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Gratis bier te verl«ij gen.

Dat was de titel boven het artikeltje in de stadskant die de aandacht van de cursisten voor de lessen
oud schrift 2007 moest trekken.
We vonden onze inspiratie in een Register van Resolutiën (SAP 471) in de Statulten nopende de

warrandise (keuring) van de Cleenbieren.

"Alle brauwers ende brauweghen" waren verplicht hun nieuwe brouwsel bij hen thuis te laten keuren,
en geen ton noch vaatje mocht uitgevoerd, noch ontstopt worden, voor de "officieren warrandeerders"
hun werk naar behoren hadden kunnen verrichten.
"T'welck alsoo ghedaen zijnde ende t'bijer (naer behoorelicke touce) by d'fficieren bevonden zynde
Invalide ende ter vente niet weerdich, sal tselve bij hemlieden moeghen te loete ghegheven zijn ende
gheschickt naer de gasthuuspoorte deser Stede ofte ter andere bequaemer Plaetse ter dispositie van
Weth ofte oficieren omme tselve aldaet voor de armelieden daer begheirande bedeelt ende ghetapÍ te
worden voor Aelmoesse (..)"
De brol is goed genoeg voor de arme drommels.
Of getransponeerd naar onze trjd: het rijke Westen zou naar de slachtoffers van hongersnood, oorlogen
of natuurrampen en andere tsunami's, medicijnen en voedingswaren sfuren, waarvan de
versheidsdatum lang verstreken is. Dat KAN toch niet? Of toch???

Onze wensen voor 2007 zijn in alle geval wel oprecht: een stralende gezondheid en veel succes in al
uw ondememingen. Meer specifiek voor wat onze gemeenschappelijke hobby (passie?) betreft: veel
snuffelgenot en kameraadschap in ons archief, en vooral heel veel leesgenot in SAP-pig. Daarom zijn
we in onze nopjes met de medewerking van enkele "free-lancers". Ook magje vanalnu resultaat zien
van ons gesnuffel in andere (rijks)archieven naar archivalia over Poperinge en omstreken.
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Beste lezer,

S]§*a'arrngt u in dit nummeÍje

* Enquéte sur les habitants de Poperinghe qui prirent
part aux récents troubles de la ville d'Ypres.

DAM626.
pag.4

Vandenberghe Henri

* Poperingenaars overleden in het buitenland. (an IX - 1899)
akte van overlijden (SAP) pag. 14

Lemahieu José

* De herbergen uit onze streek ten tijde van
Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk. pag. 18

Desegher Paul-Johan

* Numerologie. pag. 33

Taillv Walter

* Staet vande achter ghelaten goederen van
Clays de Vey overleden inden jare 1639. (deel 3) pag.37

Uit SAP 345a.
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 verzette het leeuwenaandeel van het werk om de

omzetting publicitair klaar te stomen.

Veel lees- en vorsingsgenot!
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Crombez Edmond
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Middeleeuws weefgetouw.
Diploma van de "Société historique d'Ypres", 1861 (detail), naar een verloren document.

Met dank aan het Documentatiecentrum van de Ieperse musea.
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Enquëte sur les habitants de Poperinghe qui prirent part aux récents
troubles de la ville d'Ypres7.

DAM626.
Vandenberghe Henri

De schrijver vermeldde volgende bronnen:
Ger4 Rijksarchief, "Charters van de Graven van Vlaanderen", Fonds Gaillard, n' 957. Op drie perkament
rollen.
A.-E. Gheldoi "Histoire administrative et constifiitionelle des vills a dfudlmia d'Ypres, Cassel, Bailleul et
llarneton jusqu'a l'an I30j", p.389.
V. GALLIARD , " Inventaire analytique des chartes da comtes de Flandre, p. 148
WAUTERS, Table chronologique, Í. VI, p. 33 (met een verkeerde aanduiding van de publicatie van
Wamkoenig).

Dit is dan het onderzoek dat werd gedaan door Sohier VAN BELLE'?, in opdracht van de graaf, door
Henri DE LA HAIE en Philippes LI CRANE3. De onderwaging gebeurde de donderdag voor Pasen

1280. We lezen de gepubliceerde tekst. Wie de precieze schrij fwrj ze wil nagaan zal de bronnen ter
hand moeten nemen.
De suggesties naar latere familienamen geven we enkel als mogelijkheden. We hebben uiteraard geen

enkele genealogisch bewijs. We dachten dat dit nuttig kon zijn voor degene die toevallig die naam aan
het onderzoeken is en de schrij fwij ze wil verifieren.

1

Mijnheer Gherars DE RININGIELESa en Hues LI SKUVERSs zwoeren dat ze die van
Poperinge aan de boterpoort te Ieper hadden tegengehouden en hen hadden willen er toe
bewegen om terug te keren, maar dat ze het niet deden. Integendeel ze grepen hen "par le
ghieron et le fraim6", bij de lurven, terwijl ze riepen. "We nemen Grart, -Gerard van
Reningelst - de verrader, hij wil ons verraden." Uiteindelijk ztln ze met mooie woorden
losgelaten en als ze wat verder waren hebben ze de andere duivelse opstandelingen
meegetroond.

Wat hier beschreven wordt is gelinkt met de "kokerulle". Dit is de opstand waarin de
lakennijverheid betrokken was en waar Poperingenaars in Ieper zijn gaan vechten. De huidige
historici zien er een complexe situatie in. Het boterde niet tussen Ieper en Poperinge enerzijds
omwille van de stedelijke en rurale gemeenschappen die beide de gunst van de graaf
probeerden te staan. Daarbij had men allerlei juridische twisten waar men elkaar in probeerde
in het ongelijk te stellenT. We kunnen ook stellen dat de ambachtslieden hun eigen situatie
wilden verbeteren: wevers, vollers en drapiers wilden inspraak en handelsvrijheid. De
ambachtslui uit de stad van de buren waren als vanzelfsprekend bondgenoten. Zo kan het dat
Poperingenaars naar Ieper kwamen om met de ambachtslui van Ieper amok te maken.
Eendracht maakt macht. In modernere termen: vakbondsfront.

' Uit Espinet, H. Pirenne, "Documents relatifs au drapperie", blz. 102, nr. 626. Het gaat hier over de opstand in
1280 die de Kokkerulle genoemd wordt in de geschiedenis.

'Of VAN BELLE hier een familienaam is dan wel iemand uit Belle laten wij in het midden. Op 2 april I28l
wordt door Gewijde van Dampierre bepaald dat dit onderzoek onder geen beding de abt van Sint Bertijn mocht
in discrediet brengen. (WARNKOENIG, Flandrische Stuats- und Rechtsgeschichte", T II, 2" deel, Urkuntlen, p.

!t8)
' We laten overal de "li" ertussen staan en maken er geen hedendaagse vorm van in de tekst.
a Reningelst.
5 Hugo DE SCHUYTTER (?), DESCHUYVER (??).
ó We vertalen brj de lurven. Ghieron: van de knie tot de riem (LAROUSSE). WNT bij de luwen vatten, Bf z/e

lur.',en pakken, vatten, grijpen, nemen,blj de kladden, bij de vodden, pakken enz.; "framée" - arme des ancien
francs; "frein" : teugel.
' De verbanning van de Ieperling Willem Troost uit Poperinge, waar de graafpartij koos voor Ieper valt later,
maar is een voorbeeld van hoe het soms ging.
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Hoe de traditionele historici de laken met de "kokerulle" verbinden kunnen we best illusteren met een wat
langer citaat uit Filip Hooghe in "Omme discort dat was van den u,ullewerke hrsschen die van Ypre ende

van Poperinghen ." ,blz. 99: Hier is samengevat wat er op 1280 volgde:

"Op 8 april 1297 zri.t de graaf aan de stad Gent vier ordonnanties geven die in het voordeel waren van het
gemeen tegen het patriciaat van de XXXIX. Ook aan Veume en Dowaai werden rond die periode
privileges geschonken om hun steun te waarborgen. Door één van de artikels van de ordonnanties
van 8 april 1297 keeg de stad Gent het recht om in een omtrek van drie mijl8 rond zijn muren het weven
of verven van lakeÍrs en het verven van wol of draad te verbieden. Bovendien werd het verkopan van
graan of van andere producten in dezelfde omtrek rond de stad ook verboden, behalve de verkoop
van mede en bier. In een vidimus van 29 juli 13 14 zou Robrecht van Béthune deze omtrek
uitbreiden tot vilf mijl om zich zo van de trouw van de Gentenaars te verzekeren in zijn oorlog
tegen de Franse koning." Op 25 februari 1325 zou ook Lodewijk van Nevers dit privilege
bevestigen. De grafelijke baljuw moest de afgevaardigden van de stad vergezellen bij het
overgaan tot het wegnemen van de weefgetouwen en de lakens, en, ingeval van weigering mocht
de gemeente er handelen op eigen gezag. Rond 1300 verboden de Gentenaars Dendermonde om
bepaalde lakens nog langer te weven, waarvan ze zich de exclusieve fabricatie voorbehouden
meenden. Kort daarna vernietigden ze met behulp van een militaire expeditie de weefgetouwen
die volgens hun privilege illegaal waren. Opvallend is dat de twee andere goede steden deze
privileges niet zo rroeg verkregen. Brugge zou dit privilege pas op 27 oktober 1322 verkrijgen
van de nieuwe graaf, Lodewijk van Nevers. leper kreeg zijn privilege een dag later.
Vermoedelijk werd de magistraat door de machtige lakenambachten (vooral wevers en vollers te
leper) aangezet om dit lakenprivilege af te dwingen van de graafom zo de concurrentie van de
smalle steden en het platteland rond leper te fnuiken. De graaf koos hier wel degelijk partij
voor de stadsdraperie, tegen de ontwikkelende plattelandsdraperie. Het platteland was nu
onderverdeeld onder drie grote economische invloedssferen (Gent, leper en Brugge / GHYBE).
Uitdrukkelijk werd in het Ieperse privilege gezegd dat bedoeld was om de productie van alle
slechte en vervalste lakens een halt toe te roepen. Binnen een omtrek van 3 mijl mocht geen
lakenindustrie meer voorkomene. Dus niet alleen lakens weven, ook het spinnen, verven en alle
andere onderdelen van het productieproces werden verboden op straffe van een boete van 50 lb. en de
verdeling van het gereedschap en de verloren lakens onder de graaf (ll2), de stad leper (1/4) en de
beklaagden (l/4). Zo haalde de graaf er ook nog profijt. Uitzondering hierop waren de steden die
reeds een lakenprivilege van de graaf hadden gekregen. De graaf bleef echter vaag in zijn
omschrijving en vermelde geen namen van vrijgestelde stedenro. De graaf beval zijn baljuw van
Ieper om, wanneer de gezworenen en de schepenen van leper hierom vroegen, samen met hen de
situatie te gaan inspecteren en de gereedschappen (weefgetouwen, spinnewielen, vollerskuipen,
ramen, ...) te confisqueren en de boetes op te leggen."

"kokerullen" wordt door DE BO omschreven a1s onder mekaar zodanig praten dat de anderen
het niet kunnen horen. De realiteit van hetgeen in leper op dat moment moet gebeurd zijn zal
wel niet zo zachtaardig zijn geweest.

Voor we aan de namenlijst beginnen moeten we de lezer nog duiden op een vertaalmoeilijkheid. We
vinden in de tekst drie woorden 'tellier', 'tisserand' en 'drapier'. We vertaalden 'tellier', door wever,
en om het onderscheid te maken met 'tisserand' hebben we gekozen om dit woord te vertalen als
lakenwever. Deze keuze is enkel bepaald door het feit dat er een ander woord staat. We hebben het
onderscheid in betekenis niet kunnen achterhalen. 'Drapier' is dan kleine handelaar. De grote
handelaars, dus rijkere handelaars hadden meer bevoegdheden en hoorden bij de Hanze.

8 ongeveer 18 km.
n Op Ol-Ot-tlSl verbood Lodewijk Van Male opnieuw om binnen de drie mijlzone lakens te weven zoals die
van leper. Dit was dus geen volledig weefverbod meer.

'o In een later proces zal Poperinge aanbrengen dat zij bij de vroegere bevoorrechten behoorden.
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Jehan MEURIN,
Piere MEURIN, zijn broer,
Jehan LI VALESl',
Jehan MOLIN Yan Westouter,
Jehan DE LA MOTTE, wever" van
Westouter,
willaumet3 LI FONTIERES'4.
wever uit Provender5,
Colin CASSEKIN, volder,
Pierre CASEKIN,
Watiersl6 CASSEKIN, drie broers volders,
Jakemin MAS,
de broer van Jehan SCRICKENTOP,
weveI,
LamhinslT RARDF.
hij was aanvoerderl8, hij voorzag hen van
voedsel en volk,
en werkte via Jehan OUDEWIN.
Hanekins LI CONDELLIERS, scheerder,
Lambins BLIEC en Jehans Bliek, *erre.'',
Maus DE LO, wever.
Masins MIESSE20, wever.
Jakemins zoon van MAS, wever.
Gillies LE PINCK, wever.
Deze laatste zes pochten dat ze Pierre MONT
hadden gevat en dat ze zijn broer hadden
gepijnigd. Ze toonden het geld dat ze
opraapten. Ze hadden ook AUBEJOIS gedood
in het huis van Jehan FIERTON.
Jehan DE BAVINCHOVE en Jehan
SOETEMAN. Die twee hebben er velen
gruwelijk beledigd en de schedel ingeslagen.
Jehan DE BAVINCHOVE blufte dat hij er zes,

zeven had gedood.
Hanins TRIBOUT en Wetins ziln broer,
vollers,
Robin WATERKAT, voller,

" DEWAELE.

'' telie, : *euer. Tisserand : die werkt als wever??
r3 Guillaume, Vr'illem.
ro DE LA FoNTEINE (?).

't Proven?
16 Gautier of Walter?
r7 Lampsen ofLamsoen (een meer voorkomende
voomaam).
tt I., de tekst conestaules : comestavel (conestable).
Historisch juiste vorm van het gewone mnl., door
volksetymologie onkenbaar geworden, woord
conincstavel. Lat. comes stabuli; bevelhebber,
legeraanvoerder. Was het een LABÀERE? Of was
het BAERT. Het laatste is wel]icht meest logisch.
'e In de oorspronketijke tekst is yerbeterd naar
'telliers', er stond aanvankelijk'tonderes',
scheerder...
,O MEESE?

De oudste zoon van Wautier
ERKENBRECHT, lakenwevefr, zrjn vader
had hem bewapend en hij blufte ermee in de
buren hoe goed hij bewapend was. De twee
oudste van Clais MON, v/aarvan een Jehan
noemde.
Boidins DE LE PORTE, voller,
Hanekin DANINS22 en Lambekins DANINS,
linnenwever.
Hanins LI BO de le Potrestrate23, linnenwever,
raapte 30 pond op en verdeelde die onder zijn
kameraden.

De Heren Grars et Hues, bovengenoemd,
getuigden dat Henris DE L'ECHOUT'?4 de
opstand veroorzaakte door zijn daden en door
zijn ruad en hen het geld tff beschikking
stelde om de opstand te ondernemen en dat
Willaumes LI CLERS borg stond voor het
geld dat Henris verschafte en dat deze
opstand uit zijn plan was geboren.

Hues LI SCUVERS zweerde dat allen waren
bewapend door Henri OUDEWINS, broer
Jehan OUNDEWINS. Hij bewapende er 100
en zond er meer dan 100.

Daarbij stelde hij dat Piehekins LI MAI25
ondersteuning gaf en raad voor deze
ondememing. Grars en Hues LI SKUVER
getuigden dat al degene die hieronder vermeld
worden ondersteuning gaven om naar leper te
trekken, namelijk:
Jehan WEINEL, Lambins WEINEL, Huelos
Weinel. dne broers.

2
Noidins GHIERARS'?6, keurheer2i, verklaarde
br1 eed dat in Ieper

2l Hier staat "tisserans. We vertalen lakenwever?
22DEHAENE.
23 Pottestraat.
2o vAN EECKHourrE.
25 DE MEy?
,U GHEERAERT?
27 "Keurier" - Is wellicht niet te vertalen a1s

"koerier". "Keurheren" waren degene die de keure
de stauten - bewaakten: de magistraten.

"Keurbroeders" kan ook de vertaling niet zijn. In
het Frans zal keurbroeder wellicht - ook al in die
tijd? 'bourgeois' zijn. Wat zouden keurbroeders
met hun titel moeten vernoemd worden bij een
verhoor. "koerier" maakt dan meer kans omwille
van hun contacten en verplaatsing en dus meer
mogehjkheden in de spionnage-contekst.
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Masin MIESSE'
Jehan MEURIN,
Miavelins LILES,
Hanekins BOEDERON,
Willaumes BELLEKIN,
Hannekin SOETEMAN,
Hanins DE BAVINCHOVE.
Jakemins MAN, Hannins ROBINS,
Coppin CATOEN,
Lambin BLIEC,
Hannekins BLIEC,
Colins CASSEKIN,
Lambins BADELOGHE,

Gherars zegt daarbij onder eed, dat Henri DEL
ECHOUT bij het verlaten van Poperinge van
de partij was en geld en ondersteuning heeft
verschaft en hij heeft gezegd a1s ze zich konden
handhaven dat hij hen zou voorzien. Ze
zouden, aldus dezelÍde, wapens krij gen van
Henris OUDEWINES.

3

Jehan LI GRAVE, schepen, getuigt dat Jehan
HARDEBOLLE in de zending" was naar
Ieper,
Lambin LI WERT2e,
Hanins I-E KNOC.
Hanins LI WERT, broer van Lambins,
Lambins BADELOGHE,
Lambins DE LE MOTE,
Matis LOBBE3o, vollers,
Hanins MEURINS,
Jakemin, zoon van Boidin MAS,
Hanins LOME,
Lambins BLIEC.
Hanekins BLIEC,
Coppins LI CLERS,
Massin MIESSE,
Mikeulin LELE31,
Hannins LI BOEM de le Pohestrate,
linnenwever,
Lambins BART, drapier32,

Jehan LE PINCK, bakker,
Hanin DE LE MOTTE.

Uiteindelijk kiezen we voor "keurheren". Filip
Hooghe spreekt eveneens van "keurheren".
28 Meskeanche : message? Zending
2'DE WEERDT?I I-RBBE?

'' Michel? LELEU?
32 We vertalen niet om het onderscheid dat de tekst
ons geeft te behouden 'tellier', 'tisserand', drapier'

Hij zegt tevens dat hij heeft gehoord dat
Jehan MOLINS hen de wapens leverde, zoals
Henris OUDEWINE en Lambins LI GRAVE.

4
Jehan MELIES, schepen, getuigd onder ede
dat
Lambin BLIEC, er was met Hanins LE
BLIEC,
Jakemin, zoon van MAS,
Jakemin, zoon van Boidin MAS,
Lambin BADELOGHE,
Hanins SCACHT (!),
RobinWATERKAT,
Jehan DE BAVINCHOVE,
HaÍrekin LI CANDELLERES,
Jehan MEURIN,
Jehan LE BOEM,
Massin MIESSE.

5

Boidin GOEDWIN, keurheer getuigt onder
ede dat Ghielekin TAC, wever, aanwezig was
bij de opstand in leper,
Wetekin, zoon van Watier DE LE DOERNE3T,
wever,
Pierins PARIEL, voiler,
Jakemin MAS, wever,
Hanekin MEIIRIN, wever,
Hanekin DANIN, wever,
Jehan DE LE MOTTE,
Lambin BADELOGHE,
Hanekin LI CANDELLÈRES, scheerder,
Lambins BLIEK,
Jehan BLIECK,
Massin MIESSE,
Jehan DE BAVINCHOVE,
de oudste zoon van Watiers ERKENBRECHT,
de twee oudste van Clais MON,

Hlj zegt erbij dat ze 8 ponden kregen van
Henris DEL ECKOUT om deze onderneming
te wagen. De wapens kwamen van Henris
OUDEWINE en Hannekins LI MANS.

6
Watiers LI AMANS34, keurheer, getuigde dat
Hannekin LE BLIECK en Lambin LE
BLIECK,
Jehan MEURIN,
Jakemin MAS,

" vAN DOoRNE? Maar mrsschien ook VANDER
DOENE een naam bij latere de notabelen.
3a Interessante vaststelling MAn- // LI AMANS.
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Lambins BADELOGHE,
Maius LELE, wever,
Ghierekin TAK, wever,
Jehan LIME,
Masin MIESSE,
Jehan DE BAVINCHOVE,
Willaumes, zv. Clais MON, wever.
Hanekins LI BRASERES, voller
Jehan LE BOEM,
Lambins DE LE MOTTE,
Hij zegi dat Henri OL,'DEWINS de wapens
leverde.

7

Hendrik LI SKUVRE, keurheer, zweerde
dat
Masin MIESSE, wever, er was,
Hanins DE BAVINCHOVE,
Jakemin MAS,
Hanins MEURINS,
Masekin, de zoon van Suarte3s AIIENE,
Miaus LELE,
Lambins BADELOGHE,
Hanins LI BOEM,
En de 2 BLIEK "deseure dit" (genoemd
DESUERE?)
Hannnekins LI CANDEILLIERS, scheerder,
Hanins SOETEMAN,
Clais LINSIELLES, voller,
Colin CASSEKIN, voIler,
De oudste zoon van Watier ERKENBRECHT

8

Willaumes LI GRIEK, schepen, verklaarde bij
eed dat
Jehan MEURIN er was en
Jehan BLIEK, Iakemins zljnzoon,
De zoon van Boidin MAS,
Boidin VERKIN, wever,
Miaus LELE,
Lambins BADELOGHE,
Robins WATERKAT,
Hanekin FASTRAR,
Claiekin LI GRIEK, wever,
Willaumes, zoon van Clais MON,
Claiekin DI LINSIELES, voller,
Jehans LI BOEM,
Jehan SOETEMAN,

En hiervan zei hij dat Henris OUDEWINS de
wapens leverde.

9

Stalin LI RIKES zwoer dat
Jehan MEURINS er was met
Christiaans LIEVINS,
Pieres COKE,
Williaumes ABEJOIS,
Hanekins, zoon van Stasin LE SCHEPPRI,
Hanekins LIEVINS, wever,
Hanins WERVRAEME36,
Colins CASSEKIN,
Piete CASSEKIN,
Hanins CASSEKIN,
CoppinDE COMMINES
en van hen werd gezegd dat Henri
OUDEWINE de wapens leverde en mensen
naar leper stuurde. Hij leende wapens aan
zijn buren om ze naar zijn broer Jehan te
sfuren die erom vroeg.

10

Jehan LI RIKE verklaarde brj eed dat
Hannekins LIEVINS er was met
Coppins DE COMMINES, voller,
Watron CASSEKIN, voller,
en ook die Jehan kreeg zoals de andere wapens
van Henri OUDEWINE.

11

Boidins DE BAILLEUL, voller,
verklaarde bij eed dat Hanins SCHAECH,3T
voller, er was,
Gherrart LOBBE, voller,
Mikius NOIRE GUEILLE38, voller,
Willaumes DOU HILLE", vollers (ze zitten in
de gevangenis in Warneston3e),
Hanins SOETEMAN, voller,
Hannekins LI LONS4o, voller, die in
Bierghesal verblijft.
Willaumes DE KILLEM, voller.

3ó Is dit geer, ,erkeerde lezing voor WEMAERL?
We moeten echter uitsluitsel hebben door de lezing
van het origineel. Anderzijds WERF en RAAM zijn
wel woorden die in de context bekend zijn. Op de

ramen werden de lakens gesparmen. (op het
rekhoÍ?)
37 We zien hier dat de schrijfwijze van de naam iets
hoger wel een op hetzelfde zal neerkomen.
SCACHT // SCHACHT.
38 Zwarte mond?
19 Warneton - Waasten-
40 LE LIoN = DE LEEUW?
ar Berghes : Bergen Sint Winnox.35 Zwarte Aline?
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t2
Lambins DE KEMBLE42, voller, zweert dat
Willaumes LI BOIS van Stenvordea3, voller, er
was met
Jehan ADAN{22,
Jehan DE HOUTKERKE,
Boidins LI OUVRIERS,
Leurins LI DAINE,
Jehan DE LE BIEKE45,
Jakemes D'ELVERDINGHES,
Matis LOBBE,
Boidin TRIBOUL,
Coppin MIEDEME,
Willaume DE FALERNE,
Jehan LI LONS de Resxpoullea6,
Willaume BABPEKIN4T, wonende in
Bambieke2a
Hanins SCHACH,
Gherart LEBBE,
Mikius NOIRE GEUILLE,
Jakemes D'ELVERDINGHE,
Gherart CABLE,
Maus LELE,
Robin WATERKAT.

l3
Canins LE GAY, drapier, getuigde dat
Hanekins LIME in leper was en er een
maliënkoldera8 van meebracht en terugbracht
omdat de baljuw zegde dat hij die zonder fout
moest teru gbrengen
Hanin BOEM kreeg geld dat hij vandaar
meebracht.
Mathis LOBBE,
Willaumes BAPBEKIN.
Pieres KOKERE, lakenwever,
Wilaumes GOETIBEUR4e, wever, en
Hannekins LI BLIEC getuigde als ooggetuige
dat
hij Hanekin MONT droeg en hem
ondersteunende op zijn schouders.
Jakemins, zoon van MAS, was in leper en
heeft geen relaas
Hij was er met Hanins SOETEMAN,
Colins CASSEKIN,
Piere CASSEKIN,

o2 Kemmel.
a3 Steenvoorde.
4o ADÀM?
ot DELBEKE?
a6 Rexpoede.
o'BAMBEKE'I
a8 Haubergon.
o'GoEGHEBEUR.

watronsso CASSEKIN
en Ghierekinssr TAC, lakenwever, gegijselden
Miaus LELE,
Hanekin LE MORDEUR, volder,
en Lapiekin52 TRIBOUI-,
Lambins BART,
Lambekins BLIEK, zv. Lambiert LE BLIEC,
wevers. Ze zijn uitdrukkelijk getuige dat Henri
OUDEWINE wapens, verwanten en wienden
mobiliseerde.

14

Canins LIEVINS getuigde onder ede dat
Hanin LIEVINS in Ieper was. Hlj zegt ook dat
Henri OUDEWINE hen de raad gaf naar Ieper
te gaan. Hij betaalde hen.
Hij zegt tevens dat hij heeft horen zeggen dat
Pieterkin NIEHE heeft gebluft met de moord
op Pieterkin LE VROEDE.

15

Colins, zv. van Lambe, zweert dat
Colins CASSEKIN in Ieper was met Piere
CASEKIN53,
Lotekin LE CANDELLIERS en Jehanes, zijn
broer,
en Massin MIESSE

Deze getuigen zeggen daarbij dat
Jehan MELIES en Henri OUDEWIN hun
wapens hebben gepresenteerd om naar Ieper te
gaan aan degene die er wilden naartoe gaan.

t6
Boidin GRAIMBOUTS4 getuigt onder ede dat
Jores, zoon van MAS. erbij was,
Hanekins, zoon van Stasin LE SCHEPPERE

17

Jehan IPPREMAN getuigt dat
Boidins VERREKIN, wever, er was.
Willaumes LE WILDE, wever
met Hanin SCHACH,
Pierekins LE SCHEPPER-E
met Hanekins LI SCHEPPÉRS, zijn broer,
wever,
Boidin TANT, scheerder,
Canins DOU VIVIER, scheerder,

50 Wautier? Cautier?
t'Ghi"lekirr.
52 Hanekin (vermoedelijk verkeerde lezingl.

" Orurauwkeurigheid van de transcriptie of van de
akte.
5o\RA,MBour?
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Danekrns DE HEULLE, scheerder,
Ghierekins5s TAC, wever, gegij seld.
Jehan ADAM,
Lambekin LE BLIEK, zv. Lambert LE
BLIEK,
Leurins LI DAINE,
Williaume AUBEJOIS,
Pierekins VISCEMERTsU, wevers genaamd

Pieterkin MOHE,
Claikins LE GRIEK,
Willaumes, gauamd Clair MON.

t8
Jehan BORNINE zvveerde dat hij daaromtrent
niets te zeggen had.

