heere VANDER DELF over trecht ordinaire van tvanghen van twee

6-0-0

wulvenrs

Aen Jan FIEVET over syn sallaris ordinaire van tonderhouden van Thorolosie up den Torre
van Sinte Bertins voor den tlt van eenen Jaere verschenen laetsten decembris 1699

15-0-0

laetstleden

An Jaques HEINDRICKS over den coop van zeker cannen ende glasen tot behouve van

Wetten

32

RO

9-10-0

(..) den Pater prior van de predickheerens6 tot iipre van zynne goede debvoiren ende
neersticheiten Int Predeken van den woorde Godts ghedeurende den lrt van den voorleden
vasten

An Jan VAN TRECHT als Schoolmeester van de sondach schoole over zijn pensioen van
eenen Jaere verschenen XXIIen Lauwe3T

33 RO

33

VO

XVICXX

laesleden

60 0 - 0

An Phlips VAN DE LEENE speelman ter cause van zynne debvoiren ghedaen int
verchieren van den Goddelicken dienst Inde kercke van Sinte Bertins int speelen van de
musike met de duitsche cornette den §t van een Jaer
18 - 0 - 0
Aen Íïanchois KERNE over de heure van synnen huise inde papestrate3t gheb.uickt,oo.
de stedeSchole van eenen Jaere ghevallen den I en Lauwe ende is tweedde Jaer van zeven€

87-0-0

34

RO

De stede Is schuldich aen myn Eerweerdichste heere den
laet van Sinte Bertins de
39
somme van IIM p p die hi de stede eheleent heeft ten voorleden Jaere tot voorderynghe
van den wercke van de twee nieuwe spevenao staende tusschen v estgens overdrach ende de
hooch brusqhe met laste ende conditie van de selve te rembourseren bi drie egale
payementenar (..)

35 RO

An Baptiste VANDER KYNDEREN42 over de therijnghe tsynen huyse ghedaen byde
notable deser stede vergaedert hebbende gheweest Bailliu met Burghmeesters Schepenen
ende Raeden upden XXen Meye I ó20 laetstleden
14 - 14 - 0

15

Dat wolven woeger de streek onveilig maakten, daaraan herinnert nu nog een toponiem dat het hoogste punt
van Poperinge markeert: de Wulftrille, de wolvenheuvel.
16
Dominicanen. Hun klooster in Ieper bevond zich tussen het Zaalhofen de Vestingen.
37
Iouwmaand: januari.
38
nu de Priesterstraat3e
Tot het maken van vorderingen, opdat de werken zouden opschieten
no
Speye ofspui: waterkom om door spuiing een haven ofbuiiengeul op diepte te houden.
ar
terug te betalen met drie gelijke betalingen.
n2
Waard van Den Rooden Hert, cfr 5 VO.
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35

VO

Ande drie coniin en vande
pryncelicke ende schotterlicke
sildenas deser stede afsheschoten
tïbbende de gaijene àn eeren ten
desen Jaere elck XII p p

T

I

Anden pastor van Sinte Bertins
over den Aencoop van

t

beeldekensat Roosenhoykens ende
ander prysen wutghedeelt ande

kynderen inde Catechisatie4

t\

ghedeurende tJaer deser

Rekenynghe

ri
r

Isabella op de schieÍing van het Gentse St-Jorisgilde,
Anoniem, Gent. Museum v/d Bijloke.

Jan BATEMANS capelaen van wetten (..) Tdoen vande wekelicke missen upde ordinaire

camerdaghen (..)

An Anthone LAINE schoonbroeder van Mauris DE, BUSERE Soldaet van grevelennt
versmoort up den wech van lpre ende dat over de weerde van seker klederen die den selven
soldaet anhadde t'synder overlyde bi den Bailliu overghelaten Ande gonne syn doot lichaem
bewaert hebbende tot dat het selve bij Justitie gheschauwet was ende daemaer tot de kerke
van Sinte Jans ghedreghen omme Inde selve aerde begraven te sijne ut sonderlicke

consideratie

8-0-0

Ande vijf camers van Rhetorijckeas over haerlieden debvoiren ghedaen tot decoratie vande
processien ten heilighen Sacramentae ende ommeganck daghen laetsleden elck XII p p ende
de crancbestieren XVIII p p
tsamen 66-0-0

a3

Er bestonden in onze stad 3 schuttersgilden: - de St-Sebastiaanssgilde: met handboog
- de St-Jorisgilde: met voetboog (:grote kmisboog)
- de St-Andriegilde: met handgeweren
s (Pape)gaey: mikvogel. Gaeydach: dag waarop naar de gaai wordt geschoten. Ook de aartshertogin Isabella
heeft ooit aangelegd op zo'n feestelijke prijsschieting wat haar nog sympathieker maakte bij de bevolking.
De familienaam Papegaey is dus een naam om eerder fier op te gaan, wantje bent afstammeling van een goed
schutter! Ook de namen De Coninck en (beter nog) Dekeyser verwijzen naar mannen die één (ofzelfs drie) maal
de oppergaai afschoten.
a5

beeldeken: wome afbeelding, prentje C'sanctje") als stichtend voor-beeld.
1620, we zaten volop in de Contra-Reformatie, waarvan de aanzet werd gegeven door het Concilie van Trente.
Ook de nota's in verband met de vastenpredikers passen in deze context.
a7
Grevelingen, vestingstad aan de monding van de A4 tussen Duinkerke en Calais.
a8
Rederijkers waren lieden die bekend stonden om hun welsprekendheid, hun redenaarstalent. Ze beoefenden de
dichtkunsl speelden toneel en verenigden zich in kamers van rethorica ofrederijkerskamers. (S.Verh.)De meeste
ontstonden in de I 5d" en l6& eeuw. In Poperinge waren er 5 rederijkerskamers:
- de Langhoirs Victorinen ofvan St Victor
- de Roeysche Barbaristen ofvan Ste Barbara
- de Cranckbestiers ofkamer van Ste Anna
nu

-

de Lichtgeladen of Kruisbroeders
de Onversaen of Michielisten met de Aartsengel Michael als patroon
ae

Sacramentsdag : R-K feestdag tet herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars, gevierd op de
donderdag na Pinksteren. Voor Vaticanum II deden op die dag de "collegegasten" hun plechtige communie
en de zondag daarop stapten ze devoot mee in de processie, met hun "strek" aan de arm. De deken , onder een

2'

Sj§$,r'za

36

RO

Ande drie princelicke ehilde][ ter cause van ghelicke devoiren te weten ande gonne vande
cruusbooghe ende hantbooshe

elck XII p p ende

de hantbusse

XVIII p p
tsamen

42-0-0

Ande ghildebroeders vande Schotterlicke ghilde van Sinte Andries ter cause vande devoiren
bi hemlieden ghedaen ten ommeganc daghe laetsleden Int verchieren vande processie met
een goet ghetal van roersso ende musschetten daertoe hemlieden eene goede quantiteit van
buspoudersr van noode was bi apostille5z up requeste boven haerlieder ordinaire

24-0*0

7,.

:

I

1

i)
Stoet van de gilden over de Grote Markl van Brussel in l616 (linkeÍ gedeelte),
Denijs van Alslool
Londcn, Victoria and Albert Museum.
Er worden heel wat musketten afgevuurd .. .

36

VO

Antheunis WINNEBROOT Notaris Publicq (..) wayenburch neffens Ypre (..)

An Cristiaen MOERAERT over de leverynghe van twee tonnen groot bier ghedroncken bi de
comoaigrie voetvolck vanden grave van Reulxs alhier ghepasseert hebbende den XXVIen
hoymaentss laetsleden 24 p p ende an Gheraert VANDE MARASSCHE 4 p p van
leverynghe van broode ghedaen ende tot behouve vande selve soldaten

compt

28-0-0

An Chilein VANDE MAERLE van leverynghe van caes tot behouve vande selve soldaten

12-0-0

baldakijn, droeg de monstrans. Op drie plaatsen langs het parcours stond een rustaltaar; daar werd halt gehouden,
om te zegenen met het Allerheiligste.Van het oprichten van dergelijke altaren zijn notities in de stadsrekeningen
uit de l7@ eeuw terug te vinden in het SAP.
5o

(vuur)roer : geweer, buks

"52 buskruit. Die processies van toen waren wel wat luidruchtiger.
apostille: een memorie toegevoegd.
"

hooimaand:

juli.

Sl§*a;zz

37

RO

Ande moeder ende Relisieusen vanden gasthuyse deser stede over de leverynghe van het
lvnwaet dwaelen ende servietten bi hemlieden ghedaen tot behouve vande priior vande
predi ckheeren van Ypre alhier ghepredickt hebbende den voorleden vastene

8-0

37

VO

0

An Meestere Romein DE RUELLES tgonne hem tot voorderynghe5a van Synne Studien
ghetoont Is gheweest bi burghmeesters ende Schepenen deser stede bi voÍrne van aelmoesse

bedraghende

16-0-0

(..) Recollecten van Ypre lnt vergaderen van hemlieder aelmoessen van botere binnen deser
stede ende Jurisdictie (..)
Aen Caerle VAN CAESTRE over thouden vander nacht wachte upden torre van Sinte
Bertinsss ghedeurende den §rt van eenen Jaere verscheenen laetsten septembris I 620

316-0-0

38 RO

An Pieter VAN RENYNGHE voorgaende schoolmeester deser stede over syn pensloen van
zeven maenden ende Meester Antheunis REYS ghecommen Inde platse vande zelve Meester
Pieter over ghelick pensioen van vyfmaenden maeckende een Jaer verscheenen den laetsten
septembris

XVICXX

tsamen

100

- 0-

0

An voornoemden Meestere Pieter VAN RENYNGHE als medecyn ten pensioene deser stede
en half verscheenen half meye 1620 ten advenante van IC p p by

Jaere

62

- 9-

0

Den selven Meester Pieter VAN RENYNGHE ghescheeden rynde vande voorseide
scholasterie heeft vercreeghen van Burgmeesters schepenen Raeden ende notable der stede
augmentatie56 van sijn voorgaende pensioen als medecyn der selve stede totter somme van
hondert viermaeltwyntichsT ponden parisis by Jaere beghinnende ten aencommen vanden
voorseiden Meester Antheunis REYS schoolmeester, compt over den lrt van vier maenden
ende half verscheenen laesten

septembris

67

-

l0

-

0

Anden selven Meester Pieter VAN REI{YNGHE ende Meester Antheunis REIJS over de
Respective debvoiren by hemlieden ghedaen lnt instrueren5E vande Schoolkynderen Inde
leerynghe vanden catechismus over een Jaer verscheenen den laetsten septembris
24

38 VO

-0 -0

An Jan JACOBSOONE de Jonghe over de leverynghe van al het oamoier parkement.
schrJ,{keersen. pennen vnct. was. olie, smeer tot behouve vander greffie, nachtwachte,
refectien vander stede, tresorier Refectiemeesters ende wetschepene bedraghende t'samen
volghende tbilliet Inhoudende spesificatie van

dien

100 0 -

0

(..) Charles LEUREIN als collecteur vande ommestellvnshen5e vanden Jaere 1 619
39

5a

t'

RO

(..) Meester Jan DE RUEL als

hoirÓo ten sterftruise van de wedewe van

tot voortzetting. Zie ook voemoot 33
Moest alarm slaan bij brand. lres meer hierover in Croonestuck nr 32 "Dat den rooden haene niet en craeye"

(PJD).
s opslag.
57

of:

IIII»

of: quatre-vingts.

'o onderwijzen.
5e

m

Ghelein DE BEERTS

belastingen.

hoir: erfgenaam, ook: aeldinc.

Sj9$s'zt

An Jan JACOBSOONE doude over de leverynghe van olie bi hem ghedaen tot behouve van
thorolosie upden torre van Sinte Bertins metsgaeders olie van olive ende kersen Jeghens
kersnacht (..)
Betaelt den prior vande predickheeren van Ipre alhier ghepredickt hebbende twoort Gots
ghedeurende den §t vanden voorleden vastene (..)
120 - 0 - 0

An Jan MARQUEY voerman over de vrecht ende port van een bedde ende boucken
toebehoorende den voornomden prior van Ipre tot hier ende van daer aldermael tot ljpre

tsamen

0-48-0

Ande bierwerckers voor twercken vande biere bijden zelven Prior ghesleten 0 - 20

-

0

An ... DE SNEPERE schamel student treckende naer douaij In minderynghe vande quote
ende derde vande stede Ande somme van 100 p p hem ghejoont bi vorme van aelmoesse tot
voorderynghe van synne
39 VO

studien

24

- 0-

0

An Jacop PLUCKET pachter vanden ondersten overdraghe over trecht van 27 schepen
ghsladen hebbende plancken ende ander houtten dienende tot de nieuwe oorloochschepen
die haere hoocheden doen maken binnen Oostende maintenerende gheen recht schuldich te
sijnne ende dat bij accoorde metten zelven PLUICKET ghemaeckt de somme van

40-0-0

40

vo

(..) Charles DOMME metsenare
(..) vermaken vande kaken vande speije deser stede
(..) leverynghe van l5 manden Ipers calck6r (..)
An Joos DE ROO over syn hantwerck ghedaen Int verwasen ende delven vanden schipvaert
byde hoochbruCghe (..)

4l

RO

An mistiaen DE VIJNCK over sijn hantwerck bi hem met synnen soone ghedaen Int maken
vande nieuwe casije63 ande schipvaert beneden de coppernolle (..)

4l

vo

(..) Jan DE MEESTERE (..) vermoesenó2 vanden schipvaert deser stede beneden de

coppernolle den §rt van XXXIII

daghen

39

-

12

-

0

An Maximiliaen LEULIEUR over de leveryng he van VIM witte brycken gheemloyeert
ande speye byde watermolen ende elders lnde reparatien vande stede (..)
An Laureins MONIER over het voeren van t'seventich voeren savelefl gheemployeert tot
behouve vande nieuwe calciede In het peperstrattghen deser stede
42-0-0

ut
6r

kalk: om cement te maken.

Cas1e, calsiede , causyde, cauchi(d)e: bestrate ofgeplaveide weg, kasseiweg steenweg (waarop soms tol,
calsiedegelt moest betaald worden) De meeste wegen waren zand-of aardewegen, die door de "aangelanden"
moesten onderhouden worden; in de straatschouwingen vinden we de namen van wie daarin tekort schoot.
u'
vermosen: moose of modder uitscheppen.
& zavel, aÍkomstig
uit de "Zavelputten;', langs de weg naar Watou?

S-a4A$s'ze

4I VO

An Jaques STEVEN over leverynghe van thien tonnen ende een spijnt65 tarraestu metgaeders
LXXII rasieren calck gheemployeert int vermaken vande speije neffens de watermeulen
ende ln andere. noode lycke wercken ende reparatien de stede Incommende met vyf stoopen6?
ende half terreut tot behoouve vande stedewaghen, t'samen ter somme van 123 - 6 - 0

An Comelis BEUDAERT over de leverynghe van drievyfenviftich gleij6e schooven tot
12 - O - O
behouve van toverdrach te reepken
An Jan MARQUEY voerman over de waghenvrecht van XXVIII berrienTo calck van Ipre tot
binnen deser stede ende veroorboort Inde noodighe werken der selve stede l4 - 0 - 0
An Baptiste VAN KIJNDEREN over de theervnghe t'synnen huyse ghedaenTr bi eenighe
vande Wet ende refectiemeesters met seker metsenaers anghenomen hebbende twerck vande
14 l0 - 0
speije neffende dewatermeulen deser

stede

42

RO

-

An abraham VAN HOVE coordedraiiere over den coop ende leverynghe van eenen nieuwen
reep tot behouve vande nieuwe

speije

14

-

14

-

0

An franchois DE, BOEUF over ghevoert thebben met syn peert den §rt van drie daghen ende
half de wase72 wut de waterynghe van Sinte bertins vijvere
t I - 10 - 0
(..) Nicolais DE QUELLERIJE (..) leverijnghe van een slot met drie slotels, twee ijseren
platen tot behouve vande middeldeure van schepen camere (..)

An Pieter LEUWEERS voerÍnan over tvergaderen van neghen hondert calcie steenen
hanghest deser stede ende de selve ghevoert up Íkerckhof van Sinte beÉins daerinne
begrepen tbevrechtighen van thien voeren ghesaechde houtten stammen l4 - 5 - 0

42VO

An Jaques DE SCHRYVERE timmerman over syn hantwerck by hem ghedaen met synnen
knape den §/t van zeven daghen ande nieuwe cacije beneden de coppernolle ten advenant
van

43 RO

XL s p sdaechs

Comt

14

-0

0

An Abraham VAN HOVE coordrayere over de leverynghe van diversche strynghen ende
vermaeckt thebbene de reep van toverdrach te reepkenT3 ende andersins (..)
An Torijnne de weduwe van pieter TIMMERMAN over de leverynghe van (..) Iserdraet tot
behouve van het oorlose staende uo den torre van Sinte Bertins deser stede O - 44 - 0
An Robert PROVOOST over tsuveren ende wieden vande oude marrckt deser stede
Anden voomomden Robert PROVOOST over gheplant te hebben twee daghen an het
huseken In Sinte Jans Cruijce wesende ten gh erive vande terminaris?a
AuqustvnnenT5
van IDre
0-48-0

ó5

spint: een inhoudsmaat voor droge waren, vooral een korenmaat, 1/20 hl
terras, taÍas, tras: cement.
61
stoop: maat voor vloeisoffen en teer) ong. 2 I of 4 pinten.
68
terre: teer, een zwarte lijmige vloeistof uit harsig hout of steenkolen getrokken.
69
glei: glui, dekriet ook: gekamd tarwe- of roggestro.
70
berrie: draagbaar, niet enkel om gewonden mee afte voeÍen, maaÍ ook in bouwwerken gebruikt om allerlei
m aterialen aan te voeren, en zelfs in processies om - op de schouders een heiligenbeeld te toÍsen.
7l
Hij was de waard van de herberg Den Rooden Hert.
12
modder.
"7a Zou het toponiem afgeleid zijn van de reep die "geemployeert' werd om de schuiten uit het water te trekken?
terminaris: monnik die een periode gaat prediken buitèn Àet klooster ( vb. de vasten, ofeen novene) en zolang
in een "termijnhuis" verblijft.

