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DAT FEESTJE?

HIER is dat feestje! En of we preus zijnt
Hetïs hon ton om er wat Latijn tegen aan te gooien. "Tempus fugit", wat vliegt de tijd!
Als je druk bezig bent, rijgen de weken en maanden zich ongemerkt aaneen. En voor je er erg in
hebt, hebje een rond getal te vieren, bcnjejubilaris in een ofander.

je handen het eerste deel van de TIENDE JAARGANG VAN SAPpig.
En in Íèbruari 2013 startte VOOR DE DERTIGSTE MAAL EEN CURSUS OUD SCHRIFT.

Je houdt in

De Vrienden

van

het Poperings Archiet, vmv. zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die

misschien te weinig bekend is.
Ze staan de stamboomklimmers met raad en daad bij in de leeszaal van het SAP. Ze stellen hun
uitgebreide collectie doodsbrieven graag toegankelijk voor consultatie. Dat zal ook het geval zijn
voor de massa doodsprentjes, maar pas nadat die digitaal vcrwerkt zijn. Een kleine bemerking in
verband hiermee: al te vaak hoort de VPA te laat dat de mensen bij het opruimen van inboedels
schoendozen vol "necrologia" bij het oud papier gezet ofnaar het containerpark gevoerd hebben.
Ook oude Íbto's ondergaan dat droeve lot. Wie is nu in die oude rommel geihteresseerd? Wel, de
Beeldbank (met een "antenne" in het stadsarchief) zou haar handjes kussen tot aan haar ellebogen,
om daarmee haar collectie te kunnen uitbreiden, zodat al die puzzelstukjes uit het leven van de
kleine man niet voor het nageslacht verloren gaanl

De VPA koestert de rijke inhoud oude documenten van het stadsarchief in de "Letterbeek", door
zijn gestage inspanningen om het toegankelijker te maken en nog te verrijken.
Henri Vandenberghe nam het voortouw, en werd het lichtend voorbeeld. Hij startte,met Paul Derecx
en Meester Schoonaert zaliger, de lessen oud schrift. Daarbij werden pertinent teksten gekozen uit
de rijke inhoud van het SAP. Zelf was ik er vanaf editie één bij, en zo verwierf ik zoctjesaan de
kneep (the "knack") om die hanenpoten te spellen, maar vooral, ik werd geboeid door de wijde
gamma van onderwerpen die je uit die grot van Ali Baba kan putten.
Daamaast schreef Henri een boekenplank vol publicaties bij elkaar om de rijke bronnencollectie
toegankelijker te maken: woordenboeken, transcripties, lijsten met aÍkortingen, toponiemen...
De reeks "Croonestucken" zijn voor het merendeel van zijn hand.
Enkele van zijn oud-leerlingen zijn bezig met het lezen, transcriberen en inventariseren van
processen, halmen (verkopingen van onroerende goederen), resoluties (besluitvormingen van het
stadsbestuur), stadsrekeningen (soms nog met de oorspronkelijke bewijsstukken!).. Via de lessen
oud schrift hopen ze nog meer gegadigden te vinden. Tja, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn
gering in aantal.

Er wordt ook gezocht in andere archieven naar bronnen die met het verleden van Groot-Poperinge
te maken hebben. Er sluimert nog heel wat in de Rijksarchieven van Gent (Raad van Vlaanderen)
en Brugge (de 8 Parochiën), het Algemcen Rijksarchief van Brussel en les Archives du Nord in
Rijsel. Daar maakte een uitgeweken Poperingenaar, Franz Denys, ons attent op, met een publicatie
uit 1988. Het is onzc droom om een bank met digitale foto's aan te leggen en zo de leemten in ons
bestand aan te vullen.
Enne, dat alles is vrijwilligerswerk. Gratis,
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dus. Dertig j aar bezig.. Ja, we

zijn preus lyk veertig!
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Zelf heb ik ZESTIG KAARSJES mogen uitblazen:
Daags voor mijn eerste communie - in het Sint-Stanislascollege

in

1952 was dat op Kerstmis -

kreeg ik van het meisjc dat mij begeleid had naar 't krutschooltje van de Penitenten, totaal
onverwacht een geschenk, dat de rest van mijn leven zou bepalen. Het was "Het Spaanse Spook",
een stripverhaal uit de blauwe reeks van Suske & Wiske.

SUSI(CGHïflSl(C
TIET SPAAH§E SPOOI(
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WILLY I,:{X DER.§TÉEN

El tdElltltlrtr.il

Daarin komt het beroemde schilderij "De Boeren-bruiloft" van Pieter Brueghel 's nachts tot leven.
Via dit tafereel worden het tweetal en Lambik naar de tijd van de hertog van AIva gekatapulteerd en
ze beleven hachelijke momenten. Mijn passie voor het verleden en voor kunstgeschiedenis was
gewekt en zou alleen nog aangroeien. Meester Maurits Degersem zal er ook wel voor iets tussen
zitten'. zíjn lessen van vaderlandse en gewijde geschiedenis waren zeer levendig. Met mijn eerste
zakgeld kocht ik de SESAM wereld-geschiedenis (bij madamtje Duponcelle, waar ik ook mijn
Liebig-punten omruilde voor reeksen chromo's met historische onderwerpen) en ik verzamelde
artikelen uit kranten en tijdschriften over alles en nog wat uit het verleden. Mijn eerste spreekbeurt
voor de klas ging over operatie "Market Garden", en, al zeg ik het zeli het was geen brug te ver...
Ik zou leraar geschiedenis u,orden, dat stond al vroeg vast. Ik trok naar Sint Thomas in Brussel en
werd regent Frans Geschiedenis Engels. Mijn lievelingsvak heb ik evenwel maar tweemaal kunnen
doceren. Als leraar Frans hcb ik - het bloed kruipt waar het niet gaan kan - aan mijn cursussen vaak
"culture génerale" toegevoegd.
Sinds ik met pensioen ging, kan ik veel tijd aan mijn hobby besteden. Niet full time. want ik ben
ook "bewuste" opa. lk vond een vriendenkring in het stadsarchief, geef er les oud schrift, maak
transcripties en publiceer af en toe een artikel. Met mijn vrouw bezoek ik regelmatig een
tentoonstelling, en in onze reizen is er veel ruimte voor bezoeken aan musea en historische
gebouwen. En mijn boekenkast is in al die jaren blijven uitbreiden, met catalogi en ... strips!

Marlootje van de Kloeffe (Marie-Louise Van Uxem) zaligeq je zalhet niet beseft hebben, maar je
geste heeft me blijvend genot verschaft! Dankel
Paul-Johan Desegher
Voorzitter VPA

2
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\Mol, Iaken en saai
H.

Vandenberghe

Er was een tijd waarin men letterlijk kon zeggen dat de ene stad tegenover de andere het laken aan
zijn kant wou trekkenr. Hiermee gaan we de grenzen van ons stadsarchief nog net niet te buiten.
Hier en daar is wel een gehigenheuvel van die illustere tijd in onze schatkamer te vinden. Die
brokstukken willen we bij deze situeren. We maken hierbij gretig gebruik van enkele heel
belangrijke werken: Recerril des dootments relaÍifs à I'histoire de I'indtntrie drapière van G.
ESPINAS en H. PIRENNE, Paris, 1930. Zij geven oorkonden die zich in het Ieperse stadsarchief
bevonden, aangevuld met oorkonden in andere archieven. Er is ook nog de uitgave van de hand van
H. DE SAGHER Notices yr les ctrchives commttnales d'Ypres et doutments pour servir à l' histoire
de Flandre du XIIÍ|'" atr XVI;"'" siècle, eind l9d' eeuw. Hij bespreekt en publiceert documenten
aanwezig in het stadsarchief van Ieper, echter niet beschreven in de inventaris van DIEGERICK.

Poperingse Lakenhandel in de l3d" eeuw
Geboeid door wat we in de thesis van Frans THEVELIN2 vonden en geprikkeld door ons

eigen

second lfe ontvouwen we onze aandacht en de metadata van enkele serieuze denkers in de schaduw
van ons opendraaiend archief.

Poperinge is gaandeweg aan het herleven zo wil het city management van onze stad het zeker
horen. Met een lakenhalle zoals alle grote en middelgrote steden komen we op het spoor van de stad
van de neringdoender.sr. Poperinge kan het toeristisch proberen \ aar te maken met de hop en een
hopmuseum. Maar de hop is lang niet het enige handelsproduct van Poperinge. Ook Wereldoorlog I
zal de homo economian PoperingharuLs niet exhaustief tekenen. Wellicht evenaart niets de
lakennijverheid van weleer. We manen wel aan tot keikoppige nuchterheid!

Londen
Poperinge wordt als lakenleverancier reeds in de l3d' eeuw genoemd in de Vlaamse Hanze van
Londena. In de beurs van Londen 1262 en 12ó3 verkochten Walter COXIN en zijn genoten in Saint
Edmunds producten uit het Poperingse ambacht. Later zullen Poperinge, Diksmuide, Douai en Ieper
met het verdrag van Montreuili er als eerste bij zijn om schadevergoeding te betalen aan de
Engelsen. Op de patentrollen staan daama tot halverwege de 14d" eeuw opnieuw Poperingse namen.

I
2
3

4
5

In SAPpig 2007 nr. I schreven we over de lijst van de moedige Poperingenaars die Ieper een lesje wilden leren.
Enquëte sur les habitans de Poperinghe qui prirent part aut récents troubles de la ville d'Ypres.
Frans THEVELIN, Bijdrage tot de vmegste geschiedenh van Poperinge, Cent, Rijksuniversiteit Cent, Faculteit
Letteren en Wijsbegeerte (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1960,214p.
Kristof PAPIN : Hel .s inderdaad zo dat vanaf halfweg de I4d" eeuw er een export van Poperings laken was eerst via
Bru.gge naur het Oosten (B<tltische Stalen, Duitsland en voorol Rusland tot in Novgorod). Het aantal dat er in de
I5d" en l6d" eeuw naar Ruslctnd werd geëxporteerd, is vele malen groter tlan dit van bij voorbeeld leper. Met de
overgang van Brugge naar Antwerpen als belangrijkste haven hebben de BrabanÍse markten gepoogd een stuk von
de Poperingse markt in te palmen, gedeehelijk met succes, doch de Poperingenaars hadden schitterende
commerciële akkoorden (o.a. alleenrecht om voor de Hanze op basis van Spaanse wol aldaar hun koopwaar te gaan
terpatsen). Het gebruikelijke beeld van de arme I6d" eettw in Poperinge zal verdwijnen, want dqt beeld komt vctn
OPDENDRINCK, maar het is niet omdaï er in I479 een kind werd doodgeboren (sic) dat de wtlgende eeuw daaru.tm
een ramp zou zijn... Ga maar eens de scheepvaartarchieven van Antwerpen lezen. Je bent voorjaren zoet om alles
over Poperinge te lezen!"
Prof. Dr. Hans VAN WERVEKE over de Latijnse en Vlaamse statrten in de Vlqamse Hanze van Londen: De
kaopman-ondernemer en de ondernemer in de Vlaamsche lakennijverheid van de middeleeuwen, 1946,26 pp. ln
Mededeelingen van de koninklijke Vlaamsche Academie voor wetenschappen, letteren en schoone kunsten van
België".
1274
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Frankrijk
Het ware vreemd als Poperinge ook niet zou gehandeld hebben met Frankrijk, als dichtste
zuiderbuur. Men vindt namen terug juist voor 1300. Er werd, zeker in die periode, gesÍript lakenó
(draps raye) ingevoerd uit Poperinge. Daar is o.a. melding van de tolbrieven van Parijs 1295-12977.
Henri DESAGHER in zijn Dourments relatifs à l'inàstrie drapièreB stelt zich de vraag of die
handel niet al vroeger bestond, want hij vindt laken van Poperinge in Jerez en Aadalousië in Spanje

in

1268.