19

Willaumes LODIC verklaarde bry eed dat
Heinekins LONKE, wever, daar was met
Pieres KOKERE,
Coppins CATOEN,
Willaumes AUBEJOIS,
Pierekins LI SCHEPPERE en

Nanekins, zijn broers.

20
Boidins TUBINS, wever, zweert dat hij niets
ervan weet.

2t
Lambin MONS, drapier, zweert eveneens er
niets van te weten.

22
Canekins BEUT57 verklaart onder eed dat
Ghierekinsss TAC daar was met
Willaumes DE HAMERE, wever,
Boidins AMELOT, wever.
Willaume s DROPPE bevestigt onder eed dat
Pieres KOKERE er was mel
Clais, zv. Willaumes, wever.

24
Masins ROSE, wever, getuigt onder eed dat hij
er niets van weet.

25
Hanius LI DUSse, drapier, verklaarde onder
eedoo

" Gillis?
56,,-

v lsrarKr.,
57 De naam BEUTEN is bekend. Werd het later
BUTIN?
58 ^.,,.ulllls. zle vroeger.

26
Lambekins NOIDIN6' zweert dat hij er niets
over weet

27

Canins LI 50562 verklaart onder eed dat hrj
heeft horen zeggen dat
Pierin MAHIU iemand heeft gedood in leper

28
Willaumes VAN HERSIELLE6T,
Stasekins LI KIENS64 rn leper was

lakenwever, zweerde en zei dat

29
Williaume HERENS zweert en verklaart dat
Williaume LI FONTERES, wever daar
aanwezig was. En
Hanin DANINS,
Hanekin TRIBOUL,e n Boidin TRIBOUL,
Hanekin, zv. Boudin COLIN, wevers
met Boidins AMELOT.

30
Willaumes BELLEKIN zweert dat hij heeft
horen zeggen dat
Willaume LE WILDE er twee heeft gedood

31

Hannekin MONS verklaart

33

Gosse BELLEKIN verklaarde onder eed dat
Masin MIESSE zijn 'cousins germainut' er was

5, HUYS, D'HI.IYSSER?
óo Niet ingeruld.
u'BoIDtN?
ut oE solnyll
6l Herzeele.
UN LEqUIEU? LEKIEN?
65 Volle neefofnicht. Rechtzweer Cousin germain
66 Een 'boeter' was oorspronkelijk iemand die
herstelde.
67 Op het eerste zicht zijn heÍkomst

Sj§*stt

32
Jehan FALIVIEL verklaart ....

met
Hanins, zoon van Boidin en Williaumes LI
FONTERRES
en Hanins LE PELSEBOETRE66. de Scotes67.



34
Thiris CAP zweerde

35
Jehan DE BAVINCHOVE, del Odevare
dam68, verklaarde en

'pourtrest'.(beschreef). . . .

36
Pieres KOKERE,.. beschreef niets

3l
Pierins CLAIS zweerde en duidde aan
Lambesin, zoon van Pierins ELBOUT, van
Boescheppe, wever,
en hij wees ook SCHEPPERKENS aan.

38

Williaumes DE RENTY duidt
Williaumes BABEKIN6e
en Williaume zoon van Clais MON aan

40
Stasin LI ROUS, bakker,
Bramekin DE NORSCOTESTo'3, voller,
en Clais COSTIER, voller van RexpoulleTr
Jehan de la Mote, zweert en duidt
aan Williaume, zoon van Clais MON, wever,
Lambins DE LE MOTE,
Canins, zoon van Clais MON, wever,
Jehan LE BOEM.

42
Clais MERKENDE, verklaarde onder eed
en wees Hanin KERSTELOT aan
met Coppin LE CLERC.

43
Colins MALEGHEMT2, zweert en wijst
Henri DEL EKHOUT aan, die raad gaf,
met Jehan DE LE BIEKE.

68 Van de overdarr; d.i. de huidige Boeschepestraat
Iemand die niet in de streek woont die zou er
'Ooievaar' van maken.
U, BAMBEKE?
70 Noordschote.
TlRexpoede.

" Maldegerrl Wallegem??

44
Watiers WENEMARETT die verklaarde onder
eed en wees Hanin COUSIN aan.

45

Boidins LIELERS beschreef
Claikin LEVOS74, en zei dat hij hoorde dat
Henri OUDEWINE,
Hanins MAS en Scriekel TOP, achter de

onderneming zaten.
Ze zegger dat Lotins SELVERBOC 6 ponden
gafen
Williaumes LE CLERS 8 ponden
Henri DEL ECKOUT darentegen wilde meer,
zij niet.
Maar ze werden door Henri OUDEWINE
en Henri DEL ECKOUT aan gemoedigd.

46
Boidins BELLEKIN zweerde en zei dat hij er
niets van af wist.

47
Jehan DE SAINT OMER, voller,
getuigde onder eed en duidde Willaume DE
KILLEM aan.

48
Boidins LE BRUN bracht Hennekins LI
MOUNIERS aan
met Boidin LI BACKERE en Hanekins
COUSIN.

49
Jehan LI CALWETS duidde onder eed Kaing
NERS aan, molenaarT6,

hij was erbij
Claickin DE STAVLE en Robin HEULIN
met Hanin HUELINS.
Jehan HOFT getuigt onder ede dat
Piere MAVERIN met Walter MAVERIN
en BROUCKINS, wevers van Godefioit
Capelle
en Claiekin DE STAVLE
en Hane WERIN, voliers,
Hanin SCAMARTTT,
Hanins DANTAU78.

,, WEMAERE?
,, DEVOS?

" DECALF.
76 "macheklier" ll 'rnàcher': malen. Of moeten we
verwijzen naar " De Vlaamse Leeuw" en de
'maseklier', Jan BREYDEL, beenhouwer?
,7 CAMAERT?

SJ,9**tz

39
Gherars ROLINS, die men Blote noemt,
zweeÍt en duidt aan..



Jehan LIEVINS, senior, gaf hen raad en

Piere LI GAY was eveneens raadgever.

51

Clais LE BOMMELE getuigt en duid aan
Hanin MONIN, wever
en Claikin, de zoon van Boidin STASIN,
wonende in BesscoteTe

onder de Heer BERTAUT,
en BROVEKIN, weYer;
Hij zegt dat Henri DEL EKOUT raadgever
was en hen geld gaf
en Piere LI GAI raad gaf.
Op de rug van het document staat "Dit zijn
degene van Poperinge die in het onderzoek van
Sohier DE BAILLEUL in 804 voorkomen."

Deze onderwaging gebeurde naar aanleiding
van de 'Cockerullen', een opstand einde 1280,
in Ieper. Ook brj VANDE PEEREBOOMEo,
Ypriana is hierover te lezen.

,'DANTEN, DATENUS?
?'Bikschote.
to VANDEN PEEREBOOM, ypriana, (ylt,blz. 44)
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Poperingenaars overleden in het buitenland.
(an IX - 1899)

Akte van overlijden (SAP)
door José Lemahieu

Deze lijst werd ons overhandigd door de bovengenoemde schrijver. Meerdere van deze
personen werden reeds vemoemd in de publicaties van de auteur in het tijdschrift van onze
collega's: "Aan de Schreve".

Status personarum.

I 851 1861 1871 1881 6 1891

t862 I 1872 6 1882 1

1853 1863 2 1773 2 1883 1893

1854 I 1864 3 1874 1 r 884 1894
1865 3 1875 3 1885
1866 1876 1886 I 1896 1

1857 1867 1 1877 2 r 887 1897

1858 4 1868 6 1888 1898

1859 1869 1 1879 6 1899

5 2t 30 l0 I

TOTAAL 146 geregistreerde overleden personen in het buitenland
WAARVAN 85 in militaire dienst en
6l burgers (waaronder 21 vrouwen)

ANTX 4 1811 5 1821 1831 1841 2
ANX 1 1812 7 1822 2 1832 1 t842
ANXI I l8l3 5 1823 1833 1 1843

ANXII l 1814 2 1824 1 1834 1 1844
1805 1815 3 1825 1835 1845 I
1806 7 1816 2 1826 2 1836 1846

l8l7 I 1837 t847
1808 9 1818 1828 1 1848 1848
1809 2 1819 1 1829 1 1849 1 1849

1810 1l 1820 1 1830 1850 1850 I
38 7 3 4

slftuu

1807 2 1827

r 852 1892

1855 1895

1856

1878 3

r 889



Nominatieve lijst.

ALLEMAN Victorin
ARTOIS Pierre
BAES Pierre
BALLru Jean Francois
BAZELIS Jules Com.
BEDDELEEM Louis
BEDLEEM Nicolas
BEKART Auguste
BERAT Josephine Barbe
BERNAERT Pierre Jean

BEUGNIES Carles Louis
BIESER Pieter
BLOCK Pierre Jean
BOULENGIER Joseph Charles
BOUTHEZ Florimond
BRLINEEL Jean Baptiste
BRYON Jean
BYSER Rosalie Sophie
CAMERLYNCK Edouard
CAUWELIER Philippe
CORDONIER Jean Guillaume.,
COSSAIT Bertin Piene (COSSEY)
COSSEY Jean Pierre
COSTENOBLE Pierre Charles
COUSIN Jean Baptiste
COUTTEREEL Francois
COWET Piere Jean Francois.
DE BAENSCH Therese Const.
DEBEER Angele Marie
DEBREYNE Fidele Romain
DEBRLTYNE Joseph
DECALF Pierre Jean

DECHERF Pierre Xavier
DECONINCK René-Henri
DECOSTER Frangois
DEGROOTE Jacobus
DEGRYZE Charles Com.
DEHAENE Henri Com.
DEHEM Pierre Corn.
DELMOT Jean Joseph
DE POVERE Jean Pierre
DEQUIDT Jean Bapt.
DEROO Jean Vincent
DERL'DDER Reine Virginie
DERUDDER Reine Virginie
DERUE Marie Pauline
DESNICK Frangois
DEVOS Charles Louis
DEWAEGHEMAEKER Lievin Aug

fuve de Gier (Fr)
Mustapha (Al.)
Paris (Fr)
Castellazo (It)
Armentieres (Fr)
Alexandrie (Eg)
Middelburg §1)
Paris (Fr)
Paris (Fr)
Versailles (Fr)
Thionville (Fr)
Bergen op Zoom §l)
Lille (Fr)
Eeklo (B)
Roubaix (Fr)
Sebastopol (Rus)
Calais (Fr)
Lille (Fr)
Valencia (Sp)
Pamplona (Sp)
Bromberg (D)
St-Mards Biacarville
Paris (Fr)
Chaumont (Fr)
Chóteau Thierry (F)
Lille (Fr)
Madrid (Sp)
Paris (Fr)
Boeschepe (Fr)
Dunkerque (Fr)
Bayonne (Fr)
Paris (Fr)
Antwerpen (B)
Bailleul (Fr)
Santo Domingo (Fr)
Calais (Fr)
Paris (Fr)
Lille (Fr)
Ausburg (D)
Oviedo (Sp)
Lille (Fr)
Paris (Fr)
Esseling (D)
Dunkerque (Fr)
Dunkerque (Fr)
Caestre (Fr)
Florence (It)
Valladolid (Sp)
Boulogne s. Mer(F)

I 861

1840
1863

1807

1874
1807

t8t2
1854
1869

1810

1814
1819
1804
1809
1877
1856
1809
t876
1812
1808

1807
1853

1876
l8l3
1813
1813

1909
1867
1877
1871

1811

1806

l8l3
1886
1803

1807

1865

rgt7
1806

1810

1803

1813

1809
1877
1877
t877
1808
1809
1880

Sl§b*ts

r862ts4
184U249
1863134t
1808/283
1874144
1808/282
t8t2t2t
1858/357
1770167

1811/284
1814/55
18201163
t806/182
t8t0/274
t879/312
185 8/360
t809/234
1878/189
1813/r 59
t8t l/55
1808i285
1854/77
1877/333
1815124
1826/136
18131209
t8t2l92
1868i34s
1879/206
t8721202
18r2/79
1806/1 85

l8l3/93
1890/115
1806/319
t8241188
I 866/195
187913t0
1806/184
1811/t57
I 806/183
t8t3l20t
t9t0l92
t8781375
t8791309
r8791311
1808/286
1 810/93
1881/330

85

76

87

22

115

21

46
8l

104

42
56

65

8

35

r29
83
27

t2t
53

39
24
80

120
58

69
55

49
100

124
110

45

11

52

145
t4
68

94
127

l0
40

9

54
28

122
126
128

25

29
42



DRUANT Carolus Aug.
DUTHOO Edouard Cesar
DUVETTE Frangois Domi nique
EVEILLEZ Comil
FOLQUE Pierre AlbeÍ
GARCY Auguste
GASPARD Benoit Fidele
GODARD Auguste
GOMBERT Pierre Jean
GUILLEBAERT Marie Thérèse
HAELEWYCK Julius Fidelis
HAHN (PLATEAU) Charles
HAESEBAERT Jean Louis
HAUSPIE Louis
HENARD Ignace
JULLIEN Hypolite
KAMERLYNCK Charles Antoine
KESTELYN Therèse Cathérine
KIECKEN Barthelémie
KIECKEN Clemenle Frangoise
KIECKEN Victor
LACOUR Louis
LACROIX Pierre
LAUWERS August Aloys
LAVA Louise Marie
LAVA Bemard Joseph
LEBBE Emile Fidele
LEBBE Frangois Joseph
LEBBE Pieter Joseph
LEFEBVRE Jules Joseph
LERMYTE Joseph Victor
LERMYTE Jean Frangois
LEROY Pierre André
LOBEL Charles Louis
MAERTEN Pierre
MAERTENS Sophie Josephine
MAHIEU Joseph Edouard
MAHIEU Pierre
MAHIEU Pierre
MARTIN Enguerond
MAUREY Marie Thérèse
MAVAUT Joseph Henri
MAVAUT Julienne Philomène
MEGANCK Camille Aloïse Julie
MINOT Charles
NEVEJAN Pierre Jean
PANNAKOECKE Alois Francois
PAPIN Pierre
PARENT Barbe Constance
PATTN Emeliè Rosalie

Onrust (Java)
20TComines (Fr)
Mornaillez (Fr)
Dunkerque (Fr)
Paris (Fr)
Kota Radja (Sum)
Merz (Fr)
Paris (Fr)
Lyon (Fr)
Lil1e (Fr)
Salatiga (Java)
Ismaelia (Eg.)
Liège (B)
Anvers (B)
Modena (It)
Ile de la Réunion
Sliwice (Polen)
Noordpene (Fr)
Paris (Fr)
Paris (Fr)
Plaisance (?)
Dunkerque (Fr)
Asti (It)
Dunkerque (Fr)
Lille (Fr)
St.-Omer (Fr)
Paris (Fr)
Dunkerque (Fr)
Oost-Indië
Bourbóurg (Fr)
Paris (Fr)
Verdun (Fr)
Alexandrie (Eg)
St.-Omer (Fr)
Calais (Fr)
Paris (Fr)
Bergues (Fr)
Randshoffen (D)
Breda (Nl)
Santo Tomas (Guat.)
Dunkerque (Fr)
Metz (Fr)
Meteren (Fr)
Lille (Fr)
Alger (A1g)
Léon (Sp)
Renwez (Fr)
Eeklo (B)
Bailleul (Fr)
Paris (Fr)

183 1

t877
1877
1801

1810
1885
1803
185s
1807
1877
1862
1882
1810
181 1

1801

1867
1807
1832
1868
1864
1801

1866
r 809
r873
1877
1878
18ó6
1873
1827
1870
1806
1806
l8l0
1807
1811

1860
r877
1810
t812
1845
1875
1813
L\t7
1877
1870
1812
1864
1810
t877
1862
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1839/86
1879/
t80t/2s7
18771t09
181,81272

1886/303
1803/43
1858/358
1808/280
l88 t/313
1864/123
t882/56
1810i 146
1811/285
t802/19
r868/344
t8071163
1832/304
1869/42
1865/63
1801/2s6
1868/80
18091162
r873/252
r880/324
1881/315
1867133
18731235
1833140
18721199
1806/186
18061216
r8t0t94
18071164
1812/23
1865/294
1880t322
t8t0/277
t8121125
184s1302
1875/2tt
18221141
1880t326
18801327
t872/3t7
1829tr95
t8641t46
t\t0l27s
.r880t323
1863/160

75

125
4

119
JJ

144
7

84
1S

137
88

r43
31

43
5

99
l5
73

t02
9l

J

96
26

113
132
139

95
tt4
74

107
t2
13

30
16

44
92

130
38
47
78

117
67

134
135

111
72
89
36

131

86



PAIryRE Marie Therèse
PEEL Jean Bapt.
PINCEEL Philippe Corn.
PLATTEAU Auguste
POLLEY Pierre Francois
PROVOT Frangois
PYCK Fidele Corn.

QUAGHEBEUR Pierre

QUIQUEN Victor (KIECI(EN)
RAMONT Catherine Frangoise
ROY Domnique
RYSPOOKT Louis Canut
SACRé Albin
SCHOLAERT Joseph
SPILLIAERT Jacques Louis
SIfFFYS Julien
TAFF\N Justin
THEETEN Ignace
TRUANT Charles Com.
TRUANT Louis Charles
VAN CAYZEELE Piene Joseph
VANDEPUTTE Rosalie Sophie
VANDERMEERSCH Edouard
VANDERSTEENE Piene
VANDEWYNCKEL Louis Ambroise
VANGHELUWEN Jacques Jean
VANGHELUWEN Joseph
VAN OOSTEN Ange Joseph
VANSPRANGHE Pierre
VERBORGH Joseph Ferdinand
VERGOTE Pierre Jean
VERHAEGHE Benoit Théodore
VERHAEGHE Frangois Jeróme
VERHAEGHE Pierre Jacques

VERLEYE Jean Com.
VERMOTE Frangois
VYLET Louis
WAYENBLIRG Louis Eugène
WERNERPiene
WERQUIN Frangois Xavier
WILLEMS Jean Joseph
WULLEMS Jean Jacques

WULLEMS Sophie Corn.
WYNCKVirginie

Dunkerque (Fr)
Metz (Fr)
Haarlem §L)
Luxembourg (L)
Rochefort (Fr)
Brest (Fr)
Paris (Fr)
Alexandrie (Eg)
Miliana (Alg.)
Lille (Fr)
Kyritz (D)
St-Domino (?)
Mainz (D)
Luxembourg (L)
Neustadt (D)
Armentieres (Fr)
Armentieres (Fr)
Douai (Fr)
Armentieres (Fr)
Thionville (Fr)
Strasbourg (F)
Lille (Fr)
Paris (Fr)
Alendrie (Eg)
Breda §L)
Gentilly (Fr)
Marengo (It)
Antwerpen (B)
Verdun (Fr)
Hoom§L)
La Rochelle (Fr)
Palembang (Java)

Dunkerque (Fr)
Dunkerque (Fr)
Oostende (B)
Sebastopol (Rus)
St-Petersburg (Rus)
Armentieres (Fr)
Alexandrie (Eg)
Dunkerque (Fr)
Torgan (?)
Roubaix (Fr)
Bailleul (Fr)
Lille (Fr)

1867
1814
1827
1969
1813

1803

1870
1807

1840
1877

1808

1800
1807

1814
l8t3
1812
1877
1812

1886

1814
1810
1870
1867

1807

1816
1867

1800
1812

1814
1826
1809
r 849
1875

1875

1810
1855

1878
1866
1811

t877
1814
1865

1895

1877

s.flatu n

1870/66
1815i r 03

r828/4
1870/68
18 15/193
1 803/191
1872./200
1808/281
1841/168
1880/325
1808/284
1800/l 79

1808/l l9
1816/tt3
1819/1 83

1872/310
1880/328
1813192
r8901247
18141260
1810/185
18721201
1868/82
1808/190
1 816/155
t868/346
1800/104
t8t2n42
t822ltt4
t8261t57
t8t21293
t8s0lt73
t87512t2
18751210
t8t0/276
r 858/359
1878/276
1868/81
tStr/283
1881/13 8

t8t7 /177
1865/316
1896/20
188r/328

t23
97
4l

138

63

93

t47
140

103

59
7t

105

60
6

108

20
11

133

23

2

l7
61

64
1t2
136

51

146
57

132

109

98
18

62
101

I
48
66
70
50
79

ll8
ll6
37
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K [,Y ZIj ttII{Nfi DOUÀIRIIJRE
iiNDIi KONINGINNE.

In de 18d" eeuw groeide in West-Europa een nieuwe geesteshouding, hoofdzakelijk bepaald
door de geschriften van Franse denkers; dezen noemden zichzelf"les Philosophes" en het
ideaal waarvoor zij ij verden "de Verlichtin g" . Deze verlichte geesten waren fundamenteel
rationalistisch ingesteld: zij erkenden slechts de rede als soeverein richtsnoer voor hun denken
en handelen, en zij dweepten met wat zij "de natuurlijke orde" noemden: het heelal is een
harmonisch geheel dat door welbepaalde wetten geregeld is. Hun kritische geesteshouding
verzette zich tegen alles wat niet door de rede aanvaard wasl.
Het vorstelijk absolutisme was dus uit den boze. Lodewijk XIV, par la gràce de Dieu, Roy de
France (reg.1661-1715), had van iedereen blinde onderwerping aan zijn gezag geëist.

De Franse filosoof Voltaire2 toonde zich aanvankelijk een enthousiast voorstander van het
parlementair stelsel (Engeland was in 1689 een grondwettelijke monarchie geworden).
Later zag hij meer heil in een verlicht despotisme. Voltaire was immers van oordeel dat het
volk niet voldoende ontwikkeld was om met goed gevolg over zijn eigen lot te beschikken.
De leiding van de staat mocht dus niet aan het gemeen worden toevertrouwd, wel aan de
vorst, die nochtans niet zijn eigen belangen op het oog mocht hebben, maar uitsluitend de
belangen van zijn onderdanen moest dienen. Kortom, de monarch moest een humanist zijn,
streng maar rechtvaardig en regeren volgens het principe "alles voor het volk, niets door het
volk"

I C. Martony & R. Denorme, De ontwikkeling ven de Westerse Cultuur, deel 3, De Sikkel, A'pen, 1967, p130
" Frangois-Marie Arouet, 1694-1778. Sckeef gedichten, toneelstukken, geschiedkundige studies, essais, brieverl
pamfletten, "Dictionnaire philosophique". . .
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Het is in deze context dat we de ordonnantie i.v.m. de herbergen van2ll0711779 moeten
plaatsen. Ze werd uitgevaardigd door keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk in het laatste
jaar van haar bewind.
Haar Glorieuse [/oorsaeten hadden scherpelyck verboden herbergen te houden ofte laeten
erigeren3 in meerderen nombera als de noodsaekelykheyd cler ingesetenes van elke plaetse
ende van de reysende lieden was vereysschende.
Hare Majesteit heeft vernomen dat den nomber der herbergen soodaenig aengegroeyt is enze
vreest dat heel wat van die Kroegen, Keeten, Cantynenen Brandewyn-koten niets meer zijn
dan schuylplaetsen van vagabonden en ondeugendeu persoonen en oorden wau dejonckheydt
van beyde de sexen verleyd worden tot hun absoluet verliesT, ende hun overgeyen tot alle
ongeregeltheden ende dronkenschappen,waerdoor menigvuldige gevegten ende ook
doodslaegen veroorsaekt worden. Sommige herbergiers lokken klanten met prysen, om de
zelve te laeten winnen door het schieten met den pyl ofte den kogel, zelfs in opene en
onbemuerde plaetsen en dat is niet zonder groot perykel van ongelukken, zoo aen hun eygen,
als de passerende lieden. Ook de economie lijdt eronder: sommigen blijven erhangen, heele
nagten, (..) by veronagtsaminge van de lands-neeringe ende inwendige manufacturens.

Als een bezorgde Moeder over haar onderdanene en om verder onheil te voorkomen vaardigde
Hare Majesteit de Ordonnantie Nopende de Herbergen van 2l juli 1779 ujt,via Haeren
Stadthouder, Gouverneur ende Capiteyn-Generael der Nederlanden, Carel-Alexander,
Hertog van Lorreynen, Haeren zeer-lieven ende zeer beminden Schoon-Broederto (..)

AÍikellbevestigt daldeplaccaetenvaÍ22juni 1589envan I juli 1616i.v.m.deherbergen
en brandewyn-huysen nog steeds van toepassing zijn.

In AÍikel II krijgen de Baillieuwen ende llethouderen van elk Dorp onzer Provincie van
Ylaenderen de opdracht om op-te-stellen ende over-te-senden aen de Hooft-Collegien van hun
respectief District, binnen den tyd van eene maend, te rekenen van den dag der publicatie van
ons tegenwoordig Edict, eene Lyst van alle de Herbergen, Aubergien ende Brandewyn-huysen
hunner Jurisdictie, met uytdrukking der naemen van de Herbergiers, van de Uythangberders
ende vun de situatie" der Herbergen, mitsgaeders mel wiens permissie en t'sedert wanneer
de zelve zyn geërigeert geweest.

In Artikel III staat dat de Hooft-Collegien binnen de volgende maand aan de Raeden-
Fiscaelen hun oordeel moeter overmaken over welke drankhuizen koosjer zijn en welke
moeten gesloten worden.

3 oprichterl openen
a aantal
5 inwoners
6 ondeugend moet hier een pejoratiever betekenis kijgen
' (morele) ondergang
t m.a.w. ze zijn niet meer in staat te werken op het veld noch in werkhuizen of ateliers
e Is dat niet het beeld dat je van haar krijgt als je haar portret bekijlt?
r0 De joviale Karel van Lorreinen (1712-17S0) was de broer van haar gemaal Franz Stephan en gehuwd met haaÍ
jongere zuster Maria Anna, die zou sterven in het kraambed. Op de plaats van zijn paleis op de Coudenberg in
Brussel zou later de Koninklijke Bibliotheek komen
rr inplanting
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Maria Theresia van Oostcnrijk
Tekening van Huens
's Lands Glorie IV, pag. 23.

Een vrouw probeert haar dronken echtgenoot mee
naar huis te nemen.
David Teniers: SinrJoris kermis (detail)
Privé collectie, België.

Met haar ordonnantie over de herbergen probeerde de bezorgde keizerin-douarière dergelijke trieste
gezinsdrama's uit de wereld te helpen.
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We vonden de lijsten van herbergen uit onze Westhoek in het Rijksarchief te Gent in de

documenten van de Raad van Vlaanderen, onder de nummers 32172 l.e.m. 32175.
We waren zo vrij de volgorde van de dorpen en heerlijkheden wat te herschikken om een

wijde kring rond Poperinge te kunnen maken.

Want we nemen jullie mee op een virtuele kroegentocht door

De herbergen uit onz e streek ten tijde van
Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk

Paul-Johan DESEGHER

Toch nog een goede raad vooraf: laat uw 21't" eeuwse mentaliteit thuis. Om geen onverwachte
boetes te incurreren geven we nog gauw de inhoud van enkele der overige artikelen mee

Er werd een sluitingsuur ingesteld (Art. IV) ...
(..) eenenfixen tyd, wanneer ieder-een de vrye Herbergen zal moeten verlaeten,(..)
geduerende de ses winter-maenden beginnende met de maend October(..) tot acht uren
des avonds, ende geduerende de ses zomer-maenden, te beginnen met de maend April,
tot negen uren des avonds op prn"" van t'elkerueysrzte incurreren eene boete van 6 f
parisis, ende den Herbergier (..) het dobbel

. .. en zeg vooral niet dat je de tijd uit het oog verloren hebt !