*

5IA$6'so

An de wedewe van Pieter TIMMERMAN over de leverynghe van XXI lotpennynqhen tot
behouve vande hooghe loye76 ende Rauwe perse deser
43 VO

stede

0

-24 -

0

An Jaques DE SCHRIJVERE timmerman over zijn hantwerck by hem ghedaen den tyt van
vyf daghen ende half Int vermaken vande buse neffens de speye deser stede I - 16 - 0
An Gillis DE KONIJNCK over de leverynghe van twee traillie veinstersT? tot behouve van
lieve vrauwe ende over de I everynghe van
ll
u
f van
thuse
tsamen 0-56-0
twee manden tot behouve vande stede
An Servaes SCHENESCHAL ter cause van tvermaken vande clockrieme vande wercklocke

deserstede

0-20-0

An Ghelaude MOOREL coster van Sinte Bertins over een voyage by hem ghedaen tot Iper
omme aldaer te spreken den hoorloge makere Rakende thorologie staende upden torre van
0 - 20 - 0
Sinte Bertins deser stede
44

RO

An franchois DE BOEUF over de waghenvrecht van diversche voeren steenen tot de speije
neffens de watermolen ende elders
tsamen 3 - 12 - 0
An maerten HOGAERS schipper over t'bevrechtighen van zeker plancken end"e gesaechde
houtten van deser stede tot de coppernolle dienende tot maken van eene nieuwe cacije ande
6 0- 0
schipvaert beneden de voorseide coppernolle

An pieter DE WERF over syn hantwerck by hem ghedaen int decken van het overdrach te
Reepken den lrt van vier daghen met sijnnen knecht daerinne begrepen tleveren vande latten
wissen ende bantroeden
tsamen 8 - 12 - 0
(..) leverynghe van eenen nieuwen steker tot behouve vande opperloije deser stede
44

VO

An Toussain DU BOIJS schailliedeckere overghevrochtthebben up den torre vande kercke
7E
van Sinte Bertins vyf daghen endehalf met leverynghe van 250 p stooploot , 9 p sauldureTe
ende andersins tot bewarenisseso vande voorseide tórre ende oorlogie daerup staende

36-6-0
An Jan DE MEESTERE ende Jan GALLOIJS als vooghden vande kynderen van heyndryck
BLIECK overt ghevrocht thebben drie daghen met haerlieder peert Int wutvoeren vande
moose vanden weddynck8l deser stede daerinne begrepen zeker voorschot bi hemlieden
ghedaen an twee mannen ghevrocht hebbende ande schipvaert deser stede

45 RO

tsamen 16-0-0
An caerle VAN DAMME over de theerJmghe t'synnen huyse ghedaen biden Bailliu
Burchmeesters ende Schepenen metgaders de refectie meesters naerdien ry lnspectie
ghenomen hadden vanden nieuwen wercke ghedaen ande speije neffens de watermolen deser

stede

3-0-0

An Guilliam CODRON ende nicolaijs synnen broeder over haerlieder hantwerck ghedaen int
7s

Augustijnen: reguliere kanunniken, Augustijner koorheren en Augusqtijner eÍemieten die in 1256 door paus
Alexander IV verenigd zijn tot één orde en tot de grote bedelorden behoorden (CeilVerv).
'o loyen: loden, een stuk laken voorzien van een lood of waarmerk (zie afbeelding in: Kron. Gr-Pop, p 40).
'' Horretjes van gevlochten wissen?
78
stoplood: gegoten lood.
7e
sauldure: F. soudure: soldeersel.
80
tot bewarenisse: om in goede staat te bewaren.
8r
wedding: wedde, drenkplaats: plas waar paarden en het vee komen drinken

SA§Èd'sr

saghen van diversche houtten als caypyllens2 plancken bert ende andere tot behouve vande
79 - 19 -0
wercken ende Refectien deser stede (..)

An Jaco b DE MEERSEMAN ende Jacob BASTIAEN over t'vellen van zes eecken
boomkens gheemploijeert lnt maken vande caye beneden de coppernolle 3 - 0 - 0
An pieter HOUNAERE over de leverynghe van drie stoelen by hem ghedaen tot behouve
vanden prior vande predickheeren van Ipre alhier ghepredickt hebbende den voorleden

4-0-0

vastene

Ande wedewe van pieter WAGTIERS over de leverynghe van cupen ende seulen tot behouve
vande metsenaers ghevrocht hebbende ande wercken vande
45 VO

stede

3

-

l0

-

0

An pieter CAPPELLE metsenaere over syn hantwerck by hem ghedaen int vermaken vande
steenput upde nieuwe marckt, tvermaken vande stoven inde stedeschole ende ander de
stede raeckende

(..)

20

-

18

-

0

An Cristiaen DE VIJNCK over sijn hantwerck bij hem ghedaen met zijnnen zoone den tijt
van achtien daghen an toverdrach te reepken metsgaeders an diversche brugghen ende
leenens3 deser stede
tsamen 26 - 10 - 0
An den voomomden VYNCK (..) ande coutterbrugghe

7-10-0

Anden zelven VYNCK (..) eene nieuwe buvse byde watermeulen (..)
46 RO

Anden selven VYNCK thien p p over de vulle betalynghe van zijn hantwerck lnt maken
vande speije ter oude belstrate metsgaders 27 p 10 s p over tmaken vande nieuwe speije bij
Sinte bertins vijvere ende een waterschepsel ter voorseide belstrate, tsamen 37

-

l0

-

0

An cristiaen VANDE WEGHE over syn hantwerck by hem ghedaen lnt verlegghen vande
nieuwe calciede Int peperstrattgen groot LXI Roeden ten advenante van XXXII s p de
roede (..)
tsamen 97 - 13 0
An Cristiaen MEERLYNCK over ende ter cause van diversche dagheuren by hem ghedaen
zoo Int waesen van twater vande speijcom, vutsmijten van moese vut de waterynghe van
Sinte Bertins vyfuere (..)

46VO

An Emille CAUDRON (..) int zaeghen ende spletten van diversche houtten als caijpyllen,
zillen*, als calsyn"' houtten gheemployeert zoo ande nieuwe caeye beneden de coppernolle
als andere noodighe wercken vande stede (..)
An Cristiaen VANDE WEGHE over ghedolfoen t'hebben den tydt van acht daeghen anden
schipvaert deser stede metgaeders over ghewerckt t'hebbene drye nachten tot bewaemisse

47 RO

vande . . .
(..) hantwerck ande schipvaert: Jaques BRASSEU& nicolas LEFEBVRE mahieu SOIJHIER
Pierre HEURLEN Jaques TAVERNIER

An Jan DE MOOR over gherumt ende ghezuvert t'hebbene den steenput upde nieuwe

marckt

82

Er

O 20

pille: zuil

lene: leuning ln ons dialekt zeggen we toch ook "lenen tegen" ipv "leunen tegen"
zille: zulle, dorpel (De Bo).
85
calsyn: cassine: houten omlijsting van deuren en vensters: deur- en vensterkozijnen
on

SJafu'sz

0

An nicolas DEPUIS over tvoeren van
het overdrach te

reepken

lyf

cleene boomkens met een sille tot vermaecken van
3

-0 -0

An Jan MISEROLE over zyn handtwerck by hem gh edaen Int verwaesen vande
waterijngàen van Sinte Bertins v).vere den tydt van vyf daghen ende half '7 -

14

-

0

(idem) Jacob DE VOS
47 YO

(..) zuveren ende vutsmijtten vande watere vut den spsycom neffens de watermeulen Jaques
MAHIEU Jaques DE SCzuJFVERE david VAN DAMME Jaques TRYSSENSOONE
Charle VANDERDOENE Jan Berten martin DE MAIU

An Jaques VANDE WYNCKELE d'oude over de leverijnghe van waghen harnas tot
behouve vandestede metghaders over t'vermaeken vande stede waghene de gonne vande
bierwerckers van vaetgens ende halfoe tonnen, ende van s'heeren dienaeren (..)
An Daniel VAN ZANTVOORDE over de leverynghe van alle het lzerwerck gheemployeert
tot behouve vande voorseide stedewaghene vaetgevoerders ende s'heeren dienaeren (..)
48

RO

An Caerle VAN DAMME over t'gh ebruick vande scheure Inde Papestrate tot bewaernisses6
vande ghezaeghde houtten vande stede

An cristiaen VANDE WEGHE over zl,/n hantwerck by hem ghedaen lnt verlegghen van der
calchiede vande nieuwe marckt deser stede consisterende In tweehondert XXX Roeden ten
advenante van XXXII s van elcke roede (..)
An nicolais DEPUIS over t'nemen van IIIC ende XVI voeren zavele gheemployeert Int
verlegghen vande zelve calchiede (..)
An mauris CHIJS over de leverynghe van caiinaghels sloten haecken crammen naghels
ende andere yserwerck gheemployeert Inde noodighe wercken ende reparatieen vande stede

(.)

48 VO

An Domijn VANDER MEULENE over de leverynghe van XVI plantsoenenET ende vier
berden tot behouve vanden dam ghemaeckÍ Inden vaert byde eerste speye ende tot gheryfoe
vande metsenaeren ghemetst hebbende Inde voorseide

speye

7

0

-

0

An nicolais TLAM over shemeten hebbende de calchiede vande nieuwemarckt , nieuwelix

verleyt
50 RO

3-0-0

Betaelt baptiste VANDE KYNDEREN over de theijrynghe t'zynen huyse ghedaen by
diversche soldaeten alhier passerende ende repasserende t'ghedeurende Jaer deser
rekenynghe blyckende by XXXII billetten bedraghende tzamen
43 - 12 -

O

An Jaques VASSEUR viftich ponden twee schele parisis over ghelycke therynghe van
soldaten (..)

tu

bewaren: op een veilige plaats bergen (l9e betekenis bij Verwijs en Verdam).
plantsoen: naam die men aan de eik geet wanneer die bekwaam wordt geacht om gezaagd en vertimmerd te
worden, en nog geen kroon beqint te vormen. Uit de Costuymen van Poperinge: "Wie eenighe bosschen (..)
doet vellen en ontblooteÍL moet deselve bosschen bestaan laeten met behoorlick winter-zaet ende over laten
staen de plantsoenen vander dicl«e van thien duymen ende vandaer nederwaert."
87

S]§tuts

Anden voomomden Jaques VASSEUR een hondert XLIIII ponden parisis t'zynen huuze
verteirt byden capiteyn de compangnie ende ander chefuen ende soldaten vanden Regimente
van dieeo Loys OLIVAR alhier ghelogiert hebbende opde 28, 29, ende 30 daghen van april
laetstleden daerinne begrepen XX p XII s p aldaer verteirt by de nachtwachte van lder
volcke, metghaeders XIIII p V s p over de montcost van haerlieder peerden ende tander
oncosten aldaer hij ordonnantien vande wetten ghedaen
50

vo

(..)

144 0 -

0

Anden voomomden VASSEUR over de theirynghe f4gnen huuze ghedaen byde chefuen
vande voorseide Regimente spangnaerden onder t'bevel vande voorseide diego Loys
OLTVAR ende by haerlieder ziecken de welcke ghebleven waren tot Dunkercke ende alhier
op den XIIIIen meye I ó20 ghepasseert ende gherafreschiert hebbende, daerlnne begrepen
t'broo! bier, eijeren, vleesch ende ander leeftochtEE ghedepenseert byde voomomde zieke
tzamen 54-4-0
soldaten
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Gedekte tafel (1621 gedar.),
Nicolaes Gillis" Paniculiere verzameling.
Caes ende broo! frult ende craeckelynghen, w1.n

Betaelt nicolais HEREMAN herbergier Inden Wildeman deser stede over therynghe ghedaen
t'zynen huuze by diversche soldaeten alhier passerende ende repasserende met X p X s p
verteert t'zJnen huuze byden quartier meestereEe van t'regiment van don Simon

ANTHONIO maïtre du champ (..)

88

leeftocht: collectieve benaming voor spijs en drank; mondvoorraad.
'n kwartiermeester: De officier die betasf ii met met het logement van de troepen, wanneeÍ die bij de inwoneers
moeten ingekwaíierd worden.

SIS$,r':t

51 RO

5l

VO

52 RO

Betaelt den voomomden ffiRMAN over de therynghe t'zynen huuze ghedaen by monsieur
DE CLEVE Lieutenant vande compagnie voewolck ghecommen vut Grevelynghen met den
Alfereeo vande zelve compagrrie ende zeven ofte acht officieren by hemlieden ontboden ten
presentie vande Bailly Burghmeesters ende schepenen deser stede dezelve Lieutenant Alfere
65 6 - 0
ende oÍficieren onthalende ende presenterende het noenemael (..)

(..) t'regiment Spangnaerden nieuwelicx ghearriveert danof de IX comoagnien alhier
ghelogiert waeren metgaeders Don Loys DE NERVAS met haerlieder knechten (..)

An Jaques STEVEN ter cause van diversche partyen van wvnckelwaere als van boter
specerye keersen olie suckere ende andere tot behouve vanden voorseiden coronelel ende
suitte hem vergheselschapt hebbende

An diversche voerlieden bevrechtight hebbende een groot ghetal van ziecke soldaeten
vanden zelven regimente van hier vertreckende naer demoultre, houttem ende ander
prochien met haerlieder bagaige (..)
52

VO

An diversche voet lopers ghezonden by wetten met de voorseide soldaeten omme de zelve te
guideren ende den wegh te tooghen (..)

An nicolaus MERLEVEDE over de leverynghe van al het schapen mg)rcren'2 ende coeijen
vleesch ghedaen tot behouve vanden voorseiden coronel ende ryn suytte (..)
An maerten BUER over de leverynghe van broode craecxkens
speten ende pannen (..)

e3

ende ander gheback

An waelram DECORTE over de leverijnghe van zeker synghels ende (..) zaelenea tot
behouve vande voorseide soldaeten
53

RO

An Gheleyn VANDE CLYTTE van biere by de voorseyde soldaeten ghedroncken
passerende voor ryn huus ende herberghe
3- 4 0
An Gheleyn PAESTOINE voerman ghevoert hebbende van hier tot duynkercke twee
ghevang:hen soldaeten ghecondempneerte5 opde

54

VO

galleye

14

- 0-

(..) den Prelaet van Sinte Bertins Sire floris DELANNOIJ proost deser stede
Jonckheere Franchois VAN WAELSCAPPELE Bailly generale vande zelve convente

Antheunis DE COUVELE (?) Bailly
FOBERT Andries REBAUT Burgfimeesters
Comelis PIERINS d'oude voorschepene
Pieter VANDE PEEREBOOME , nicolais VANDERDOENE Raeden
Jan DESCHOTTERE ende nicolays BEKE notabele
Jan

Den XVIIen Sbris 1620
Jacques BAERI' thresorier van poperijnghe I 620

s

alferis: vaandeldrager
coronel: oude vorm van het historisch juiste colonel (waarschijnlijk ivm.corona: gekroond hoofd,
opperhoofcl, bevelvoerder).
'2 zooger: zoogkalf; zoogheren: kalvers vetten met melk (De Bo).
'r crake. crakelinc: klein gebak in de vorm van een 8.
er

ea

zadels

e5

veroordeeld

S.iA$'a; ss

0
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Staet vande achter ghelaten goederen van
Clays de Vey overleden inden jare 1639t.
Staet vande achterghelaten goedynghen bevonden ten sterÍhuuse van Clays DE VEY fs. Gillis daer
moeder af was jacquemyncken f Jan GOVAERE overleden inde prochie van Watoue upden xxvj'n
july 1639 ceurbroeder der stede ende casselrie van Veurne Salighe Memorie
Ghemaeckl ten versoucke ende beleede2 van Tanneken de dochter van Jacob BOONE f Willem daer
moeder af was Collynken f Jan VEÀHAGHE weduwe ende blyweghe ten desen sterÍhuuse daer te
vooren Wedrwe van jooris de vicq ter eender zijde ende Dieric CANENS in huy"rvelíct hebbende
margriet de vey soverleedens suster als voocht van Guillelzus oudt neghenjaer Jan oudt achtjaer
mane oudt seven jaer ende cathelyncken oudt twee jaer al ofte daeronhent de vier onderjarighe
kynderen vatden overleden die hy ghewonnen heeft by de blyfveghe tot ander

prijs van vlietende ende

Twee jaerlynck calvers

inhavende3 cathelen

Lxvj

Eerst beestiaelen

f, parisis

Een ove4'aersche seughe met
drie schotelyncks swyns

Een bonte merrie ghepresen met
den amassche vanden swynghela

jCx f. parisis

voorwaeÍ

ijC Lxxq f, parisis
Een grauen peerdevool twee jaer
vuijt brynghende

f

ryCxq

Vier drijnckelynck calvers

xxiiij

f

parisis

Voor alle de gansen medegaders de
hane met de hennen ende
parisis

ander poullarie6
v1

f

parisis

Ses ghetyde (?) melckcoye met een

verse tsamen ghepresen

rCxI f
Een jonghe coe oudt twee

parisis

Groene ende drooghe vruchten

jaer

Lxxij

f, parisis

t

Het gaaí hier om een tekst die is omgezet in de
cursus voot gevonlerden van de Vrienden van het
Poperings Archief v6w. Lesgeuer SteÍsan RIEM
begeleide de lezers. De Heer Edmond CROMBÉZ
vetzetle het leeuwenatndeel van hel werk om de
omzetting puhlicitair klaar te stomen, Correcties H.