Italië
We kunnen er ons over verwonderen dat men er
zover mee liep. We lazen echter bij de DESAGHER
hoe er laken in Genua'binnen kwam in 1290 om in
Cafïà in de Krim te geraken en van daaruit naar
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Sivas in Anatolië, het grote schiereiland van Turkije.
De vergati (gestript laken) en de mellati (gemengde

j'#

§pes) kwamen op de markt in Napels, Messina en
Constantinopel. Er is op dit moment melding van
Diksmuids laken geweven naar de stijl van leper en
Poperinge: vergati a modo d'Ypro e di Popoltmgo.

Duilsland, Zweden en de Baltische slaten
De Duitse connectie in de Ttrchindtstrie is wellicht
de best bekende.

Visby in Gotland, Zweden, centrum van de handel in
de Baltische staten, kende eind 13d' eeuw het
Poperingse textiel. In een schipbreuk bij Lynn wordt
Poperings laken vermeld. De handelaars van Kiel in
Schleswig-Holstein, hebben het goedje mee en in
Praag en Pema wordt er handel mee gedreven.

Geen

AJbeeldtng l: Onder m?ffen van de Halle
een skelet (30 09 2010)

prikje

We zouden er ons kunnen van af maken door te denken dat het ging om een snufe. De archieven
bewijzen het tegendeel. Vaker dan we denken gaat het om behoorlijke hoeveelheden. In 1313 moet
er schadevergoeding betaald worden aan dc markgraafvan Brandenburg: Rostock betaalt de 14.000
Mark met laken van Poperinge, Doomik en Douairo.
We merken in de literatuur dat het Popcrings laken gekocht werd om zijn prijs. Het was niet de
betere kwaliteit in die periode. In de rangorde situeert men het op de twintigste plaats op 26rr. Dat is
lager dan de saai uit Hondschote. Het gebeurt dat men het laken van Poperinge catalogeert onder de
maÍten. Ook Ieper deelde in dezelÍle kwalificatie met zijn ,\trypten halflakene van Ypres.In 1400

ó
7
8
9

Het gestripte van Poperinge - roie di Poppolingho, met strepen. In het WNT lezen we: CESTRIJPT, bnw. ver w*ant
met gestreepÍ. Met streepen afgezet, met bLlnen yctn verschillende kleuren. Kiliaan: striiptcleet, vestis discolor lineis
vuriegulq. vgl. ll/cst Vluams striepe.
LAURENT I a draperie des Pays-Bas; Hier is ook sprake van wlÍe (blancs) van Poperinge. ln 1284 w'as dit laken
van 27 el.
1966.
De geschiedenis van Brugge schrijft:

/n I 277 meerde het eerste galeischip uit Genua aan, en spoedig daarna de
te Venet ieqnse vloten.
Amman, Deutschlqnt und die Tuchinduslrie, Hansische Urkundenbuch ll, no 225, p. 90. Dit is ook in DESAGHER
eers

l0
I

4

I

geciteerd.
Het Poperings laken bestond in het bruin, blauw, geel en rood.
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wordt een handelaar gesignaleerd met de brede lpersche lakene met smallen listen,heÍ is gezegeld
in Saint-Omaars, en de handelaar wordt aangetroffen in Novgorod.
Vrijwel iedereen kent de algemeen aanvaarde theorie als zou de Poplinet2 het Poperingse paarse
laken zijn.

De l4d" en 15d'eeuw
We lezen met fierheid wat de online geschiedschrijver op Poperinge.be zegt over de lakennijverheid
begin l5d' eeuw: Na Bnrgge, Ieper en Kortrijk betaalde Poperinge het hoogsle aandeel belasÍ.ingen
aan de Franse kctning en omsÍreeks 1408 reeds evenveel als Kortrijk wctt àidelijk de rijkdom van
de stad aantoont.

De bloei van de lakennijverheid lag dan ook aan de basis van de eeuwigdurende twist met Ieper.
ln 1322 gooide Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, de stok in het hoenderhok door aan
Ieper een voorrecht te bevestigen dat voor Poperinge zeer nadelige gevolgen inhield. Er mocht geen
laken geschoren, geweven of gcverfd worden in de omtrek van 3 uren buiten de stad Ieper. We gaan
hier niet verder in op dat getouwgetrek, Het is wel nuttig om te vermelden dat dergelijke
samenvattende zinnen het gevaar inhouden verkeerd te worden begrepen. Laken s.s. is hier het
weefsel dat heel specifiek met wol werd geweven. De latere saai en baai daar hebben we het verder
over en dat wordt ook laken s./. genoemd.

Poperingse 'msllen'
Vanuit Genua werd de richtlijn omtrent de afmetingen van het laken emstig gecontroleerd en hier
wordt begin l5d'eeuw nog altijd het Poperings laken vemoemd.
We kenden een buitengewone opgang in Riga, Dorpat en Revalr3. Brugge verdedigde dat hetgeen in
Poperinge gelood werd, mocht aangekocht worden door de Duitsers ook al was het hun keuring niet
gepasseerd. Ook in Novgorod, Rusland, werd het Poperingse laken geprivilegieerd. Daarom juist
werden lijsten bevolen door de Hanzeta. Poperinge hoorde bij de Hanze van Londen. Als men Iaken
produceerde naar de stijl van een andere stad dan moest die lysl ook anders ingeweven zijn: de
barcode evant la letÍre.
Zowerdhet brede laken 1434 tot in Rusland ingevoerdr5.
De matten van Poperinge werden door Diksmuide geimiteerd en er werd om geprocedeerdr6.
De handelaars uit Duitsland probeerden overeenkomsten te onderhandelen waarbij de gehele
productie naar hen ging. Die monopolisering werd door de plaatselijke ambachten gecontroleerd.

Spaanse wol

De Spaanse wol was in trek. Hier sifueert zich de ruzie tussen de Hanze en Brugge. Er

is
invoerlijsten geven interessante

genoegzaam historisch onderzoek rond gedaan. Schipbreuk en
verwijzingen naar vaak relatief grote pakketten Poperings laken. Lichtblauw en lichtgroen laken
werd als gcschenk gegeven in 1489 aan de dochters van de groothertog van Moskou.
12 Poplin/popeline, stof uit gelijkmalige, fijne en stevige katoenen garens in platbinding geweven, waarhij de
kettinggarens veel dichter op elkaer zitten dan de inslaggarens. Hierdoor ontstaan de kenmerkende du,ars-ribbels.
Het inslaggaren is vaak ook dikker dan het kettinggaren.ln de opzoekingen die we deden hebben we geen
verwijzingen gevonden die deze algemene kennis ondersteunen.
I 3 Riga was een van de centra'le steden van Livonië, een gebied dat tegenwoordig is opgedeeld in Estland en Letland.
14 1417. Poperinge dat 5 soorten lakens vervaardigde, maakte deel uit van de Hanze van Londen en voerde zijn
producten uit tot in Spanje, Venetië, Polen, Rusland, Zweden, Turkije en Frankrijk. Aldus onze geschiedenis op
internet Poperinge.be. De lijsten, zelfkanÍ aan een stuk laken of wollen stof, waren van overheidswege bepaald voor
bepaatde soorten laken. Naar de voorschriften werden de stoffen zelf met de benamingen van de karakteristieke

lijsten aangeduid.

t5

1434.

16 Wolmar 1444.
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Het tiep zo vlot dat de Duitse vertegenwoordiger van de Hanze naar Danzigr? schreef dat hij de
wevers uit Oudenaarde zou ontbieden om te weven als Poperinge om genoeg stofte hebben voor de
levering. Wanneer men het spel van vraag en aanbod zou hebben laten spelen dan was de prijs de
hoogte in gegaan. Maar de Hanze waakte. Ze verdeelde het laken onder de handelaars naar het
aanbod en regelden de prijzen.

Brugge-Anfi$erpen
Brugge werd na wat moeilijkheden verlaten en het centrum van de Hatze van de HochdtÍschen
werd Antwerpen. In de 15d" eeuw verschuiÍt het handelscentrum van de Nederlanden geleidelijk
van Brugge naarAntwerpen. De Scheldestad dankt zijn opgang aan haarjaarmarkt en aan de invoer
van Engels laken, dat in Brugge niet welkom was. Het laken werd in Antwerpen opgekocht door
Zuid-Duitsers. Zij brachten op hun beurt fusteinr8, zilver en koper op de markt. Op die manier
ontstond er een nieuwe landroute tussen Antwerpen en Zuid-Duitsland. De koperen artikelen
werden opgekocht door de Portugezen, die in ruil kaneel en suiker meebrachten uit hun nieuwe
kolonies in West-Afrika. Antwerpen werd zo de go betuteen.

Altijd had Brugge bij de onderhandelingen de link met Poperinge proberen te behouden door
vrij stellingen te verlenen 1e.
Ondertussen hadden de oosterlingen2o er altijd over gewaakt dat het Poperingse laken over het land
werd getransporteerd. De sterkte van de Hanze van Brugge bijvoorbeeld was haar schepen over zee.

We mogen nict vergeten dat het vervoer per schip een belangrijk gedeelte van het transport
vertegenwoordigde. Zo lezen we dat wat uit het Westkwartier kwam naar Antwerpen over de Leie
en de Schelde verscheept werd en van daar zijn weg vond naar alle uithoeken van Europa.
Rond 1540 is er wel een teruggang merkbaar. Er wordt gewag gemaakt van een betere prijs in
Anfwerpen dan in Brugge. We merken op dat moment dat het tijdperk van de enige opkoper
(monopolisering) voorbij is. Daarbij komt dat men in Rusland2r wat geïsoleerd geraakt door het
regime van de tsaren en de Westerse kleding wat wordt geminacht.

Spanje en

ltalië

Daarentegen zien we een bloei van de Spaanse en Italiaanse handel. Dat vinden we terug in het
Poperings Archief in de zending naar Venetië22.
Onder invloed van de oosterlingen had rnen.\tamette en corsoyen2t geweven. Maar daar kwam geen
heil van.

Termen
De neringdoeners probeerden via hun belangengroepen greep te krijgen op de markt. De volders
probeerden hun leertijd te verminderen.. De volder mocht een leerling meedoen bij de meester

l7
l8

Het huidige Gdansk.
Fustein: Benaming van grove stof die uit boomwol (katoen) werd gemaakt, ook bombazijn genoemd naar de stad
Fostat of Fossat, een voorstad van CaiÏo.
I 9 F. Prims, De vestiging van het Hansektntoor te Anfii)erpen (Bijdragen tot de geschiedenis XXIX, 1938, pp. 163-241)
20 Vandaar ook het Oud Nederlandse woord sterlinc (vgl. 'taerlinc', teerling), Eng. 'sterling'; mlat. sterlingus,
esterlingus, ofra. esterlin; ndl. sterling. Van Eng. easterlings;Ndl. oosterlingen, de naam van de bewoners van de
Hanzesteden aan de Oostzee en in Noord-Duitschland. Sterling: Munt en muntswaarde bij de Hanze in gebntik. Cf.

WNT.
Eric WIJNROKS Handel Tussen Rottslctnd en de Nederlttnden, I 360- 1640., Proefschrift Nijmegen.
22 SAP 467, p. 97v", a" I 562.
23 Carsayen: karsaai znw. o. 'grofgekeperd laken', sedert Kiliaen kerseye, karseye > ne. kersey, dat zijn naam
ontleende aan de plaatsnaam Kersey bij Hadleigh in Suffolk. > russ. karazéja, vgl. R. v. d. Meulen, Verh. AW
Amsterdam 66, 2 ( 1959), 44. Uit: J. DE VRIES (1911), Nederlands Etymologisch lloordenboek Het heeft geen zin
het woord te binden aan de stad Kars (Armeens, Koerdísch: per,s). een stad die thans in het uiterste oosten van
Turkije ligt. maar vele eeuwen tot Armenië behoorde.

2l
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wever. De lakennijverheid evolueerde via de wisselwerking van de processen.
Bij het lakenweven hoort volgens de beschrijving van het huidig proces: 1. weven,2. vollen, 3.
kaarden, ruwen of rouwen, 4. scheren, 5. decatiseren2a en 6. persen. We houden ons in het vervolg
bij de oude gang van zaken.

Heí weven van de wol
tijd van Caesar verwerkten de Menapiërs het vlies van de schapen tot wollen mantels.
Ze dreven handel met de Romeinen. De Birri bracht klinkende munt op. Lateq onder de
Reeds in de

Merovingers en de Karolingers was het Friesche laken bekend. Geheel de middeleeuwen door was
de lakennijverhcid een bron van rijkdom voor de steden van Vlaanderen en Brabant. In de 15d" eeuw
was er een wolweverij in alle dorpen. Rond 1550 werd op de Nieuwkerkse weefgetouwen meer
laken geproduceerd dan in Gent, Brugge of Ieper2s.
Er werden tevens leningen gegeven aan de wevers die het moeilijker hadden. De Engelse wol werd
gefinancierd en men gaf borg voor de invoer via Calais. De Spaanse wol was ondersteund. De
concrete situatie in Poperinge gaan we verder in dit artikel na.
Vergeten we niet dat de wol, voor er kon

mee geweven worden, gekamd

en

gesponnen werd.

Een niet onbesproken voorwerp in deze
is het spinrok. Zie verwijzing in
aÍsluitende afbeelding op dit artikel.
Het spinrokken was een lange stok waarop bij het
huisspinnen het te bewerken materiaal met de
hand werd gestoken

.

Vollen van wol
De modeme technische omschrijving van
het vollen luidt: Onder het vollen
verstaan wij het innig aan elkaar
hechten van wolharen door gebnik te
maken van een uitwendige kracht, in de
\torun yon een stoot, dntk oJ wrijving, Uí.wn rrn ..n r..*chrehl. Ë.Íg.tou* (lldtrl, hÍ vooÍË.Í.ld.n vrn
d. .chÍlne .í ..n r.hrÍlngbcÍd (rlI.filr n),
onder invloed van warmte, vocht en
h.l oprrrlnden vrn d. lnrhíapo.hn (..clrt ).
bepaalde volmiddelen2ó zoals zeep en
!,Lar rrn m.nuacrlpt, Cod.r G 101
ammonia (o.a. trine).
ln d. Bbllot c. AmöÍo3lrnr (Ullr.nl, 1l2t (Rour 199a, 1tÍ).
Dcze bewerking diende om de stoffen te doen krimpen, dichter, zwaarder, sterker en beter warmteisolerend te maken, terwijl ook het relatieve aanvoelen beter werd.
De voller was bedrijvig naast de cctmmeghen, spinneghen, wevers, ..., scheerers .
Begin twintigste eeuw kende men nog latten fussen palen waaraan haken waren waar het laken kon
24 Decatiseren:

een nabewerking, [stoombehandeling van wollen stoffen] {1832} < Írans décatir [ontglanzen],

van r/é- [weg] + catir fpeÍse\ glanzen], oudfrans quatire fdrukken, persenl < latijn quatere [slaan, beuken,
schuddenl.
25 Cf. wat ons op internet de sites van toerisme en geuzen wil doen geloven.
26 Uit het WNT. Bij Bredero lezen we moer. Nou ick versta dat cle vullers ouwe pis koopen, Nou wil ick me water so
lichtveerdich niet mier laten loopen, sxÈDLlto 2,211 11617l. De oudste vollers werkten door de gew'evene stoJ in
water, met de zeeplant (stautium) en zemelen te treden, NIEUWENHUIS, Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen
6, 3 84 [ | 828]. Vollersaarcle, eene weeke, wrijJbare aard- of kleisoort, vet op het gevoel, gemeenlijk van eene grijze
of grcenachtig grijze kleur Zij wortlt alzoo genoemd, omdat zij in de fabrieken tot het vollen der lakens gebezigd

wordt, v. DALF.
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gespannen worden en waarop men moest slaan om het gekende effect te bereiken. De
Vollersmolen wordt beschreven als molen(w,erk) waorin of waarmee oudtii ds heÍ laken gevold werd
door het fissen walsen te laten lopen en het met stampers te bewerken.
De molen werd gebruikt
!
voor het laken,, gereet op de

op

Z,

J,

. r-

,1

I

l

I

\l

a

r
\

Wze van Belle, nadat het
was gekeurd , ter rcteuwer

I

C

t
a
l-

r

I

Z

persse haer laeÍsle oordeel
becomen hebbende. Dat
gebeurde binnen dezer
stede - uit een Nederlandse
publicatie, wellicht Leiden mit de molen ende niet met
de voet, noch hryten dezer
,stede ghevol t werden27.
Zo'n molens werden in
Nederland vaak door
waterkracht uit beweging
gebracht.

J

-\
/

?

Ook hoeden en mutsen
werden gevold. van

I

krimpwol en de hqren vctn
eenige andere dieren, als
van konijnen ..., hazen en

l'

bevers, door vtlting of
volling gemaakFE.

De

lakens moesten dik

gevold worden.

Hicrtoe
gebruikte men warm water,
volaarde, die de stof week
maakt en het samentreden
bevordert, urine, en botet'e.
{

)

A/beelding 2: Haspel:

Hulptoe.stel om draad oJ h<tnd op een rul te wikkelen

vun een rol qí Íe wikkelen

of

Het werk van de stampers
gebeurde doordat het (le
vollen) doek in een soort
van trog of bak (volkom,
votblok) lag, en twee van de
lijvige stampers er met hun
gehele gewicht beurtelings

op traptenro.
De voltafels van de hoedenmaker stonden rondom een ketel: de volketel. Het water moest naar die
ketel aflopen. In die ketel bevond zich water met zwavelzuur of met wijnmoer. Het viltstuk werd er
af en toe in gedoopt, maar telkens onmiddellijk weer eruit uitgenomen. Op de voltafel kon dan weer
met de handen en de rolstok duchtig verder doorgcx,erkt worden.

Kaarden
27 Rij k; ges c hiedh mdige pr thlic aties I 8, 65 5 [ I 606]
28 UILKENS, kchnologie 3, 108 [1819].
29 POSTHUMUS, Lakeninàtstrie 1,62 ll908l.
30 GROTHE, Mechan. Technol.378 [1879).
8
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We kennen het woord ketarden in de distelfamilie. De kaardedistel (dipsactts.fiillonrm) bloeit in de
braak-maand en hooi-maand, maar in de HerÍ'st werden ze verzameld. De tamme kaarde werd door
de volders geplukt om het laken te bewerken. Hiermee kamde men het product.
In De Nederlandse literatuur heeft men het oveÍ ntwen cn rottwen. Dat wordt gczcgd van wol,
katoen, vlas, werk, zíjde. Deze bewerking gebeurde, als voorbereiding voor het spinnen, de vezels
van die stoffen werden door middel van kaarden met de hand of machinaal ontward, gereinigd en in
één richting gebracht (evenwijdig gelegd)3'.

Scheren
Hct haar van mensen of dieren afsnijden. Het scheren van de schapen
gebeurt na het wassen, als de wol droog is (cf. droogscheerder) en
kan in regel slechts eenmaal in't jaar. De term wordt niet enkel
gebruikt als het over de schapen gaat. De opstaande of uitstekende
draden of haren van een weefsel (laken, fluweel) gelijk afsnijden heet
ook scheren.
Scheren gebeurde ook op heÍ scheerraem. De te scheren draden
Iiepen van de klossen door de gaten van een kleine plank (leesbord)
heen. In dit geval kan het ook gaan over het samenleggen van het
garen tot een bundel bij het touwslaan. Vy'at bij de gewone mcthode
van touwslaan gebruikelijk was nl. 't samenleggen van 't garen tot
een hmdel (scheren) en 't ineendroaien32. Denken we maar even op
de zegswijze schering en inslag. Bij 't scheren gaat men de enkele
draden op de lengte van de te maken streng spinnen. Ze zijn met
beide einden aan spillen bevestigd. Men windt het aan elkaar gelaste
garen af tot men ernee de nodige lengte bereikt door heen en weer te
gaarL.

AJbeelding 3:
Kaardendistel

Het scheren gaf zo de betekenis aan de uitdrukling rakelings
scheercle ie voorbij.

De klossen voor 't spoelen van kettinggaren, scheerklosrefl waren toen uit hout gedraaid. De
scheermolen, de twiinmolen was cen haspel waarop het garen voor de schering geschoren werd.
Ook DE BO kent de scheerpijp, spil van een scheerklos, scheerklos zonder garen. In Z.-Ndl. (»e uo).
Interessante link:
http://www.historisch-openluchtmuseumeindhoven.nl/middeleeuwen/Brabanímiddeleeuwse wolbewerkins.html

Wolnijverheid
De vraag naar wol oversteeg vanaf de lld'eeuw duidelijk het aanbod. Er werd dan maar
.l

kwaliteitswol vanuit Engeland ingevoerd. Nieuwpoort werd zo in de 3d" eeuw de zeehaven.
Onder druk van de wevers ontstaan ambachtelijke organisaties, die steun zoeken bij de Graaf van
Vlaanderen.
Ondertussen worden de wolleveranties uit Engeland volledig stopgezet. De Engelse koning weet dat
de plaatselijke lakenindustrie volledig aÍhankelijk is van de Engelse wol,, en hij buit die
aÍhankelijkheid uit: wie voor Frankrijk is, krijgt geen wol.
Tegen het midden van de l4d'eeuw is de lakenproductie aan het achteruitgaan.
In de geschiedenis van de wol wordt Poperinge herhaaldelijk gedupeerd door haar buur. Filips de

3

1 De kaardedistel zou hiertoe ook gebruikt zijn . Misschien was Caerseele, het leen in Waregem onder het Oudenaardse
een gebied waar zo'n distels werden verbouwd. We leggen wel de nadruk op misschien.

32

cRoTHE, Mechanisc:he Technoktgie. 315
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(what's in a name) herhaalt de bepaling dat Ieper in zake het laken de oude voorrechten
heeft. De nijverheid kende een vaak vergeten bloei..
Stoute3s

Saai

In

1608 herleeft de saai, dat weten we van een proces dat Poperinge door Hondschote en Ieper
wordt aangedaan. Ze wonnen het. Maar de uitspraak werd niet nageleeÍd. In 1681 werd de
Hondschootse saai in Poperinge gereefo.
Saai was een lichte, gekeperde wollen stof: gekeperde kamelot of wollen greit. Saed, eene ligte,
ffin gekeperde wollenstoffe, op de regterzijde geglansd. Een stof die door de lagere standen werd
gedragen. In de meervoudsvorm in toepassing op verschillende soorten van deze stof. De saaiwever
is dus bijna zeker te onderscheiden van de drapie,4 ook wel drctpeniels.

Baai
Tot in de 18d" eeuw werd de Poperingse óaai verhandeld en geëerd.
Baai is de benaming van zeker grof, op molÍon gelljkendflane/. We kennen het woord uit het dialect
als een hui. De oorsprong uit het Franse woord baie is uit 1570, waar gesproken wordt var. les
baies et saryes faEon de Beatpais. Men veronderstelt dat met baie een stof wordt bedoeld die om
hare bruinrode kleur (Fr. bai, Lat. badhts) zo werd genoemd.
De geschiedenis leert dat de baaiweverijen in Engeland werden overgebracht uit Frankrijk,
Vlaanderen en Nederland, omstreeks het midden van de 16d'eeuw.

Drapiers
De termen in het weefambacht zullen verschillend zijn geweest per streek en wellicht ook
historisch. De drapiers, van het woord drap : laken worden in het WNT omschreven als Drapiers
die van wol ende draet Laeckenen konnen maecken, ende oock volcomen kennisse hebben van
Stametten ende Carsayen Het zouden dus volgens het woordenboek de ondememers zijn die laken
s.1., in de brede zin van het woord (cf. supra), fabriceerden en verhandelden. In 1563 werd het
verbod gelanceerd sayghaeren te vercoopen aert drapiers. Dit wijst erop dat er onderscheid was
maar waar het verschil zit zott moeten verder uitgeklaard worden.
We vermelden nog dat er in 1593 bij het hervatten van de industrie van baai er te Poperinge 6l
drapiers en tisserands waren.

Stametle
De stametten,

Estctmine, fin drap et cler, Telae ,shrc panni teruioris gemn horen bij de wollen
stoffen. Het zal een fussenkwaliteit geweest zijn enerzijds fijn gesponnene en getweernde wol, fijn

sctaijet, en anderzijds zekere geringe wollen stof, minder dan .saaijet. We vermoeden dat onder
andere de sokken uit deze stofwaren, Coussens van Stamette3Ó, ergens lazen ook een stamelten pel.

De vlake
Het manegement was zo geregeld dat de keurders hun taak uitvoerden tussen de werkuren van de
neringdoeners. Es aen de fficieren van der vl<tke3' gheconsenteert dat sy voorulan gheen wolle
warqndeeren nillen don op de noene htsschen wercklocken. Ze moeten daarbij informatie geven i/r
welcker hetre zij ghehotden werden een yeghelick daertoe vermaent zynde ghoede explicatie te
doene vun wctrandise. Dat was het beste om de resultaten te vergroten, de kwaliteit te verbeteren...
33 oPontoise, lTjanuari 1342- +Halle,27 april 1404.
34 Reclen van wo[, bewerken, er eene kleederstofvan maken; van laken, bereiden, hewerken
35 draperier.s ofwevers zijn, daÍ sij ghene andre neringhen en doen dan an wollewerc.

36 Groot. Placaatboeck I, 1004 (a". 1643)
37 Horde waarop men wol slaat om ze los en luchtig te maken.
10
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Enne waerder eentghe wolle onderfisschen voor ofte na de voornoemde heure te warandeeren men
zal de zel.ve laten ligghen tot der ommecommmen van gezeghde hettre38. Time was money.

Garen spinnen
Als genealoog lijkt onze bezigheid vaak op het spinnen van de poes. We ronken wel niet als we aan
onze geliefko osde arbeid zijn, maar we spinnen sowieso. We ronken of snurken niet maar op een of
andere manier zijn we toch bezig met een product te weven.
Spinnen gebeurt tegenwoordig of mechanisch door de geschikte vezels (katoen, vlas, wol,
rayonvezel) te tw,isten, te draaien tot linnen of chemisch bepaalde vloeistoffen door kleine
openingen te persen (synthetische garens). Het is vroeger anders geweest.
Ook de genealogie spint in deze postmodeme tijd op zeer diverse wijzen.
Met de opkomst van de de boekdrukkunst publiceerde men al meer, met de opkomst van de digitale
technieken verovert de genealogie het internet. Meteen begroeten we DIWVATe (Digitaal West
Vlaams ArchieÍ) en soortgenoten. Altijd weer wordt gezocht naar lengte- of kettinggarens en
kruisverbindingen: de breedte- of inslaggarens.

Het laken
De genealoog wil een tapijt weven. Wanneer men aan het appreteren, het reinigen, het verfraaien en
de kwaliteitsverbetering denkt en vooral bij het geven van een bepaald karakter aan het eindproduct
is men professioneel, ambachtelijk. Voor men van laken spreekt is er een hele bewerking gebeurd.
Het laken is het eindproduct van al die bewerkingen.
Laken s.l. is volgens het moderne woordenboek de bekende stof waarvan bovenklederen gemaakt
worden, en ook de benaming van de stofals in de betekenis een stuk laken en een kledingstuk van
laken.
Waar we meer uitleg vinden zegt het woordenboek: geweven uit linnen. Uit het WNT citeren we de
omschrijving: Benaming voor ,stoffen die van vlas- of hennepgaren zijn geweven, in 't hijzonder die
witte, bonte of grauwe stoffen ,rvaarbij de schering den inslag rechtlijnig doorkndst ("plat" of
"glad" weefsel); en voor daandt vervaardigde goederen (als naam voor goederen ook wel
toegepast op die welke eigenlijk uit katoen zijn vertaardigd). In ons dialect en in meerdere oude
teksten spreekt men nog van het lijnwaad m.a.w. een linnen gewaad.
We merken dat vele woordenboeken hier een gebrek aan historisch onderbouwde warenkennis
vertonen.
Laken s.s. werd vervaardigd uit wol. Linnen is gemaakt van vlas. Het Latijn spreekt yan panm$
lintets - lineum (vlas). Wie kent het woord lingerie niet?

Wolwever
De Textor pannarhs, wolleweever, werkman die wollen stoffen weeft. lJn tisserand, otnrier qui
travaille en laine, ook lakenwever, saaiwever. Tisserctnd, ou ot»rier quí travaille en laine, is de
inwoner die zijn kost verdient in de lakennijverheid.
Iederen laekemaeker moest volgens het Placcaetboeck einde l7d" eeuw zijn naam op het stuk
zettena0. Met de vlasbewerking sprak men dan meer van de linnenwever. O.a. Pieter DE CONINCK,
was deken der wollewevers aldus Conscience in zíjr. Geschiedenis van België.

De godsdiensttroebelen einde 16d' eeuw
Het weversambacht en aanvenvante wordt vaak gecombineerd met de godsdiensttroebelenor. Van de
38 SÀP467,p. 1tl.a" 1564.
39 Digitaal West-Vlaams ArchieÍ-.

40

4l

Vlaamsch Placcqetboeck 4, 894 [699]
103 stukken, in I 584 waren was de handel nihil. tn I 593 waren er weer 440 'baeyen' op het getou$'

ln | 577 waren er
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uit de weefindustrie die zich te Leiden vestigden op dat moment en die
uit Vlaanderen kwamen waren er 13 uit Poperinge. Vooral Leiden, waar de textielnijverheid op een
dieptepunt was gekomen, profiteert van de immigratie, maar ook in Engeland vonden vele
vluchtelingen een goed onderkomen. Zo werd het Engelse kustplaatsje Sandwich als het ware
omgetoverd tot een typisch Vlaams havenstadje. We moeten met de getallen in de gepublicecrde
lijstenar uiteraard voorzichtig omgaan omdat de plaats van oorsprong soms vervalst werd omwille
van familie, enz. die zouden kunnen worden gezocht door de inquisitie. Van de 1220 personen die
178 weyers en werklieden

zich tussen 1578 en 1641 in Hondschote hebben gevestigd waren er '72 van Poperingear.
In een ander artikel gingen we even in op enkele namen van Poperingenaars uit die periode4.

Handel
De looye
De Looye, nu en dan de hooghe looye of de tqperlooye genoemd, zal gezien de context van de
weverij de plaats zijn waar de keurder het laken loodt. We lezen gheordonneerÍ dat de bayen die
geweyen worden moeten tlragen een P tmarq van de pijplooden, tw,ee ronde en een plat op teerste
eynde van den hayeas. Op die manier gebeurde ín de looye een voÍn van keuren.
De wol kon ook mits een kleine vergoeding voor de deur van de handelaar worden gekeurd. Wulle

warandeeren voor de deure van de inwoonders lJ deniers parisis meer dan gewarandeerd in
Gasthuispoortea6

.

Het personeel van de opperloye (en volders persse) ontvingen anno 1562 van elcken baeye te loyen
6 deniers parisis als ze boven de 20 ellen lang waren ei van lloyen van een baeye maer lanck 20
ellen ende beneden 3 deniers parisis. In 1565 wordt vastgelegd dat de langde van bayen sal
ghesleghen worden op 't groote lood die aan ieder stuk gehecht ís47.
Om te voorkomen dat hierin wordt gesjoemeld staat er duidelijk in de verordeningen dat er slechts
eenmaal mag gerekend worden. Als het laken opnieuw in orde gebracht wordt dan mag de looyer
geen tweede keer geld vragen:
Een baeie geloyd zijnde indien de drapier dinckt, derkt, de zelve misloyd te zijne ende begheird an
de fficiere t'zelve lood rnrtghesleghen te hebben omme andermael hen rauwelick Íe moghen
presenteren tzyne pericle ende forhme ter loye zal 't zelve bij de fficieren ghedaen werden zonder
meer als eens daraf salaris bij der fficieren te nemeneaB .
Alle laeckenen, die qulick gheverwet zijn, alle laeckenen, die te groff van hair zijn, ende alle
onghelijcke laeckenen (...) onghesegelt te laeten.
Er werd niet alleen gelet op de kwaliteit van het weven, ook het verven ervan was belangrijk.

De beste kwaliteit was de pik. De strenge controle zorgde ervoor dat de koper volkomen
vertrouwde op de gegevens die het lood vermeldde zonder het laken zelf aan een test te
of afgewerkt. Geen'saai'en geen laken. De'saai'was nochtans geautoriseerd, maar de industrie overleefde 1593
niet.

42 Stadsarchief Poperinge, lJ.d.6. laarboek van het Centraal Burequ voor Genealogie, Bekouw J.H., Deel VlI-XIL
1953.
deze thematiek meerdere artikels en in die zelfde periode verscheen De Vlaamse
vluchtelingenkerk in Sandw,ich in I 563. Tv,ee menuscripten uit het British Museum, M. BACKHOUSE, t. CXLVII
( | 981) + documeníen betreffende de geschiedenis ycrn de Vlaamse en l|/aalse vluchtelingen in Sctnu*Lich tijdens de
tweede helft van de l6t" eeuw. Deel I tot deel IV, M. BACKHOUSE, t. CLV (1989). + De Engelse orchivalia en de
eeuw, M. BACKHOUSE, t.
geschiedenis van de Vlaamse en llaqlse vluchtelingenkerk in Sandwich in de I 6d' en de I
CLV (1989). Ook Norwich en Colchester telden heel wat vluchtelingen uit het Westkwartier.

43 Westhoek publiceerde rond

l'

44
45
46
47
48
L2

SAPpig jrg. lX,201212. Henri Vandenberghe, Godsdiensttoehelen.
SAP 467, p. 84r", a" 1558.
SAP 467, p. 96, a" 1561.
SAP 461,p.96.
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Aan het eind van de zestiende eeuw was één lood niet meer voldoende om alle
informatie te bevatten die van belang was, zoals: lengte, kwaliteit, plaats van productie, het
verfprocedé en welk soort stof.
onderwerpenae.

Na iedere deelbewerking werd het laken gekeurd. Die wever of volre of venver oJ' droechscheret't)
deed na zijn werk een lood met zijn huismerk aan de stof om het door de keurder te laten keuren.
Na goedkeuring hechtten de officieren van de rqperlooye er een lood aan en kon het laken naar de
volgende bewerking. Of terug naar degene die zijn werk niet goed had gemaakt. In Gouda
bijvoorbeeld werd in dat geval het lood van een klop - een inslag - voorzien, waaruit de bewerker af
kon leiden wat eraan schortte. Bijvoorbeeld de D duidde op een te dunne stof.

De evolutie
Over de handel in die periode bestaat uitgebreide literatuur. Het is bekend dat onze voorouders uit
de gebieden rond de Oostzee hout, graan en vis meebrachten, maar ook duurdere en concurrentiële
producten: amber, was en pelzen. De kooplieden haalden graan- en wijn in
de jaarmarkten in de Champagne-streek.

Zo kwamen ze in contact met Noord-ltaliaanse handelaars, die

handel

dreven met het oosten. Om de handel te bevorderen, richtten de Vlaamse
graven ook een cyclus van jaarmarkten in, die op de activiteiten in de
Champagnestreek moesten aansluiten.

Er bestond eveneens een bloeiende handel met het Rijnland. ln het begin
verliep die via de rivieren, maar na verloop van tijd werden meer en meer
goederen over land getransporteerd.

AJbeelding 4: Hanze In het laatste kwart van de 14d" eeuw kwam de Vlaamse lakenexport in
Bnryge: zegel
moeilijkheden5r en de Vlaamse kooplui verloren hun controle over de
handel. Er waren kapers op de kust. Vreemde kooplui haalden hun waren ter
jaarmarkten
geraakten in onbruik en de handel met Zuid-Europa (vooral Italië)
plaatse op. De
gebeurde voortaan via de zeescheepvaart. Brugge werd overslaghaven voor de handel tussen de
gebieden rond de Middellandse Zee en de Oostzee. De Italianen voerden aluin, klcurstoffen, zijde
en specerijen aan en ruilden ze tegen Noord-Europese producten. De Spanjaarden leverden wol
voor de productie van de nieuwe, goedkopere Vlaamse lakens.
Vanaf de l4d'eeuw kreeg Brugge meer en meer concurentie van Antwerpen, dat profiteerde van de
groeiende Brabantse lakennijverheid en de politieke moeilijkheden in Vlaanderen. Antwerpen kon
de Engelse wolmarkt naar zich toetrekken, hetgeen aanlokkelijk was voor Duitse en ltaliaanse
kooplieden. De Brabantse hertogen begunstigden deze ontwikkeling van de haven door het
49 De

zaak werd ook via hoger hand opgevolgd en gesanctionneerd, cf. het proces waarin Claeys GHEERAERT
betrokken is omdat hij tegen de keure in heeft geweven niemandÍ en vermqch eenich laken re werene met
gheslotene dueren ende vein,slerren up peine van de verhuerte vctn den lakene. Er was dus een algemene controle.
De aanbrengers in het proces zijn zowel de abt, de procurcur generaal, de schepenen en de keurheren van Poperinge

(13- l l-15r 0).

50

5l

Druec.hscherer.' de uitstekende pluisjes werden met een grote schaar afgeknipt. Het weefsel keeg daardoor een glad
oppervlak. Deze bewerking gebeurde na het kaarden. De beste kwaliteit laken was aan beide zijden bewerkt. Dit
werd scharlaken - schaar-laken genoemd. De persoon die deze werkzaamheden verrichtte werd een droogscheerder
of doekscheerder genoemd.
Vanaf de tweede helft van de l4ae eeuw werden de ltctliactnse firma's op hun beurt verdrongen door de Engelse
kooplui, die meer en meer de wol- en lakenexport in eigen handen namen. Reeds in l3ó2-l376 controleerden de
Engelsen 66 à 75 % van de exporthandel uit Engeland en dit ctandeel bleefroortdurend stijgen, sinds de woluitstoer
zich in toenementle mate organiseerde via een stapelmarkt onder de monopolistische supentisie van de Fellowship
of the Staple, tn I 363 werd de wolstapel dan voor het eerst tijdelijk naar Caktis overgebracht, waar hij vanaí I 391
definitief gevestigd zou worden. Willem DE PAUW, Uit de opstand van 1467 te Mechelen. 2O02, Blz.25.
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toekennen van privilegies aan de buitenlandse handelaars.

Het graafschap Vlaanderen lag in het centnrm van Europa. Het lag ingeklemd tussen Frankrijk, het
Duitse Rijk en de Noordzee. De graaf van Vlaanderen was zowel vazal van de Franse koning als
van de Duitse keizer. Deze unieke ligging maakte het graafschap tot kruispunt van alle belangrijke
handelswegen. ln die Vlaamse Steden hadden zich al vlug belangengroepen georganiseerd. Zo
ontstond, wat we in de oude geschiedenislessen nog leerden, de strijd tussen patriciërs en het
gemeen.

De Poorters en het Gemeen
l0% uit
van de totale bevolking van een stad. Zij bezalen een deel van de gronden binnen de muren. De
meesten hadden hun fortuin gemaakt in de handel, dikwijls de lakennijverheid. In Poperinge
heettenn ze cuerbroeders en -zusters. Forensische teksten vatten het zo samen: in de stad pasten ze
htm levensstijl aan de adel aan. Ze kozen een wapen, woonden in sÍatige stenen htizen, kleedden
zich weelderig en dienden in de stadsmilitie qls niterij. Of het bij ons zo was kunnen we niet
onmiddellijk onderschrij ven.
Het gemeen daarentegen werd gevormd door het gewone volk. De meesten waren handwerklieden,
verenigd volgens het ambacht dat zij uitoefenden. De wevers vormden de grote meerderheid onder
hen, daar ze ongeveer de helft van het totale aantal arbeiders vertegenwoordigden.
De ambachten van de scheerders, wevers, volders en ververs waren in ledental wel groot, maar de
notabelen hadden heel veel te zeggen. Niet alle ambachtslieden waren arm natuurlijk. Sommigen
waren er in geslaagd zich op te werken en een beede rijkdom te vergaren, maar toch waren ze net
als hun arme kompanen maar halve burgers. Ze hadden - behoudens enkele succesvolle, vaak ook
sluwes3 en durvende personaliteiten - het minste impact. De sociale geschiedenis noteert: Staken
was verboden op .straffe van verbanning o.f zelfs de dood
De Algemene geschiedenis zegt: de poorters (vaak patriciërsi2 genoemd) maakten ongeveer

De Hunze
De Hanze was een handelsverbond tussen de steden vanwaar verschillende handelaars afkomstig
waren. Die steden waren gelegen in een zeer uitgestrekt Noord-Europees gebied, vanaf het oosten
van het huidige Nederland, over Duitsland, Zweden en Polen tot de Baltische landen Estland,
Letland en Litouwen. Hanzesteden waren: Kampen, Deventer, Zutphen en Zwolle in Nederland;
Bremen, Hamburg, Dortmund, Liibeck en Stralsund in Duitsland, Gdansk in Polen, Riga in Letland,
Tallinn in Estland, Visby in Zweden, en nog tientallen andere, zowat tweehonderd in totaal. Liibeck
was de leidende stad.
De vier belangrijkste hanzekantoren waren Novgorod in Rusland, Bergen in Noorwegen, Londen in
Engeland en Brugge in Vlaanderen. Brugge groeide uit tot de belangrijkste van de vier. De
Hanzeaten voerden hoofdzakelijk grondstolÏèn, voedingswaren (wijn, bier en honing) en primaire
producten uit de wouden aan, zoals hout, was en pelzen. Zelf kochten ze dan in Brugge het
beroemde Vlaamse laken op. Ze konden er tevens de citrusvruchten en wijn uit Spanje, Portugal en
Italië en de luxestoffen uit ltaliaanse steden aanschaffen.
De Baltische stad Ltibeck was de hoofdstad van de middeleeuwse groothandel en de hoofdstad van
de Hanze. Dat er vaak bepalingen kwamen waar Poperinge vernoemd werd of omdat ze Antwerpen
verkozen en Brugge ontweken of omdat ze belangrijk waren wijst op een meer dan gemiddelde
activiteit. De neergang na het Calvinistisch bewind in Bnryge wordt door Zeger van Male in zljn
als term schatplichtig aan de Romeinse ordening van de samenleving. Zij leverden wegens hun rijkdom
de personen die het beleid op zich namen. De term vinden we in het Poperings Archief niet terug. Er waren wel
notabelen en dat warcn de mensen met genoeg rijkdom om in moeilijke tijden geld beschikbaar te stellen (vaak te
lenen) aan de stad. We kunnen die niet onmiddellijk gelijkschakelen aan de poorter ofkeurzuster of-broeder.
We denken hier weer op medio 17d" eeuw - dat is gevoelig later - de hoofdman van de buiten: Jerome I-ABAERE-

52 Patriciërs is
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Deerlicke lamentatie ende beclagh vanden disÍnrctie vande Stede van Bnqghe beschreven als een
effect van het Calvinisme. AIs katholiek is dat niet vreemd. Er spelen echter meerdere factoren mee
De Hanze en de gilden hadden veel kwalitatieve invloed, maar de cultuur wijzigde en de opkomst
van de mechanisatie en, zoals we verder aangeven, de arbeidsverhoudingen, gaven stilaan vrij spel
aan de vrij e markt economie.

De Duitse Hanze
De zee was in die tijd een van de concurrerende transportroutes. De hegemonie ter zee was een vrij
belangrijk cconomisch middel. De stichting van Ltibeck in 1158-1159 en de verenigingen van
kooplieden, en al snel ook van steden, waren de start van de heerschapprj van de Hanze op de
Noord- en Oostzee. Zij breidde haar handel spoedig uit tot in Zuid-Europa ('Thalassocratie').
Onder de namen van de lijst van 200 handelssteden prijken ook steden waar Poperinge mee te
maken had. Stralsund, Dantzig, Visby, Riga, Hamburg, Bremen. De vier grote handelskantoren, de
buitenÍactorijen, werden vanuit Liibeck gedirigeerd, maar voerden tevens een relatief zelfstandig
beleid.
Het Hanzeverhaal is de story die via de aloude weg der bozen, creativiteit en initiatief geschiedenis
schreef. De Hanze onderdrukte of gebruikte de zeeroverij, de Vitalie-broeders, die onuihoeibaar
was. De Hanze dreef niet alleen handel in laken. De Hanzc vcrkocht vooral graanto.
Zo bereikte de Hanze in de 14d" eeuw haar hoogtepunt. De Noord-Duitse Hanze en de NoordItalianen openden handelsfilialen in Brugge. De Italianen voerden vooral zijde, specerijen, aluin en
kleurstoffen aan. Zij brachten tevens hun nieuwe handelsmethodes mee naar Brugge en
introduceerden het banksysteem in de Belgische gewesten. Brugge werd zo een centrum voor de
geldhandel.
In de 15" eeuw slibde het Zwin definitief dicht. De haven werd stiller, de lakenhandel nam
alarmerend af. En aan de Schelde ontsond een concuÍïent die geschiedenis zou maken.
De Hanze had zijn eigen macht. De kooplieden hadden als het ware consulaten, natiehuizen, waar
ze eventueel van wegtrokken als ze er het niet naar hun zin hadden. Zo bereikten ze als handelaars
privilegieën. Aan het hoolï van ieder Natiehuis stond een Consul.

De Graaf en de Steden
Wanneer twee honden vechten voor een been loopt de derde ermee heen. De Franse koning lag op
de [oer. De graaf was aanvankelijk de speler in het bekende schouwspel. Hij liet de gilden en
ambachten zich ontwikkelen zodat hij een tegenspeler had die de rijkere burgers, vaak die
handelaars, kon intomenss.
Rijker en mondiger onderdanen van de graaf wilden uit de macht van de graaf geraken. Dat wist de
Franse koning. De stadsbesturen aanvaardden niet langer zonder tegenspraak inmenging van de
grafelijke administratie. Bij conflicten wendden zij zich zelfs rechtstrceks tot de leenheer van de
graaf: de Franse koning.
Te laat merkten ze dat dit bij de duivel te biecht gaan u,as.
De koning had het ideale wapen in handen om zijn leenman te compromitteren en aldus uiteindelijk
Vlaanderen bij zijn eigen kroondomein te kunnen voegen.
Of we met deze algemene kijk op de geschiedenis moeten instemmen zou een grondiger studie van
de Poperingse situatie moeten bewijzen. In 1380 komt een grocp Ieperlingen (antigraafgezinden)
Poperinge ter hulp tegen de edelen.
Uiteindelijk deelt Popcringe in de brokken en wordt het gcplunderd en verwoest door het Frans

54 Voor

de geïnteresseerde hebben we een hint om een artikel over te schrijven. In Poperinge was de persoon die de

Coornhalle enhetWeechhuus in handen had een persoon met de familienaarn DAIEN (1579), cf. Proost! Enkele
sporen uit de Vll en XVlllde eeuw. SAPpig2012/1.

55

Zo onstaat een politieke tweespalt '- de Klauwaerts staan tegenoveÍ de Leliaerts.
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leger (Bretoenen) en Karel VI56.
Het was niet allemaal koek en ei tussen de graaf en de groeiende economie. De drie leden Gent,
Brugge en Ieper cf. GHYBE maakten van Poperinge pasmunt.

En het vlas dan?
In het onderscheid laken s.s. en laken s.l. wezen we er al op dat er laken en laken was. Preciezer
uitgedrukt. Laken en linnen.

Was
Linnengaren heeft men uit vlas gehaald. De vlasplant wordt een ongeveer honderd centimeter groot.
Zeheeft witte of blauwe bloempjes en staat dicht bijeen op het veld. Vlas moest men trekken om
het niet te beschadigen.
Bewerking
De plant werd door een kam getrokken waardoor het zaad (lijnzaad) kon geoogst worden voor lijnzaadolie en
lijnkoek (veevoeding). Het stro wordt dan bewerkt:d: door roting waarbij de pectine wordt aangetast, door drogen
in kapeflen op het veld, door braken, waarbij het geribde walsen passeert, om de bast te brekent',door zwingelen
om de houtdeeltjes tussen de vezels weg te slaan. Dat zwingelen had als resultaat twee soorten garens: /lnl (het
betere garen), lokken of hede (de kortere en mindere soort, voor touw of opvullen gebruikt, ook werkgarens
genoemd). Door hekelen verhjnt men het garen nog meer. Men trekt het door de hekelkam om de vezels hjneq
glanzender en regelmatiger te maken. Dit procedé was ofivel natgesponnen (gladder, glanzender, harder, goed
gesloten, en neemt minder vocht op) ofwel drooggesponnen (met het tegenovergestelde effect).

Voorkomen
Wanneer men spreekt van half linnen dan bedoelt men dat vlasgaren en katoen zijn gemengd.
Getwijnde garens behoren niet tot de geweven garcns. Ze komen in linnen minder voor. Cetwijnd garen wordt
gebruikt voor lederwaren, boekbinderij en veters. Twijnen is twee of meer vezels, draden van zijde, garen e.d.
stevig ineendraaien tot eén draad. Het woordenboek van de Nederlandse taal schrijft hieroveÍ'. technische term ifi

de wolnijverheid: aaneenkleven (van wolhaarljes of wolstreng,etjes) tot een draadvormig geheel (door

de

aanwezigheid van een soort vet).

In de geschiedenis van de wol verwijst men naar een gebrek dat nuiinen of tweernen heet: gebreken in de
stapeling (stapelung) zijn het ... twijnen of tweernen, hetwelk verreweg het meest bij zeer frjne wol voorkomt5s.
Liggen de afzonderlijke (wol)haren (na het schtdden) niet gelijkmatig naast elkander, maar spiraalvormig om
elkander gewikkeld en aan de punten verward, dan noemt men dit het tweernen of tw,iÍnen der wol, een gebrek dat
door de fabrikanten zeer geschuwd wordt en dat men reeds uitwendig aan de onregelmatige oppervlakte van het
vlies ziet".
De tw,ijnder was het beroep van degene die de wol tot getwijnd garen verwerkte. Dit kon een kunstwerk worden
als het ging om gekleurde draden (zijde bv.) die dooreen werden gedraaid. Het twijnbord diende om drie draden
tot één dikkere te draaien.

Wol
De schapenteelt zorgde lang voor de grondstof voor het weven. Onze streken hebben er een gunstiger klimaat
voor dan de droge streken. Eertijds vond men er dus ook 40Yo van de schapenteelt voor de wolproductie. Er
bestaan indelingen naargelang het soort schaap, de leeftijd van het schaap of de manier van winnen en sorteren
van de wol.

Scheerwol
De vacht wordt afgeschoren en men behoudt l0 kwaliteiten naargelang de wol van bv. de schouders of de poten
komt. De vacht weegt naargelang de soort en de frequentie van het scheren 2 tot 6 kg.

56

1380-1422.

57 Bast breken betekent scheven. Vandaar het restanÍ dat Schefheet, We hoorden van het afval dat de werklieden
meenamen uit de fabrieken in Frans-Vlaanderen en dat scfre/heette. Het werd ook verwerkt in de onderlaag van de
muren die met gips werden geplamuurd.

58 KUIJPER, Technol.2,385 [862]
59 HEKMEIJER, Veearts. Hondb. 691 U87ll
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Huidwol

Blootwol wordt gewonnen door de huid van het schaap met zwavelnatrium (l) in te wrijven, zodat de vezels
gemakkelijk loslaten, of door de huiden in vochtige lokalen verwarmd worden opgehangen (2) waardoor de
worteluiteinden losser worden. De eerste soort ( l+2) wol wordt voor wollen dekens gebruikt en de huiden worden
zeemvellen.
De looiw,ol ondergaat een procede met kalkverbindingen. De kwaliteit is dan minder. De huiden worden achteraf
schapenleer.

Logen van wol tast de wol aan- \ ol met chloor behandelen geeft ze een gele kleur. Door een lichte
chloorbehandeling bereikt men een glanzender oppervlak. Het volvermogen wordt kleiner. De wol wordt beter
geschikt om kleur op te nemen. Wol wordt in recentere procedés met zwaveloxide gebleekt. Het is wel eens anders
geweest,

De ondergang van de lakenhandel in de steden en dorpen van Vlaanderen deed de lijnwaadnijverheid ontstaan.
Het lijnwaadweven is geen uitvinding van de middeleeuwen. Altijd al werd vlas bewerkt, garen gesponnen en
linnen geweven. De buitenlieden maakten voor hun eigen gebruik een slag van grof linnen, en lieten het ftjn
lijnwaad van uit den vreemde binnenvoeren. Sommige steden als Brugge, Gent, Sint-Omaars, bewerkten, aldus de
geschiedenis, in de l3d'en l4d" eeuw het lijnwaad in't groot.
In de l5d'eeuw noteert men dat de groote bloei van de linnennijverheid begon en in tle l6e eeuw gaan alle
dorpen van nsschen den heidekant en de Leye, met lijnv,aad naar de markt te Bnryge; van daar uil verspreidde
zich de vlasnijverheid over geheel Waanderen*'. De technische ervaring die men had opgedaan bij 't wolleweven
werd toegepast en kwam ten goede aan de vlasbewerking, en begon de uitvoer uit Vlaanderen naar alle streken
van de beschaalde wereld.
De vlasverwerkende lui werden geminacht. De linnenwevers werden te Brugge vestenaren genoemd. Dit had te
maken met hun naar de rand geschoven werkplaatsen. 't Ging zoover dat men htm verbood den naam van wevers
te voeren gelijk de wolbewerkers en men schiep voor hen den nieuwen naam van ketenwerkers. Van in de 16'1"
eeuw was het inlands vlas niet meer toereikend om de linnenmarkten te gerieven en moest men Russisch vlas
laten invoeren6r.

Tapit en katoen
Het vlas had zo zijn eigen concurrenten.
In Oudenaarde ontsond in de 16d" eeuw de tapijtweverij.
Een andere medespeler was het katoen. Ook in de l6d" eeuw binnengebracht als mededinger.
In 1812, ondanks de schade die de Spaanse oorlog bracht aan de lijnwaadhandel, waren er 50.000
wevers. In 1840 had België 220.000 spinsters,57.000 wevers62, en met de Franse gouwen erbij,
waren er 330.000 vlasbewerkers.
Het katoen werd een emstige concurrent. De bewerking van het vlas bleek kostelijk, eiste zeer veel
volk op en was nadelig voor de gezondheid. Lijnwaadfabrieken hingen vol stof. De hete lucht en de
damp was voortdurend venuild.

Landbouw en nijverheid
De welvaart is altijd, zeker in Vlaanderen, op een of andere manier verbonden geweest met

de

landbouw. We kennen de boutctde die vaak in verband met het mirakel van Onze Lieve Vrouw van
de Sint Jansprocessie wordt aangebracht. Als de lakennijverheid als bron van welvaart wegviel dan
is de hop als nieuwe katalysator opgetreden.
Alle nijverheid en landbouw werd zwaar getroffen in de tweede helft van de 19d' eeuw. Vlashandel
en textielnijverheid vervallen. Franse en Spaanse markten werden voor Vlaanderen gesloten,
Engeland begon te concureren, het katoen wrocht mee om't vlas er onder te krijgen, tezamen met
de snelle technische evolutie en de mechanisatie.
De aardappelplaag in 1845 bracht een deuk in het agrarisch imperium. De Vlaqmsche landman weet
60 http://home.tiscali.beiprosje/#ft4

6l

De Vlaams-Franse kem me| Rijssel, Turkoenje, Armentiers en Roobaars voerden het meest Russisch vlas in van
Riga tot Arkhangel (cf. art. voetnoot 38).
62 We kunnen niet nalaten een vraagteken te plaatsen bij getallen in deze context. Zelfs Oscar FIERS, onze geprezen
oud-archivaris, neemt op een bepaald moment aan dat er in de zestiende (1560) in Poperinge 16.000 wevers zijn.
Andere bronnen (betrouwbare bronnen) zeggen dat Poperinge rond die periode maar 5.000 inwoners telde.
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best dat, indien hij den grond niet mag bewerken, indien hij op zijnen weefstoel o/ aan 't spinnewiel
nieÍ mag zitten, hij naar de fabriek moet, of nanr FrankrijP .

Een ander aspect wordt vaak vergeten. We vinden inderdaad in de lSd" en l9d" eeuw de spinster
(fileuse) als huisarbeidster prominent aanwezig in de bevolkingsboeken. Deze vrouwenarbeid lulde
het inkomen aan en was aanvankelijk een welkome winterarbeid wanneer het veldu'erk niet zo
dringend was. Ook hierin is de commercie uitbuitend opgetreden.

De linnenhandelaars konden hun greep op de thuisarbeiders vergroten, een evolutie die zou leiden
tot het zogenaamde Verlagsystem of ptÍting-out-system. Binnen deze arbeidsorganisatievorm werd
de inbreng van de thuisarbeider gereduceerd tot zijn gepresteerde arbeid. De handelaar leverde de
benodigde grondstoffen die, volgens zijn aanwijzingen, door de thuisarbeider werden verwerkt,
vaak met behulp van bij de handelaar gehuurde productiemiddelen. De handelaar haalde uiteindelijk
het afgewerkte product terug op, waarbij enkel nog werd betaald voor de gepresteerde arbeid. Dit
zogenaamde uitgiftesysteem bood de handelaar-Íàbrikant heel wat voordelen. Door de precieze
opdrachten en instructies kwam men tot een veel grotere uniformiteit in het afgewerkte product en
kon men beter aan de wensen van de markt voldoen. Bovendien werd op die manier de
arbeidsdeling ingezet. De voorbereiding was niet langer het werk van de thuisarbeider, maar werd
aan andere, minder betaalde arbeidskrachten uitbesteed. Flexibiliteit bracht toen al op voor de sluwe
commercie.

De markt.
Centrum
De markt is een waar middelpunt. Altijd geweest, al in de vroegste dagen van de stad werd hier een
markt gehouden. Maar de markt was veel meer dan alleen maar een markt. Op deze plaats werden
feesten gehouden die de stad dagenlang in hun ban hielden. De processies trokken over de markt6a.
Aan de galg voor het steehuis en de halle werden executies voltrokken. Naar de markt ging men om
de hallegeboden te lezen. Die Hatlegeboden waren meer dan de stadskrant van nu, men publiceerde
er de verkopen of halmen en men kon er de ,sententien of uitspraken van het gerecht nalezen.
Op de markt kon men vis krijgen op de vismarkt65, in het huidige Garenstraade zou de eiermarkt en
botermarkt geweest zijn, het vleeshuis66, de coomhalle en de tripperie6T bevonden zich dat weer op
de markt.

Wetgeving en sociale actie in de weelseclor
De koopwaar was gereglementeerd. Smallijstends'was laken met brede lijsten boven de 28 draden.
De organisatie van de lakenindustrie betrachtte geheel de draperie te laten delen in de economie.
Daarom mochten zij die niet meededen geen laken invoeren ten fyne dqt de scamele mede zotrden
moghen leveren ende neringhe hebben also wel ende yele als de rycke (1541). Die inschrijft moet
dan ook zien dat de draperie geleverd wordt, ende (ze moeten) heurlieden portie reedene, m.a.w.
63 't Vlas in Vlaanderen ll. Gepubliceerd op 27 juli l9l 2 Ons volk ontwaakt.
64 SAPpig lX,2,75vv. Henri VANDENBERGHE:,4/:oo men bevindr di.versche ontstichtljnghen

te gheschieden

in

voorbereiding.

65 De vismarkt in Poperinge

was ter hoogte van de huidige bushalte aan het standbeeld van Chybe, rechtover waar
vroeger - naar de vertelautoriteit Guido Vandermarliere - het Hemelrijk lag.
66 Het vleeshuis werd begin XVIIe eeuw genoemd als een locatie waar de abdij inkomen van had, maar waar dat lag is
daar niet vemoemd. Cf. SAPpig 201 2 11 blz. 36.
67 t)eze markt bevond zich over de greppe. Deze lormulering wijst erop dat afualvlees niet op de gebruikelijke banken
mocht worden verdeeld en/ofverkocht. De greppe is dan wellicht de verbinding van de beek met de Halle: de zwarte
strook aarde die we als bevoonechte getuigen mochten zien bij de opgravingen op de markt.
68 Dat een laken nret brede lijsten meer dan 28 draden moest hebben stond in de Leickche Textieln|verheid van
Posthumus, ao 1541. SAP 467, p. 27v'. Smallijsten waren de gemeene laekenen, niet de brede boven 28 gaerens.
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men wilde de schaarste tegengaan om de prijs te kunnen beheersen.

Om de concurrentie niet te vervalsen en vanuit de tijdsgeest beteugelde men de ongeremde groei
door de bepaling dat de vrouw van de wever niet meehelpen mocht. Es verboden encJe
gheinterdiceert alle vrortwen en de dochter,s te exerceren den .stijl van weefven niet min van bayen te
weefuen als yan lakene op de boete vctn 3 ponden parisis 't elckens bevonden zijnde bij de olficieren
van weefambachte6e". Of daar zo is naar omgezien kunnen we voorlopig niet achterhalen. Welke
filosofie er achter stak kan wellicht boekdelen lullen.
Dat deze regeling niet louter op antifeminisme berustte zien we in de reglementering die bepaalde
dat ook andere personen werden uitgesloten. Gheen taverniers ofle herhergiers wyn bier ende spijze
ventende nille moghen drapieren ofte doen drapieren binnen dese stede1o. We kunnen hier ervan
uitgaan dat het om de kapitaalspreiding zou gaan, het kan echter ook zijn dat bepaalde producten de
weverij kwalitatieve schade, reputatieschade, zouden brengen. De karikatuur als zouden brouwers
en dergelijke te veel slechte lakenproducten fabriceren omwille van het te groot alcoholverbruik is
cnkel humoristisch, maar niet historisch signiÍicant.
Niet iedereen is altijd even eerlijk. We merken het aan de regelingen rond de fraude. Omme
tvergoeden alle,frardell ende boosheyde, het aftrecken vqn loode olJ'zeghele van de baeyen.

Promotie van de weefnijverheid
Een van de clercken en tvvee mÍer wet
gaan naar Jan BANE te Brugge en an

r---:=Í1-=-NrÈY

den

Oosterlinck t'Antwerpen.
Gheptfiliciert den 26""' iili 1562

We hadden het er al over:

de

1563 probcert men van

bepaalde

{

J?

)l

.l

t

weefnijverheid was economisch heel
belangrijk. De ijver om de welvaart te
behouden werd metterdaad behartigd. In

6

t

{l

omme

ghezonrlen te worden naer Venegenl).
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Gheconsenteert Bernard HEUVELE te
mogen doen drapieren 150 bayen rood
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belastingen af te geraken. Er werd
+
Oorlof gegeven door het magistraat aan AJbeelding 5: Nieuwkerke - Lakenhalle.
de drapiers om eene requeste te zenden
naar 't magistraat van Kortrijk nopens
taflegghen van imposten van lakenen. Gelyke reqtrcsten werden opghemaakt door de drapiers van
Ieper, Ryssel, ÀrmenÍiers Belle en Nietrukerke11.
De stad was betrokken bij de economie. Het stadsbestuur trad op als het om grensoverschrijdende
missies ging. In 7561 lezen we:. Burghemee,sers ende .schepenen deser sÍede hebben belooft te
indempniseren de Gotwerneur vqn weifambachte .....stede nopens coslen van processe
gheinÍenÍeerÍ bij mijne heeren van Raede van Vlaenderenla.
Ten gunste van de economie in vorst en besloten tijd zullen de drapiers die reeden groote laekenen
mogen reeden ende dropieren bayen met 2 gelottwen. Maar om de concurrentie tegen te gaan slechts
met 2 getouwen en niet meer.
69 SAP467, p. l20vo, ao 1565.
70 SAP 467, p. 172v".

7l

SAP467,p. l33vo, ao 1566. ln de Auderutersche Mengelingen 1,34'7 lezen we dat ne gheen wevete mach slaen
vlockin garen in wulline waerpte.

72 Venetië.
13 SAP 461 , p. 104v., ao 1563.

74 SAP 461,p. 140.
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Milieubepalingen
Alle blar»aerversls mochten gheen ylot slaen noch laeten loopen in beke en dot

htsschen

rp de ààbel boete van 60 schellijnghen parisis telcker reize
als zij dies bevonden werden, bij de fficieren van de beke, maer nilllen houden naer d'ottde
coshtme een speykenls waerdeure zij tzelve vlot slcten aillen in ende laeten loopen ten fiide als
lichtemesseTí ende haefmesse1l en dat

geoorloofdes ende anders nije{e".

Onderwijs
Medio 16d" eeuw ziet men een versoepeling optreden in het leerpatroon. Geordonneert te slaken de
keure van de vilqmbacht ende te con,tenteren de krtaep-vil.ders ende leerlinghen van den zelven
ambachte van nu voorlan dat zij maar leeren en nillen een i aar lanc.
In 155380 leeren (ze) tvtilambucht binnen drie maent tijts.
De wevers zelf hebben een langere opleiding nodig. In 1569 gheordonneert ende ghestatueert dat
nijemant zal moghen drapieren zonder ttree jaer gheleert te hebbenst. De voorwaarden worden
uitgeschreven.

Kwaliteitszorg
Gheordonneert daÍ van nu yoortaan hem nijemant en vetyoordere cle lakenen te stryckenen met
haspe gaernesgz noch met yseren coenle\3, en da! ttp boete van 60 schellijnghe parisis telcke reyse
(keer), als zij àn verbonden werden bij de fficieren van de douchqllesa encle nillen de zelfde
fficieren macht hebben danof waerhede te houclenss ende de cnapen van de scheerders ofte andere
daerÍoe bij eede te staenene ondervraghendes6 "
En alle geledingen werden gecontroleerd. Zo lezen we Gheen meester, vilder ofte cnaepewilder
erule sal moghen eenighe bayen half ofte gheheele te wercke stellen ofte maken, zij en hebben
alvoorien ter raeuwer peerse het perseloot vercreghen op de boek van tsuee mael 60 schellijnghen
parisiss' kwestie van gediplomeerd en opgeleide vilders te hebben.
Dit gebeurde om in de weeftraditie de kwaliteit te taxeren en zo onrechtstreeks een zekere stabiliteit
te bereiken. Het kwaliteitslabel werd hoger belast Alle drapieren, drapierende oriltre fyne baeyen
yoordan dezelve oultrefunen baeyen ghehouden zijn te verfven deur de-raedl de taille breeder dan
( I 500), toen viel namelijk de Arabische en andere
tussenhandel weg. Men kon rechtstreeks handel drijven met India. Men had in Europa echter ook een plant, namelijk
wede, díe ook een extract opleverde, waaffnee men blauw kon verven.
76 2 februari
77 I oktober, Sint Bavo, de dag waarop de pacht werd betaald omdat dan de oogst binnen was.
78 Afsluitbare waterloozing die door een waterkeering loopt; verlaat; sluis (WNT). Er was dus blijkbaar een regeling
rond de vervuiling die kon ontstaan via de kleurstoffen.

75 In WesfEuropa was indigo duur tot de vaart om de Kaap begon

79 SAP467,p.29v'.; 0705 1541.
80 SAP 467, p.72.,27 juni 1553. Op SAP 567, p. 3lro was dat zoals vernoemd nog

eén jaar.

81 SAP467,p.

158.
82 De haspel is de garenwinder. We zongen in het liedje hqspen en spinnen. De belekenis is hier niet duideliik. Frans

:

dévidoir à lttine.

83 Wat de iseren caenle betreft zou het kunnen

gaan over het verbod van de ijzeren caerde. Tenminste als het woord

caerde juist is gelezen.
geweest zijn, tenzij de kwaliteit een rangorde veronderstelde en een andere locatie
kreeg voor de verkoop. De Doekhalle zou dan mindere kwaliteit te koop aanbieden dan de lakenhalle. We denken
niet dat we deze piste mogen volgen: de doekhalle zal te maken hebben met het feit dat de Duitse sector over Tlclz

84 Het andere woord zal lakenhalle

(laken of doek) sprak.
<le Keure van Hazebrouck een
eenvoudige getuigenis zijn. Zij die staen te wtterhede zijn verplicht te getuigen voor hun Heer, waerheden houden
stond gelijk met een proces voeren met getuigen.

85 De waerhede, kan zoals Stille waerheit, geheime enquéte, precedente informatie, in

86 SAP467, p.34,20 09 1543.
87 SAP467, p. 138.
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de coyettess van de ghemeene baeyenvan 43 ghanghense. Vooral het ultrafijne laken werd hoger
bel,ast. Ordinere pointinghe of andere maniere van colloiteneq ten minsten grieve ende ten meeslen
profite van der stede, waawan de Franse vertaling luidt de.s toilles et atÍres cueillelles, doen ons
vermoeden dat het hier om die belasting gaat. We vinden het woord coyette op geen andere plaats
terug.

Er waren de bayen, zowel roode ctls swarte baeyen. Zoals we elders ook lezen mochten de rode
lijsten niet vermengd worden met de andere.
De roolijsten worden in 1568 verhandeld, ook met Brugge, en blijken met Spaanse fijne wol
geweven te zijner. Er wordt gesproken van halven roolijste Bertens ghedrapierd van fune Span.sche
/lorette wolle.
Ter controle van de kwaliteit ztllen rJe scheeerderse2 ... upspoelen herrrlieden lakenen in St.
Bertensviveree3 . En ze worden hierin gecontroleerd naar de reglementering uit de keure, ende nijet
breeedere try daerof ghecoruigeert te zijne naer de ketre ende discretie van cle wetea .

Laken productiecontrole

Over het vollen., de v omhctchtes hadden we het al. De nijverheid bloeide cn er wcrd gezorgd voor
kwaliteit. Om die kwaliteit te bereiken waren er keurders, opzieners, inspecteurs nodig, die werden
in de taal van die tijd officieren vanden hooghe looye, of vande tpperlooye genoemd.
De statuten worden vaak hernomen, in 1549e6 lezen we nog eens die van de draperie. De salarissen
van de offrcieren worden bepaalde'. De internationale betrektingen verklappen dat er ook Engelse
wol wordt verhandeld. In 1552 is er sprake van een premie voor zo'n wole8. Die wol wordt via
Calais in gevoerd. We vinden een vergoeding voor de stapeliers te Calesee".

Transacties
In de handelstransacties worden finantiële verrichtingen complexer. De gemeente komt tussen en
bepaald dat gheen tlrapiers moghen borghe stellen ten zij dat d'oude schtld betaelt 27r00. Er moet
ook constant worden over gewaakt dat er niet wordt gesjoemeld. Geene meestere vuldere (mag)
eenighe lakens draghe, halen, bringhen ofte doen draghen ofte bringhen, nat ofte drooghe bij haer
lieden vryfs, jonckwijfs ofte andere vrattwen op boete van l0 schellijnghen parisis ten proJijtte van
fficierentot . We merkten al dat de gendergevoeligheid niet up to modern date was.
De keure
We noemen enkele details :uit de OrdonnanÍien, pollicien ende ketreto2 ghemaeckt nopens de
draperie.
88 Coyette: ceuilette: ontvangst, opbrengst, oogst.
89 SAP467, p. l73r'.

90 Zie voetnoot

9l

73.

SAP467, p. l49ro, aol568.

92 De droogscheerder was

degene die het laken als het was geweven scheerde. De spoelders waren een apart beroep. [n
deze tekst zou men kunnen denken dat de.poelders en de scheerders dezelfde mensen waren. Dat het laken dan een
enkele keer (?) moest gewassen worden in de Sint Bertensviver.
93 Wellicht waar nu de Paardemarkt is.
949AP467, p.75 a'1553. In 1564 p. I l5 lezen we 'verboden laken te spoelen in de vij vers'.

95
96
97
98

SAP467, p.60r'
SAP467, p.61.
SAP467 p.66.
SAP467, p. 66.

99

SAP 467, p. 68.
100 SAP 467, p.70,

a" 1552.
SAP 467 I 553 72v" (3 Lauwe 1553)
102 SAP 467, p. 73, a" 1553.
I
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Tegen productvervalsing za| Wie baeyento3 redentoa sal die en sal nijet moghen (met) sayento5
commen.
Tegen vreemde producten: Nijemant mag reeden vreemde loedens goede.
Tegen kwaliteitvervalsing: Nijemant mag reeden erule schabbent06 onder t'dexeleti1 vctn baeyen met

ruode lijsletos"
Tegen het verwisselen van de producten: De rauwe lakentoe zt len van ntt voortaan ghebrieft zijn
met rlen name van diet 't laken Íoehehoort". In de placcaetboucken vinden we later dezelfde
verordening: Iederen Laekemaeker ofte Wolle-wever (zal) gehotden zyn in het beginsel van ieder
sfirck Laecken ofte andere Wolle ,specie van syne fabrycke le wercken ofte te weven de twee eerst
letteren van den naem van den Meestertlo.
In 1565 werdt het an vreemde verboclen te drapierentlt.

Locaties
Ergens moet in de 16d" eeuw een blauwveners hatse gestaat hebbenrr2. Daar gebeurde toen de
keuring, de warandise by 5 fficieren, nijetmin dezelve die up dien dagh gheloyd nillen hebben ten
afcommen vander loye, zoals je kan lezen onverwijld, zonder te laten liggen voor de volgende dag.
In 1567 komt er een nieuwe wolle entle gaernemarckt Het Reglementrr3 is geacteeerd in de
subalterne wetten.
Waar die locatie precies gevestigd was weten we niet. We weten wel dat in 1567 verbod kwam van
Lakenen en Bayen Í.e draghen detr de kerckenlta. De marktplaats of de halle was via de kerk
bereikbaar.
In 1564 wordt ghestattrcert dat ran nu voordaan tot datter ander innen voorsien wercl gheen sayen
wit oJ'coleurde bij gheen drapieren boven op de Halle op den maerktdagh ghehrocht ende te vente
ghestelt op rle boete van 20 schellijnghen parisis van elcke bayejeghens desen boven ghebracht.Er
bleek dus in de halle een bovenverdieping te zijn waarin een ruimte was gereserveerd voor het
laken. Nemaer werden ghehouden de hayverkopers de zelve ter coope te slelllen, beneden in de
Halle, op d'oosteynde der zelve, dctenvaer het vlas plagh te vercoopen ofte elders daert hemlieden
ghelieven zal. Ze mochten beneden in halle aan de oostkant hun textiel aanbieden. Op dezelfde
plaats waar ook het vlas werd verkocht.rl5
03 De oorsprong van het woord vindt men in Fr. baie, les baies et sarges. Hiermee is eene stof bedoeld die om hare
bruinrode kteur (fr. bai,laÍ. badius) aldus werd genoemd. De afleiding van óai, bruinrood, is niet bewezen. Het is
dus de benaming van zeker grof, op molton gelijkend flanet.
[04 Verwerken tot eindproduct. Later is dat woord wellicht verengd. Bij DE BO vinden we: In het bijz. van de schering
van een weefsel: met pap bestrijken om ze te versterken, pappen. Men reedt de keten met een lijmigen stijfuap dien
men met hor.stels er over strijkt, DE Bo [ 873]."
105 Kiliaan kent het woord slechts als benaming van een kledingstlk: saelte, saeyette, veslis subserica, tramoserica.
saeye, du sarge (hd. sarsche, ndl. sergie) ou sayette.
106 scahben. Een intensivum van .9clzaven.(WNT)
107 Voorwendsel.
1O8 Zelftant aan een stuk laken ofwollen stof. Voorheen - en ook nu nogwel - waren vqn overheidswege bepaalde
lijsten voor bepaalde soorten laken woryeschreven; vandaar werden ver-volgens de stoffen zelf met de benamingen
yan de karakteristieke lijsten aangeduid: saeyen, dobbel wiÍte satr*en, armijn saeyen. ... armtjn lijsten. ... dobbel
v)itte listen. ... rutturelle ofte Carmelitani saeyen. ... nctturelle Lijsten,..
109 De rau(w)e pertse: naam voor het college dat de lakens keurt. Het WNT geeft een citaat uit de Costuymen van
Belle, ll'ort oock vernieut ofÍe ghecontinueert, als vooren, een twecde collegie van draperie, gheseyt de Rauwe
Pertse, ghemaect van drie presidenten ende elJ'andere ghe-eede, die kennen in tfaict van weverie, onbestelde
lakenen, en dat danof tlependeert, I , 32. Het raue laken is dus laken dat nog niet gereed is.
ll0 Vl. Placcaertb. 4,894 U699).
I

lll

SAP467,p.l2lv

l12SAP 467,79 a' 1556.
I l3 SAP 467, p. 137.
114 SAP 467 , p. 142.
I l5 SAP 467, p. I 10.
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Het laken naar zich toetrekken
Veertiende eeuw: Ypre jeghen Poperynghe
De haat-liefde verhouding met de buren is niet van gisteren. We kunnen eeuwen bladeren in

de

geschiedenis van de beide steden.

ln 1322 schonk Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, aan Ieper een voorrecht dat voor
Poperinge zeer nadelige gevolgen inhield: Geen lakcn (sic) mag geschoren, geweven of geverfd
worden in cle omtrek van 3 uren buiten de vermelde stad (leper)ttó.
Bij vonnis door de drie grote steden van Vlaanderen Brugge Gent en Ieper, geveld op 29 april 1343,
werd beslist dat Poperinge nooit meer strypte halJlakenentt',noch gesmotÍett\ lakenen, tenzij met
bepaalde afmetingen, mocht verkopen. Dit verbod was gesteund op het voorrecht dat Ieper sedert
onheuglijke tijden bezat om dergelijk laken te mogen verkopen. Hoewel Poperinge beloofde het
verbod te respecteren, ging het toch door met het verboden laken te weven en te verkopen.
De leperlingen namen dit niet en herhaaldelijk werd er tussen beide steden bloedig gevochten. De
graaf moest meerdere keren tussenbeide komen en altijd gebeurde dit in het voordeel van de
Ieperlingen. ln 1372 werd Poperinge voor de graafgedaagd en kreeg definitief(?) de kous over de
kop"'.
We proberen deze periode wat summier te behandelen omdat er een zeer degelijk werk over
geschreven werd.

Betrokkenhei.d
In het Stadsarchief kunnen we de latere geschiedenis (16d" eeuw) volgen. In dat getouwtrek was de
gehele Poperingse gemeenschap betrokken zoals we in volgende zinnen kunnen achterhalen.
Maarten DE BUCKERE wordt afgevaardigd en de gehele gemeente wil bijdragenr2o.
We lezen als hedent de lld" in attgttsttts 1545 voor Paschen waeren upgheroupen de ghemeene
drapiers van de stede van Poperinghe voor den Heere ende wet daer heurlieden ghevraechÍ was
ende verzocht waer dat zij eenen man uut heurlieden college van draperie beschikken zouden omme
hem metÍer Wet te voughen ende te vervolghen de zake yeghens die yan Yper aengeaende
heurlieden verbodt van onze draperie ten coste van heurlieden college ende ctmberchte van de
draperie
Daerop zij gheantwoort hebben 't saemen ghesproken hebbende dat zij geen ad:tise en waeren
ijemant dqertoe te beschicken nocht in't parÍictilier daertoe te geven maer recommandeerende ende
statueerende hemlieden danof in de goede gratie van Mijn Heere en die van de wet.
I

l6

Er was reeds een eerste voorrecht voor Ieper uitgesproken op 28 oktober 1322 maar dat was onvoldoende.

Lodewijk I, graaf van Vlaanderen. wijzigde op 7 februari I 324 dit voorrecht voor leper. Indien men zich daar niet
aan hield volgde een boete van 50 pond en een verbeurdverklaring van de getouwen.
benaming eener stof, welke gedeeltelijk van laken,
gedeeltelijk van wol vervaardigd werd, halfivollen laken, d. i. laken met katoenen ketting en kaardwollen inslag. