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KOPPEN TELLEN
Paul-.Iohan

egher

2012.
't Is krisis..We zullen moeten inleveren, de broeksriem toehalen, met minder moeten tevreden zijn
Dat zien we in, we kunnen er niet naast kijken. Maar toch vinden we dat wij te veel moeten
dokken, vergeleken met die anderen. Het is allemaal niet eerlijk geregeld. Voor sommigen bestaan
er altijd achterpoortjes en sluipwegen. Dat soort clichés kan je elke dag horen. Het zijn altijd de
kleintjes die op hun kop krijgen, terwijl de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten
dragen.
1695.
Zou de Zonnek ning dat ook in gedachten gehad

hebben?

Hil wilde Frankrijk volledig van natuurlij ke grenzen
voorzien. Bergketens als de Pyreneeën en deAlpen

#

-t
J

waren al een soliede barrière tegen resp. Spanje en
Italië. Water is ook een lastige hindemis: het Kanaal
en de Atlantische Oceaan in het westen en de
Middellandse Zee in het zuiden boden een redelijke
veiligheid tegen invasies. Plus de forten van Vauban,
op de meest strategische plaatsen, die als
"imprenable" beschouwd werden. Nu moest het
geduchte leger van Lodewijk XIV nog het Franse
grondgebied uitbreiden tot aan de Rijn, om die stroom
als noordgrens te kunnen laten fungeren. Vanaf 1667
volgen de oorlogen elkaar op: tegen Spanje om de
Zuidelijke Nederlanden te veroveren, tegen de
Verenigde Provinciën en tegen de kleine staatjes op de
linker Rijnoever. De goed georganiseerde Franse
troepen behaalden een hele reeks eclatante
overwinningen, maar het machtsevenwicht in Europa
was verstoord. In 1689 werd de stadhouder van
Holland, Willem van Oranje, koning van Engeland; hij
slaagde er in een sterke coalitie tegen de Franse
agressor in het veld te brengen. Deze Grote Alliantie
zou de Franse zegereeks stuiten: de Vrede van
Rijswijk in 1697 zou het eerste verdrag worden waar
de Zonnekoning verliezen leed. Loder,r'ijk XIV had dit
want die
zijn Íaxatíe
heilig
van "peis" ofte vrede niet aanvaarden
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{

l

an de schatkist bloot gelegd. Toch vond hij
nict van God gckrcgcn? Dc vorst is dus
optreden niet kunnen vinden en zijn vorm
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Hij verwoordt het zo:

ciËÀIr.)l,

kÀ E L

H o o P'r-G E

L'r.

seer weynigh lastigh vallen", vermits elk zal bijdragen
volgens eigen draagkracht. Er rvordt een gedetailleerd tarief met een indeling in klassen opgesteld.
Diqontziet zelfs de familie van de koning niet. te beginnen mct de kroonprins. (ln de Vlaamse

Deze Don

Gratuit "sal yder in het besonder

versie staat dic potsierlijk als "Monseigneur den Dolphyn" vermeld.)
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De Franse administratie was een goed geoliede machine, vooral in de geannexeerde gebieden.
Dus kreeg ons stadsbestuur een oproep om onverwijld een "rolle" op te stellen, een lijst van de
"insetenen van de stede ende jurisdictie van Poperinghe" onderverdeeld naar vermogen. I
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Niemand scoorde hoog in de tabel: sedert decennia werd de streek als een wingewest uitgemolken.
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Iets verder in cle bundel vonden we naderhand, verkeerd geklasseerd, een tweede bundel, uit 1695.
Waar die afivijkt van de eerste, of meer informatie bezorgt, hebben we dat rechts gcnoteerd.

Achteraan vindt u een korte woordenlijst.'/

2

Met vrucht geraadpleegd: "Beroepcn.Verzarneling aangeboden aan de genealoog met Nederlandse, [ranse en
Latijnse terÀen" van Henri Vandenberghe, Croonestucken XXI, Vrienden van het Poperings Archiet-, v.z.w , 1998
II
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Popringue 1697
Rolle de Repartition de la taxe par Capitation du Bourcq et Jurisdiction de poperinghe
ordonnee par declaration du Roy du 18 e Janvier 1695
l8 'Classe

l0ffp

"Achthienste ordre:
De Capiteynen ende Lieutenanten der Borgherie
(..) Officieren vande Police (..)"

Le sieur franchois Butsel, Baillij
Le sieur pierre honore Mazeman, amman
Le sieur Michil Vande Zande, premier Bourgmaxtre
Le sieur ferdinande Van Renijnghe, second Bourghmaistre
Total de

la 18 Classe

I

Cheís

40-0-0

l9 e Classe
6 f.f.p
"Neghenthiende Order:
1. (..) de Edelmans gheen Leen nochte Casteel hebbende.
2. De Schepenen, Procureurs van den Koninck, GreÍïiers ende Ontfanghers vande ghemeyne
penninghen van kleyne steden.
3. ( .) De Notarissen van kleyne steden.
4 (..) De Borghers vande kleyne steden, levende op hunne Renten.
5. (..) De Cabaretiers die Tafel decken ende tappen.
6. De Ambacht-lieden der steden vanden tweeden rangh, die winckel houden ende Knechten
gebruycfen (..)"

Le sieur pierre Makeblijde, Eschevin
Le sieur pasquier Druant, Eschevin
Le sieur francois van Damme, Eschevin
Le sieur Ignace Laureins proventier, Eschevin
Le sieur Jaecque Cheijs, Eschevin
Le sieur Chistien Yanden Ameele, Eschevin
Le síeur francois de baecker, Eschevin
Le siellr Nicolas Van Renijngfte, Eschevin
Le sieur Salemoen huijghe, Eschevin
Le sieur Charles Lebbe, Eschevin
Le sieur Jaecques Mazeman, grefficr
le sieur Jaecque francois proventier, pensionaire
Le sieur nicolas Van Renijngàe, tlucsorier

6

1695:advocat

1695: Commis de Réparation
1695: ",,

fils de Jean"
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Continuation de Ia l9 e Classe

6[.Lp
Bourgois vivans de leur rentes en partie
Le sieur Jaecques Nicolas Bulteel, Eschevin

1695 ecuyer
r695 second bourgmestre

Pierre francois huijghe, advocat
Jean ferou
Jean Bapllste Raule
Jaecque Bulckaert
J aecque s guislein Weins
Jean BapÍlste Vande goesteene
Marie Charlotte Emmerij
Dominicq Reiphins
Mars/re Jean peryt
Mais/re Jean Bartholozeas Roens, advocol
Christiaen Loijs
Valentijn Vander fosse
Jaecque floor
Nicolas Vande maerle
Jean du floucq
Le sieur michiel Bulteel, Eschevin
Total de la

l9 e Classe 30 CheÍs.......180

1695 echevin
1695 echevin

1695 echevin
1695 echevin

1695: écuver

tt

Veufves
Autre Continuation de la 19 e Classe
a la moictie faisant ..... 3 [.f.
La vefve de Jaecque Cheijs
La vefve de pierre galle
La vefve de Jaecque Wameijs
La vefve de Charles wallewein
La vefve de maislre Phillppe Raule
La vefve de pierre Scherrier
La vefve de Philippe Marsilles
La lemme separée de N. crequi
La vefve de Jaecqzes Vande Winckele
La vefve de Jean Buijck
Tolol des veufves de la 19 e Classe 10 .... 30

1695: crequij, écuijer
1695: cabarettiere

ff

Autre continuation de la l9 e Classe
Les Enfans Majeurs et Mineurs
pour le quart.... 1 - l0 - 0
Enfans Majeurs
Jaecque wenis
Les Enfans de Jaecque de Langhe en nombre de 3 majeurs

SAPpig-Jaargang lX
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7

Marianne Van tr[enijnghe
2 Enfans Mineufrs de Charle.r wallewein
Anne folque Mipj eure
Trois Enfans milneurs de maislre Jaecques de Langhe
Un Enfant minerur de sierr de Roussart
Trois Enfans mi.neurs de maisrre theodore petijt
Un Enfant minerur de maisfre Jean Bap/lste Reiphins
Un Enfant Mineur de pierre scherrier
Un Enfant Majeur de Jean Vander fosse
Un enfant Mineur de philippe Marsilles
Deux Enfans Majeurs de michel de placker
Quatre Enfans Mineurs de Jaecques Nicolas Bulteel, Escuir
Cincq Enfans Mineurs de mais/re pierre francois huijghe
Trois Enfans Majeurs du sierlr francois Butsel
Deux Enfans majeurs de philrppe ferou
Philippine Velle Maj eure
Marie de Meulenaere majeure

:

Tolal des mineurs de lu 19 e Classe 35 dont ii maheurs ..... 53 - 10

-

ecuver

0

20 e Classe

3ff

"Twintighste Order:
- (..) De Medecijn-Meesters, Chirurgiens ende Apothekers vande kleyne steden (..)
- (..) De Landt-meters van Wateren ende Bosschen
- (..) DeAmbachtsJieden van kleyne steden ende ghesloten dorpen die Huys houden
- De Hosteliers, Herbergiers ende Cabaretiers van gesloten dorpen.
- De Meulenaers wiens heure staet onder de twee duysent guldens (/ponden).
- Een deel vande pachters ende Werck-lieden (..)

Artisans

Martin Robicqu ret , Cabarettier
La vefve de gui fil,aume petruick, marchande d'houblon
Alberl de gelckrp , Eschoppier
Jaecques van R,[nijnghe , tanneur

1

695 : guillaume petrin, march. D'houbl

I

695 : Elisabcth Brant, bouticliere

Jaecque biermar fr , eschoppier
Jean Bapliste vrm Renijngire , tanneur
Pierre bierman , marchand de grain

Guillaume de Swarte. Chirurgien
Raphacl Marchij. Cabarettier

Cornil Wilsoet, Eschoppier
Jean diedeman, tanneur
Jeroon Roussere

1695: échevin

Adriaen tristram, brasseur
Picrrc van houckc. brasseur

B
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Mathieu boitté, Cabarettier
Jean de Coester, bouchier
Pierre Vanden Ameele, brasseur
henrij Vander fosse
Pierre baeckeroo, bouchier
Nicolas gautier, Marchand d'estoffes
Jean Loijs, tanneur
Nicolas waterleet, brasseur
Nicolas Van thuijne, EschopPier
Jean BapÍrste Vanden Abeele, Vendeur d'estoffes
Pierre de beuf, Marchand de toille
Comil bouve, tanneur
La vefve de pierre de Schildere, brasseure de Vinaigre
Pierre Druant, brasseur
George Schrevel, brasseur
Jean Bonte, brasseur
Simoen pierre Bonte, brasseur
Marie de Vos, marchande d'estoffes
Jean thibault, marchand de bois
MalsÍre Jaecque francols mellegar medecin

Jean BapÍrste d'hulster

Guill aume Roens, tanneur
Jaecque Bouve, brasseur
Pierre de Vos

Andre quaghebeur, boulangier
La vefve de gtlllaume hancx, brasseure
Nicolas de Vos, brasseur
Philippe Mazeman, Chappelier
Louis Elle, brasseur
Jean Bartholomy Raule , practicien
Pierre de backerde, tanneur
Jaecque du floucq, marchand d'estoffes
Jaecque albert plaetevoet, marchand d'estoffes
Chrispijn Ryckewaert, marchand de bois
Charle de Ram, Chappellier
Jean de Langhe. hrasseur
Charles Roohaer, Cabarettier
Gille Robert, Eschoppier
La vefve de francois Victoor, brasscute
La vefve de Chistien Bouve, Eschoppiere
Jaecque Comil Biencourt, marchand d'estoÍïes
Pierre Cardinael,, pottier
Jcan bap/lste de bruyne, marchand d'estofïès
Augustyn van damme, brasseur
Charle La va- Cabarettier
Jaecque de quidt, marchand de grain

SAPpig-Jaargang lX
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1695: échoppier

1695: franchois van damme, brasseur
1695: salemoen huijghe, brasseur
1695: m'' n. Serus, medecin
1695: occupeur de 30 mesures de terre
1695: échevin
1695: échevin
1695: brasseur
1695: guillaume de brune, filletier

1

695: marchand de toille

o

Francnis hancxs, brasseur
Adrien Schrevel, brasseur
Jean Van berten, occupeur des terres

Continuation de la 20 e Classe
terres qu'ils occupent
Mesures
Laboureurs

Nicolas pyck : 40
Jaecque Cailliau, fils de matthieu: 42
Christien marquaij: 37 et quelques tenes soubs d'autre Jurisdiction
Pierre de nuwelaere: 47
Louis kesteloot: 44
Charles van becelaere: 40
Jaspar Rousseré: 41
La vefve d'andre Lebbe: 20 avecq quelque proprieté
1695: Jacque del becq: 50
Pierre baes: 42
André Lebbe: 38 dont quelque proprieté
1695: Jean Rijckebusch: 40
quaghebeutr
Jean
le Jerme fils de Jean: 40
1695: Ch. Lebbe: 48
La vefve de Jean Lebbe: 41
Pierre Lebbe fils Andre: 42
Christien huijghe le vieil: 44
Michel van peene: 47
Pierre Rousseré: 58
Pierre Lebbe filrs de pierre: 47
Nicolas folle: 40
1695: follé
ferdinande v erbur gh: 4 4
Christiaen de baene: 4l
Pierre de Roods: 45
La vefve de nicolas Christiaen: 42
Pierre quaghebeur: 49
francois de hem: 43
N. Ghysel, Meusnier
Louis Masselis: 3l dont quelque propriete
Jaecque quaghebeur Le vieil fils de Jean: 28 dont quelque proprieté
ferdinande Lebbe: 36 dont quelque proprieté
Jean de sagher: 34 dont quelque proprieté
Pierre quaghebeur fils de Melures guislein: 23 dont quelque proprieté
Jean de bergh:22 propriete et quelque occupationen d'autres villages
Jaecque Masselis: 27 proprieté et quelque proprieté en d'autres villages
Theodor Salome, Meusnier
André quaghebeur fils de .Tean: 37 dont quelque proprieté
André t.ebbe: 32 dont quelque proprieté
1695: Jean quaghebeur fs de Jean: 28
dont quelquc propriété
Jean verbouckc: 22 dont quelque proprieté

'10
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Jean La baere'. 24 dont quelque proprieté

Charle ghysele. meusnier
Bavorz Bervoet: 34 dont quelque proprieté
1695: Caura
Jaecque Caurat: 27 dontquelque proprieté
meusnier
Francois Verschaeve,
La vefve de matthieu Schrevel: 20 dont quelque proprieté
Pierre de turcq, meusnier
Jaecque Scherrier, meusnier
Gille Mavault, meusnier
1695: prisier
La vefve de piene prisije, meusni€re
La vefve de guislein trijssensoone: 32 dont quelque proprieté
AllaeÍ faes: 23 dont quelque propriete
Total des Chefs de la 20 e Classe ........ 333 - 0 - 0