VANDENBERGHE,
2

beleed = beleid. Zoiets als in opdracht.
inhave= inboedel, huisraad; in 't mv. : oruoerende
goederen. Vlietende : roerende.
a
swynghel = zwengel, ... de lange dunne balk, of
roede, waarmede de emmer, in den waterput
neergelaten en weder uitgehaald wordt, maar ook en
hier zeker: trckknuppel ofzwengel aan een wagen.
Bij de vroegere wagens aan de disselboom
aangebracht, Zwer,gel. Fr. Pdlonnier. Is het stuk van
het gespan, waar het gareel of de trekriem van het
paard wordt aan vastgemaakt, wEYNS,
Volkshuisraad in Waanderen. 178 b Ugl4).

A-lle de terwe haver rugghe
boonen bonecrul vitse clavers ende
vlas ghepresen upden acker
tsamen conforme de specificatie hier
achter inden staet ghevoucht

xiiaC

11

f

parisis

Ontrent een hondert bondels8 vlas
sommige verjaert ende sommige vertweeiaert
xx f, parisis

3

5

klein, die uit een schotelje eet? Of die iets groter is
en een 'scheut' groot is?
! tippen, Fr. 'pouille'
' vitse = soort peulmrcht. De zaden of vruchten van
de voederwikke, een sooÍ van bonen die als spijs en
nu nog als duiven- en veevoer gebruikt worden
8

bundels.

SAQ$e'tz

Een Draeykeeme met het staen
ende toebehoorten

Item ontrent onderhalf voer hoey

f

xviij

parisis

xij

iij

eene ghemet ghemest ende besaeyen is met
rapiere
Lxxviij € pansis

Een mortierrs met de stampere

sommige luytghevoert met het labeur
van sloven ende afeghen boven iiijxxvj 0 parisis
staende prij s van mes

x Schellingen
Noch een minder lys

jCxix f parisis

iiij f

Item alle den groene drooghen

1C

Lxxij

f

f, parisis

Twee waterseulen met iseren houppen
irj f parisis

Item alle het meschro ende vette
ligghende ten deel inde mesch put ende

lopende prij s ter madelstederr boven
xlviij f parisis staende prij s

f, Parisis

Drie melckteilen

Drie ghemeten somerbraecke danof het

parisis

parisis

Vier peckhaecken met een pecke
braeckhauwe ende vijfoude pecken
sonder werfvenl6
xL Schellingen parisis

Alle het eerde werck als potten
pannen ende bekers midsgaders teelen

ij Iparisis
Prijs van drooghe cathelen
ende eerst intmiddel huys

Een eeren panneken

xxiiij
Alvooren een langhen

Schellingen

lys12

viij f

parisis

Seven matten stoelen

xxi Schellingen
Een upstaende tafelken

iij f

parisis

Twaelf vlashaspenlT
xrj Schellingen

Een houtten setele

xx Schellingen
Inde melckelder
Twee schabelenr3

iij f

tweendertich melck teelen

parisis

vj € viq schellingen
Een hanghel

xx Schellingen

Een eerenrt ketel

v
Een schottelvatra met de schotels ende
lepels
viij Schellingen parisis

f

x Schellingen

Een roomstandeken

rj f, parisis

Een hanghyser met een sontlaeyken

xxx Schellingen parisis

Een keememelck standeken

xx Schellingen
e

land dat met rapen bezaaid is
mesch = mest.
ll locatie waar het testament wordt geregeld
lo
l2

13

lys

:

touw.

schabelen
la
schotelvat

: yoetbankjes.
: vat waarin de schotels gewassen

worden, of waarin ze opgeborgen worden?.

't mortier:

een vaatje om stoffen in fijn te wnjven.
werfoen (mv.) = aan het boveneinde
elleboogvormig gekromde, halflange steeI van een
pik, o.a. ook gewerf, pikwerf en zichtwed genoemd.
16

Soms de naam van de steel van een zeis.
l7
sarenwinderl8

!"."r,

SZ,a*'a'st

:

,rrd"n- uit

aarde-

vicr bardcrs

Een vleeschstande

iii !

vj f parisis

pansrs

Een mercheri elmsel25 met twee
spaeden ende tassevoet2ó

Een caÍbeddeken met twee slaep
laekens ende een decksel

vj f, parisis

ix

f

parisis

Een manssetele met twee

Een spinnewiel

xx Schellingen

barders"

L Schellingen parisis
Inden oostcamer

Noch een ketel met een eeren
kieu128

Drie coffers

x

xxxvj

parisis

Een bueter2e vat met een sober3o
guaetken3r

Een pluymen bedde hoofteynde
twee slaeplaeckens ende
dexsel met twee hoorcussens

rxxvj

f

€ parisis

iij f
€ parisis

parisis

Voor alle de pluusynghe32

xL Schellingen
Een coutsere met het caÍbedde
een slaeplaecken daerin

viij !

Parisis

Inde kelder ter oosteynd van thuys

Ear grooten eeren ketel met
twee rynghels ende een tnp2o

Vier boterculpen

ijCl-xiirj

xvj f, parisis
Een anghelr met een lanteeme

f, parisis

Vier potten met keesevoers3'

xij í parisis

xx Schellingen
Een mosschel22 bandeliere23 met

Den botermyne3a

iiij f

een pycke

parisis

xxx Schellingen
Een tanghe met noch twee
anghels2a

xL Schellingen

mercheri :
-26 weeghaak.
25

Een derden deel

xxx Schellingen

le

tassevoet -> taats, tets

30

angher : anghereel, ijzeren beugel waarin iets
hangt of die iets steunt.
22
mosschel :mus., mossel? Wat het in de
verbinding met het volgende woord kan betekenen is
2l

ons niet

duidelijk

bandeliere : riem of sjerp, oorspronkehjk riem
voor patuonene, kogels, enz.
2a
anghel : angher // een ijzeren ring die draagt,
23

waaraan iets hangt.

:

Spijker met een grote
tuig waarop de schoen werd geschoven
om gemakkelijk de nagels in te kloppen.
27
barders : planken. -> te berde brengen.
28
kieul : kiel, bodem, gleuÍ??
2e
beuter = boter.
kop. Voet :

coutse = beddebak.

:
'o t ip .oon ."oo"n.

handel, verkoop, mars-kramer. Eynsel

3r
32

3t

sober : klein
guaetken : gaatje.

plusijnghe

:

prullaria.

keesevoers: kaas. voer: in de afgeleide
betekenis van 'vracht', een bepaalde maat, gewicht
brj bepaalde goederen, dus misschien ook kaas.
" botermyne : een beurs of markt op het platte land,
waar de boter bij afslag verkocht, waar boter
"gemijnd" wordt. Ook waar de boter in of uit
opgedeeld wordt.

S.fl,f*a':o

Een keememelckcuypken met

Een achtendeel met twee seven
ende een corfende tmeel erin

een slabbecuypken3s

iij f

v

parisis

Een caese plancke

!

parisis

Een balanchear met diversche

L Schellingen

loot ghewichten

vij f pansis
Een waschcuype met het staen
ende een bart

vj

Een standeken met ontrent
drie achtendeel lynsaet

0 parisis

xj f, parisis
Noch een wasch cuype met een
Ontrent een achtendeel
vitsen met een vlootse42

schabelle

v f, parisis

iij

f,

x Schellingen

Een roerkeeme36 met een schale

iij

f

parisis

Ontrent een

spynt43 boonen

iiij f

pansis

Voor alle de minuitelen3T als
Een quaedenaa ketel en een oude
stande met oude lynsaetas

een vleesch stande ende ander

pluysynghe

vj

f

parisis

erin

vj f parisis
opden solder van oost

Up het solderken boven den Oost
ontrent achthien rasier terwe

iijCLx

f

logie een pluymen bedde met een
hoof eynde
xxvj f, parisis

parisis

ontrent een rasiere crynse3t terwe

xij

I, parisis

ontrent drie achtendeel haver

ij t

Een boon seven3n

Parisis

xL Schellingen
ontrent veertich bondelen gherst
Een canselao met vier
sacken met meel daerin

vlas boven de voorseide oost

solder

xx f, parisis

xx f, parisis
Een caestelea6

x Schellingen parisis
15

slabbecuypken - koekuip, waar de dieren hun
drank uit 'slabben' .
36
roerkeerne : De naam voor het vat waarin de
boter wordt gemaakt; waarin, door ROEREN,
kloppen, stoten, schokken, de boterdeeltjes
(vetbolletjes) uit de melk (de room) worden
afgescheiden
"38 -iouite yter, : kleinigheden
Bijna altijd ir het mv . krensen, krinsen. Afval van
graan, slecht, onvolkomen graan, kafsplinters, enz.
die brj 't wannen bovenkomen of bij 't doordoen in
de winder of wanmolen tussen het goede graan

vallen.
19
ao

seven = zeef

cansel

:

mand

al

o'

weegschaal

spiint

-

spint

:

maat. Maat voor droge waren,

vooÍ gÍanen: een kwaÍ schepel (1/4 van mud), later:
vijf kop (WNT).
spint : maat. Maat voor droge waren,
inzonderheid voor granen: een kwart schepel ( 1/4
van mud), later: vijf kop.
4 quaeden = kleine. //
Quaeghebeur, kleine gebuur.
We zijn niet heel zeker van deze lezing.
o'
lyn.u.t = lijnzaad, vlaszaad.
ot

aó

caestele

5,.1,.f*,s'ao

:

kaasschotel

Voor alle de minuiteyen upde
voorseide solders
xxx Schellingen

Int camerken benoorden het peertstal
Een cafbedde met thoofteynde
dexsel ende slaeplaeckens

vj f, parisis
Up den middel solder
Een groote houtten lae sonder
ontrent twaelf rasier terwe

1etsen53

ende slot

ijCxl- f parisis

iirj f, parisis
-54
l,en caespasse

Een calandreaT seven

v L parisis

x f, parisis

Voor alle de pecken hauwen raeckels
ende dander plusynghe met de
mesch grepess ende kerfsaghesó

Een achtendeelas met een vanae

iij f parisis

xviij

Een cuypken ruysselso met
diversche banders ende ander

€ parisis

Manscleeden

plusynghe
Een swarte brouck ende casacketT
met een sateynen wambaeyssE

iij f, parisis

Lxx

É

parisis

Up de westsolder
Noch een swarte brouck ende casacke
Een partie gheplockt boonen
met een hoop caf

met een boerattense wambays

xxiiij

Í

parisis

xxxvj

f

parisis

rxiiij I

parisis

vj f, parisis
Twee schragen diversche barders

Een swarte laecken mantel

eenen van met een caÍbedde een
swynghel voertr ende diversche

ander plusynghe

ontrent vi erentwintich ellen nieuw

viij

lynwaet

f, parisis

Een hoop assen

iiij f

parisis
Een mans witte schorte

ij

€ parisis

Int peerstal
een graender" ende ander
plusynghe

iiij f

parisis

rj

Schellingen

calandre seven : om de 'kalander' (insekt) uit het
graan te zeven.
a8
Achtendeel is een maat, hier gaat het om een vat
met de inhoud van die maat.
o' ,ran
= wan.
to
"ruis" ,or, een soort vis kunnen zijn, 'voorn'. We
zijn niet zeker dat we dit hier mogen stellen.
5l
voer : voeder?
52
graender : haverkist (DE Bo'? 337 à).
a7

"

letsen = ijzeren ogen vr'aar de roeden van de
scharnieren in draaien.
5o
caespasse : instrument waaÍÍnee de kaas wordt
bereid, pers?
55
grepe : riek.
56
kerfsaghe : boomzaag.
"58 casacke - 'mansoverkleed (WNT)'.
wambaeys : wambuis, in 't algemeen een
nauwsluitend, oveÍ het hemd gedragen kledingstuk,
dat het bovenlichaam tot op de heupen bedekte, al of
niet (met veters aangehechte) mouwen bezat, en
veelal voorzien was van een schoot. Vanaf het einde
van de 17" eeuw is het kledingstuk vervangen door
de 'rock', het 'justaucorps', het vest enz.
ie
boeratten : wordt genoemd onder de weefsels.

Sj§6*tt

Een paer witte gordynen met een

Twee part mesch barders met de bombardersn
x f pansis

voye

iiij f

parisis
Een paer nieuwe besleghen voorwielen
xxxij f, parisis

twee flauwynen

L Schellingen parisis
Twee eechden65

ryf

vx f, parisis

paer slaeplaeckens

xxviij f parisis
Twee coordewaghens6ó

vij f parisis

Een manshoen met een oorcussen

viij Í parisis
Een twee peertsole6T als ghemonteert

lyf

xxiiij

slaeplaeckens

xv

I

f. parisis

parisis
Een sloofsole68 al ghemonteert

xij f

Een bustelken

parisis

ix I, parisis
Een fagootóe werckers peert

f

parisis

ij f

parisis

ij

Een couseuille60 accoutrement6!

xij f, parisis
Een pypegalTo

In een clen comptoirken inden oostcamer
Een tolleTr
Een gappe62 met den hekel63 ende

v f, parisis

Ander plusynghe

iij f, parisis

voor alle het ouder waghen arnaschT2

onhent dertich ponden tin

xxx

f

parisis

rj

f, parisis

iij

f, parisis

Een langhe leereT3

Prijs achter hove

s Bombarder,

ontrent lyftich voeten latten

waaÍ op een daartoe ingerichte bedding inhet ruím
een paar mortieren stonden bestgmd om een
havenmond te verdedigen; ook bombardeerschip
genoemd. Heeft men het hier over de planken van de

xx

f

parisis

twee waghens al ghemonteeÍ ten
ougste

doet ons denken op de scheepvaart

basis van de mestkar?
6s
eechde : eg.
66
coordewaghen - soort kruiwagen.
67
peertsole : // sool : ploeg, metonymie van
Zoolbalk, horizontale balk ofstang die den staart
verbindt aan het voorslag van den ploeg en waaraan

Lx f parisis

kouter en ploegschaar vastzitten; ploegbalk,
ploegboom. Tweepaard - ploeg.
ó8
ploeg om te "sloven", oppervlakkig omploegen,

'schijvelen'.

fagoot : takkebos. Een paard om kleine
hoeveelheden hout te vervoeren.
'o De Poperingse kmiwagen.
die over het iand gerold wordt, rol
"72 Z*are cylinder
amasch : uitrusting, benodigdheden voor een
tocht of een handwerk, legertros, gereedschap, tuig,
bagage MNedl. 'gcreide' en 'gctuge'. Vgl. Fr.
6e

60

// coutse? De benodigdheden, aankleding van een
beddebak?'/ Onduidelijke lezing.
6r
accoutrement : aankleding. uitdos.
u'
:
ot

hupp"
hekel

:

bijl. aks.
sooÍ kam, gebruikt in

de

linnenverwerking. Maar ook aangewend om paarden
te kammen - roskammen-

'hamachement'.
73

leere

S.AShe-tz

:

ladder.

Alle de diltTa persen int waghencot
vj f, parisis

stick besuyden daeran ghenaempt
den eyer bilck strcckcndc suyt
ende noort
metten noorte)mde tlant van Pieter

Voor alle het branthout int huys
ende achter hove

jC € parisis
Een slypsteen

xL Schellingen parisis
Een wafelysere

ende oock van oosten hiermede gaende
ende metter westsyde tot halfeen cleen laenken
jeghen een ons boogaerdeken ghelast
dese drie ghemeten en half met
ses bunder en halfeven tsiaers
gheldende anden Heere van
sincte Bertens te poperynghe ende
met v Schell parisis tsjaers ande kercke

v f, parisis
Een swyneback

iiij f

parisis

Alle het fruyt inden boogaert
x f, parisis

van sincte Bertins voorseit compt
als vooren in landen

Item de baete van het gars tot alderheyligh
eerstcommende midsgaders den vollen
lantspacht in wytschult ghebrocht is

xlviij f

iij

parisis

f

ghemete en

half

Wesende de zelve partie noch belast
met iiij f, parisis tsiaers den penninck xvj ten
proufficte van Pieter QUAGHEBETIR vallende
alhier den xv wedemaentT6

Somma vlietende
vml-vr3

QUAGHEBEUR
de oostsyde Antheunis QUAGHEBEUR
aeldynghen lant
tsuleynde met een happe jeghens telst van
...... PEEREBOOM de haghe aldaer

xix Schellingen parisis

Item twee ghemeten drie vierendeel

Lxij roeden lants onder elst
lnvont van ghelde

suijt ende noort

De blijveghe verclaerst ondeÍ haer
thebben

ixCiiijxx j

f

x Schellingen parisis

Landen patrimonie commende van
soverledens vader ende moeder inde prochie
van onse Lieve vrauwe tot Poperynghe

metten suy'tende den meersch van daeldynghen
Andries MAECKEBLI'DE telst van
Claeys DOENE ende ander
de westsyde jeghens een partye
van drie vierendeel dat coopschat
was ten sterÍhuuse van soverledens moeder
hoorte).nde een laentken jeghens telst van
daeldynghen Laurens DE GROOTE, ende telst
van Jan PEEREBOOM,
ende metter oostsyde jeghens telst ghenaempt
de garsvloghe toebehoorende Fransois

VOLCKE ende Jacques DIEDEMAN
causa uxoris ghelast met x Schellingen

Alvooren dne ghemeten en half lants
iigghende in onse lieve vïauwe
prochie van Poperynghe inden

tsiaers gheldende ande kercke
van onse lieve wauwe tot
Popery.nghe compt alsvooren in land

Ipshouck wesende een hofstedeken
daer Guillain DE WAGHEMAECKER
woont op den broeusheT5 met een
ia

ende

saeylant ligghende oock inden
voorseide brousche (!) wat oost van
tvoorseide hofstedeken streckende

ij

ghemeten irj vierendeel Lxij roeden

dilt = hooizolder of hooimijt.

75

geen benaderende 'hoek' in Poperinge. Uiteindelijk

staat er geen

kiezen we voor 'broeusche", brousse. Het kan
vreemd overkomen, maar het zou kunnen.
7ó
wedemaent weidemaand. jun i.

onbekend. Warureer het woord nog eens voorkomt
'e' in de eerste lettergreep en is men
geneigd"brom-.." te lezen. . .De eindlettergreep kan
ook 'hoeck' zijn in plaats van 'hil'. Er bestaat echteÍ

Si§tuas

Item drie vierendeel elst lant inden
Hipshouck ghenaempt glen ou3len
qstreckende oost ende west
metter suy'tsyde telst van

tlant van daeldynghen Jan QUAGHEBEUR
ende ander

toosteynde telst van Claeys VANDEN DOENE,
de suytsyde de meersch van ......
ende metten westeynde tot half de dreve
jeghens telst van Pieter DIEDEMAN compt
alsvooren in lande
ij lyren preter x roeden

Jacob VERSCHAVE doude
twestende telst Andries RABAUT
de noortsyde tsaeylant van Andries

SCHOONAERT
ende metten oosteynde telst van Franchois
PIERINS cum suis" compt in lande als

Item seven vierendeel garslant inde prochie van
proven beoost an tnaelde oocxken streckende

vooren

iij

vierendeel

Item drie vierendeel en half elst
lant ligghende inden voorseiden
Hipshouck streckende suyt ende

noort
metten suijteynde op tsaeylant ghenaempt
tcromme stick toebehoorende Joncker Michiel

BULTEEL
de westsyde tsaeylant van Claeys

VANDER

DOENE
tnoortende de hofstede van Claeys TALEV/E
ende metter oost syde jeghens de voorseide drie
vierendeel coopschatTs ghelast in thofmanschap
van Willem VANDER BEKE compt alsvooren

suijt ende noort
metten noorteynde tot halfde bekejeghens tlant
van lanneken fa Jan DE MOL we van Pieter
DE MOL fs. Charles
doostsyde tlant vanden hoirs van Comelis
DIERYCX ende telst van mewauwe vanden

zwynlande
tsuyteynde tlant van Charles DE RAM causa
uxoris, ende voorts scherp luijt opde

Provenstrate
ende mefter westsyde jeghens de selve strate
ende soo tot halftvoorseide becxken
jeghens tvoorseide naelde oocxken
compt alsvooren
aldaer 50-0-0

in lande

vrj vierendeel

iij

vierendeel en

half

Item een half ghemet elst lant ligghende inden
Schoudemont houck een weynich suyt oost van
daer ende tsuijteynde van een meerder stick
streckende suyt ende noort
metten suyte)ïde tsaeylant Andries
SCHOONAERT

Item inde selve prochie van proven
vier lynen taillie elst lant
ghenaempt het eschelst betoost8o van daer
byden noortoost houck streckende sul ende

noort
metten su),teynde tlant van dhoirs van Cornelis

DIERYCX

de westsyde de vlogheTe van Pieter

de west syde tot halfde voorseide beke

QUAGHEBEUR fs. phlips
tnoorteynde jeghens een lyne xvii roeden elst
inde selve partie toebehoorende Dieric
CANENS

tnoorteynde tlant van daeldynghen
van Pieter COUSSEMAICKER ende den
houfueresr ten zelve noorteynde
hiermede gaende, den noort west houck compt
an tkercke elst van Harynghe
ende metten oostsyde tlant elst sy,nde van
Charles DE RAM causa uxoris ende tleen Pieter
DE MOL tcompt in iande alsvooren

ende metter oostsyde daeldl,nghen van Pieter

VANDE STICHELE compt alsvooren in
lande
een half ghemet

iiij lynen
Item twee lynen preter thien roeden
elstlant ligghende inden broesche (!)
streckende met de noortsyde jeghens
77
78

De taillie out een jaer met wlmtersaet
ende eecke opden westcant 8.o.o (ponden)

cum suis : met de zijnen, dus en co.
koopschat : bedrag v/aarvoor iets verkocht en

gekocht wordt, koopprij s, koopsom
7e
vloghe : een klein bos van kreupelhout, met
zonder bomen er tussen.

of

8u

8'

betoost - brlna oost, ongeveer oost
houfeure = die het hof huurt?

SJ?#,tu

tsiaers compt in lande alsvooren

Item vij f vierendeel lants ligghende
in Poperynghe inden Hipshouck
synde den westcant van onse voorsckeven
hofstede daer Guillain DE WAGHEMAECKER
woont scheedende van oosten op eenen cleen
laenken opde zelve hofstede
metten westsyde de haghe aldaer medegaende
en tnoorteynde de voorseide hofstede
ende metten sulende totten meersch van
Christoffel DE KEERLE den put aldaer
hiermede oock gaende ons lant vanden put
oostwaeÍ tot sijn volle grootte
vande voorseide vijf vierendeel jeghens
telst van Jan VANDE PEEREBOOME
ghelast in ses bunderen even
ende penninghen rente gheldende anden heere
van poperynghe compt inlande als

vooren

een ghemet

Item twee ghemeten xlvij roeden
lants in vier sticken an anderen

ghanaempt@@4!

suytoost vande voorseide hofstede
sheckende oost ende west
van oosten tlant vande desen sterfhuuse
ende den disch van wesfuleteren
de suytsyde jeghens de beke jeghens tleen van
Pieter DE MOL
de noortsyde tlant van desen sterfhuuse,
ende de westsyde Joos FOLCQUIERS lant
compt in lande alsvooren
40 wulghen op de noortsyde 160.0.0
5 iepen opde suutende 36.0.0
2 ghemete

vij f vierendeel

Item een ghemet

Item drie vierendeel lants verder
oost van daer ende beoosten over
twee sticken dweers vande hofstede
vande aeldynghen Antheunis QUAGHEBEL'R
streckende suyt ende noort
metter westsyde jeghens tlant vande selve
aeldynghen
tnoorteynde telstken van Jan VANDE
PEEREBOOME, de koenders" ter selve
noortende wij hiermede gaende
doostsyde de voorschreven landen
tsuyteynde onse twee lijnen preter x roeden
elst hier vooren staende compt in
lande alsvooren

iij

vierendeel

ltem een ghemet L roeden ghemeene
in vier ghemete iiijxx xix roeden
met Jan DEPINOY ende ander
sijnde de hofstede daer Jan PARDIEU woont
met twee sticken bewesten ende besuyden
daeranne streckende tsamen oost ende west
metten westeynde ende noortsyde

der couthofdreve
ende voorts metten noortsyde tlant van

daeldl,nghen Claeys PROVENDIER
de suytsyde tleen van Pieter DE
MOL ende tlant van Jan DE

PINOY
ende metten oosteynde tlant vande selve

PINOY ghelast met Merde van xij f. parisis

*' De kinderen van

xrxiiij

xlvij

roeden

roeden over

de twee deelen van vijf lijnen
onder gars ende saeylant
teender partie synde den
noortcant van een vervallen hofstede

ligghende wat zurjtoost van
tvoorgaende streckende oost ende west
metten westeynde op1!q[!q§]4!9 de zelve
ghelyck xiij voeten breet
de noortsyde ende oost ende tlant van
Claeys VANDEN AMEELE de haghe ten
oosthende van noorden zoo veffe de gherserie
gaet hiermede gaende
ende metten suytsyde scheedende opde streke
van twee opgaende wulghen ende eenen eecke
hier wij medegaende jeghens tlant van
Isenbaert VERBEKE wesende de wedersplete
ende dhelft van tselve vervallen hofstedeken
compt alsvooren in lande
1 ghemet

xxxiiij roeden

twee eecken op toosteinde, een eecxken
ende abeelken op westeindc ende twee wulghen
opde zuutsyde
36.0.0

Item drie vierendeel elst lant liggende
in Poperynghe inden Hipshouck streckende
suyt ende noort
metten west syde jeghens dhofstede van Claeys

TALEWEE
doostsyde tlant van Christiaen MANNEN
ende metten zuyteynde telst ghenaempt

de genoemde persoon.

Si§Èelas

QUAGHEBEUR fs. philips compt in lande
alsvooren
iij vierendeel

Landen matremonie commende van
sblyveghes moeders weghe ende daerinne sy
ter sterÍhuuse van haer vader ghepleckt is
volghende de cousÍuyme van Cassele

Item eene l1.ne xxvij roeden lants

Alvooren een ghemet preter83 acht roeden

de vlooghe toebehoorende Pieter

ghemeene in

iiijxx iij

roeden wesende de
vervallen hofstede streckende metter
suysyde over een laenkenjeghens tlant van Jan

west......
suyt daeldynghen Comelis VANDE
VOORBRAECKE
noort de aerïnen van steenvoorde

DEPINOY inden zuf=boomgaert
toosteynde tharynck straetken
ende met de noortsyde tlant van Jan

CRTIYPLANT compt
al svooren in lande
een l1ne

saeylant inden rivelthouck van Steenvoorde
streckende van oosten de ballynckstrate

xxvij roeden

Item een lyne lants inde prochie
van proven zuyt vande kercke streckende
oost ende west
metten westelmde op de pryg,lglg
van noorden ende van suyden de we ende

Item een ghemet saeylant inden zelven
rivelthouck rydende van oosten Guille
DE GOMME
tsuyteynde daeldynghen Jan AMMELOOT
west tleen Jan HOUPPEEL causa uxons
noort eenen jockwechsa

InOudeseele
Item een ghemet twaelf roeden
streckende suyt ende noort . ... ..

aeldlnghen Jan DE LANSHEERE
ende toosteynde opde beke compt alsvooren

(niet ingewld ......)
beede de bovenschreven articlen zyn ghelast

een lyne

in byleven ten lyfve van Fransois
Item drie vierendeel lants wesende

AMELOOT

een vercheynst hofstedeken streckende
zuyt ende noort
van west ende noorden de Blockstrate

Inden harynckkhouck van Steenvoorde
Item twee ghemeten acht roeden

van suyden daeldynghen Marcx CHIE(IX
compt alsvooren in lande

iij

saeylant ende mee(r)sch
metten suyteynde de beke
west tnaervolghende
oost ende noort Jan RABAU

vierendeel

xix roeden elstlant
gheleghen inde prochie van Poperynghe
Item een

11.ne

..

..

..

Item seven vierendeel meersch ende

streckende oost ende west
het westeynde ende toosteynde het
busch toebehoorende
compt alsvooren in lande

saeylant ligghende alsvooÍen,
suy't de beke
west Guillielmo GHYSELBRECHT causa

een lyne neghenthien Roeden

uxoris,
noort dhoirs Jan GHYSELBRECHT ende Jan

RABAU
Nombre van landen patremonie
hiervooren staende

xxi ghemeten I lpe xrj roeden
Ghelast met dhelft in byleven ten proutïcte
vande blijveghe haer levenlanck ghedeurende
mids draghende dhelft vande lasten daenrlyt
gaende

oost tvoorgaende article
hebbende dese partie passaige door
de dreve vande voorseide GHYSELBRECHT
met peerden waghen, zolen, beesten ende
anders totter esschestrate, conforme
zeker erfbrief ghesclreven in parchemin
ghepasseert onder de vierschaere

tt preter : ongeveer.

tnlok*eg:

een verbinding tussen twee gÍote wegen

ofbanen waar men met

5.;[§#6aa

een

juk kan doorgaan.

van steenvoorde den xj apnl 1500
ondertekent KESTELE

Item een vierendeel elf roeden
saeylant wesende eenen steert in een
stick van twee ghemeten preter ij roeden
saeylant in Winneseele onder de
vierschaere van Steenvoorde synde
tzelve vierendeel elf roeden van
oosten ende westen Maillaert LEY, fs.
pieters
zuYt de k)'nderen Jan DE QUEKER

noort eenen jockwech

vijf vierendeel saeylant in een
meerder paÍye van ses vierendeel
danof tzelve vierendeel was conquest
ten sterÍhuuse van sblyveghes vader hier
achter staende, sheckende de selve ses
vierendeel metten oosteynde jonker pieter
Jtem

DHONNEROY,
zuyt ende west tgoed vande sterÍhuuse van
blyveghes vader,
noort de voorseide HANNEROY

Nombre van landen matremonie
hiervooren staende acht ghemete een vierendeel
Ghemeene met sblyveghes moeder die dhelft
compereert ende met guille boone sblyveghes
broeder die tzuyver toebehoort blijft alhier over
tresterende vierde

ij

ghemete

xij roeden

Danofdhelft an de blyfveghe
ende dander heift an dese weesen
Ghelast met tuolle blat in byleven
in proufficte van sblyveghes moeder
ende naer haer doot an de blyveghe
mids draghende de lasten daerwuyt gaende

wordt vervolgd
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Abonnementen c r7t /
.;4;!
Een abonneme nt

op

h{

bevat 2 nummers per jaargang. samen ongeveer 80 pagina's

Een abonnement kan u bekomen door een eenvoudige overschrijving.
De abonnementsvoorwaarden vooÍ onze derde jaargang zijn:
Abonnementen België

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 2006"

Abonnementen buitenland

12,50 Euro overschrijven op BE94 7380 0591 6214
BIC nummer is: KREDBEBB
t.a.v. De Vrienden van het Poperings Archief vzw,
Vlamertingseweg 8, 8970 Poperinge (Reningelst),
met vermelding van "Tijdschrift SAP-pig lidgeld 2006".

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 bij ons terecht.

De redactie zou het wel op prij s stellen dat u uw artikel op CD-rom plaatst, opgemaakt in
Word'97/00, met een bijgevoegde uiprint. Gelieve de eventuele illustraties in BMP- of JPG-format te
bezorgen.
De auteurs en niet de uitgever zijn verantwoordelijk voor hun brjdragen en eventuele illustraties.

Vraag & antwoord
Hebt u wagen of opmerkingen ivrn met ons tij dschrift, genealogie of geschiedenis in het algemeen
Stuur uw vraag en adres door via e-mail of post. Wij publiceren uw vïaag graag in ons trydschrift.

SJA#'y'tc

Nieuwe publicaties van "De Vrienden van het Poperings Archief vzw."
"Dat de rooden haene niet en craeye" van Paul Johan Desegher.
Verschenen in de reeks CROONESTUCKEN ter gelegenheid van de erfgoeddag, nr. 32.
Het thema van erfgoeddag '05 was GEVAAR. Wie weet hoe rij k ons stadsarchief is, beseft maar al te
goed dat ruur het grootste "peryckel" is dat onze zo ontvlambare erfgoedschat bedreigt.
>>

ln de voorbije eeuwen loramen stadsbranden al te vaak voor. Het besturr van"de stede ende
jurisdictie van Poperynghe" 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 4771ezen we de ordonnanties die uitgevaardigd werden om brand effectief(en ook

preventief) te bestrijden.

>>

"Processen van het Zwijnland" van Hemi Vandenberghe

Verschijnt in de reeks CROONESTUCKEN onder nr. 33.

»>

"Halmen 1789-1796

Binnenkort wordt er een uitgave voorzien handelend over de Halmen in Poperinge. Dit werksfuk aan
de hand van onze benjamin Kris Ollevier zal ongeveer 200 pagina's tellen.
Iedere akÍe uit SAP 390 wordt in het kort overgenomen met de belangrijkste gegevens.
Met de Halmen bedoelen we de verkopingen in de jurisdictie van Poperinge en omliggende. In dit
werkstu§e zal er een alfabetische lijst op toponiemen en namen ingesloten zijn. Deze publicatie mag
je verwachten in het najaar van2006.

Wie een van onze uitgaven wil bestellen kan dit
- op rek. 738-0059162-14 t.a.v. De Vrienden van het Poperings Archief vzw., Vlamertingseweg 8,
8970 Poperinge (Reningelst), met vermelding van de gewenste uitgave,
- of via vpa_sappig@hotmail.com.
Kostprijs nr. 32: 7,50 Euro
nr. 33: 7,50 Euro
Voorintekenen voor onze uitgave van de Halmen 1789-1796 kan op

Si!$6

so

rpa

sappig@hotmail.com

Agenda VPA
» dinsdag 07 februari 200ó: om 20 uur, Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.
Voor de 21't" jaargang zullen De Vrienden van het Poperings Archief vzw. de lessenreeks
paleograhe organiseren.
Deze gaan door in het Stadsarchiefte Poperinge iedere eerste dinsdag van de maand om 20h
In december, januari, juli en augustus worden er geen lessen gegeven.
» maart 2006: datum van uitgave

SJ9*d

ol1ool

» dinsdag 07 maart 2006: om 20 uur, Stadsarchief Popennge, les oudschrift
>>

dinsdag 04 april 2006: om 20 uur, StadsarchiefPopcringe, les oudschrift

»

april-mei 2006: verhuis en opening van het nieuwe archief.
De Vrienden van het Poperings Archief vzw. houden er zich aan om u, genealogen, op de hoogte te
houden van de voortgang van de verhuis en opening van het nieuwe archief.
De verhuis zou gepland zijn voor het einde van april. De opening van het archief zal plaats vinden
eind mei.
De laatste datums die ons bereikt hebben zijn (kunnen nog veranderen):
De verhuis zou ongeveer 1 week duren met ingang vanaf maandag 24 apil. Dus het archief zal
gesloten zijn op woensdag 26 april en zaterdag 29 april. Normaal gezien weer open op
woensdag 03 mei.

Voor de opening voorziet men twee datums: zondag 2l mei en zondag 28 mei.
Gelieve, beste genealoog, met deze datums rekening te houden.
>>

dinsdag 02 mei 2006: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift.

>>

zondag2l mei 2006:

officiële opening archief

>>

zondag 28 mei 2006:

opendeur Yan het archief

» dinsdag

06juni 2006: om20 uur, Stadsarchief

» september 2006: datum van uitgave

en bibliotheek.
en bibliotheek.

Poperinge, les oudschrift.
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» dinsdag 05 september 2006: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift.
» dinsdag 03 oktober 2006: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift.
» dinsdag 07 november 2006: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge,
>>

,

1es

oudschrift.

zondag 12 november 2006: Boekenbeurs Rumbeke.
donderdag 28 december, wijdag 29 december 2006: alfabetisch klasseren van doodsbrieven
Zoals iederjaar gaan we opnieuw onze yerzameling doodsbrieven alfabetisch rangschikken. Dit zal
plaats vinden op bovenstaande data van th tot 17h in het Stadsarchief te Poperinge. Vrijwilligers
die ons willen helpen, mogen zich melden.
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