Op dat niemand, ten aenzien van de hiervoorene bestemde uer, eenige oorzaek van
ignorantie zoude konnen pretexteren, ordonneeren lYy, dat door de Kosters van elke
Parochie ter respective bestemde uren, zal worden geluyd eene klok, geduerende den
tyd van een half quartier urs (..) (Art.V)

Voor het geval u gewoonlijk in Elzendamme of op de Busseboom naar de mis gaat:

Wy willen dat den inhoud van onze Edicten ende Ordonnantien, ende voornameliik 't
gene van den 7. October I531, van den 3I Augusty 1560, ende andere, verbiedende te
drinken ofzich in de Aubergien of Herbergen te laeten vinden op Zondaegen en Feest-
daegen, ten tyde van de Hoog-Misse, het Sermoen ofte de Vespers, nauwkeurelyck
a cht erv o lgtt 3 

w orde. (Art. Y I)

Kinderen niet toegelaten
(..) is het devoir van de zelve ouders, hunne kinderenta te onthouden van de herbergen,
ende bezonderlykvan het ontydig drinken t'hunner groote verergernis (AÍ VII)

En reken maar dat er controleerd werd
Ordonneren aen alle Officieren ende lTethouderen (..) gelyk ook de Patrouillanten van
de respective Casselryen (..) dit ons tegenwoordig Edict stiptelyk te doen
orulerhouden, en ten laste van de overtreders te agieren volgens het rigueur van de
Ll'et, op pene dat de Olficieren die zullen verzwygen de contraventien, die t'hunner
kennis zullen gekomen zyn, zullen verbeuren voor de eerste reys eene amende van 50

I I straf
t2 r

Keer
r3 opgevolgd, nageleefd
la minderjaerige kinderen (..) clie zyn in 't hrood van hunne ouders (..)
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guldens, ende in cas van recidive, op pene van suspensie hunder employtsvoor den
termyn van 3 jaeren (Art. XD.

Zo, nu weet u genoeg. Zorgru nog voor stevig schoeisel en een wandelstok, want de wegen
zijn nog niet verhard en volgens de straatschouwingen zijn er nog overal veel quaede ptÍlen
die met soufrsante houtten ende aerde moeten opgevuld woerden. . .

Zijn we zo ver? En routel

Oost & \ilest Swijnlant

l. Den Hooghen Swiinlande (foncier ende wethuys der heerelyckhede)
- Uitbater: victoria hallacker huijswauwe van Sieur Pieter Roelant Peel
- Proprietaris: den Eerweerdighsten heer Abt van Sinte Bertins tot Sint Omaers,

heere temporeell6 der vermelde heerelijckhede ende jurisdictie
- Ligging: neffens de stadt poperijnghe

2. De Neèr Wulftrulle
U: mailliaert de Crock
P: Sieur Pieter Ferdinand vanden Ameele,
L: aende Cortewille Dreve haer vervoegende aende Blockstraete ende, van den
WulÍhullestraete afgeleghen I ure vande stadt poperijnghe ende I ure vande
prochie van Watou

3. De Gapaerd
- U: pieter overland
- P; Sieur Joannes Baptist Cerf
- L: langhst de proven calchiede leedende vande stadt poperijnghe naer de prochie

van proven afgeleghen 3/oU,ers van beijde dese plaetsen

4
U: pieter franchois Cappoen
P: Weduwe pieter beschuijt
L: langhst de Leeuwerckstraete ter distantie van 3/a uers van poperijnghe ende
Yz tre vadt Crombeke

5. Den Nachtergael
U: ignaes van Doome
P: Sieur Louis messelijn
L: aen de Callestraete, % uers van poperijnghe ende van westvleteren

6. De Kauwe
U: Vy'eduwe ferdinand De Clercq
P: Joseph Cappoen
L: op 514 uers van poperijnghe ende 1 ure van westvleteren

15 uit hun functie ontheven te worden
rÓ wereldlijk heer
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Watou

1. Den Couden Leeuw (het wethuis van parochie en graafschap Watou)
- U: Matthys Tillie
- L: op de plaatse

2. Sint Sebastiaen
U: Albertus De waeghemaeker
L: op de plaatse

Het Schaek (het wethuis van de heerlijkhede Douvie)
- U: Jacobus Van Uxem
- L: op de plaatse

4. Sint Joris
U: vidua Jan Baptiste Goethals
L: op de plaatse

5. Duiizend Peryckelen
- U: ftanchois van nesten
- L: langs de groote straete loopende van Vy'atou naer poperinge, Yz \Íe van de plaetse

Het Stroyen HinnekenlT
U: frans pannecoucke
L: langs de voornomde poperingstraete, 400 voeten van de leste genaemde herberghe

7. Het Rattekot
U: pieter paulus
L: langs de groote straete loopende van watou naer Steenvoorde, een quartier van
de plaetse

8. De Trompe
U: matheus Coevoet
L: ter plaetse van het gehuchte genaemt Den abeele, wesende 5 quartier van dese
geseide plaetse, door welk gehuchte is loopende de groote straete van poperinge
naer steenvoorde

9. Den Abeele
U: Comelia gaermijn
L: terplaetse van 't voornomt huchte afgelegen deserplaetse en langst de groote
straete als de leste voorgaende

10. Het Boerenhol
U: Vidua Ghuns
L: Langst de groote straete lopende van poperinge naer steenvoorde wesende een
ure afgelegen van dese geseide plaetse ende van het dorp van steenvoorde %
quartiers
O: geerigeert van beth dan 25 Jaeren met permissie van wethouderen der prochie
ende graefschap van Watou

r7 De herberg bestaat nog, in Sint-Jan-ter-Biezen
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Ilarynghers

1. Duvnkercke
U: Mauritius doncker
L: tusschen beede de bruggen
O: van Immemorabelen tijde

2. Sint Aemout
U: Albertus Van de Boogaerde
O: ydem

De Coorne Blomme
- U: Joannes de Lattre
- L: Ter oostzyde vande marct
- O: ydem

4. Den Gouden Leeuw
U: Vidua Joannes de Cock
L: Ten houcke vande marct
O: ydem

5. De Fransche Wapens (synde posterie)
U: Franchois Smagghe
L: langst de groote passagie

O:ydem

6. Sint Sebastiaenshof
U: Judocus Rousseeuw
L: langst de groote passagie
O: ydem

7. Sint Hubrecht
U: Joarures Franchois Croigny
L: langst de groote passagic
O: ydem

8. De Maeeht van Rhetorica
U: urbanus metsu
L: langst de groote passagie
O: ydem

9. Meulewal
U: martinus ooghe
L: langst de calchie
O: ydem

rB Lees: Roesbrugge-Haringe
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10. Sint Martinus
U: Cornelis Vermeersch
L: nevens 't kerkhof
O: ydem

11. Den Meyboom
U: Joarmes Rousseeuw
L: west de voorgaende
O: ydem

Beveren

1. De Swaene
U: Joannes Camu
L: ter platse
O: van 's menschens gedencken

2. Sint Arnoldus
U: Vidua andries Sampers
L: ydem
O: ydem

3. Den Haege Doome
U: Jacobus blondeel
L: terplatse de hagedoorne

4. De Goude Croone
U: Martinus De Croo
L: dorp van Rousbrugge
O: van immemoriaele tij den

5. Sint Jooris
U: Jacobus Thuillier
L: dorp van Rousbrugge
O: van over langejaeren

6. Binlander
U: Jacobus van toortelboom
L: dorp van Rousbrugge

7. Tgoudenpeirdeken
U: Joannes Faes
L: bij oostcappel
O: ten jaere 1779

Sj§fuzz

12. Het Haende Cot
- U: Vidua Joseph vande Voorde
- L: langst de groote straete
- O: ydem



8 Sint Eloy
- U: Frans Laseure
- L: bij Sint Eloy Cappelle
- O: van immemoriaele tyde

Proven

1 Den Hoogen Waeyenburs
- U: Pieter Christiaen
- L: langste de groote straete
- O: in de 15" eeuwe

2. Het Ramtien
U: Jan Baptiste Delbaere
L: langst de groote calchie
O: in de Jaeren 1670

3. Sint Hubrecht
U: Jacobus slove'e
L: langst de calchie
O: In de 14o Eeuwe

4. Den Engel
U: Marcus D'hont
L: langst de calchie
O: 1640

5. De Croone
U: Vidua Pieter Ghysel
L: Ter platse
O: 1670

6. Sint Sebastiaen
U: Clement de Baene
L: langst de calchie
O: in de 15o eeuwe

7. Naeldooghe
U: Pieter Van preene
L: langst de calchie
O: in de l5o eeuwe

8. Den Blocke
U: pieter de Bergh
L: langst de grootze straete
O: van ouden tyden

le stove ?
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Heerlichede van den Couthove

1. Het Cli en (dienende voor wethuijs deser heerlichede)
- L: Langhst de Calchiede Leidende van poperijnghe naer proven, afgheleghen

ontrent drie quartier van een mijle der stede van poperijnghe ende een halfure van
proven

- O: van oude ende Immemoriale tijden
- + sonder eenich uijtspanbert ofte enseigne

Crombeke

1. D'Eirscheede
U: Joseph Schrevel
L: noordoost de kerke
O: voor de Jaeren 1665

Crombeke
prochie ende heerlichede, brancke van d'achte prochiën

l. Den Engel (het ordinaire wethuys)
U: Jacobus De Backer, brauwer ende herbergier, Ignatius Eeuwaert, proprietaris
S: eenen allé ofte gang, ter rechter syde eenen grooten vaulte camer met aen elck
eynde eene schauwe ende een fraey lit de champ behoorelyck gestoffeeÍ,
voorders ter linkerzijde een woonhuijs, oost daeraen eenen anderen vaultekamer
meft eenen schauwe ende twee lit de champten ten dienste van de reysende
persoonen, zuydt aen het middelhuys noch twee kamerkens ende noch andere
beddijnghen op de solders midtsgaeders twee differente peirdtstallen ende andere
edifitiën
L: zuijt met Separatie van eene straete aen het kerckhofop de plaetse. Langst de
passagie ende ten middel van vijf differente aenkommende publique prochie
straeten naerpoperinghe, proven, rousbrugghe, calchiede naer duynkercke, stavel,
straete naer Veume, Westvleteren, straete naer Ipre
O: sedert immemoriale tyden

2. Sint Jacob
U: albertus Beschuijt & syn moeder Brauwege & herbergierege
L: van noorden de kercke,, Langhst de straete leedende naer Staevel ende de
omliggende prochien
S: eenen camer van oosten, t'woonhuijs In t'midden, waultecamer met drie
camerkens van westen, met eenen grooten camer boven het woonhuijs ende camer
voomomt voorsien van beddynghen, Stallynghen ten dienste van reysende
persoonen

O: beth de vier hondertjaeren
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3. Het Leekerken
U: Jacobus Bultez, proprietareghe Vidua Baptiste De Block
L: suijdt west van de kercke, van suijden de Casselstraete
in het bosch ontrent % heurs van de kercke alwaer weinigh passagie is
S: camer van westen, woonhuijs van oosten met camerken van noorden, peirtstal
al in plack tusschen posten op zillen ende ghedeckt met stroeij
O: tsedert immemoriale tyden

4 Tapken
- U: Pieter Demaerel
- L: eene halve heure van de kercke, voor welcke herberghe eene voetwegh

passagie is van Crombeke naer proven, oock in t'bosch
- S: eenen camer van westen, vaulte van oosten met woonhuijs in t'midden, sonder

peirtstal, in plack tusschen posten op zillen
- O: vanboven de hondertjaeren

Stavel

l. Sint Hubrecht
U: Vidua Jacobus Schoonaert
L: op de noortzijde platse
O: van ouden tyde

2. Het Houcxken
- U: Felix Bouvain
- L: % heurs zuyd oost de platse
- O: van over langen tyde

J Sint Eloy
- U: Guillaume Sofflrs
- L: ydem zuydwest
- O: ydem

Eversam & Diepenzeele
Eene brancke van de 8 Prochien

Heerlichede Elsendamme gesey't het Vrije van Meessen

I Sint Jooris ( het ordinaire wethuys)
- U: Carolus de meester
- L: langhst den Burgh wegh
- O: van immemoriaele tvden
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Westvleteren

l. Den Meulen
U: Pieter Jacobus Plaetevoet
L: ter zuytzijde langst Crombeke straete
O: van Immemoriaele tyde

2. Den Eecke
U: Eugenius Steenkiste
L: van oosten de hofland straete
O: ydem.

Heerlyckhede van het Hofland
van de canonijnghen van het cappittel van Ste Pieters tot Cassel
haer bestreckende binnen de prochien van oost & west vleteren

Brancke van d'8 Prochien

1. Het Groenhuiis
U: aernout markey
L: ter plaetse van westvleteren zuijt bij de kercke, langst den heir ofte prochieweg
O: van immemoriale tijden, "de proprietarissen declareeren hunne octroijen
gheegareert Íe zyn2o, waerschijnlijk ten tijde van de oude oorlogen, ofte in andere
troubele tijden"

2 Het Hof van Cassel (voor het erbauwen wierdt genoemt Het Schaeck)
- U: Joarures Juliaen
- L: ter selver plaetse west bij de kercke, langst den voorseijden wegh

3. Het Blauwhuiis
U: Jacobus van steene
L: op het gehuchte, genaemt de hooghebrugghe, nevens den poperynck vaert
noort den prochiewegh leijdende van west naar oostvleteren
*: medegaende eene seer fiaeije ende utile landijnghe2lvan coopman goederen

4. De Croone
U: Joannes butaeije
L: ter plaetse ende op het voomomde gehuchte nevens den voorseijden vaert
suijt van de prochiewegh leydende alsvooren
*: medegaende eene ffaeije ende seer utile Landijnghe

20Naar 't Poperings vertaald: In doolaers bende getocht
2r loskaai
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Oostvleteren

1. Sint Sebastiaen
U: Franchois Lombaert
L: west by 't kerckhof
O: 1604

2. Het Oude Wethuis
U: Joannes de Schodt
L: Ten noordoosthoucke t kerckhof
O: 1500

3. De Swaene
U: Pieter Spillebout
L: znyd byde kercke
O: ydem

4. Soeten Inval
U: pieter beddelem
L: znyd byde kercke
O:1740

5. Kortenkeer
U: charles Louage
L: langst den burgweg
O: 1660

6. De Lelie
- U: Nicolais Goethals
- L: % heurs noordwest de kercke
- O: dito

1 Den Ram
U: Charles Gombert
L: langst d'oude Yperstraete
O: 1ó00

Wordt vervolgd
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Numerologie
Op basis van een tekst van Walter Tailly

Op internet is er heel wat te vinden over de discipline numerologie, getallenleer en de
inhoudelijke betekenis van getallen. Wie zich in die vluchtige wetenschap interesseert zal zich
allicht een avond genoeglijk kunnen amuseren met de sites af te schuimen en de vreemdste
toepassingen te maken. Wanneer we de titel "numerologie" kiezen dan bedoelen we niet deze
randverschijnselen te ontleden om betekenissen van geboortedatum en naamgeving te
decoderen. Wat op zich misschien ook wel eens leuk zolu zi1n.

Deze speurtochten blijven vaak zo algemeen en vaag dat de disciplirre op zich onvoldoende
houvast biedt. We laten dit aan numerologisch en astrologisch geihteresseerden.
De fascinerende wereld die achter getallen schuilgaat kan ons, genealogen, echter op een
andere manier bevragen. Vandaar dat we graag ingaan op de vondsten van een yan onze
cursisten.

Rekenen met... getallen.
De mensheid heeft in de loop der eeuwen tal van manieren ontwikkeld om te rekenen. De
oudste rekenmachine is de mensenhand. Maar daarmee kun je, als je enkel je vingers
gebruikt, niet verder dan tot tien tellen. Toch liggen onze vingers aan de basis van ons
tiendelig stelstel. Zelfs in ons spraakgebruik kennen we nog een uitdrukking die naar deze
voÍïn van rekenen verwijst: 'Dat kan je op je vingers natellen', of 'dat kan je met twee vingers
narekenen'.

Gebruik je ook je tenen dan kan je al tot twintig tellen. Een aantal volkeren gebruikte daarom
niet het tiendelig, maar het twintigdelig stelsel. Onder andere de Kelten, de Maya's en de
Azteken maakten hier gebruik van. Overblijfsels van het twintigdelig stelsel vinden we ook in
Europa. In het Frans wordt het getal 80 uitgesproken als "quatre-vingts" ofwel 4 maal2l,70
is soixante-dix, drie twintigtallen plus tien.

Het zestigdelig stelsel lijkt onhandig fie rekent immers met veelvouden van zestig). Deze
manier van tellen is een overblijfsel uit Mesapotamië en Sumerië en heet het oude
Babylonische 60{allig stelsel. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de hand en de
vingers om te tellen. Er werd echter geteld met de duim, en niet de vingers maar de
vingerkoodes werden geteld,. Zo bekomt men 12 of een dozijn aan één hand. Gecombineerd
met de vijf vingers van de andere hand bekwam men zestig (5x12), gecombineerd met de
vingerkootjes van de ander hand 144 (12x12) ofeen gros.

Gek? Toch zijn we nog altijd schatplichtig aan die rekenwijze. We gebruiken ze nog elke dag
bij het meten vart de tijd. Een uur is opgedeeld in 60 minuten en elke minuut is weer verdeeld
in 60 seconden. Ook bij hoekmetingen werken we met zestigtallen : een cirkel is
onderverdeeld in 360 (6 maal 60) graden. En ook de plaatsbepaling op aarde wordt uitgedrukt
in graden. De afstand van de evenaar tot de beide polen is verdeeld in negentig graden, elke
graad is weer onderverdeeld in zestig minuten en die weer in zestig seconden). De
'horizontale' afstand wordt gemeten aan de afstand tot de nulmeridiaan die van noordpool
naar zuidpool loopt via het Engelse plaatsje Greenwich. Dit is het gevolg van het feit dat onze
voorouders gebruik maakten van een passer om een cirkel te verdelen. Je trekt een kruis in
een cirkel en plaatst die op de snijpunten van de lijnen het kruis en de cirkel en zo bekom je
terug een twaalfdelig stelsel, ook uurwerkplaat genaamd.
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Dit getallenstelsel of de combinatie van getallenstelsels komt eveneens voor in het oude
muntstelsel. Denk maar aan het Engelse pond met zijn onderverdeling.(tot op het einde van de
20ttt eeuw, Íoer ze uiteindelijk toch - shocking ! het decimaal stelsel invoerden)

Getallen fascineren
Het getal l0 werd echter topgetal. Cf. de top-tien. Daar is de bijbel niet vreemd aan. Al
mogen we ons hierop niet blind staren, zoals je zult zien

De Kabbala van de Joden gaat er uitvoerig op in. Tien was voor hen het afgeronde volle getal.
Ook Griekse wijsgeer Pythagoras maakte de ronde som van de vier eerste getallen 1+2+3+4 =
10. Zo kwamen de Joden ook bij de tien Sephirot, de eigenschappen van God. De tien
geboden zijn door de katholieke kerk tot een rijmpje gemaakt. De tienden hebben een bijbelse
oorsprong : het tiende schaap behoorde Jahwe toe. De tiende plaagde rondde de miserie van
de Hebreeën in Egypte af. Het getal tien staat voor het absolute en het besliste, het 'afgeronde'
recht. De mens heeft 10 vingers om te tellen, een origineel telraampje, en als er tien mannen
zijn kan de dienst in dejoodse s).nagoge doorgaan.

Het getal 11 speelt ontegensprekelijk een belangrijke rol in het carnavalsgebeuren. Wat is
hiervoor de juiste reden, of waar ligt de oorsprong?
De meningen hieromtrent zijn erg uiteenlopend, in die mate zelfs dat de ene verklaring vaak
zelfs niets met het andere te maken heeft. Anderzijds staat het cij fer elf niet alleen centraal in
het camavalgebeuren, maar heeft het door de eeuwen heen een soort mystieke en magische
waarde opgebouwd.
Een vlugge samenvatting:

- Gekkengetal of zondegetal?
Het getal 11 wordt in België, Nederland en vooral Duitsland aaÍLzier, als een gekkengetal
(die Narrenzahl). De Duitsers spreken soms ook over "Schnapszahl". De Engelsen, die
toch ook tot een Germaans taalsegment horen, kennen daarentegen de I I niet als "fool's
number". Dit is ook niet het geval in de Romaanse talen.
Volgens de Duitse volkskundige D.R. Moser is het getal elf het "getal van de zonde". Hij
verwijst naar de gek, de nar, de duivel,...
Wellicht komt die betekenis vanuit de "belendende" getallen 10 en 12. We wezen reeds op
de merkwaardige frurctie van het getal 10 en 12. EIf betekent vanuit de praktische
vaststelling : het overschrijden/verkrachten van het afrondende,treilige getal tien, het getal
van de eigenschappen van God. In de Kath. Kerk heeft men achteraf de geboden beperkt
tot l0 hoof<lgeboden, terwijl de bijbel er meer kent. Elf werd zo een'teken van zonde'.
Schiller schreefnog: "Elfis een boos getal" . Ook in de bijbel is l1 een negatieve
grootheid. Elf is immers één minder dan twaalf, dat eveneens een volmaakt/heilig getal is.
Denken we even terug aan ons twaalfdelig stelsel dat we gebruiken in tijdsaanduiding
(uren en maanden).
Dit alles wijst er dus op dat het getal elf al zeer vroeg een bijzondere, maar tevens een
kennelijk negatieve betekenis had.

- In de getallenleer was 11 een vreemd getal
Het getal 11 is een priemgetal (:ondeelbaar) waar men niet goed raad mee wist. De
dobbelaars , dic spelen met twee dobbelstenen noemen 11 " het van het!" Wie 12 werpt
heeft de pot. Maar met 11 sta je er ook goed voor. Het getal I I is een belangrijke datum
(geworden). We zweven hier aan de rand van de speculatieve toepassingen. Het getal is
belangrijk geworden omwille van 1l november, de 11' van de 11', een belangrijke datum
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Het was tenslotte exact 40 dagen voor Kerstmis (40 is een heilig getal omwille van de

vastendagen,, twee generaties..) en de feestdag van Sint-Martinus, de heilige aan wie

ongelooflijk veel kerken gewijd zijn. Eeuwenlang was I I november de dag, dat het

jaarwerk geacht werd afgesloten te ztjn. De schuren zaten vol, als de oogst tenminste goed

was geweest, de wijnoogst was binnen en - zeeÍ belangrijk - de pacht en de belastingen

moesten worden betaald. Vooral de pacht, de cijnzen,, de verpondingen, de vele renten en

niet te vergeten, de tienden drukten zwaaÍ, zeeÍ zwaar op de bevolking' Een jaar lang van

schrapen, zuinig zijn en elke cent die binnenkwam opzij leggen, kon worden afg,esloten en

na beialing op il november was men daar tenminst" *è", uóo. een jaar van afrtrl . Ook de

toespelingen die verwijzen naar de dierenriem houden niet met alle gegevens van de

historici rekening. De dierenriem was oorspronkelijk 12 tekens en vaker geeft men in het

licht van de bespiegelingen rond het getal l l verwarrende verwijzingen naar die

dierenriem.
De oudste verwijzingen naar de dierenriem in de bijbel bv. 2 Koningen 33:5, de passage bij

Hizkia, de hogepriester, hooftlstuk 32, spreekt over de dierenriem. via die dierenriem

werden de zon, de maan en de planeten vefeerd. De 'priesters, aan wie de koningen van

Juda hadden opgedragen wierook te branden . . . voor BaàI, voor de zon, de maan en de

planeten en voor alle menigten van de hemel', kenden de nttaalf tekens of steruenbeelden,

ioals de kanttekening in sommige bijbel verklaren. Josia zuiverde deze denkbeelden uit.

Waarom er elf spelers zijn in een voetbalploeg hebben we nergens achterhaald.

Bij de speurtocht naar het getal I I niet toevallig in verband staat met de Napoleontische

"Code Civil". In het hoofdstuk 11 daarvan stond immers "De volwassene, die lijdt aan

krankzinnigheid, waanzin of razernij moet onder curatele behandeling gesteld worden,

zelfs als in de toestand afen toe een verbetering optreedt". Elfzou daarbij komen van de

beginletters van het devies van de Franse revolutie, 'Egalité, Liberté, Fraternité'. Leuk

bedacht maar de officiële formule was is wel "Liberte, Egalité, Fratemité|" Het Franse

woord voor "elf is dan nog altij d "onze".

In de wereld van de bouw en de architectuur( een typisch geheimzinnige wereld), in de

sfeer van de "wij-metselaaC', duikt het getal elf met zijn symboliek vaak op. Zo schrijft

men dat de eerste huisjes voor krankzinnigen gegroepeerd werden in aantalen van elf"elf
dolhuyskens". Er kan eveneens vastgesteld worden dat boogbruggen nogal eens l l grote

steenblokken tellen, of 11 speciaal versierde steenblokken. Dat deze centrale elfde steen

"de gek,, wordt genoemd, zal indie context niemand verbazen. Een typisch voorbeeld

hiervan is de Brug der zuchten in Venetië.

De taal verraadt ook wel eens gevoeligheden die onbewuste invloeden aanduiden. Iedereen

heeft ongetwijfeld al de uitdrukking gehoord "Te elfder ure". Als men schilderijen uit de

middeleÀuwen be§kt zal men heel vaak kunnen vaststellen dat de grote wijzer (in die tijd
hadden de klokken trouwens slechts één wijzer) naar elf wijst. Wat betekende "laatste

waarschuwing", "memento mori". Het was de aanmaning om het leven te beteren, een

laatste kans in de richting van een ommekeer. Zij die destijds hun verplichte legerdienst

hebben "geklopt" kennen ongetwijfeld de uitdrukking "op de elfurenmis moeten

verschijnen", hetgeen meestal betekende dat men voor de bevelhebber diende te

verschijnen om eén of andere straf of verm-aning "in ontvangst te nemen".

Het verklaart ook waarom tot het elfde urr2 ldut was in Israël in die tijd overigens het

vijfde uur in de namiddag) arbeiders in de wijngaard werden toegelaten, men rekende

vanaf het opgaan van de zon, en dus een uur voor de ondergang van de zon.

I opgelet: Baafmis, het feest van Sint Bavo, was de dag van de pachtbetaling op I oktober
2 Mattheus 20:6
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- Twaalf
We kennen de twaalf artikelen van het geloof, en de twaalf apostelen, de twaalf stammen
van IsraëI, de twaalf tafels van het Gilgamesjepos, de twaalf tekens van de dierenriem.
Toen Judas verraad pleegde was er eentje minder, en werd Mathias snel gekozen om de

twaalfde plaats terug in te nemen. En van de twaalf stammen van Israël raakte er eende
zoek.
Het Oude Testament staat vol toespelingen op de twaalf tekens van de dierenriem en het
hele stelsel is erop gebaseerd - helden, persoonlijkheden en gebeurtenissen. Zo wordt in de

droom van Jozef, die elf'sterren' zag, die bogen voor de twaalfde, die zijn 'ster' was3, de

dierenriem bedoeld.

Twaalf is 3x 4 (de goddelijke volmaaktheid van de drie personen en de vier hoeken ofte de

4 windstreken van de aarde) Kan het vollediger?

- Terzijde, dertien
Het getal dertien wordt gezien als het ongeluksgetal. Waarschijnlijk omdat het I meer is
dan twaalf, het getal van aardse volmaaktheid. Als je méér dan perfect wilt zijn (een l3
dus), moet dat wel ongeluk brengen. Zelfs het woord ongeluksgetal heeft dertien letters.

3 Genesis 37:9

§d?+turu

De uitdrukking "Het is vijf voor twaalf', die allicht ontstaan is na de invoering van de

kleine wijzer heeft in feite dezelfde betekenis, omdat ook dan de grote wijzer naar elf wijst.
Kortom, het cijfer elf wijst er duidelijk op dat er iets mis is, zelfs in het voetbalspel waar
een trap vanafde elfrneterstip eveneens het gevolg is van een fout in het spel.

De positieve betekenis van het getal deÍien is eenheid. Bij de Joden is l3 de leeftijd
waarbij men de volwassenheid bereikt (Hebreeuws Bar Mitswa). Maar meestal is dertien
een ongeluksgetal. Jezus, gebruikte het laatste avondmaal met zijn twaalf leerlingen,
waarbij ze met zijn dertienen aan tafel zaten. (Judas was het nummer dertien waarmee het
slecht afliep.) Ook liep het slecht af met de vlucht van de Apollo-13 raket. Heel veel hoge
gebouwen kennen geen dertiende verdieping en in hotels ontbreekt kamer nummer dertien
meestal. Bij de coven (samenkomst) van de twaalf heksen zou de duivel als dertiende lid
aanwezig zijn. Het getal dertien heet dan ook wel het duivelsdozijn.



Staet vande achter ghelaten goederen van
Clays de Vey overleden inden jare 1639. (deel3)

Vervolg van het artikel met de transcriptie
gepubliceerd in SAP-pig, jg III, nr. 1, pag.3748,

SAP-pig, jg lll,nr.2, pag. 81-85. (SAP Losse Wezerij, letter V)

Renten patremonie
commende van soverledens
vader ende moeder

De Conynckl icke Mqj e s t e it ghelt
het seste van eene rente van twaelf
penninghen panils tsiaers touden tyden
te weten inden jaere 1552 an
syne myjesteit gheleent by Jaene

TANTS soverledens oude oude
grootmoeder ghemeene met
Janneken f lan On MOL haer
kynderen ende consoÍen, midgaders met
D"'''" CANENS, compt alhier
over tcapitael naer advenan/e
vatde penninck xvj'

xxxij f Parisis

De zelve conyncklicke m4jesteitby
lenynghe ghedaen inden jaeren
1577 by Jan GHOVAERE
soverledens grootvader materneel
ghelt xxx Schellinghenparisis tsiaers die
verachtert syn tsedert den jaere

1585 compt in capitael
naer advenan te van penninghen xvj'
xxiiij f, parisis danof aen Jan DEPINOY
cazrsa uxoris den helft aen
p'DE MOL Joris FOLQUIER
Jan CRLIYPLANT D" CANENS
ende de voomoemde PINOY elck een
twaelfste b1yft alhier over
tresterende twaelfste

xLSchellingen parisis

Itcm eene rente van drie ponden
thien schellen parriÀ tsiaers in een
briel van seven ponden parrsrs
Iosselyc,t den penninck xvj Ghemeene
met joos FOLQUIER wie de
reste competeert, vallende
jaerlicx den xd"' july, de welcke
gheldende is michiel ROELS beset

ende ghehypoticqueeÍ byden zelven
ROELS ende passchyne f Jacob
DE LOCRE syne huusvraeru,e up twee
ghemeten ij lynen xx roeden
lants ligghende inden suythouc
der prochie van harynghe weseflde
thofstedeken daer den voomoemde ROELS
presentelyck woont, volghende den
rentebrief ghepasseert voor
de wet van veurne in daten
xid* luly 1624 gheseghelt
ende gheteeckent upden ploy Jan

SANNEQUIN compt in capitael
Lvj f parrsis

Somma tsamen vande capitaelen van
renten patrimonie iiij\ f. parisis
twelcke deelen de

wesen vande overleden behoudens de

blyfveghe dheft in byleven haer
leven ghedeurende

Renten van Baeten
commende van sblyfveghes
weghe haer toeghecommen
par vaders doot

Item eene rente van
twaelf penningen pansls tsiaers
losbaer den perrninck xvjt vallende
altyts den xj"'meye ten laste
van Jacques BARBIER thuwelicke
hebbende de wt van Antheunis DE
VULDER, oi,girelyck beset ende
ghehypoticqueert byder zelve DE
VULDERT ende Lowijse f Lowijs

SJ§futz

I Gaat wel over de familienaam. Een Vulder : Wie
het vollen als ambacht, als beroep beoefent;
lakenbereider. Wollen weefsels, soms ook leder:
door slaan, stampen, kneden ofpersen tussen
walsen (woeger door treden in een kuip)
heenwerken of opzettelijk laten vervilten en van
alle onreinheden bevrijden, onder toevoeging van



VAN STOCKE syne huusvrdillre in
proufficte van sblyveghes vader
up drie ghemeten een lyne vj Roeden
hofstede met alle de cathelen
daerop staende ligghende inden
harynck houck ende devierschaere
vaÍr steenvoorde conforme de

rentebrief danof synde
ghepasseert voor de (wet) vande
zelve vierschaere upden elfsten
meye 1626 gheseghelt ende
gheteeckent opden ploy J FOLQUIER
compt in Capitael

j"iiij'\ij fparisis

Item eene rente van xxiiij f parisis
by Jaere losbaer alsvooren
vallende altyts den xxij"n
april tot laste vande voorschreven
BARBIER by hem ende Lowijse
f Lowijs VANDE STOCKE syne
hausv r auw e ghehlpoticqueert
up diversche partien van lande
onder de voomoemde vierschaere
in proufficte vande blyveghes
voorschreyen vader, conforme de
rentebriefdanof synde
ghepasseert alsvooren opden
xx'n april 1629 gheseghelt

ende gheteeckent opden ploy
J FOLQUIER compt in
capitael

iij"iiij *iiij f. paris is

Item eene rente van ílij f, grooten
tsiaers losbaer alsvooren
vallende altyts den xviij"n
l0b''3 ten laste van p'MARISSAEL
als voocht vande kynderen claeys
ALLAERT originelyc/r beset ende
ghehypoticqueeÍ by dheer
Chrispiaen INGLAERz op eene
syne hofolecke mette cathelen
daerop staende gheleghen
inden oosthouck van Winneseele
groot elf ghemeten ofte

ep. chemische stoffen (woeger van urine enlof een
ep. soort klei).
INGELAERE, bekende familienaam.

daercntr en t in pro uffrct e

van dheer ferdinande HASEBAERT
conforme den rentebrief
danof synde in daten xvlíj"" november
I 6 1 3 ghepasseert onder dheerlickhede
van Winneseele gheseghelt
ende gheteeckent J ELLEBODE
de zelve rente de blyfveghe
toeghecommen byde doot van
Jacob BOONE haer vader
die de zelve by transportes
vercreghen hadde vatde voornoemde
HASEBAERT conforme den
w elleli c ke transport ghepas seert
voor schepenen van Steenvoorde
upden elfsten 8b"' 1627 door de
v oorseide rentebrief ghetrans:
fixeerta ende gheteeckent opden
ploy schot compt over het
capitael vutde voorseide rente

vij"Lxviij Lparisis

S omma tsamen v and e capitaelen v and e

voorschreym renten matrimonier
xiij'xliiij f pansrs ghemeene met
Guillaume BOONE sblyfveghes broeder
die dhelft competeert blijft
voor de blyfueghe dander helft is

vj'Lxxij f parisis

Danofdhelft voor dese weesen
behoudens de blyfvighe tvolle
blat6 in byleven haer leven lanck
ghedetrende, ende d,anderhelft voor de

blyfvighe

3 overdracht van den eigendom, het gebruiks- of
beschikkingsrecht van eigendom van onroerend
goed.
a transfixeeren : een aanlrrllend, corrigerend (enz.)
snrk: als trarsÍix hechten aan -5 matrimonie - (Lat. Matrimonium - huwehjk) De
goederen in de het matrimonium werden gebracht
bleven 'struyck' houdend, kwamen ze van de kant
van vader, dan gingen ze terug, tenzij cantractueel
anders bepaald. Ze noemden dan matrimonie en
patrimonie ngl. Ze van moeders ofvaderskant
waren.
u blat. Deze bewoording werd gebruikt om aan te
duiden dat de persoon zelfstandig (volwassen) was
en men zijn eigendom op dat dit 'blad' optekende.

b
b
)
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InschuldenT ten v oorsc hr ev en

sterfhuuse bevonden

Guillam DE WAGHEMAECKER hout
vande overleden in staende pryse
de taillie van drie partiekens elst
met de groene ende drooghe
loopende prys up thofstedeken daer
hy presentelick woont in poperyngÉe die
hy tzynen afscheeden sal moeten
bewysen ende in cas van baete
hesten ende tschaede betaelen voor
de somme van

j"Liiij f parisis

Den zelve WAGHEMAECKER is
schuldich over de raete van een
jaer lantspacht van tzelve hoftedeken

ende bosch tsedert nieujaerdach
1639 tot den xxvj't'njuly int
zelf jaer date van toverlyden
vande overleden ten advenanle van
j"Lxviij f Parrsls compt

iiij*xvj f parisis

Den zelven is noch schuldich over
den coop vande taillie van elsten
up ontrent drie vierendeel
bosch gheleghen inden voorseiden
Ipshouck die hy ontblooten moet
ten oudde van ses jaer twelck wesende
sal ten lentesaisoene 1641 -
voor de somme van ix f, grooten de
wicke daervan alhier maer
ghenomen de vyfdeelen van sessen
vuyt canten tzelve bosch noch een
jaer vergroyen moet compt
alhier

iiij**x f parisis

Jacques CRUES is schuldich over
den coop van ontrent drie vieren
deel taillie van elste ghenaempt
den ouden oven staende te
ontblooten8 baefmesse eesÍcommende

Ecn kind dat volwassen was kreeg zijn eigen blad
Vandaar op de wees acte 'in blade'.
' inschulden = die moesten ze nog ontvangen.

' kappen van de taillie-

ten advenante van j"xliiij f parrsrs

tghemet compt
j'viij f parisis

Philips DE QUID is oock schuldich
over den coop van drie vierendeel
en halftaillie van elste staende te
ontblooten
ten lenten 1640

j'xl-iiij Lparisis

Compt hier vooren baete over tgonne
den overleden gheadvanceert heeft
an ju" Magdeleene MASSIET int
angan v atd e lo op e n d e p acht af gaend e

met twee penninghen grooteTl tsiaers
daervan noch
vier j aer staen te verschijnen

iiij*'xvj f. parisis

MaeÍen DE WAGHEMAECI(ER is
schuldich van coope van taillie
van elste vande ontbloot ter lente
saisoene 1639

ij'xxviij f. parisis

Jan PARDIEU is schuldich over
een j aer lanspacht v erv allerl bames s e

1638 vande hofstede daer hij woont
ij'xxxvij f x Schcllinghen parisis nemaer
ghededuceert xxv ! parrsls by modera/le
hem quictghescholden byde blyfveghe
ende voocht soo den overleden
den zelven PARDIEU toegheseyt hadde
volghende de kennesse vande blyfueghe
blyft

ij"xij f x Schellinghen

Den zelven is noch schuldich over de

baete van een ghelyckejaer -
pacht tzedert nieujaerdaghe
1639 tot den xxvj"njuly int
zel,ve jaer daer van toverlyden
vande overleden de somme van

j"xviij I ix Schellinghen parisis

Guillaumes BOONE is oock schuldich over
een j aer lanspacht ghevallen Barn esse

1638 j'Lxxviij L xSchellinghen parisis
j'Lxxviij f. x Schellinghen parisis
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Den zelven is noch schuldich over de

raetee vwrde jaere_ ló39 tzedert
den eersten iooun"' 7639 tot den xxvj"n
july int zelve jaer dat van het
overlyden vande overledene

j" j f v Schellinghen parisis

Den zelven is schuldich over de raete
van een jaer pacht tot date van
toverlyden vande overledene

xv f pansrs

Gillis DEL MEERE is schuldich
by estima/ie over diversche jaren
lanspacht tleste 1639

xxxvj f parisis

Antheunis LOMMEE (?) is schuldich over
de raete van een jaer pacht van
eenpafiie lants beoosten de blockstrate
in advenante van xxv f pansrs tsiaers
ghenomen totter doot varrden overleden
is xiiij f v Schell parisis

Glllliaumes BOONEN is schuldich over
twee dobbel ducaten besproken
int angan van synen pacht

xxxij f viij Schell parisis

Michiel ROELS is schuldich over een
jaer verloop van rente verschenen
hoeymaent 1639

vij f Parrsrs

Lowys SCHIPMAN is schuldich in
reste van coope van boomen

Lx f parrsls

e naer raete : naar evenredigheid, naar verhouding

Jan CRIfYPLANT is schuldich in
reste van dienste byden overleden
jonchman synde an hem ghedaen

ende ander ghemeens by
estima/lel o

Lx f- parisis

Jacques BARBIER is schuldich over
driejaer verloop van dhelft van
eene rente van xxiiij f parusls tsiaers
tleste vervallen xxij'n april 1639

xxxvj f parisis

Den zelven over drie maend ende raete
vande zelven rente

iij f.Parisis

Den v oomo emdez BARBIER is schuldich
over drie ghelyckejaer verloop
van dhelft vÍul eene rente van
x1j L parisis tsiaers tleste verschenen xjtn
meye 1639

xviij f parrsis

Gheleyn INGHELAERT emmersrr syn
hoirs syn schuldich over vijfjaer
verloop van dhelft van eene rente
van xlviij f pansls tsiaers tleste
verschenen xviij- lob'" 1638

j' xx f paruls

de zelven over de raete totter doot
vurden overleden

xiiij f xiij Schellinghen

franchois DU HAIJON is schuldich
by ommestellynghet2 van lodewyck
VEÀPOUCKE

xxxv f parlsrs

Ambroos SCHOELAPPER is schuldich
over vier jaer van iij vierende el lanÍs
cheynspacht
tleste verschenen bamesse 1639

xvj f pr.rrrsr

ro estimatie - schatting.

" emmeas : iÍnmers, t.t.z.
12 ommestellynghe : een vorÍn van belasting op
bedrijf en goederen.

Sj§$,6a0

Jan HEYNDRYCX is schuldich over vier
jaer lanspacht van ontrent seven
viemdeelez lants by tnaelde oucxken
in proven tleste verschenen 1638

ten advenante van xxvj f parisis tsiaers
compt j' iiij f porzsls en noch xL Schell
parisis
van oudts tsamen

j'vj f paruiis



Grilliaume BOONE is schuldich over
tvierde vande staende prys
ter hofstede daer hij woont

xlvij f xSchellparisis

Prij s van taillie
van elste

Cornelis LEENHOLIDER is schuldich over
twee jaer lanspacht tleste barzesse
1638

j' xx f. parisis

De taillie oudt een jaer metten
plantsoene ende wyntersaet
sÍaende op ons patrimonie elst
van iiii lynen ...... by het
naeldoochsken in proven

Liiii f parisls

Den zelven over de raete tot het
overlij den v aíd e n overledene

xxxiij ! xv Schellinghen

Het wyntersaet op een víerendeel
vij Roeden elst patrimonie in
onse lieve vrauwe prochie van
poperyng he inden ypshouck

v f,parisis
Somma inschulden

..m..C -u lu t, v >cneutngnen Het wyntersaet op iij vierendeel
elst een vivrelants (?) suyt van daer

xij f parrsm

Het wyntersaet op een l1.ne

xxliij roeden elst daerneffens
xij f pansls

Angaende de taillie opde selve bosschen
Guilleyn DE V/AGHEMAKER houdt
die in staenden pryse ende de
porteer3 yande zelve staende prijs
hier vooren in inschulden fitebleven

memorie

de taillie oudt twee jaeren
metten plantsoene enle wyntersaet
op iij vierendeel elst wat suyt
oost vande wulÍhille

xxxvi f parisis

Het wlmtersaet op
ilj vierendeel elstlant v oorgeschreven
daervan de taillie vercocht
is an phlips DELQUID

viii f parusls

t3 l)it fi. portée, dat eigenhjk o.a. beteekent bereik,
dracht van geschut, en frguurlijk: strekking,
(omvang van) beteekenis.

SAA*tat



Het wl'ntersaet oP ontrent
een ghemet elst oost
vandaer over een stick dweers
daer van de taillie vercocht
es an Guillein DE WAGHEMAKER

x ! parisls

Het wyintersaet op iij vierendeel
elst ghenampt den oude
ovent' daervan de taillie oock
vercocht es an jaecques CREUS

xv f, parrsrs

Dhelft van taillie oudt
vier jaeren metten plantsoene
ende wyntersaet op een half
ghemet elf roeden elst
byde verbrande meulen in Watouwe
ghemeene met guillaeme
BONE wyen'' dander helft
competeert

xxv f parisls

MinsenlT fruy draghende
ende opgaende bomen

Alvooren thuus daer guilleyn
DE WAGHEMAECKERE woont
twee wynckels lanck met
een Inckel stenen vierstede
tusschen fween oversoldert
een coutse inden oostcamere
hiermede gaende een vuytlaet
langhes den huuse
van noorden ende een schure
ten westen an tzelve
huus lanck twee wynckelsl8
met den desch vloer
tusschen tween prys

iii' f parrsrs

Item de backuecken met
een stenen vierstede ende

oven ende een vuytlaet
van noorden prys

Lxxv f. parisis

Alle de fruyldraghende bomen
tzelve hoftlede prys

ii' L f. parisis

Alle topgaende opde zelve hofstede
rontsomme
ende haeghen vande bomgaerden

prys
vij' f parrirs

A1le topgaende op een stick
saylant bcsuudcn dc zclvc
hofstede

Cxij € parrsl.s

" minsen : misen, In de oudere taal niet onggwoon
als term voor gerechtskosten, en meestal met het
woord kosten verbonden: verg. ook STALLAERT
2,2O8; fr. n rse beteekende uitgave, kasten die men
voor íets maakt. Of dat hier in mindere is zou
moeten onderzocht worden. De lezing is ook niet
duidelijk.
18 winkel: Plaats waaÍ twee of meer lijnen of
vlakken elkaar ontmoeten; hoek. Vaak in de verb.
hoeken en winkels.

Som.rza taillie van elste
metten plants oerle ende wynter
sadenl6

Clxxviii f. parisis

la toponiem.

't *yen - aan wie, datief.
lu saden: Wat al gezaaid is, waar men het trouvr'ens
in de tekst over heeft.
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Het middelhuus ter hoftÍede
daer Jan PERDIEU woont in Proven
met half de dobbel steen

vierstede van oosten ende een
peertstal van westen metgaders
een vuytlaet van noorden prys

ij'xl- f parisis

Item den sultwynckel
vande schuere met een coestal
op tzuutel,nde schedende van noorden
jeghens den desch vloer

j"iiij** f. parisis

Item de vyfdeelen van achte van
dhelft vande oostcamere vande zelve
hofstede
wesende oversoldert ende dhelft vande
dobbel steenen vierstede van westen

Lx L parisis

Item de vyfdeelen van achte van
dhelft vande noortwynckel e vwrde
scheure met den gheheelen deschvloer
van suyden

Lx f. parisis

Item de vyfdeelen van achte
van dhelft vande Backeucken

x x iiij f parisis

Item het derde ende ghelycke vyf
deelen van achte van een ghelycÈe derde
van alle de fruytboomen ter zelve
stede

iiij*j f v Schellinghenparisis

Alle het opgaende inden nooÍhaghe
vande boogaert innebegrepen twee
eeken neffens ander danof deene
cropdrooghe es ten noort westhouck
fiedegaders een eecke inde oosthaghe
een eecke ande put een essche ter
vulganghe vandehove met twee
iepkens daerneffens met een
yepe voor den huuse

iiij'xx f parrrs

Eenenveertich op gaen de wulghen
op een saeystick wat oost vandezelve
hofstede ende suytwest van het naelde
oocxken met seven yepen wat
suyt van daer al upde selve
saeyerie

Alle het opgaende wesende twee
wulghen een eepken ende een abeelken
staende op een partieken lant beoosten
ande blockstra/e jn proven

xl-ij f pnrrsrs

Een eecxken staende op een hapstick
beoosten de provenstra/ e treckende
van proven naer poperyngfte met
een wulghe

xxiiij Í parisis

Een opgaende eecke staende op ontrent
iiij lynen busch noort oost van het
naelde oocxken

viij f parrsrs

het opgaende op een stick saeylant
beoosten an tnaelde oocxken

Lx f parusrs

Sj§$,aÍ at

Item topgaende op een saystick
wat oost byde zelvehofstede
prys

xxxvi f parisi.s



Ter hofstede daer guillaume boone
woont inde prochie van winneseele
onder de vierschaere van steenvoorde

Alvooren dhelft vande scheure twee
wynckels lanck een desch vloer tusschen
twee met een coestal an fwesteynde
ende een cafstalleken van noorden anden
west wynckel .. _ ^

1'xL í pansis

Item dhelft van de backuecken met
den oven ende vierstede met een stalleken
van westen ende west vande hof baillie

xxxirj f parisis

Item dhelft van alle de fruytdraghende
boomen sLaende op iij ghemelen xvj
roeden
op de suy{syde varde zelve hofstede
danofde noortsyde tot vyfvieren:
deel de voornoemde Gtíllaume BOONE
alleene
toebehooÍ als hebbende ten sterfhuuse
vaÍr s)men vader ghevallen volghende
de coustuy,rnen van Cassele

jcxliiij f pansrs

Item dhelft van topgaende
op tzelve

v('v f parlsrs

Itcm dhelft van vier opgaende eecken
op een crom stick saeylant oost
anÍvoorgaende

vi1 f pansls

Item dhelft van tupgaende op
een saeystick ten oosteynde daeran
commende met doostsyde jeghens
de beke

xxxv f paniis

Item tvierde van de scheure
ende ghelyck deel van de groene
cathelen preter de hauwtailliele
staende op vyfghemeten ende een half
vierendeel preter ij roeden lants
in winneseele

xxxvij f pansls

(M

@
saeylan+)

Item het seste deel van aale

de opgaende boomen staende up
acht g)temete twee seven roeden
saeylant in watoue hier vooren
staetde

jcl-x f parurs

Item dhelft van een stalleken met
dhelft vande opgaende boomen staende
op drie ghemete iij vierendeel een
roede weede met ontrent een
ghemet saeylant van oosten daeran
sultwest vande voorseide hofstede

iiij**x f pansrs re hauwtaillie : kaphout.
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Stadsarchief Poperinge

Abonnementen e qt (
Een abonneme nt op .t-fi! #il bevat 2 nummers per jaargang. samen ongeveer 80 pagina's

Een abonnement kan u bekomen door een eenvoudige overschrijving.
De abonnementsvoorwaarden voor 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 2007"

Abonnementen buitenland 12,50 Euro overschrijven op BE94 7380 O59l 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 2007"

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

De redactie zou het wel op prij s stellen dat u uw artikel op CD-rom plaatst, opgemaakt in
Word '97100, met een bijgevoegde uitprint. Gelieve de eventuele illustraties in BMP- of JPG-format te
bezorgen.
De auteurs en niet de uitgever zijn verantwoordelijk voor hun bijdragen en eventuele illustraties.

Vraag & antr oord
Hebt u wagen of opmerkingen ivm met ons tijdschrift, genealogie of geschiedenis in het algemeen.
Stuur uw waag en adres door via e-mail of post. Wij publiceren uw waag graag in ons tijdschrift.
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Nieuwe publicaties van'oDe Vrienden van het Poperings Archief vzw."

>> "Halmen 1556-1569" (deet r)
Een werkstukje van de hand van Henri Vandenberghe.
Dit Croonestuck handelt over de oudste bewaarde documenten van de

verkopingen van onroerende goederen in de jurisdictie Poperinge.
In het Stadsarchief te vinden onder: Halmen (SAP 364).

Is verschenen ernd november 2006, de kostpnjs bedraagt l5 euro

Bestellen kan via - rya_sappig@hotmail.com

- rek 738-0059162-14,
t.a.v. De Vrienden van het Poperings Archief vzw,
VlameÍingseweg 8, 8970 Popennge (Reningelst),

met vermelding van "Croonestuck 35, Halmen 1556-1569"

» "Halmen 1789-1796
Binnenkort wordt er een uitgave voorzien handelend over de Halmen in Dit werkstuk aan

de hand van onze benjamin Kris Ollevier zal ongeveer 200 pagina's tellen.
Iedere akte uit SAP 390 werd met de belangrijkste gegevens overgenomen
Uit SAP 393c werden de losse notarisakten die niet in SAP 390 genoteerd
waren overgenomen.

Met de Halmen bedoelen we de verkopingen in de jurisdictie van
Poperinge en omliggende.
In dit werlatukj e zal er een alfabetische lijst op toponiernen en namen
ingesloten zijn.
Deze publicatie mag je verwachten in de loop van 2007 .

» "Toponymie"
Een werkstuk aan de hand van Vandenberghe Henri, die de toponymie van Groot-Poperinge zal
bevatten.
Alle gehuchten, plaatsnamen in Groot-Poperinge die we trjdens onze opzoekingen ontdekt hebben,
worden in dit werkstukje alfabetisch geklasseerd met de verwijzingen naar het document in het
Stadsarchief van Poperinge (SAP).

Voorintekenen voor onze uitgaven van de "Halmen 1789-1796" of "Toponymie"
kan via rpa sappig@hotmai1.com.
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Agenda VPA

>> maart 2007: datum uitgave SA,9$trr,roo,

» dinsdag 06 maart 2007: algemene vergadering VPA.

» dinsdag 0ó maart 2007: om 20 uur, Stadsarchiel Poperinge, 1es oudschnft

>> dinsdag 03 april 2007: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift.

>r zondag 22 aprïl2007t

Ook dit jaar willen we onze bildrage leveren aan erfgoeddag en
organiseren we een tentoonstelling.
Deze zal doorlopend open zijn van 9 tot 1Suur in het Stadsarchief
van Poperinge.
We zullen een collage maken met verkoopsaffiches, halmen en
andere, aanverwante documenten.
We gaan in op de geldelijke waarde van de aangeboden (on)roerende
goederen. De documenten komen zowel uit het stadsarchiefals uit
de rijke collectie van de Vrienden.

» dinsdag 08 mei 2007: om 20 uur, Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.

>> dinsdag 05 juni 2007: om 20 uur, StadsarchiefPoperinge, les oudschrift

>> september 2007: datum van uitgave SJS*Aortroo,

» dinsdag 04 september 2007: om 20 uur, Stadsarchief Poperinge, les oudschrift

» dinsdag 02 oktober 2007: om 20 uur, Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.

»» november 2007: Boekenbeurs Rumbeke.
Naar jaarlijkse gewoonte gaan De Vrienden van het Poperings Archief vzw. opnieuw naar de

boekenbeurs in Rumbeke. We zullen daar al onze publicaties aan het brede publiek voorstellen
Eventuele nieuwe publicaties van het voorbij e wer§ aar worden extra in de verf gezet.

» donderdag 27 december, wijdag 28 december 2007: alfabetisch klasseren van doodsbrieven
Zoals ieder jaar gaan we opnieuw onze verzameling 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.

IBf60tE
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» dinsdag 06 november 2007: om 20 uur, StadsarchiefPopennge, les oudschrift.
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