Continuation de la 20 e Classe
a la 4 e

part

faisant 15 s

Deux enfans mineurs de Martin r<;bicuet......1 - 10 - 0
Quatre Enfans mineurs d'albert de gelcke ....3 - 0 - 0
Un Enfant Mineur de Jean diedeman ...........0 - 15 - 0
Deux Enfans mineurs de pierre van houcke
Un enfant mineur de Jean baptlste van Renijnghe
Trois enfans d'andré masselis.................. 2- 5 -0
Deux Enfans mineurs de pierre baeckeroo
Deux Enfans mineurs de Raphel marcij
Un enfant mineur de Jean Loijs
quatre enfans mineurs de Cornil Bouve
Un Enfant mineur de Jean Bonte
Trois Enfans Mineurs de Charle Bouve
5 Enfans mineurs de pierre de backer...... 3 - 0 - 0
Trois Enfans mineurs de Louis Crousel
Trois Enfans d'andre Lebbe fils de francois
Deux Enfans de pierre Louage
Un Enfant de charles van becelaere
Trois Enfans de Charles Lebbe
Trois Enfans de Christien huijghe
5 Enfans de Nicolas Christiaen
Un Enfant de matthieu Lucas
Deux enfans de Louis masselis
Deux EnÍàns de Jean quaghebeur fils de Jean
Un Enfant de Jaecque masselis
Deux Enfans d'andre quaghebeur fils de Jean
Un Enfant de Jean Verboucke
Un Enfant de Bavo bervoet
I)eux Enfants de Jean Lebbe
Un enlant de Jaecque Scherrier
Quatre Enfans dc plerre prisie
Un EnÍant majeur de Daniel Le Roij
Trois Enfans de Jaecque Vande goesteene
SAPpig-Jaargang lX
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1695: bakeroot
1695: merchij

11

Deux Enfans mineurs de Jaecque Cheijs
Trois Enfans de guillaume hancx
Cincq Enfans de Jaecque Cheijs fils de Jaecque
Cincq Enfans Mineurs de guillaane Roens
quatre Enfans de francols de backer
Deux Enfans mineurs de gille Robert
Tbtal des mineurs de la 20e Classe

:

89........66 - 15 -0

Vingt Un e Classe

zff.
"Een entwinti ghste Order:
- (..) De Ambac h ts-lieden van dorpen ende Prochien'..)"
La vefve de Jean Lebbc, rnarchande d'estoffes
Christiaen baeckeroo. bouchier
1695: n. Vercruijsse, Chaplier

La vefve de Richard Cambraij, boulangere
Michiel focquenier, vendeur de poisson
Nicolas de wull, Cabarenier
André diedeman, fi lletier
Nicolas babelaere, brasseur
Jean bollaert, marchand d'houblon
Jaecque Loijs, procrrreur
Adrien Louwers, Cabarettier
Nicolas van Renijnghe, tonnelier
Jean de Lannoij, Cabarettier
Jean george, tisseran

Lauwerins waterleet, marchand de grain
Guíl'laume de drije, Cabarcttierr
Pierre blonde, Brasseur
Pierre de witte, tonnelier
Jean de haeze, Procuretr
ferdinande haese, brasseur
Pierre grieck, oÍïicier de La Colfvea
Jaecque de wachtere, marechal (ferrant)
Romain vanden Ameele, maislre d'escole
Jean wahij, marchand de grain
Jean Charles Brunet, marchand d'houblon
Plerre vanden Broucke, pÍocut'eLtr
La vefve d'estienne ramault, Lingiere
Henrij waterleet, tailleur
Jean vande Zande, marchand de grain
Anthoine van tqecht, Eschoppier
Jean Íiancois Liebaert, procuretr
Pierre Bailli, huissier des domaines

1695: de grieck

3

Samen met nog 20 ( !) personen werd hij te weinig veryoed voor het logeren van soldaten in I 692-93. SAP 8 a

4

Stadsrckcning I 694,54 vo
OÍï'icier van de colve: colvedlagcr, scrgeant à verge, massier: dienaar van het gerecht

12

SAPpig-Jaargang lX

-

nr.1

-

maat,2012

La vefve de michil Cattaert, marchande de bas
La vefve d'henrij Lemaert, marchande de bas
Pierre de Roode, marchand de grain
guillaume de bruijne
Jaecque Vanden winckele, vendeur d'estoffes
Pierre Mazeman, Viellard demeurant avecq ses Enfans
Jaecque Mazeman, solliciteur d'affaires
Jean Room, pelletier
fredeijck Cambier, marchand de grain
La vefve de Jean Vande winckele, marchalle ferrant
Jean Robaert, marechal ferrant
Pierre Sanssen, Ceruriers
La vefve de Jaecque bruier, sage femme
Adrien Roussé, vendeur de grain
Christien Ramault, boulanger
Guillaume Roohaer, Cabarettier

1695: sem:rier
1695: Bruwier

1695 : Jean Cappoen, vendeur de poisson

Pierre Maerten, arpenteur
La vefve de pierce bakeroot, bouchere
Jean Sohier, vendeur d'estoffes
George hoornaert, boulanger
Guislein de Bergh, garrelier
1695: Jacques de quidt, commrs aux
fourrages
Benois La va, Cabarettier
Jean bollangier, vendeur du grain6
La vefve d'adrien beausart, bouchere
Jaecque vande winckele, marissal ferrant
Jaecque Carton, Charon
Christien Ramault, vendeur de tabac
Lahoureurs

2LL
terres qu'ils occupent
Mesures

Christien Lucas
Jean Bapliste de haese

29

Jean de wulf
Pierre de mol

25

André huijghe
Nicolas metsu
Pierre Calliau
.laecque kestcloot
Jaecque foutrij

29

2',1

1695: dhaeze

t7
33
33
35

27

1695: forterij

5

Hij leverde ijzenverk voor de paardenstallen van een gamizoen dragonders dat in de stad ingek\.vaftierd was in de
wintcr van I693 ("livraison de ferraille pour les écuries..") SAP 8 a: Stadsrekening 1694, 56 vo

ír

Pierre Benten et Jean Bollengier, chartiers, pour avoir voituré avecq chevaux et chariot des draps et couvertures a
Ipre après le départ du régimcnt de Navarre , pour avoir voituré à Bergues des bagages des militaires cij logez en
ville le ix'maij 1694, pour voituré du bois et foin a Ipre et duncquerque pour des personnes de qualité a quU cette
comnrunauté a des grandes obligalions SAP 8 a: Stadsrekening 1694, 59 ro

SAPpig*Jaargang lX

-

nr.1

-

maart2012

13

Aatoine mahieu
Plerre metsu
Christien Louwyck
Pierre verbeke
Pierre vermeulen
Nicaesen de Came
Jaecque verhaeghe

Matthieu vande walle
Guislein mahieu
La vefve de gtillaume Catteau
La vefve de Jean Caenen
Jaecque Cailliau fils de picrre
Christien durie
Valentijn wyckaert
Laurins tooris

35

26

2l
25
35
16

36

t7
37
23

28
20

t7
18
15

Jean step
Jean mahieu
Jean Comillie

2t

Vedast Spylliaert
Jean de Creus fils de gille
Jean Bap/rste de Came

13

wydoot
albert milleville
La vefve de francois van
Jaecque

santvoorde
Jaecque mostaert
ferdinande billiau
Plerre verburgh
Vidza Jaecque lignel
Jaecque huyghe
Jean Christiaen
Charles de vos
Matthieu andries
Pierre van oost
Pierre haesewij n
Francais Lebbe
Charles de bouck
Robert kestelooit
Jaecque van neuville
André houwen
Les EnÍans Jaecque de haene
Matthieu schrevel
guillaume vermeesch
Nicolas beddeleem
Jaecque de Roode
Jeroom Carton
Íiancois Butsel
Jean zijde
Plerre Íèmerij
Mailliaerd Cappoen

14

1695:thoris

31

19

t4
30
24

t7
7

28

l5
t7
l0

1

695: vincent du hennion

ll

27
28
16
L)

30

1695: haezewijnt

31
10
15

12

20
1t

I

695: d'haene

12

1l

1695: vermeersch

24

l0
t6
17

1695: bulteel

17

1695:sijde
1695: femerijck

t5
11
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gilis van dromme
francois Room

34
29

Pierre marchand

13

1695:Pierre Casteele
Pierre de waele
francois wycke
Pierre de Roode flls dePiene
Pierre kestier
Jaecque de saeghers

Pierre quaghebeur Ís de pierre
Jaecque de Bergh F de pierre
Jean barreseele

Plerre vuysteker pauvre
meusnier
Jean de houdt
Jean boucquet petit Cabarettier

10

28
35

1695: wicke

8

2l
7

36
35

1695: meunier
8

1695:de hont?
1695: guislein masselis

Albert van peene
Jaecque der hille
Nicolaij s pitillioen
La vefve Philrppe tillo
Gilles de sagher fils de gillis

16

24
11
13

t2

Jaecque de Roo
Jaecque delbaere
francois Rousseau

26
25

l1

Jean hennein
Josse scherpereel

9

Pierre herman
Josse bortier
francois der hille
Thomas neve
Pierre durant
Plerre porrée
Pierre mostaert
Matthieu de baene
gille Robbe
La vefve pierre Robbe
La vefve de francois kesteloot
Jean de pla
La vefve de Christien nol
Jaecque Courtois
Guislein truant
Joseph van Caijseele
Guislein merlevede

30
34

Passchicr de meersseman

18

Pierre hurtre
Martin van damme
La vefve de thomas bortier
francois de mcij
Anthoine hurtré

12
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1695: herreman

'L

25

t0

I

1695: porreije

28
25

26
12
18

10

23

26

guislein Wiccaert, Cabarettier
I 695: Íèrdinande peutevijnck
I 695 :

16
9

19
31

23

t8
1t
t.J

Ignace beel
Pasquier Pollant
Theodor de Roo
Matthieu lermytte
La vefve de Jean looten
Jean gouwe
Christien de Lansheere
La vefve de Charles salemon

11
12

1695: beele
1695: poissant

l8
t4

1695:Lhermijtte

23
6
10
9

1695: Jacque Baes
Jean de waghemaker
Jean Erkelbout

15

27

guislein de pla
Pierre Rousseau
Matthieu sohier
Louis gombert
Jean de kijndt
Martin de waele

l1
24

695: Cornille behaghel

2t
27
15

6

Jean thechele

2t

Joseph Rakelboom
Pierre de Corte
Michiel hallewaert
Jaecque du mon
Nicolas gruwier
Christien Luce
Jean de bergh flls de Jean
La vefve de Jean andries
meusniere

23

Total des Chefs de la

I

2l

t2
30

t6

1695: du mont

8

19

1695: Iucé

34

e Classe . 187.....374 - 0 - 0

nog 1695
21 'Classe pour le quart

1-10-0parteste
3 enfans de la vefve Jean Lebbe
1 enfant de nicolas de wulf
3 enfans dandré diedeman
2 enfans de Jean de backer
2 enfans de pierre de Roode
2 enfans de Jean vande Wijnckele
1 enfant de pierre bakeroot
2 enfants de george hoomaert
I enfant de guilein de bergh

I

16

7

mineurs

B-10-0
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Vingt et Deuxiesme Classe

tf

"Twee-en-fwintighste Order:
- (..) De enckele Hant-werckers ende dagh-heur-werckers.
- Ende generalijck alle de Inwoonders van Dorpen ende Prochen ghetaweert tot de Taillie va
veertigh stuyvers. Ende daer-en-bovendie niet begrepen en sijn inde voorgaende Orders."
Petits artisans
Francois de mol, Cabarettier
Pierre fournier, tailleur
Francols de flandre, vendeur de tabacq
Piere depont, boutunier
Jaecque tacquet, fossier
Pierre gauwe, tisseran
Charles de Clercq, cordonnier
Pasquier berat, fi llettier
Jaecque Savel, Charpentier
La vefve de gdllaume de schrijfver
Pierre Cornette., valet de brasseur
Jean delvoije, Jounallier
Louis peurequaet, vendeur de brandevin
Jaecque focquenberghe, soyeur
La vefve de Jean de wintere, Cordonniere

1695: du pond, boutonnier

I

695: blanchisseure

1695: Jean de Wynter, CordonnierT
1695: Jean bollaert, vendeur de

brandevin
Jean pillaert,

tallieur

Francois Pijl, Masson
Jean le Caigne le viel, poullallier
La fiIle de gdllaume de puydt, Eschoppiere
Maximilliaen Step, Joumallier
Jean bapyiste Villet, masson
Pierre de puydt, trippier
La vefve de michel mannie, boulangere
Charle s salant, bouchier
Jean du bois, Cordonnier
Nicolas Lievin, barbier
Jaecque houwen, tallieur
Pierre de schrijfuer, Charpentier
Jaecque ogier, Couvrier de pallie
Jean de bevere, Cordier
La vefve de Louis poiblanc, Eschoppiere
La vefve d'andré La Rue, Cabarettiere
Matthieu ogier, cordonnier
La vefve de pierre de schrijlver, lingere
Anthoine paesschensoone, Couvreur d'ardoises
francois permeecke, mesureur
Pierre boone. Cabarcttier
Guillaume de swarte, boulanger

7

1695: Chaland

1695:Lieven

Parochieregister St-Bertinus 1696, 5" Augusti Obijt subitus (..) Joannes de Wynter humatus in 3"'
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Guillaume de puydt, Charpentier
Francois baes, Joumallier
Pierre de Dammere, teintureur
Jean fissay, fillettier
1695:La vefve de Josse ghijs,
échoppiere
1695: Jean ghijs, filletier
La vefve de pasquier berat, Journalliere
La vefve d'anthoine Saliel, Ceriliere
Anthoine berleur, soyeur
Jaecque merlevede, Journallier
La vefve de gutllaume van Ruijtten, Joumalliere
Paul de Corte, Charon
Jean de bijser, soyeur
Jaecque boijs, boulanger
Maillaert trissensoone, fi llettier
George ramault. Jardinier
Guillaume bailly, Cabarettier
Francois La va, Joumallier
Jean houwen, Charpentier
Marie Schoonaert, lingiere
Marcq Danneel, boulanger
Catherijnne van belle, Joumalliere
Pierre vermeesch, bouchier
La vefve de Laureins gillebert, marchande de cheveux

(sic)

1695:berlin

1695: bois

1695: vermeersch
1695: Lievin Scholaert, marchand de

cheveux (slc)

Josse de Crocq, Correur

Gille neuten, Chartier
1695:nutten
La vefve de piene de Roode, bouchere
Jean ghysel, Cabarettier
Jean forrij, eschoppier
F-erdinande perÍneecque, Eschoppier
1695: permesque
Pierre vandenbroucke, cuvellier
Pierre blieck, Charpentier
La vefve de Jean bakeroot, bouchere
Vincent de Roode, Petijt marchand d'houblon
Miclriel de Clercq, eschoppier
Jaecque kignon, Charpentier
1695: quingnon
La vefve depierce Verhaeghe fils de Jaecque, pigneure de laine
Jaecque oudore, pignore de laine
1695: peigneur
Jean torre, pigneure de laine
1695: torré
Francois wilsoet, soyeur
La veÍve de Jaecque verhaeghe fils de guislein, pigneure de laine
1695: La vefve d anthoine Wimeau.

filletiere
1695: La vefve de michel Schoonaert,
peigneure de Laijne
Pierre d'artois, Journallier
Jaecque verhaeghe fils de Jeaquc. tisscran
Ferdinande perïneecque, Eschoppier

18
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Louis tolleire, soyeur
Jaque ellebout, Joumallier
Piene becq, Charron
Louis baqueroot. Chapellier
I

695: Josse Schollaert, journalier

Albert de keijser, cordonnter
La vefve de francois Capelle, vendeuse de Chaux
Pierre Cappelle, masson
boudewij n scherre, Journalier
Jean messelein le viel, chodronnier
Jean Clays, Journalier
1695: ghelein Verelst, Charon

Pierre benten, Chartier8
Pierre brandt, mandier
Francois maes, vitrier
Jean Cokelaere,, gorrelier
Jaecque Sanssen, tallieur
Jean de schrijfver, Charpentier
Andre vanden Berghe, bouticlier
Comelis Spyndt, boulangier
Pierre Callemein, vendeur de tabacq

695: tenant petite boutique
1695: Charle Flurtré, tenant petite b
I

1695: le

Pierre govaere, toumeur
George van thuyne, bouchier
La vefve de michel de placker
Christien de witte, Cordomier
Pierre denier, Chaffetier
Jaecque questroij, Chapelier
Matthieu gonsales, cordonnier
La vefve de philrppe torré, taillieuse
Albert berat, filletier
Jaecque de witte, pigneur de laine
Pierre meesschacrt, Íl llet ier
Jaecque bortiet Journallier
gulllaume buzaine, boulan ger
Michiel verhaeghe, petit vendeur de tabacq
Maillaert danneel, fi llettier
Maillaert le fevre, petit marchand de tabacq
Francois le Caigne, savettier
Jean ghij sel, Journallier
Theodor Blomme, Couvreur d'ardoise
Jaccque bakeroot. Cordonnier
Jean Couckercke, savettier
Prere van beveren. petit marchand d'houblon
Mailliaert Lannoij, tonnelier
Philippe Lambert, Cerurier
Jean sarlant. bouchier
Christienne de Roode. lingere

8

fils dadrien Roussé, gantier

1695: chapeliere
1695: chavettier

1695:peigneur
1695: meersschaert

1695:buseine

petit marchand
d'houblon
1695: chavettier
1695 : le febvre,

1695 baqueroo
1695 chavettier
1695: La noije

1695: serrurier

Zie voetnoot 6
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Joseph du bois, Charpentier

Adrien Scherrier, Cordonnier
André bonnet, Corrieur
Jean bekaert, Chartier
La vefve de Jaecque de Clercq, Eschoppiere
Jaecque vrambout, bouchier
Guislein vrambout, pelletier
Vincent kestelijn, cordonnier
Michiel hallo, Charron
Francois Carpentier, valet de la Chambre Eschevinale
Guislein dieusaert, cordier
Pierae du bois, Joumalier
Augustijn le febvre, Chappelier
Jean Cappoen, vendeur de brandevin

1695: correur

Jean sleehaeghe
Jaecque misdom, paveur

Anthoine milleville, cordonnier
La vefve de piene pladijs, vendeuse de bas
Francois Laureins, vendeur de bas
Jean Caijseele, Chartier
I

695: n. Laurent. vendeur de bas

I

695: chavettier

Jean Useel, bouchier

Louis pillaert, Marichal ferrant
Philippe pijl, Cabarettier
Jaecque plaetevoet, taillieur
Anthoine goddeliere, Savettier
Jaecque

pijl, masson

La vefve de Jaecque courtois, Cereliere
Guislein Useel, Charpentier
Pierre de baene le Jeune, eschoppier
La vefve de guislein taluwe, cordonniere
La vefve de francois wanten, lacceuse de bas
Victor de Coester, eschoppier
Cornil de Coester. bouchier
Michiel maes, petit Escrumier
Char/es Bulckaert, barbier
La vefve de pierre meerlijnck, cabarettiere
Guislein Ricour, Soyeur
Guill aume boone. Eschoppier
La vefve de matthieu Room
Christien Coemelck, Chartier
Jean Coemelck, Cerelier
Laurins de Beuf le Jeusne, vitrier
Amold vermeersch, tij sseran
Maillaert van middeleem
Jean verhaeghe fils de plene, tordeur de mesches

1695:lasseure de bas

1695: ecremier

1695:Recourt
1695:gantière

1695:vendeur de grain
1695: la v"' de guislein useel, boucltere

Matthieu oudoire, boulanger
La vefve de Charlss de Rover, Joumalierc
Nicolas Coemelck, chafiier

2A
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Pierre Verhaeghe fils depierre
Honoré becq, eschoppier

1695: echoppier
1695: Cornis de Coester, boucher

Journaliers De La Campaigne
Pierre de waghemaker
Jean de Cocq
Guillaume Labeau Le Viel
Guillaume Labeau Le Jeusne
Charles Claijs
Quinten kesteman
Alexandre d'haene
Anthoine de prez
Pierre Room lils de lrancois

1695: de haene

I 695 : andre

pannekoucke

Josse houck

Grillaume maerten
Matthieu taccoen
MaillaerÍ Rousseau
Anthoine La baere
Pierre Verschaeve
Anthoine diesen
Passchier Cnapelinck
Pierre beussaert
Josse Rijspoort
Marcq matton
Anthoine Branckaert
Pierre Lamoot
Lucas Lebbe
Francois Catrycke
pierre le Íèbvre
Jean Coppein
Henrij metsu
ferdinand peutevinck
Jean Bapllste lermytte

1695:Nicolas Labaere

1695:23 soldats de milice
Plerre de bert demeurant avecq Jean quaghebeur

1695: debergh
1695: Lucas Lebbe demeurant avecq

ferdinand Lebbe
Pierre vermeesch dcmeurant avecq Jean Zyde
Charles de byser dans L'hamhouck
Jean tavernier fils de guislein dans I'hamhouck
Total de la 22 e Classe : 208 manouvriers ........208 - 0 - 0
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Rolle de la taxe par Capitation du Bourg et Jurisdiction de Poperinghe des personnes
comprises dans le supplement du tarif du 26 fevrier 1695
ordonne par Ia declaraÍíon du Roy du 1 8 Janvier 1695

Bourg de Poperinghe
Chef de famille

Le Sieur

Prevost

Valets

Ser.v'antes

Jaque daneel
André...
Jean Cnapelynck

ma

Le Siezr Cocq,
0
receveur des domaines
Les Enfans de Jean
0
de Langhe
MaisÍre Jaque Wenis
0
Sleerr Ignace proventier
0
gulllaume du Chateau
Guillaume de Swarte
apprentyf
La vefve de Francois Victor george Ruflet
Jaecque Cheys
0
Jean Bartholont e?rs Roens
0
La vefve Cambraij
0
francols Butsel
0
Jean ferou
0
Nicolas van Renynghe
Piene de niepe
gillis hurein
Ferdinande van Renynghe
Jean diedeman
0
Nicolays de wulf
0
glillaume tancque
La vefve de gulllaume
de Schryfver
Philippe ferou
0
Piere Bakeroot
0
Jaecque Loys
0
Matthieu boitté
0
Le Sieur pasteur de St Jean
0
Jaque bois
0
Simoen bonte
0
Jean Bonte
0
Jaecque de wachtere
Jean Bap/lste pigoo
paspier Viseur
George Schrevel
0
wahij
Jean
0
Jean thybault
0
Marcq danneel
0
Damoiselle Emmerij
0
Francois Liebaert
0
Jean Bapllste Raule
0

e

Francoise
Jeanne mariage
Jerome

Louison Useel
Marie lupouts
Catheryne haesebrouck
Marie Ruflet
Jaqueline Ligny
Catheryne lefebvre
Jaquemyne haesebaert
.... patyn
Jeanne la Caigne
Christienne Sterckman

petronelle Wyckaert
Jaquemynne Vergheele
0

Marie de vos
Catheryne Snyck
Janneken boudens

Marie Carpentier
petronelle de roode
helene Lucas
Catheryne Viane
Marie pisson
0

Magdaleine Viane
Jeanne Witvoet
Chatheryne Viane
Catheryne Coedts
Jaquemyne berleur
Ame Speerlakens
Isabelle
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Dominicq Reiphins
Nicolas Van Renynghe
Guillaaze Roens
Jaecque Mazeman

0
0
0

Jaquemyne houwens
anne meesse
anne Dumilier

0

Marie...

Le sr pasteur de Notre-Dame

0

Marianne cardinal

Le vice pasteur de Nre-Dame

0

Chris§ne torcij

mre anthoine boucher

0

Marianne boucher

0

petronelle pontfort

0
0
0

petronelle Coels
petronelle verhaeghe

LeSieur michie butsel
André quaghebeur
Le Sieur de la mothe
Le Sieur michie van zande
Jaque Bouve
Henrij vander fosse
La veÍVe depierre
Scherrier
Philippe mazeman
Jean Room
Guislein verelst
Gille Robert
Jean Bap/iste d'hulster
Valentyn vander fosse
La vefve de Jaque vande
winckele
Jean Bartholorreas Raule
Le Srear Jaecque nicolas
Bulteel
Jaecques Scherrier

Charles de Cocq
0
0

Francois becq
0
0
0

0

Jaquemyne Sansen
therese Sarlay
Jeanne becq
anne engels

marie pidts
.... Sanssen
Isabelle winckels

0

Michiel de Roode
Pierre Savate

Isabelle herman
Marianne annoot

francois warneys

Christynne Scherrier

Le Sr pasteur de St-Bertin
0
Pierre Cardinal
Charles de meij
La vefve de pierre de
pierre dan-neel
pierre trissen
Schildere
La vefve de poisbland ?
0
Jean Bapliste vande goesteene
0
Comil Bouve
0
La vefve de phillppe Raule
0

Christienne de Roode
Jeanne eeckhout
Martine moenaert

Jean george

Marie Solier
Marie Riants
Jaquemyne worm

0
0
0

La vefoe manie
Nicolas gontier
N. de Lannoij
Augustyn van damme
Mre Jean petyt
Jean van berten
Benois La va
honore Becq
francois hancx
Jean vande winckele
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Barbe
0

pierre Brocq
pierre meese
0
0
0

andré pillaert

-
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helene taffin
Catheryne wulf
Marie van neuville
Jaquemyne d'haene

?

Marie de..
Clare labare
Christyne de beuf et ...
Íiancoise Carton
Marie Room
Pietronelle du Riese
0

a1

Jurisdiction de Poperinghe
Christien marquaij

Jaque doucy

Pierre de nuwelaere
Jean Bap/lste de haese

pierre wille
vincent binnaut ?
nicolas de wulf
Jean du Callaij
Jaecques Caenen

Jean de

wulf

Jaque Cailliau

0

fils

Catheryne Bemardt

Monica poets
Marie Bervoet
Jaquemynne westeens

de

matthieu
Nicolas pyck
Jacque kesteloot

Louis kesteloot
Jaque le Fantrij
Ferdinande billiau
Ghilein mahieu
La vefve d'andré Lebbe
Pierre metsue
Jacque Verhaeghe

PierceYerbeke
Pierre Vermeulen
Mathieu vande walle
Charles van becelaere

francols hasebaert
Jean grimmenprez
Maillaert Metsu
Jean Coel
Cornil merlevede
0
0

Nicolas george
Jean Burghgrave
0

Pierre Clays
Pierre Verhaeghe
Jean Voorde
Pierre Coel
0

Christien de Schacht

Jaspar Rousseré

Jean ghysele

Nicasen de carne

george vlane

Pierre vermeulen Ë de Jean
Pierre Baes
Jaque mostaert
Jean Christiaen
Vedast spilliaert
Jean Bapli.rte de Carne
La vefve de pierre prysie
Pierrc vanoost
Pierre haesewyn
Nicolas beddeleem
francois Lebbe

0
Jean Picoo

theodor Cocq
Jean sinaghel
0

Marie demans
Marie Burghgrave

Louwyckx
Martine bortiers
Jaquemynne bruynaerts
francoise boussemare
anne

0
... Lameau
... Merlevede

Clare Verhaeghe
Elisabet Room
0
Christienne Enten
Jaequelynne van bilckens
Cornillie heins
margueri ete Ryckewaerts
Marie bossaert
Jaquemyne courtois
francoise haze
petronelle Baes
Janneken Christiaen

Christienne plaetevoet

Michiel verdonck
gille mavault

0

Jaque de waele

0

0

Pierre
Jean dennequin

Marie questroij
francoise de wulf

Jean milleville
Jean swynghedau

Dhorothea Blomme

plerre gardier
Matthieu andries
gillis van Dromme
:eanAe+aesher
Christien huyghe

9

24

0

Marie

Jean bollangier

0

Jaque de Bergh

Marie verhaeghe

Sanren nret Pierre de Prez, de weduwe guislain trissensoone en Jean de Waeghemaecker: "pour avoir esté avecq
leurs charrois au siège de Charleroij" : opgeëist om met wagen en paard(en) materiaal te vervoeren voor het beleg
van Charlcroi SAP 8 a: Stadsrekening 1694, 6l vo
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Michiel van peene

0

Pierre kestelyn
Jean huyghe
pierue barreseele

Pierre de Roo

Nicolas folle
Jean barreseele
Jaque de Sagher

0
Jean Lebbe et

Plerre Lebbe Ís pierue

francoisse poppes
0
0
0

Chaterynne bervoet
0

Louis Lebbe
Jean quaghebeur

0

Matthieu et
pierre pannekoucke

Pierre Rousseré
Jean de Bergh

0

gillis de sagher
Pierre vuylsteker
Jean de hondt

Jean boucquet
Jaque der hille

Anthoine dilsen

?

Jaecque masselis
Jaecque Courlois

0

Jaque luysteker
Josse Blonde

0

Thomas neve
Jean la baere
Jean verboucke
Christien de baene
La v" de nicolas Christien

Pierre quaghebeur
Pierre de Roode
Bavo Bervoet
francois kesteloot
francois demcij
Ignace beel
La vefve Schrevel
Jaque Caura
Pasquier meerseman
Jean tavernier

l0

0

pierre sercie
pierre masselis
et nicolas....
gille de Roo

0

0

Matthieu de baene
Pierre mostaert

Marie herseele

0

francois barreseele
Josse bregoo
matthieu prinsier
Josse waele
francois flahau
Charles Cattry
Jaque de baene
francois toppé
Cornil neve
Charles matton

André quaghebeurro
André Lebbe
Theodor Salomé

0

Jean maertens

Nicolas pittellioen
Jean quaghebeur
Josse bartier

petronelle bameseele

gilles

Matthieu gouwe
francoi s Snellaert
Laureins Sage

albert van peene

francoise delbaere
Chaterynne prevo

0

0

Matthieu boucquet
Jean Caenen

Bartholomeus de Roo
pierre haesebaert
pierre van damme
francois Michiel
Charles thibault
Cornil Carton
francois Comette
0
t)

Martinne Roo
0

Marie de wilde
anne kestels
0

Jaquemynne Carton

Marie bruyne
0

Joanne foins ?

Chatherynne Viane
0
0

Marie Lebbe
Marie quaghebeur
0

Christienne de keyser
Marie marchand
0

Jaqueline Rousseau
Marie haesebaerl
0

petronelle pingues
lievinne Crops
Jeanne touppes
Jaquemyne paive ?

"perte d'un chariot": een wagen kwijt: gevorderd door hct legcr cn niet teruggekregen? Vernield? SAP 8 a, 62 ro
Anderen, zoals Jean de Bergh en Jean Barriseele speelden hun paard kwijt...
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Christienne dromans

Jean ...

Jean de Berghrr

Louis mahieu
Matthieu torront ?

Louis gombert
Albert faes
Pierre Rousseau
La vefve de ghilein

0

0
Jaquemynne Rousseau

0

gtillaume hollebeke

Christienne drie

tryssensoone

gillis mavaut

andre Colaert

0

Tbtal de la 22 e Classe pour Les domestiques : 220 ..........220

f.!

Recapitulation de la capitation du present Rolle
Classes

Taxes

Produit

Personnes

18

10

4

40-0-0

19

6

15

263-10-0

20

3

200

399-15-0

|

2

204

382-10-0

22

1

428

428-0-0

./-

1513-15-0

Total de la Capon de Poperingue: 931

Laquelle sonune de quinze Cent traize Livres quinze sols nous ordonnons
comme payée par Les Redevables mentionnes au present rolle dans
deux paijements egaux (..)
se fera entre Les mains du Receveur dudit bourg (..)

++++

Dit document zou als uitgangspunt kunnen dienen voor een meeÍ omvangrijk tijdsbeeld van het
einde van de 17 de eeuw in onze stad. Ik heb een kleine aanzet gegeven door te grasduinen in
parochieregisters en stadsrekeningen van dezelfde periode. Wat dat kan opleveren, vindt u in enkele
voetnoten.
En clan hebben we in het SAP nog processen, halmen, renten, ommestellingen, moulage, errz, enz-...
Zo veel meer nog om onze voorouders in hun historisch kader te schilderen.
Wie voelt zich geroepen om mee te lezen, en zo dat historisch panorama wijder uit te borsteler.r?
Zo kunnen rve misschien de "rolle" van enthousiaste archiefmedewerkers uitbreiden, om het
speurwerk van Oscar Fiers voort te zetten. Taks-vri j I

ll
26

Zie voetnoot l0
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kofie woordenlijsl.
arpenteur

landmeter

bailly

baliuw

boucher
boulanger

slageq beenhouwer

bakker
winkeliertje,"tenant petite boutique"
winkeltie
knopenmaker
kroeg, herberg
herbergier, waard
hoofdgeld
hoepelmaker
hoedenverkoper
timmerman
voerÍnan, karren- of wagenknecht
wagen- of rij tuigenmaker
koperslager, ketelmaker
kop, hoofd
kantoorbediende bij de aanvoer van het beestenvoer voor het leger
vervolg
touwslager

bouticlier
boutique
boutonnier
cabaret

cabaretier
capitation
cerclier
chapelier
charpentier
charretier
charron
chaudronnier
chef (o.fr)
commis aux fourrages
continuation
cordier
cordonnier
coureur
couvreur d'ardoises
couvreur de paille
cuvelier
échevin
échoppe
échoppier
écrémeur

schoenmaker

loopjongen
schaliedekker, leidekker
strodekker
kuiper
schepen
winkelde

winkeliertje
melkafromer
garen- of nettenmaker
begraveE "puttenmaker"

filetier
fosseur
gantier
garrelier
huissier

handschoenmaker
? gareelmaker ?
gerechtsbode, deurwaarder
dagloner
de helft
Nettenbreier (: mailleur)
kousenbreister
linnenwerkster of - verkoopster
metselaar
schoolmeester
meerderj arig(e)
mand
? mandenvlechter ?
stoffenverkoper
houthandelaar
handelaar in granen
hophandelaar

journalier
la moitié
larceur
larceure de bas
lingère
ma§on
maitre d'école
majeur
mande
mandier
marchand d'etoffes
marchand de bois
marchand de grain
marchand de houblon

SAPpig-Jaargang lX

-

nr.1

-

naart2Q12

tt

Maréchal-ferrant
mèche

médecin
mesure
meunier
mineur
paveur
peigneur
pelletier
pensionaire

potier
poulailler
propriété
répartition
Sage-femme

savetier
second
séparé(e)
serrurier

solliciteur
soyeur, scieur

tailleur
tanneur
teinturier
teinturier sur laine
tisserand

toile
tonneau
tonnelier
tordeur

tripier
tripière
valet de la
chambre échevinale
vendeur de bas
vendeur de brandevin
vendeur de poisson
veundeur de chaux
veuve
vinaigre

vitrier
vivant de

hoefsmid (smid : forgeron)
lont
arts
gemet
molenaar, mulder
minderjarig(e)
kasseilegger, plaveier, straatmaker
wolkammer, hennephekelaar
bontlverker
pensionaris
pottenbakker, handelaar in aardewerk
hoenderverkopeq poelier
eigendom
verdeling
vroedvrouw
schoenlapper
tweede
gescheiden
slotenmaker
veÍzotger van een rechtszaak
zager
kleermaker
leerlooier
verver
wolverver
weveÍ
linnen, lijnwaad
ton, vat
kuiper
(garen)twijnder
pensen(ver)koper,
vrouw die pensen en ingewanden schoonmaakt
bediende van de schepenkamer

kousenverkoper
brandeu'ijnverkoper
visverkoper
kalkverkoper
weduwe
az.ijn
glazenmaker
levend van

Deze lijst is opgemaakt in modem Frans. In de tijd van Molière was het gebruik van accenten nog
niet zo ingeburgerd. Vergeet ook niet dat de klerk die deze bladzijden vulde een Vlaming was, in
een verlranste administratie.

,a
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Godslastering
Hoe sterk de kerk of de religie in het begin van de I Sde eeuw nog juridisch impact had

H.

Vandenberghe

Omwille van de in dank aanvaarde aanwijzing door Gttido VANDERMARLIERE van deze
illustrerende yondst stuurden we hem enkele details van het verhaal. Het meer gedocumenteerde
verhaal wordt hier gepubliceerd.
Het belang yan het verhaal bestaat erin dat heÍ om een veroordeling van godslastering gaat die nog
door de burgerlijke rechtbank behandeld werd in de woelige periode van na de Franse Revolutie
(1702)
Het geeft aqn hoe de Kerk en de staat op dat moment nog heel wat met mekaar ïe maken hadden in
onze streek.

Het document is wel enkele cm dik en volledig in het Frans opgesteld. De lezing ervan kan de
speurder enkele uren zoet houden. \i/ie de besruurlijke inrichting op dat moment uit mekaar wil
halen zou er een serieuze kluif aan hebben, en wellicht toch genoeg stof verzamelen om
gereserveerder over deze periode te rapporteren.

Feiten
In SAP 172lazen we dat Jacques FICQUETD voor 8 dagen in de gariole v/ordt gestopt en 24
gulden moet betalen aan de armen. Het proces is volledig in het Frans gevoerd. De getuigen zijn
Jean BaptistVAN DER CRUYCE, Guille DE PUYDI timmerman, Augustin Frangois HANCX.
Procureur Jacques Cornil BIENCOURT en de amman Elie DE FLOCQ nemen de gerechtelijke
instanties waar. De timmerman vertelde in La Téte d'Or,Hel. Gouden Hoofd, dat hij het kruis uit de
kerk van Sint Jan had moeten afnemen en dat het een extra mooi sculpteerwerk was. FICQUET zat
in de keuken in het café en hoorde het en hij smaalde qu'il tournoit son derrière. Met minachting
zou hij gezegd hebben dat hij het zijn achterwerk zou laten zien ... althans zo erg heeft men het
geihterpreteerd. Het was slechts van hout en dus geen God, trouwens hij zou het graag gebruiken als
brandhout, il chaufferoit son derrière. Op zijn Vlaams hij veegde er ... aan

Voor de rechtbanken
Zljnvader wil de jongeling verdedigen

en vindt het niet kunnen. Hij stapt naar de rechtbank in
4 12 IT02.LELIEGEOIS laat weten dat ze de

Ieperr3. We vinden in het dossier de rekening op

jongen hebben vastgezet omdat hij zou weglopen.
In Ieper, siège Flamingante,wordt er blijkbaar in het Frans gepleit.
Ieper pleit voor de nulliteitr4 van het proces. Er was geen oorzaak en geen reden, ruy cause ny raison.
Alsof dit vergrijp genoeg zott zijn om vastgezet te worden. Er was niet genoeg noch in het bewijs
noch in de feiten. Er was ook geen preuve.
Het vergrijp? Een ketterij? Er zijn theologen die meer ketterijen verkopen. \il/at hier is genoemd is te
licht en uitgelokt.
Zo iets kun je bezwaarlllk pijn veroorzaken noemen. Het was geen crime alflictive. Zo'n
misdadigers moeten de gariole niet in, ze zijn nieÍ onderhevig aan le prise du corps, m.a.w. we
ontnemen hem de vrijheid niet.
Er was u'el een bekentenis, confes.sion, maar geen preuve. Als wou men zeggen, hij herhaalde hier

l2
l3
l4

Verder in de documenten wordt er gesproken van Jean FICQUET, de vader van Piere Jcan, in Casscl wordt de
zaak behandeld van Picrre FICQUET. Over wie het gaat, Jacques of Piene, zou moeten bekeken worden.
Bailiage et siège de la Flandre Flamingante à Ypres.
Nulliteit: men wijst in dat geval op het ontbreken van de essentiële voorwaarden opdat er een proces zou kunnen
gcvocrd worden. Wanneer die er niet zijn, dan is het resultaat uiteraard "O"..
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de godslastering niet. Je kan toch bezwaarlijk sancties nemen voor wat niet gebeurt? Weglopen zal

iemand, die bekent, niet doen. Het is alsof men straft voor iets wat niet gebeurt.
En wat in Ieper wellicht heel goed aansloeg was dat hij geen rasechte Poperingenaar rvas, maar wel
Ieperling, dus waarom moeit Poperinge zich met hem? Er was onder de getuigen ook een
verwijzing naar veronderstelde partijdigheid, cousin issus de germain.l5
Fletproces werd nog overgeplaatst naar Cassel waar de 8 dagen en de boete werden bevestigd. De
verdediging pleitte verzachtende omstandigheden. Het was een jonge man onder invloed van drank
en die zijn straf al gekregen had. Toch rvas het besluit in Cassel 8 dagen en boete dd. 3 12 1702.De
documenten zijn ondertekend door D. VAN EMPEL en J. HAEGHE.

Uitspraak
Doornik bepaalt uiteindelijk dat een verblij f in de gevangenis niet de gepaste straf was. [Iet was
geen crime merite de peine afilictive. De getuigenissen zijn dubbel. De beschuldigde moet met
instemming van de vader gealloceerdt6 worden Ieper had geen gelijk als ze de nulliteit pleitten.
Terloops horen we nog dat de géolier, de gevangenisbewaarder op dat moment, ll 1702, André
GARCY is.
A l'esgard de l'embellisementtT de son espriÍ moeÍhlj estre colloqué|E dans tme place que les parens
trouveront convenable pour éviter ulterieures confusions et sottises, om extremc verwarring en
dwaasheden te vermijden en om zijn gezond verstand terug te vinden, revenir à ses bons sens. In de
documenten wordt door de rechter bevestigd - als verzachtende omstandigheid - dat hij op de goeie
weg is. De rechter kon het voldoende constateren, assez remarquer.
De illustratie hieronder maakt duidelijk hoe het kruisbeeld de devotie bij de mensen blijvend heeft gevoed, De
creativiteit was vaak opmerkelijk vindingrijk. De balken werden gemaakt uit de bakjes van luciÍerdozen en
zelfs muntstukken bleken functioneel (uit de erfgoedstukken van Onzen Heertje erfgoedvereniging vzw.).

ï
r

I

l

5 Cousin issu de germain: achtemeef.
Alloceren: toewijzen. Hier in de betekenis van aan een instelling toegewezen worden

l6
I

7 Embellisement: verÍiaaiing.

l8 Colloqué:
30

gedwongen opname in de psychiatrie.
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Proost! Enkele sporen uit de VIId' tot XVIIId' eeuw
Henri Vandenberghe
Proost! Prosit. Het strekke u tot nut. Met die bedoeling speuren we eens waar we iets over de
proosdij en de halle in Poperinge kunnen vinden. Nu we met ons eigen ogen de hallestenen even
mochten zien, vergeten we niet eerst en vooral eer te betuigen aan onze voorzitter zaliger Germain
SCHOONAER! die de oude verwijzing naar die Halle in het vizier brachtre.

Voorgeschiedenis
VIId" tot

XIIId'

eeuw

In het Cartelarium van D'Hoop20 lezen we dat de proost in Poperinge groot aanzien had. Er wordt
verwezen naar Warnkönig2l die noteert dat graaf Walbert, zetelend in Arques, Poperinge als leen gaf
aan de abdii van Sint Omer (Sithiu) in 65 8 of 668'?2. Karel de Kalc bevestigt deze schenkin g in 877
en in 1107 vinden we de volgende notitie op het moment dat Lambert van Reningelst en de abt rond
het eigendom in Poperinge een regeling uitwerken: De prior van de abdij lviigt burgerlijk recht
over Poperinge en omstreken. Enkel wanneer het over vermindering van recht of leenrechten gaat
blijft de eindbeslissing bij de abt.
In Poperinge bewoonde een proost ruime gebouwcn. Deze bouwsels meÍ de appendentieën
situeerden zich in de buurt van de Sint Bertinuskerk. Binnen dit domein was een gevangenis.
D'Hoop schrijft in zijn inleiding dat in de modeme tijden er ook een abt in het leen van het
Zwijnland woonde23.
De abdij kreeg pas moeilijkheden in 1147. Deze strijd voor een keure eindigde in 1208 als de graaf
van Vlaandercn er zich mee moeide.
Er werd bepaald dat de abt de Poperingenaars zelf in vrede moest laten beslissen. De amman,
preco, mocht zich de goederen niet meer willekeurig toe-eigenen. Het magistraat, cora et juratl de
verkozen en beëdigde oversten, moestcn gerespecteerd worden door de amman. De gcvangenen
stonden onder de bepalingen van de abt en zijn proost. De aangeslagen goederen ofde pandingen
moesten in de proosdij bewaard blijven tot de sentenlie of de uitspraak van het gerecht. Het
eigendom werd in het hofvan de proosdij geërfd ofonterfd. De schepenbank kon oordelen over
manslag of moord. Volgens de kcure van ll47 werd na de uitspraak een luurproefa gedaan.
\n 1232 was de controle van vijf keurheren nodig voor de veroordeling ter dood. Als er negen
tegenstanders waren, dan moesten er acht aantreden die hem onschuldig vonden. Bij valse
verklaring moest hij er negen vinden om zelf niet gehangcn te worden.

Germain SCHOONAERï De economische en administratieve strxrctuur van de proosdij
Poperinge. Calvinistisch bestuur. I 579- I580, 2004, blz. 154-164. We staan uiteraard ookte trappelen om de
confiscatierekeningen te lezen die Stefaan RIEM, een oude lesgever in onze kring, heeft omgezet. We mochten van
zijn artikel ook gegevens ovememen. De rekening werd opgemaakt in Brugge door Pieter MARIAVALE. Het is
tevens uit deze Calvinistische rekening waar onze yriend zaliger Germain heeftgeput(1579-1580).
2Q Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernonl l'histoire et les antiquités de la Flandre,l'è" série:
Chroniques des monastères se Flandre, inl. X[V.
2l Flandrische Staats- und Rechtgeschichte, Í II,2iè*'partie, blz. 64.
22 MaTkADRIAEN schrijft in Nt»i Monasteri, Vol 5, blz. 14 in het jaar 666. We nemen de andere getallen uit D'Hoop

l9 Artikel in de Westhoek:

o.

c.

23 Omtrent het ZwUnland

en de abdij zie inleiding Crooncstucken

XXlll,

Halmen en renten vttn het Zwijnlanrl, Hcnri

Vandenberghe, inl. K. Papin.
de wurproef het middeleeuwse
godsoordee! was, waarbij een beschuldigde zijn hand in het vuur moesl steken, gloeiende kolen moesl dragen, door
hel wrur moest lopen en dergelijke. Bleef hij ongedeerd, dan was hrj onschuldig.

24 In het groot Uitdrukkingswoordenboek 2006 van VAN DÀELE schrijÍi men dat
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Deze bepalingen werden ook voorzien voor diefstal, kansspelen, leugen. Hierin was een zeer vrouw
onvriendelijk detail voorzien vrouu)en die vochten hadden het dubbel aan boete te betalen. Of was
men al voor in de redenering en zag men toen al in dat vrouwen minder vechtlustig zijn?
In de beide keuren, uit 1147 en 12321s, spreekt men van (stille) waerheden2ó. Ditveronderstelt dat
men om de zaken die ongestraft zijn gebleken een bevraging organiseert, algemeen, dus
publiekelijk, waar iedereen vanaf de leeftijd van I 8 tot 60 jaar aanwezig mocht zijn. In 1232 sprak
men van 3 keer in het jaar voor kleine misdrijven en éénmaal voor grotere misdaden.

De baljuw was functionaris, ministrialrs, van de abt, de amman was de rechter over de 1aten,
manants ofgasten uit de buiten, hótes des villages. Er waren l2 raadsleden en 24 notabele burgers,
4 pensionarissen en een feodaal hof. Deze waren gekozen door de abt.
De stad kon iemand bannen. Eens gebannen uit Vlaanderen kon men die niet meer opnieuw toelaten
zonder de toelating van de graaf. Deze regel was ook vice versa. Eens door de graaf gebannen kon
de stad geen amnestie verlenen vooraleer de graafdit ook had gedaan.
Poperinge had marktrecht en vrije vaartrecht sedert I187. Toen werd de vaart gegraven2'. In 1197
werd het vaartrecht tot op de IJzer bekomen en zo kon men naar Nieuwpoort. Volgens
ALTMEYER kwamen er in die periode tot 20 vrachten per dag in Poperinge toe.
De landridders die in Poperinge woonden mochten door de graaf opgeroepen worden en de abt
moest dit controleren. Ze werden niet ingezet voor de generaele oorlogen, maar wel voor de
grafelijke expedities28.

D'HOOP geeft een lijst van de officieren van justitie, ministriales, in de XIIId" eeu'ule. De rechten
van de baljuw zijn, aldus het vervolg van de tekst, beperkt. Het baljuwschap was wel erfelijk
(l192). Alles was uitgestippeld. De ministrialis loram om de tienden op te halen met drie paarden,
als hij er meer mee had, dan kreeg hij haver ervoor. De hulp die hij bood betekende ook logement
en voedsel voor de zijnen. Voor het ophalen van mout kreeg hij rasieren3o. Voor de rust op de kermis
krijgt de baljuw 12 kippen. De amman krijgt niets.
Voor het stro dat hij verschaft ontvangt hij l8 deniers. Hij krijgt verblijf in de buurt van het kerkhof
zonder belasting ervoor te betalen. Op het feest van de Opdracht in de tempelrr krijgt hij in plaats
van stro, 20 sols. Hij moet zorgen voor het onderwijs en wanneer de abt confisceert dan is het
inkomen aan hem. Wanneer de stad confisqueefi dan heeft de baljuw wel zijn aandeel. Vondsten en
achtergelaten goederen van vreemdelingen zijn aan de abt. De baljuw kan geen cijnsgoederen kopen
in Poperinge, maar als minisïrialis krijgt hij wel 4 deniers per koop. Hij doet de oproeping van
soldaten en deelt in de boete.
Einde XIIId" eeuw ( 1 7-05- l 290) geeft de abdij de toelating voor de bouw van de twee andere
parochiekerken. Sint Bertinus was er ongeveer op de plaats waar voorheen de Sint Catharina32 kapel
stond.
25 Latijnse tekst D'Hoop, o.c. Blz. 277 -280.
26 Dit was algemeen recht in die tijd. Deze inquisitoire rechtspraak had verschillende namen '. generaele waerheden,
duergaende waerhede, coies vérités, Jionches vërités, communes yérilés.

27 D'Hoop, o.c. Blz. 262[n 1366 krijgt Poperinge van de abdij te horen onder welke voorwaarde ecn vaart mag worden
gegraven o.a. op de gronden van de abdij.

28 Robert Il (l ll0).
29 o.c.Blz.23. Op diezelfde blz. wordt in de voetnoot ingegaan op de titels baljuw en schout.
30 De rasier is een inhoudsmaat, specifiek van graan.
3l La purification de La Sainte-Vierge. Maria lichtmis. 2 Í'cbnrari,
32 Zie Toponiemen,Henri Vandenberghe. Tussen De zon en De maan lag café Sainte Cathórinc in de Garenstraat. Dit
mag een recente verwijzing zijn naar die kapel.
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XIVd'eeuw
In het stadsarchief berust de akte waarbij de abdij gangmaker is van de bouw van een leprozerij. Abt
is Henri DE COUDESCEURET3 (1311-1314).
Begin XIVd. eeuw moest de koning van Frankrijk, Lodewijk X (1315 en 1317) tussenkomen om de
rechten van de abt te vrijwaren. Na de nederla ag van Zannekin34, 1328, moet Poperinge de abt en
Roi Phitippe weer erkennen3s
De stad wordt door de overheden zodanig belast dat een groot deel van het archiefmateriaal bestaat
in schadeclaims en troepenbevoorrading, dat is voor een groot deel terug te vinden36.
\n 1322 begint de lakenkwestie. Op een bepaald moment gaat de stad Ieper met het bisdom Terwaan
in beroep tegen de abdij die hen wil in de ban slaan37.
Het bisdom Terwaan houdt een zekere Jan DE BACKERE aan in de Sint Bertinuskerk maar dat kan
voor de wereldlijke rechten van de abdij geen probleem zijn, aldus de akte 134 in het boek van
D',HOOP (1333).
In I 344 komt de graaf van Vlaanderen Lodewijk Neve rs tussen in de twist met Ieper38. Ook de
abdij, als Heer van Poperinge, is vernoemd. We halen uit deze akte de naaln van Jehans CANNE
(CAENEN) de monnik van de kerk van Sint Bertinus, Jehans DE LA CLITE, advocaat, Denis
ï/ILDEGAN 5., conselgie4 raadslid, en rneester Jehan BERENGIER, klerk van Ieper. In Poperinge
vinden we Jehan DE LE WEDDE, Lambers DE PROVENDES, Jacques3e SELM en Jacques LE
GRIEI namen die we in enigszins gewijzigde schrijfivijze in de transcripties terugvinden. Verder
noemt men naast de vroeger al gemelde personen Guillaumes DIEDEMAN, Mabers (Mahieu?)
MELIS, schepenen, willaumes BUXORERE, Brixis LE DAMMERE (l) en Jacques DU BROEC,
keurheren.
Het gaat hier om een aanval van de Ieperlingen onder leiding van Jean VAN HAUTEKERKE. De
Poperingenaars staan olv. Jacques BEYTS. Deze laatste moest het bekopen met zijn leven (1341).
Heeft de akte die Willy Tillie ïn de kroniek van GrooÍ-Poperinge cïÍeert met die Jacob DE BETS te
maken? De erfgenamen worden onterfd omdat de abdij wederrechtelijk geschonden werd doordat
hij zich had laten uitroepen tot hoofdman.
De graaf van Vlaanderen komt nog tussen in het geding tussen Ieper en de abdij in 1364. Het proces
handelt over Willem TROOSTE (rnoord op Clays STALINE) gebannen, voorheen Ieperling en nu
Poperingcnaarao.
ln 1372 komt Lodewijk van Male tussen om de rechten van de abt opnieuw te ijken.

33 Wilfy Tlllie Kroniekvan Groot Poperinge, Blz.25.
34 Strijd van de boeren (+ Brugge) tegen Lodewijk van Nevers, Fransgezinde graaf
35 D'Èoop, o.c. Blz. 149-150. Poperingenaars . Willaumes le Graeve, Lamberts Godewin, Henris Betíe, Jaques Selin,
Bautluins le Hertre, Mafoures Wids et Frangois Borghgave, schepenen. et Symons Malin, Jehans De lledde, David
Boid,.Iehans le Werf, Lambers de Proven, des Brisses le Dammere, Jehans Lttdewic et Clais Lescol, keurheers. We
nemen de schrijfuijze letterlijk over uit de publicatie.
36 D'Hoop, o.c. Blz. 19l-192.
37 Willy Tillie, o.c. Blz.27 ,

38 D'Hoop, o.c. Blz. 177.
39 JokentestWe durven deze lezing uit de Receuils omzetten in Jacques.

40 D'Hoop o.c. Blz.

I 83.
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XVd" eeuw
Het bisdom Terwaan regelt de zaak van Jacques DE CONINCK l2-06-1406. Hij zou clericus zijn
en in te Poperinge wonen. Omdat hij de strafrechterlijke regeling van zijn verbanning niet had
onderhouden, werd hij de ogen uitgestoken op de koer van de proosdijar.
Terwaan grijpt ook in en gaat tot de rechtbank in Parijs in verband met de excommunicatie van de
Poperingse deken van de christenheida2, Loys DE MAINBORDE (1416).
Nog in XVd" eeuw (1458) gaat de abt tot in de Grote Raad van Vlaanderen om zijn recht op te halen
in de verlaten goederen van Madeleine, de weduwe van Jean DE DYRE en Christoffel LODYC43.
Johan COLIN is op dit ogenblik baljuw.
De abdij heeft in de XVd'eeuw ook een regeling met het bisdom Ieper in verband met de
begrafenissen. Ghislenus JANSONNE, alias MERSEMAN, rector van de kerk van Sint Bertinus en
Silvester DE BURGUES als pensionaris voldoende geauthoriseerd door de schepenen en
keurheeren van Poperinge zijn vermeld als de actoren. De priesters Stephanus DE MEULENARE
van Sint Bertinus en Georgius DE ZWAERTE van Onze Lieve Vrouw zijn medeactoren. Johannes
OGIER is tegenwoordig bij de ondertekening, Ludovicus LE MIRE, licentiaat burgerlijk recht en
I-ucianus KUIBBE (?), baljuw Guillelmus STALIN cn Johannes BARON, en anderen horen bij de
entourage.
De verbondenheid van de abdij met Poperinge is gcbleken in de herbouw in gothische stijl van de
Sint Bertinuskerk in 1425.

Uiteindelijk wordt de autoriteit van de abt nog eens bevestigd in 1457-8NS4. Alle gilden van
Poperinge onderschrijven een grotendeels Latijnse tekst door in artibus magister Johannes
RUPLE4i en Guillielmus DE SAINTPOL de prebyter Moriniensis diocesís, publicus apostolica et
imperiali auctoribus notarius opgemaakt. De ondertekenaars zijn Petrus DIEDEMAN, Lambertus
MAKEBLYI Wulfardus VAN RIJSEL en Sylvester DE BOURQUES en vele andere.
Eerst worden als present genoemd: Johannes BOVE (Bouve?), de proost, Guillelmus
GRUIBOVAL, armiger, wapendrager, Christiaen WIJT(S), Guillelmus LAMMOET, Quintinus
LAUWERIN, Jacobus MAES, zv. Jacob, die de gouverneurs zijn van de confrerie van Onze Lieve
Vrouw (kapel in St.-Bertinus sedert 1321). Verder nog Christianus WJT(s), Jacob ADAM, Gadifer
DE GAY, gouvemeurs van de Sebastiaensgilde, Guillelmus STALIN, Alardus V/ALINS, Henricus
STALIN, Guillelmus DE CONYNCK alias SOCX van Sint Joris gilde, Vincentius FLOOR,
Johannes PLEIN, Egidius SCAKELIN, Jacobus ROELINS en Johannes DER HAENE gouverneurs
van Sint Vincentiusgilde, Johannes BAES, Johannes VANDEN ZANDE, Petrus CANIN, Ghislenus
BEUTEN, Jacobus BOY van de gilde van Eligius (Elooi), Clemens HAHA, Guillelmus DE VINC,
Lambertus WOLRYC, Vincentius DE BOURCQUES, gouvemeurs van de Sint Jacobs gilde,
Guillelmus de GLODDERE, Georgius Posl Johannes GovARE, Franciscus HELLEBRANT,
Franciscus DE VONT, van de van Sint Jansgilde, Lambertus HELLEKIN, Judocus DE COUTERE,
Johannes MARCELIS, Johannes vAN MESENE, Philippus DE PorrERE, gouvemeurs van de
confreire van de Triniteit, Petrus VAN ORDONERE, Guillelmus VAN HAMELE, Christoforus
I.ODYC., Salomon WENDEMARE (Wemaere?), Johannes ROELINS van de Sint
obrechtsgildegilde, de bakkersgilde, Theodorus ROENS, christianus DE BUC, Gislenus DE
WINNECORNE, gouvemeurs van dc Sinte Catharinagilde,

4l

Willy Tillie, o.c. Blz. 33.
42 De deken der christenheid

is niet de ftlnctie van deken die we nu kennen. De titel was blijkbaar niet onmiddellijk
verbondcn aan een kerk of parochie. Op een bepaald moment woont de dckcn der christenheid op de Onze Lieve
Vrouweparochie.
43 D'Hoop. o.c. Blz.24O.
44 NS: Nieuwc stijl.
45 De latere stichter van de confrerie van het Heilig Sacrament.
Jt
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Gislenus MOENAERT, Guillelmus BEUTEN,gouverneur van de Sint Niclaas gilde, dezelfde
BEUTEN eveneens gouverneur van de confrerie van Sint Barbara, Malinus DE WALLE,
gouvemeur van de Maria Magdalenaa6.
Al deze gildemannen werder. gheboden ler halle om met hun boeken te komen en daar a/s
gouyerneurs ende beleders staen zullen ter cause vander wet.. by den consente vande here en
vander wel .. justiciable te rechle ende te vonesse... Met andere woorden ze werden erkend en
achteraf zal men hen kunnen ter verantwoording roepen (usticiable).
Een document met bekende namen: personen die we ook terugvinden in de oude halmen van
Poperingea?.

Op einde van de akte worden nog eens speciaal genoemd, als vertegenwoordigers van de gilde van
Sinte Barbara: Petrus DE MOL en Laurentius DE CONCINC, alias Socx en eveneens als speciaal
gemandateerd Johannes DE GAY en Andreas BUNDERVOET in naam van Georges CUULSTOOT
van de gilde van Sint Nicolaas, Georges BAERD en Jacobus BOVE van de confrerie Sinte Maria
Magdalena.
Zijn er ook aanwezig , presentibus ibidem discretis viris - de amman die niet zoveel te zeggen heeft
-Nicolaas DE VzuESE, Stephanus BAVE en Johannes DE BOURCQUES, ipsius loci
Poperingensis hostiariis, Poperingenaars. De term discretis viri.s betekent zoveel als we konden ze
niet weglaten en we hebben ze in alle discretie, zonder veel uitleg, erbij gevoegd, onopvallend. De
hostiarii hebben we niet kunnen definiëren. In het Latijns woordenboek is het woord niet te vinden.
We worden vaak verwezen naar ostiarizrs wat dan overal vertaald wordt als poortwachteq portier.
Hier zijn we duidelijk niet bij de exacte betekenisa8.
abt (1473-1492),laat toe van belastingen te heffen op het bier om de gevolgen
van de oorlogen wat te milderen. Een abt met inzicht. Met dezelfde tegenwoordigheid van geest
stelt de abt de hoppekeurders aan.
Jean DE

LANNOY,

XVId' eeuw: Confiscatierekeningen
Begin XVIde eeuw (1529) krijgt de abdij van Keizer Karel V het volledig genot van haar rechten in
Poperinge tegen de raad van Vlaanderen in. Drie jaar later doet abt Engelbert van Spanje zijn plechtige
intrede te Poperinge als wereldlijk Heer.
De feiten situeren zich rond de moord op Bemard WIDOOT door de genaamde Jehan DE WINTRE4'g.
Pieter MARIAEVALE werd ten perso nelicken gheedt upden neghentien.sten in ougst s't' Íachtentich totten
ontfanghe ende tsaisieren vande ghee.síelicke ende weirlicke goedijnghen ligghende binnen der sÍede ende
cuere van Poperynghe resorterende onder de yoors. stede van Brugghe loebehoorende den heere van Sincte
Berlins tot Sinctomuels als temporeel heere der voors. stede ende cuere tan Poperijnghe . We lez.en 1579158050. Pieter moest in naam van degenen die in Bmgge zetelden, ontvangen en aanslaan, confisceren, wat
de abdij bezat.

46 We veronderstellen de leprozerij.
47 Henri Vandenberghe, Croonestucken 35 Halmenvon Poperinge vanaf

1559.

Hostis Lat. vijand. In de engelse literatuur vinden we meerdere verwijzingen. Hostiarius wordt daar beschreven als
een tweederangs gezagdrager. Ze vertalen het als lhe usher'. portier, tweede in rang. We concluderen '. hostiarius zal
wellicht niet de gewone burgcr zijn. Hij wordt in de laatm iddeleeuwse Engelse literatuur samen gcnocmd met de
wapendrager. wellicht in verband met de vijand als ondertoon in het woord.
49 D'Hoop, o.c. Blz. 263-264.w
50 Cegevens uit de rekening, gelezcn door wijlen Germain SCHOONAERT en Stefaan RIEM, berustcnde in Brugge,
stadsarchief, omwille van de periode dat er in Poperinge een Calvinistisch belvind was.

48
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Daar kunnen we dus uit afleiden wat aan de abdij behoorde. Er is sprake van jacht en visvangst, vrije
patriseries', vrijc visscherie, ...
Item de Werschare ende Camere van tcollegie van wetten daer baillius ende schepenen recht ende wet
odministreren neffens de ProosÍyes2.
De Proosthye bewoonÍ bii Jan DE NOOfuMAN sepiers3 der stede van Poperijnghe. Hij woonde gratis
Item een stallekenso onder de Halle daer de inwoonders ende borghers huerlieder wachíe daghelicx zyn
houdende nachÍ ende dach es onverhuerl. Het bleek dat hier niet was voor betaald en tle abdij dus ook niets
kon aangeslagen worden.
Waar ze wel opbrengst van hadden waren de huurgelden van o.a. Jaquemijne Vy'EENweduwe van Pieter
VER WEERE die een huisje onder de halle huurde gheteeckent met A.
Anthuenis CORTYL pachter van een huuseken onder de Halle gheteeckent met C.
Jacob DE HANE eez iaer huushuere onder de Halle
Janneken de wcduwe van Goosen DE VRIJESE bewoonende een huuseken onder de Halle.
Jan DOLF bewoonende een huuseken onder de Halle gheteeckent met E
Gheleyn VAN HONDTSCHOTE in hueren houdende een huuseken onder de Halle.
Ollivier DE CON\1ICK ghetlauwet hebbende de rveduwe van Christiaen VAN DIJCKE in hueren hebbende
een huuscken onder tle Halle
Caerle VAN WAREGFDEM bervoonende een huuseken onder de Halle.
Ollivier WYCKE heeft een stalleken onder de Halle in hueren ghehadt.
Pieter BRU\NEEL als in hueren ghehadt hebbende een stalleken onder de Ílalle.
De abdij werd verondersteld ook inkomsten te hebben van tVleeschuusss
Dierijck LIEBAERT, Christiaen DE VROE, Fransoys DE VROE, Wullem DE ROO, Allaerdt DE ROO, Eloy
MERLEVE, Fransoijs MERLEVE, Jan VAN LOVELDE, Lyoen FAES, Fransoijs HUUS, Fransoys HARDIJ
betaalden ervoor.

Ook in de lakenhalle hadden ze inkomsten. Ze hadden er tmeterschapjó en andere tolrechten
In dat verband wordt Christiaen VAN BEVEREN en de weduwe Caerle LAUMJCK genoemd. Ze zorgden
voor deze inkomsten en dat bracht voor hen twintich ponden grooten sjaars op.
Hiervan onderscheiden had Guiliames MILLECAMP tmeterschap en de Íol vanden ylasse. Het blijkt dat hij
niet betaald had.
Ook de bloedtiende, of de tol vander beestaillie, de belasting op het slachten.
Door Adam COLAË,RT werd volgens de opgetekende gegevens betaald voor de tol van de botermarkt.
Verder was er nog de tol van de Gaernemarcktsl Antheunis DE WAELLY had de bonussen hiervan in pacht.
Daar waren dan ook nog alle keurders: warandeerderssE vanden broode ende biere. Hier kwam o.a. Jacob DE
MEY voor in aanmerking. Bier en drank werden niet alleen gekeurd, er waren ook heffingen op5e. We lezen

5l

Het recht patrUzen te vangen.

52 De abdij beschikte over de rechtszaal.
53 Cipier. De gebourven waren niet meer bewoond door de proost. We zouden kunnen veronderstellen omwille van het
Calvinstisch beleid. Voor de speurder die even in het boek van DECAVELE wil nakijken?
54 Voor de verkoop van waren.
55 Dat vleeshuis werd aan verschillende personen verhuurd.
56 Meterschap: om de taxe te bepalen was het criterium de lengte. Die het meterschap had in de belasting.
57 Guernemarc,t/: markt van vlas, hennep, katoen, wol, zijde ofhaar en derivaten.
58 ll'ar ande e rder: keurder.
59 D'Hoop vemoemt de toelating van Keizer Karel o.c. Blz. 267 (1554) voor f .iaar. In I 6 I 6 zullen ze van Albrecht en
Isabella de toclating krijgen om met de lasten op bier, gedurende vierjaaq de drie beuken van Sint Bertinus te
herstellen.
36
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dat er Calmaegeoo ende afforaegent yande wynen ende

bieren was. Hier ontmoeten we Claijs MELIS

lresorier62 gheweest hebbende vanden iaere *tr acht en tzeventich en
Jan TREVANOIRE in hueren houdende de Schoehalle zonder termyn van iaeren.
Zowel voor het leder (lederhalle) dat diende getreden te worden als het maken van de schoenen werden
bedragen genoteerd.

Een item waar we mettertijd ook ivel eens een speurtocht over zouden moeten ondernemen is de relatie van
de familie DATEN (o.m. Jan DATEN) met dé DAIENU'uit de geuzentijd. Jans is een tijd pachter geweest
van de Coornhalle en heÍ lleechuus, de weegschale ( l5 79)
Naast deze meer heerlijke rechten had de abdij ook inkomsten uit t\ ee hofsteden (48 roeden) aan de
beestemarkt. Ze inden daar de cijns van uit de handen van Gheleyn VANDER MARLE ( 1570).

XVIId" eeuw.
In de farde van de proosdij65(StadsarchiefPoperinge) vinden we volgende Franse tekst.
1620
Item ont trois fonds de terres sur le grand
marché ou que cij devant at este +ha+e cesta un
Halle
maintenant donnez en aÍTentementóó aux héritier
de Jan VANDE GOESTEENE, Jaques
WARNEYS et Guille
DE SWARTE sur lesquels fonds sont basties
trois maisons

,'.*i

|

1,-

-,
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Item ont deux autres maisons audit marché
cij devant nommé enthiois6T het
COORENHUYS
Ou contre lon tenoit la BALANCE

Item deux moulins l'un à I'eau et I'autre à vent68

Mainmorte
Deze tekst is begeleid met een beschrijving van alle goederen die de abdij bezat als gens de biens
de main morÍe" . Wat is main morte oÏ doder hand?

Bourghmaitres et echevins de Poperinghe pour
Satisfaire a l'ordonnance de Monseigneur I'intendant
60 Calmaege: ook camage en cambage'. belasting op het verbnrik van alcoholische dranken.

6l

Afforaege: belasting op het recht van de verkoop van bier en wijn.
62 Tres or ier'. schatbewaarder of pennin gmeester.
63 Er is een begin gemaakt met deze tocht door Germain SCHOONAERT in Westhoek20O7 pg.46-84 Familiale en
sociale conneclies van Pieter DÀTEN, fs. Pieler.
64 Dit hoeft niet dé Jan Daten te zijn

65 S4P466..
66 Arrantentenl: Mct een rente of hypotheek belasten.
6'7 Enthiois: in het Diets.
68 Het artikel in Westhoek maakt melding van meerdere molens. O.a. de Coutermolen, de Schorsemolen en de
Zwiinlandmolen (zie voetnoot l).
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En date de vinght dexième septembre demier en
Consequence de I'arret du conseil du premier de juin
Precedent contenant de faire et exiger une declaration
Des bes biens possédé par tous les gens de mainmorte slj
Est quilz donnent la declaration suivante

Premièrement est I'abbé religieux et couvent de St. Bertins dans St.
Omer sont seigneurs de cette ville dans laquelle ilz
ont haute, moyerule et basse justice6e avecq plusieurs
autres premenes plus amplements reprises par les
couteumes de la ville de Poperinghe emologuees par
leurs altess Serenissimes en I'an XVI'vinght et xxvii febvrier
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In dit document wordt gewag gentaakt van de goedcrcn van de gen.r de main morÍe

69 Duidelijk met alle rechten: hoog, laag en midden recht
3B
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Betekenis
We leiden eruit af dat de abdij van Sint Omaars verschillende lenen had in Poperinge. Deze akte
werd opgesteld omwille van de regeling ter gelegenheid van het optreden van de intendant van de
Franse koning. In dat kader werden de goederen getaxeerd die vielen onder de gens de main morte.

Wie lenen had die was via costuymen of via de gangbare wet geconfronteerd met bepalingen om het
recht te laten gelden. Men kon niet zomaar zijn goederen kwijt geraken. Het erfenisrecht
evoluecrde. Trouwens de bepalingen wijzigden nog onlangs.
In het verre verleden was er gelyoo nÍerecht verbonden aan families en clans. Het bezit van de
familie, het vee, de tenten, de wapens en de werktuigen, juwelen en cultusvoorwerpen, werd
beveiligd en bleef in de familie, ook als de pater fomilias,heÍ stamhoofd, stierf. Hij werd
opgevolgd, meestal door de oudste zoon die het recht van de eerstgeborene had. Daar kon wel iets
scheef lopen. Al in het Eerste Verbond van de bijbel tl wordt er een loopje mee genomen. Het
verhaal van JacobTo en Esau, de rweelingkinderen van Isaac en Rebecca in Genesis 25.25, vertelÍ
hoe Esau, de eerste die de moederschoot verliet, zijn eerstgeboorterecht weg schonk voor een bord
linzensoep met de woorden Ach. ik ga toch dood, wat heb ik daaraan!
Toch gold dat eerstgeboorterecht niet altijd en overal: de Salische l/el (Franken) verdeelde het bezit
onder de zonen en dat leidde tot versnippering, maar soms ook tot hereniging als een lijn uitstierf en
het bezit wecr aan een van de oorspronkelijke broers toekwam.

In de Fransc feodaliteit was erfopvolging in vrouwelijke lijn niet uitgesloten. Denk aan Margaretha
van Male, begeerd door zowat alle koningshuizen. Men hoeft- zo z,egt de geschiedkundige - niet
mooi te zijn. In België is de troonopvolging in vrouwelijke lijn pas in l99l goedgekeurd.
Toen de bevolking en de maatschappelijke veranderingen toenamen stapte men over van een
feodaal stelsel - met vazallen en leenheren - en dan werd de wettelijke regeling ingewikkelder. Als
de Franse koning een leengoed, zeg maaÍ Vlaanderen, te leen gaf aan zijn vazal, de graaf van
Vlaanderen, dan hield dat in dat diens wettigc erfgenamen het leengoed zouden erven. Enkel indien
de lijn uitstierl indien er geen wettige erfgenamen in rechte lijn waren, kwam het goed weer aan de
leenheer toe. Men noemde dal la main morte, de dode hand, er was immers geen 'warme hand' om
te ervenTl.

70 Er bestaan in het Eerste Verbond twee verhalen om deze erfenispassage te illustreren. In het ene hield Jacob bij zijn
geboorte de hiel van Esau vast om zijn tweelingbroer voor te zijn. Dat was de reden waarom hij Jakob werd
genoemd, hieltjeslichter. ln het andere verhaal gaat om die linzensoep.
7 I We lezen op een Franse genealogische site van I'Alsace omtrent mainmorte: " Ce droit ancien provient de la
condítion servile de la personne. Au Moyen Age, le mainmortable appartenoit corps et biens (Leib und Gut) à son
seigneur. La personne corvéable ne pot ,ail tronsmettre son patrimoine qu'à ses enfants tivanl qv€c elle. Le servoge
s'élanl adouci aafil clu temps, la mainmorte se lransJbrmu en luxe (lue le seigneur percevait au tlécès tlu sujel; elle
íut abolie par Louis -Wl en 1779. L'origine du ntol, selon le Diclionnaire Universel de 1731, vient "de ce qu'après
la mort d'un chef de famille sujet à ce droit, le Seigneur venoit prcndre le plus beatt meuble qui étoit dans sa
maison, ou s'il n'en ovoit poinl, on lui ofii'oiÍ la ntain droite dtt mort, pour morquer qu'il ne le.sen,iroil pltts".
Letterli.ik main morte.
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Uitbreiding
Dat begrip heeft twee belangrijke uitbreidingen gekregen in de loop van de geschiedenis.
- Primo: de onderdanen van de leenheren en hun vazallen, de lijfeigenen (Leib und Gut) die
konden wel bezittingen verwerven tijdens hun leven, maar na hun dood verviel alles weer
aan dc heer. Mensen die geen erfenis konden nalaten, die geen testament mochten maken,
noemde men /es gens de la maín morte. Lljfeigenen mochten ook niet trouwen met iemand
van buiten het leen (formariage). Zo vermeed men dat een deel van het goed naar een
andere heer zou overgaan ofnaar een vrij e stadsbewoner. Soms kon een gegoede onderdaan
dat recht afkopen, hetzij om te trouwen buiten het domein, hetzij om te erven. In dat laatste
geval nam de heer genoegen met een deel van het erfgoed, bijvoorbeeld een deel van de
meubelen of het beste stuk vee: droit du meilleur catel72. Later werd het systeem van de
main morte voor de inwoners van een regio of een land stilaan vervangen door een belasting
op erfenissenTr, zoals wij dat nog altijd kennen.
- - Secundo: mainmorte of mortemain kreeg een enigszins andere betekenis op het ogenblik
dat de Kerk verwierf van de leenheren, in ruil voor geld of diensten. Aangezien priesters en
monniken (althans in principe en de iure) celibatair zijn en dus zonder afstammelingen,
moest volgens de gelvone regels het bezit van kerken, abdijen en kloosters bij het overlijden
van de abten en bisschoppen overgaan naar de heren van wie ze het in leen gekregen
hadden. Dat zou het einde ziln van deze instellingen. Dat was evenzo van hospitalen en
andere verenigingen, lvaarbij er verscheidene eigenaars waren of waar gemeenschappelijk
bezit was. De leenheer en later de koningen zagen af vanhw droit de la main morte en
hieven in ruil een belasting: een amoríissement. We vertalen : het afschrijven van de waarde
van ietsia. Na een betekenisverschuiving ging men bezittingen die net niet onder main morte
vielen, precies die naam geven, main morte: heÍ onroerend bezit van religieuze
gemeenschappen, kerken, kloosters, abdijen, hospitalen, scholen.

In ons land genieten de erediensten, scholen en klinieken nog altijd van de vrijstelling van
grondlasten.

20 september 1680
De toenmalige Franse koning rvou de goederen van Sint Bertinus ook in Poperinge in kaart brengen- Hij stuurde zijn
intendant om dat te regelen.

De lenen
Aiant une cour feodale de la quelle sont tenues et relevants vinght et quatre fiefs75 dont vingt et trois sont situes dans la
et jurisdiction de Poperinghe.

ville

Uit dit bezoek zijn notities geregistreerd. We maken hier een kort overzicht.
Deze lenen en het hofhadden duidelijkT6tienden genoteerd (Ontvangsten 1661),jachttiende (1662),
72 IIet

beste catheil: we denken bij dat laatste woord onmiddellijk aan het Engelse cattle, vee; de oorsprong ligt bij het
Latijnse caput, hoofd ofkop; kapitaal heeft de zelfde oorsprong, vee betekent immers het belangrijkste deel van het

bezit.

73 We denken hier spontaan

aan de term issuerecht, dat in het WNT wordt omschreven als Voorheen zeker recht,
geheven door een stedelijk bestuur von vermogens die uit de stad worden gevoerd, o. (t. vtln erfenissen in de stad,
die aon per.sonen daarhuiÍen toevallen (VERDAM 3, 970); voor een nog nadere omschrijting en tevens voor de
geschiedenis van dií recht, zie bij STALLAERT 2, 14.
74 De beteken isverschuiving bracht mee dat bezittingen die net niet otder muin morte yielen, precies die naam krijgen,
main morte, het onroerend bezit van religieuze gemeenschappen, kerken, kloosters, abdijen, hospitalen, scholen.
75 De abdij had dus 24 lenen waarvan 23 in Poperinge (SAP 466d). In de gegevens van Stefaan RIEM is er sprake van

20.
'76 SAP 111,.
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bloedtiende (1681), kiekens, koolzaad en hoektiende (1686); hoppetiende (1733'1757,Dom
Laurent CUVELIER, callemage en afforage'7 (1786, hier zijn de herbergen vernoemd), terrier met
heerlijke rente (1707). Hier zijn vermeld de Hamhoek, de Couttere (aan de coutterbrugghe, 22
roeden, driehoek), Grote Martkt (Noord aan volgende tegen de steenbrugge, volgende en volgende
de visschemart), Noordstraat (waar Van Renynghe de Voxvrie stierf, oost de straat, zuid
vijverstraatjeT8, west de beek), Overdam'e 162 roeden, Noord Gillis VANDE ZANDE, zuid Michiel
DE CLERCK), Vlaminckstraade (school, oost: straat, noord: den Here). Tenslotte hoott bij de
inkomsten van de abdij ook de Portion CongrueEu van St.-Bertinus ( 1 773 - Pastoor Jacques
Bemardus V/AIERSCHOOI vermelding van de fondatie Gilbertus DE RUPPEL (1472) - St.-Jan
( 1688f1.

Toelichting
In de Farde H van de hierboven vermelde bundel krijgen we wat toelichting.
Het gaat om de ordonnantie beÍeffende de goederen in dode hand
De goederen behelzen prévoté, dismes, censses, terres, bois, drois, seigneriaux, recoqoisances,
rentes, foncières, deux moulins: I'un a eau et lautre a vent.
Ook une cour féodale , met 24 onderlenen met geringe waarde waarvan 23 onder Poperinge en het
andere in Haringe. Hier zijn met name vermeld:
de wed. Marie COELENS, zonder erfgenamen gestorven waardoor er 3 vierendeel /z aan de
abdij vervielens2.
Jacob VAN HONSCOTTE, zonder erfgenamen gestorven waardoor er I gemet t/,
vierendeel hoppe + rente van 6 gulden aan Nicolaas BEKE aan de abdij vervielen
idem, 3 vierendeel tuin met de Sint Sixtusstraat, zuid-noord, oost palend aan het land van
het kind van Pieter MAECKEBLIJDE
Franchois SPINOSA, op de Mesenstraat erfenis van een huis met tuin, waar het hospitaal
een rente van l0 gulden op heeft. Deze erfenis is in proces door een mogelijke erfgenaam.
- Jean DE BOUCKERE, op de wipperhoek I gemet + Yz . zud aan Guille I{ANOSTE
- Christiaen CASSELE, twee lijnen hoppe, voor de sffaffen die hij als crimineel kreeg,
77 Cal(e)mage en affo(u)rage : blijkbaar taxe op het debiet en wellicht de sterkte (calmage: vermindering) van de
drank.

78 Vijverstraatje is het straade
79 Boeschepestraat.

dat naar het walergat liep, nu naast Skindles.

80 Portion congrue is Franse term voor wat de abdij van de ontvangsten overliet aan de ondergeschikte (priester) die de
tienden in onwangst nam. Congrue wijst op portie die de priester nodig had om te overleven, dat mocht hij
afhouden. Dans de nombreuses paroisse de France sous l'Ancien Régime, lo díme n'est pas pergue direclemenl par
le curé mais par de grosdëcimaleurs appelés curé primilif: ceux-ci reversenl au curé desservont une partie de cette
díme appelée la porlion congrue, qui comme son nom l'indique, à l'origíne, doit permettre ou prélre de vivre
convenablement Le montant de cette portion congme a évolué. Un édit royal d'avril 1571, la fixe à 120 livres; une
'l
déclaration royale de décembre ló34 alloue 200 livres aux ourés sans vicaire et 300 livrcs aux autres. En mai 768, à
conditions de renoncer à d'autres taxes, les curés regoivent 500 livres et les vicaires 200. Les parlements refusent
d'enregistrer l'édit en arguant de la faiblesse de la portion congrue au regard des dépenses normales d'un curé
(alimentation, habillement, domestique, cheval). En septembre 1786, le roi octroie 700 livres aux curés et 350 aux
vicaires. L'édit ne fut pas appliqué en Bretagne oÈ il ne fut enregistré qu'en mars 1789 par le parlement! A cette
occasion, trouvant la charge trop lourde, de nombreux "gros décimateurs" abandonnèrent leurs dimes aux
desservants. In de XX'i' eeuw was de tussenkonrst ook weer niet groot genoeg. De cahiers de doléances van de
derde stand van 1789 vroeg een verhoging tot 1200 ponden. De naijver tussen curé primitif(hogere geestelijkh€id)
en de lagere geestelijkheid, prëtres desservunts had een wezenlijke invloed op de spanningen van de eerste maanden
van de revolutie in 1789. Reeds in D'Hoop, o.c. Blz. 86 I224 is daarover sprake).
8l Over de Ruple is er door K. PAprN een artikel geschreven: Guilbert de Ruple. Biografie van een topnran uit de
Bourgondische financiële adninisttatie, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te
Gent, LIII, 1999, p.99 e.s.
82 Onder de mainmorle vielen.
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waarop tlvee renlen rusten, een van zes en een van zeven gulden.
Op proceskosten van hekserij (sortilège): 2 gemeten land het zesde van twaalf die nog niet
zijn verdeeld en behoren aan die heksen. Die onkosten zijn nog niet betaald.
Van de bouw van Sint Joris83 waar ze nog betaling moeten hebben van 1040 gulden.
Gedagtekend 8 oktober 1680. Ze beweren 8 à 900 jaar Heer te zijn van de heerlijkheid.

1620
Ter vergelijking: de documenten van 27 februari 1620 geven de toestand iets vroeger.
Ze hebben een proosdij die ongeveer 3 gemeten groot is. Ook Sint Joris is aan hen. Daarbij zijn er 8
roeden waarop Daniël LE ROY een huis heeft gebouwd. De hallen zijn gegeven aan Jan VAN
GOESTEENE, Jacques WALLEYN en Guille DE SV/ARTE. Ze hebben er drie huizen op gebouwd
en daarbij twee andere huizen nomé enthois het Coornhuyssa ou contre lon tenoit la balance,, dus het
Korenhuys en daartegenover De Schaal. Er zijn nog verschillende renten. Hier worden ook de twee
molens genoemd: een à 1'eau en de andere à vent85. Alle tienden zijn geschat op 5000 pp.
Het Spinosahuis, wat hierboven ook al is genoemd, in de Mesenstraat en het huis in de
Vlamingstraat van de overleden Jan LOYS, 30 roeden horen bij de eigendom.
Verder is het Rekhof, waar op een gemet kleine huisjes staan voor de mamontiers et pauvres gens,
bezit van de abdij. 1 gemet en 205 roeden hoppe + 2 gemeten gras horende bij deze hoppevelden cn
nog 2 gemeten hoppe.
De abdij vooÍzag in bakstenen en had een hricÍerie.
In de Edewaarshoek:
9 gemeten I 00 roeden gras + 4 Y, gras,6 gemeten gras langs de rivier, beheerd door Jan LEBBE, zv.
Frans. Joos RAMAULT heeft ook 1 gemet in die 9 gemeten gras.
Langs de Couter samen met St.-Georges ookT t/, gemet gras.
217 roeden gars in de Edewaarthoek die eveneens sErmen gaan met St.-Georges.
In dezelfde ook vaag86 '. t/z gemet * 4 gemeten 1 lijn en 90 roeden + nog l1 vage stukken.
In de Oosthoek
6 stukken.

In de Haehebaerthoek
4 stukken, waarvan een kan opgeëist worden met name g...veldeken87.
In de Lissenthoek
8 stukken.
In de Wipperhoek
1 stuk.
In de Hellehoek
5 stukken.
In de Schoudemonthoek
8 stukken, waarvan een drie vierendeel samen met Nicolaas BEAUWARE (droit d'Espagne)
En op de Rue de Baillieul 180 roeden.
83 Het gebouw waar nu het níeuwe stadhuis staat. Het klooster uit St.-Omer noemt het ook Saint Georges.
84 Werd gekocht in 1432.
85 De situatie van de molens ten tijde van de notities van Pieter MARIEVALE: tAmbacht vande hwetters hebben een
Schurse muelene yanden voornomden proosÍ in hueren verclaersen betalynghe ghedaen thebben vanden jaere .rt
achlenlzeventich ghevallen te Bamesse par acquict. Daeromme alhier - Ilem Adriaen VLAMIJNCK nuelenare in
pachte houdende de Zwyntlandl Muelene metvier ghemeten en half lants behuusl ende behooft verclaerst
betalynghe ghedaen thebhen vandenjaere m' achlentzevenlich par acquicl Daeromme hier - in pachte houdende de
watermuelene ende wynlmuelene ghenoempl de Couíer Muelen met zeker porlyen van lontle medeguende de somme
van twintich pontlen groolen spruutende over twee halfie jaeren mttelenpacht ghevallen te Kerstmes-se u"
neghenentzevenlich ende Sincljansmesse .n/ tachlentich Dus compl hier over teersle van tneghenste jacr ghelycke .
86 Vaag, dus onbewerkt, vandaar zonder opbrengst of inkomen.

87 Moeilijk leesbaar.
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In de Eekhoek
I stuk vaag.
In de Hamhoek
7 stukken, waawan een vaag.
In de Peselhoek
4 stukken.
Daarop volgen de Bossen.

Betwistingen
We kunnen ook een

blik werpen op de problemen die de abdij had in de westhoekss.

1640
Abt tegenAndries MASSELIS
1755
Tegen wed. Passchier DRUANT
1737
Tegen Hanx de TONLIEU
1613
gronden
Verkoop van
Molenwal VLAMINCK, biertaks voor St.-Bertinuskerk,
1627 vetpacht
Maatrecht van granen
1682
Monstrancese van Sint Bertinus meegenomen door de paters
1646
grond
pacht
Penitenten
vuilebeke
in
aan
aan
de
Palende
Musicerendene') vragen g'atificatieet van de confrérie van het H. Sacrament.
Verzet tegen de collecte des tailles et impositions, pointingen en zettingene2
1649e3
Problemen met de jeunesse die stenen door de ruiten gooit
Omtrent de presentwijnenea.
114l-1742-1147 (molage)
Geschillen met magistraat
1677, cleene wet
Geschil ivm. Pollinkove, rond het heffen van tienden
discussie rond behoud
rond
de
eed
van
de
messagier,
discussie
Het benoemen van schoolmeester,

previlegie

1742
betalen
proost
moet
moulagerecht
Ook de
Verpachting Groot Sint Jorishof aan J.B. BRISMAILLIE
Proces rondpoinringhenej

van

1747

1745

1740-1744

We ontdekken dat de proosdij gedeeltelijk gebruikt werd voor stadhuis. Als de stad gebouwen van
de proosdij gebruikt, dan moet de abdij geen pointing betalen voor het gebouw dat de stad gebruikt.
Als de stad de gebouwen verlaat dan wil de abdij poinling betalen. Dan moet de stad het gehele
gebouw aan hen laten.

88

SAP 466r. K en M.
89 De monstrance is doorgaans van edel metaal en wordt gebruikt als houder voor de geconsacreerde hostie bij de

9O

9l
92

93
94

95

aanbidding van het Allerheiligste. Veetal is die in de vorïn van een kerkgebouw op voet waarin een ronde opening is
voorzien om de hostie in passend doosje uit te stallen.
Musicerenden: die de muziek verzorgen.
Gratificatie: een volrn van dankbaarheid, wellicht vergoeding, zeker erkenning.
Pointen ende settingen: Pointen: WNT. Reeds in de Middeleerwen een bekende term in Vl. België, die betekent: de
som bepalen die ienrand in zekeren hoofdelijken omslag moet betalen. Setting: Officieel besluit, oJrtcieele
verordening m. beÍr l. het aandeel dut doctr een parliculier of door een geheele gemeenschap in een bep. belusting
betaald moel worden. Invl. bronnen vaak in deverb. poinling en zetÍirtgHier is een klein zegel aangehecht, zie aíbeelding
Vanafhier SAP 477iL.
Vanaf hier SAP477t O
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Zegels
Een apart item, waar we de specialist Dirk HILLEBRANT moesten voor raadplegen was de vondst
van een zegel van een abt. Dit is de commentaaÍ die ons bereikte.

from: Dirk Hillebrandt
Sent: Monday, April 11, 2011 8:12 PM
Het wapen in kwestie is dat van Antoon Lauweryn (Antoitte Laurin), abt van de Sint-Bertijnsabd ij van 1641
tot 1650: in keel een golvende dwarsbalk van vijf stukken van zilver en van lazuur, vergezeld in de
rechterbovenhoek van een vijfpuntige ster, in de linkerbovenhoek van een wassenaar en in de punt van een
lelie, alles van goud*.

Over de familie:
Nadat in de l4d" en de

I 5d" eeuw de gebieden langs de

Westerschelde door een reeks zware stormvloeden waren

verzwolgen, volgde er een grootscheepse
herinpolderingscampagnc. Waar ooit de grote heerl ij kheid
Watervliet had gelegen, werd die inpoldering vanaf 1497 ter
hand genomen door Jeroen Lauweryn, raadsheer, kamerling
en algemeen schatbewaarder van Filips de Schone, hertog
van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Nadat de werken
in 1506 waren afgerond, stond de hertog de vrijgekomen
gronden aan de familie Lauweryn af, waarna er verschillende
nieurve dorpen rverden gesticht. Eérr daarvan, het huidige
Sint-Laureins, draagt de naam van de lamilie. Het gebied
bleefaan dit geslacht - dat zijn naam verfranste tot Laurin tot Franqoise Lauweryn in 1609 huwde met Maximilien Le

Bauf.

Het kleine zegeltje dat we ook willen meegeven is de
klassieke vormgeving van het stadszegel XVIId" eeuw,

96 Bron : Alexandre HERMAND en Louis Deschamps de Pas, " HisÍoire sigillaire de la ville de SainÍ-

Omer",Parijs 1860, blz.
44
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De Schuppenier
H. Vandenberghe

l'

De Leugenbeek of de l;uylebeek, ooknog de Vijveràee,t genoemd tvas de beek die varl de
Paardenmarkt, marché aux chetaux, naar de bleekweiden op de kouter liep. Deze beek gaat onder
de huizcn door naar het park. De Sint Jansvijver op de Paardenmarkt bevond zich aan de kant van
het huidige restaurant Pegasus.
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Germain Schoonaert schreef.
H. Vandenberghe
We kunnen in WesthoekeT meerdere artikels lezen van de hand van onze erevoorzitter
Germain Schoonaert, zaliger memorie. We beperken ons tot dit tijdschrift alhoewel Germain
ookinAan de Schreve, het schoolblaadje van het Sint Stanislascollege schreef.
We herinneren ons de cultuurtrofee 2004 waarin met deze woorden de feestviering werd
beschreven.
Onze ere voorzitter krijgt de troÍèe voor cultuur 2004.

o
.
.

.

24062005
Cultureel Poperinge was ten stadhuize om hun celebrandus 2004 te vieren. Germain
SCHOONAERT werd gelauwerd. Twee verenigingen hadden hem voorgedragen. Het
had amper, volgens de offrciële woordvoerder, cubeco (cultuurbeleidscoördinator)
Bart Wemaere, de canonieke weg van nominatie en acclamatie nodig om beslecht te
worden. Germain kreeg van de kunstkring en van de Vrienden van het Poperings
Archief de krans.
Germain SCHOONAERI heeft inderdaad voorzitter Gilbert Reniere opgevolgd in de
kunstkring en hij werd ook voorzitter van de VPA. Zelf geen schildeq behartigde hij
met passie de kunst en via paleografische en archivalische pelgrimages lauwerde hij
de geschiedenis van Poperinge. In zijn narede wees hij erop dat het Poperings
Archief wacht op vorsers, dat de stad daar impuls kan aan geven en dat hij door
zoveel mensen op weg is gezet. Germain is en bliift de eenvoud, de rust en het
evenwicht in cultureel Poperinge.
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Op internct htto://www.uncius.be/wh7/Publicaties wordt heI tijdschriÍi doorgelicht
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Abdijrevolte bij de Benedictijnen in Sint-Omaars 1492-1493
abdij geschiedenis; St-Omer; Sint-Oma ars, 2002, 187 -192.
Boudewijn Woestland, kostschoolhouder in Diksmuide I549-ca 1553, schoolmeester in
Poperinge 1553-1559 en notaris in leper 1573, 1577.
familiekunde; levensloop; Diksmuide; Poperinge; Ieper;
Woestland, 2006,65.
De economische en administratieve infrastructuur van de proosdij, in de stad en de
heerlijkheid Poperinge, in calvinislische handen I oktober I579-l 580
abdijgeschiedenis; Poperinge, 2004, 1 53.
De pastoors van de Sint-Janskerk in Poperinge tijdens de reformatie Meester Mattheus de
Gay, pastoor van Sint-Jans in Poperinge 1542, 1550- cal575 Heer Wllem Dol, pastoor van
Sint-Jans in Poperinge ca 1575-1580
godsdiensttroebelen; l6d" eeuw; Poperinge; De Gay; Dol,
2002,81-93.
Een blik op de familie Speelman
Familiekunde, 1997 12, 67 .
Een Poperingse saye voor mijn heere van Maroilles 1577- I 580
Poperinge; Maroilles, 2003, 21 5
Geloofstwijfels of ge loofsafial I 5 5 9- I 5 64
godsdiensttroebelen; l6d" eeuw, 1999, 97 -106.
Heer Dierick Haeuwe, pastoor-deken van Belle tijdens de prereformatie 1559
godsdiensttroebelen; l6de eeuw; Bailleul; Belle; Haeuwe,
2001,24-30.
van
de
Masemans in de I6d" eetrw
Hel turbulente leven
l6d" eeuw; Mazeman, 2005,47 .
Meester Jacob De Pape Poperinge ca. 1480 - Ieper ca. ./555. Priester, schoolrector, dichter,
auleur van historische evocaties en pleitbezorger van het lepers armenreglement
familiekunde; levensloop; priester; Poperinge; Ieper;
De Pape 2000, 130-171.
Meester Pasclmse de Zouter, moniíor te Gent 1518, schoolrector te leper I 524 en pdstoor
aan de Sint-Janspctrocltie te Poperinge 1528
familiekunde ; levensloop; Gent; Ieper; Poperinge; de Zouter,
1998,67-70.
Nicolas Bazelius, de Nostradamus van het Westkwartier
familiekunde; levensloop; l6de eeuw; Bazelius, 1996, 43-97.
Nicolas Bazelius, de Nostradamus van het Westla,l,arÍier, enkele aanvullingen
familiekunde; levensloopl 16de eeuw; Bazelius, 1998, 124.
Onderwijsstrucluren te Poperinge in de l6d" eem,v: Deel I: Evolutie van de
onderwijsvoorzieningen. De proosdijschool. De hooghere scool. De cleene scoolen.
InlellecÍueel netwerk in Poperinge. Poperingenaars qqn de Leuvense universiteit.
Zangonderricltl voor koorknapen en andere musisclrc expressies. De Graetrwe Susteren
alleenelyckdochterkens leerende. De aenne schole (1542). De ambqchtelijke opleiding. De
Wildeman,eendubieusgeschenk(1561-62)[p 165J Deghemeenescholevanderslede
(1568.) De moedertaal in het onderwíis van de l6de eeuw
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onderwijs; 1 6d" eeuw; Poperinge, 2001, l2l-185.
Ondenuijsstructuren te Poperinge in de l6de eetny: Deel II: Catechisatie, Reíormatorische
invloeden en zondagsscholen in de l6de eeuw. Gezinscatechese, predicatie, zondagse lering
en prereformatorische belnvloeding (1500-1560). De lange zoehocht naar een
eenheidscatechismus. De verspreiding van dwijkende leerstellingen in het ondenvijs in het
Westkwartier (1530-1560). Catechisatie in het slop en reíormatorische opmars (15611568). Oprichting van de zondagsscholen (1569). Zondagsscholen en verboden spelen
(1573. Zondagsscholen in de kiem gesmoord (1578). Katholieke restauratie (1584-1590).
Catechisatie van de jezuleten in de Sint-Janskerk (1590-1595. - De parochiale
zondagsscholen van de Contrareformatie
onderwij s ; I 6d" eetnv; Poperinge, 2008, 7 -65.
Onderzoek naar de familiale en sociale connecties van Pieter Daten fs. Pieter in Poperinge
1550, 1564, 1566
l6d" eeuw; Poperinge; Daten, 2007, 43.
Pieter de Vriese, stadsschoolmeester in Poperinge 1569-1576, drukker, boekhandelaqr en
boekbinder in leper 1576-1582
godsdiensttroebelen; l6d" eeuw; Poperinge; Ieper stad;
De Vriese, 2002,44-50.
Pieter Meganck, schoolrector te Ninoye ca. 1 5 10, Komen ca. 1 5 20, Poperinge ca. 1 5 29l536,Ieper 1536-1538, Zillebeke? 1514, Rijsel 1549 en Menen +1560.
godsdiensttroebelen; l6d" eeuw; Ninove; Komen; Poperinge;
Ieper; Zillebeke; Lille; Rijsel; Menen; Meganck, 2001, 87-98.
Pieter Waels, geboren in Houtkerke, verkondiger van de nieuwe leer, in de schaduw van
Siní-JanskerkÍoren te Poperinge 1566-1567, rebel in het Westhuartier 1567-1573 en
landbotrwer te Poperinge I 57 3- I 5 74
godsdiensttroebelen; l6d" eeuw; Houtkerke; Poperinge; Waels,
Westhoek-Jaarboek 1988, JB5, 129
Poperingse wevers gefnuikt doorfrauduleuze en gewiekste lakenhandelaars van de Spaanse
Natie in Brugge 1522
Poperinge; Brugge, 2000, 45-49.
Te Poperinge zat het venijn in de wijn 2e helft l6d" eeuw
l6d' eeuw; Poperinge, 1999, 139-146.

"Wq" gie"
Dat men aan de andere zijde van onze landgrens, druk bezig is, de akten van het noorden te
digiÍaliseren.
Klappers zijn meestal van 1800 Íot ...
Maar nu vind je er reeds enorm veel akten, r'an voor deze jaren, deze zijn meeslal niet geklapperd.
Weet dat daar ook de kadasterkaarten te yinden ziin. De oudsÍe reeds uit 1809.
We moeten wel toegeven dal je wat moet zoeken, Lnqar wie zoekt, die vindt
En dit op de siíe
e srtemenlules.
59.
en vanuil je luie stoel, geef toe
Je kan ook yanaf onze site doorklíkken mochÍ .ie dat wen.sen.
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AGENDA
ABONNEMINTEN

Lessen oudschrift 2012

Een abonnement op Sappig bevat 2 numtncrs pcr
jaargang, san'rel1 on-qeveer 80 pagina's.

AGENDA

Een abonnernenf kan u bckomen door een eenvou-

. dinsdag

dige oversch rijv ing.
De abonnenrentsvoorlvaarden voor onzo zovende

J aryang zun:

06 maart 201 2: om 20 uur,
Stadsarchief Poperinge, les oudschrift

. dinsdag 03 april 2012: om 20 uur,
Stadsarchief Poperinge, les oudschrift

AbonnementenBelgië:

..

10,00 euro overschrijven op rek. ?38-0059162'14,

t.a.v. De Vricnden van het Popcrilrgs Arr:hief vnv.
VlarneÍingserveg 8, 8970 Poperinge (Rcningelst),
rnct vcrmclding van ".fiidschrift SAPPIC - lidgeld

.

.

.

dinsdag 08 (!) mei 2012: om 20 uu1
Stadsarchief Poperinge, les oudschrift

. dinsdag 05juni 2012: om 20 uur,
Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.

2012*.

. dinsdag 04 september

Abonnernentenbuitenland:,ri
15 euro oversclrriiven op BE94 7380 0591 6214,
BIC nunrrner is: KREDBEBts, t.a.v. De Vrienden
van het Poperings Archief vzw, V larncrtingscweg 8.

8970 Poperinge (Reningelst). met venne)ding, van
"Tijdschrih SA PPIG - lidgeld 20 I 2".

ARTIKELS

:...1

.'

Geabonnccrdcn kunnen bijdragen aan het succes van
deze publicatie.

Í{ebt u een idce om clit ver:zamel.l erkjc trog lntcrc.santer te maken,

oflvil u uw eigen krvarlierstaat gepu-

blicecrcl zicn, dan kan u bij ons terecht.

l)e redactie zou het ivel op prijs stellen dat u uw artikcl
op CD-rorn plaatst, opgemaakt in Word of
Open OÍIice, met ccn bijgevoegde uitprint.

Celieve de eventuele illustratics in J l'C- of TIFF-fornraat te bezorgen. U kan uw artikel ook zendcn naar:

vpa.sappig@gmail.com
De auteurs cn niet de uitgever zijn vcrantlvoortlclijk
voor hun bijdragen en eventuele illustraties.

VRAAG & ANTWOORD
Hcbt u vragen of oprnerkingen i.v.m. met ons ti.idschriÍt, genealogie ofgcschiedenis in het alge:neen.
Stuur ulv vïaag en adres door via c-nrail of post.
Wij publiceren urv vraag graag in ons tijdschriÍï.

201 I :

om 20 uur,

Stadsarchief Poperinge, les oudschrift

.

. dinsdag 02 oktober 2012: om 20 uur,
Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.

. dinsdag 06 november 2012: om 20 uur,
Stadsarchief Poperinge, les oudschrift

.
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WEBS
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arch-poperinge.be Jaar 2011
Aantal bezoeken

Unieke bezoekers

13846

6996

Pagina's

Hits

463298

2726143

Bytes
195.74 GB

Het nieuwe item : Doos Gazette kreeg in de maand

januari reeds l l l bezoekers over dc E-vloer
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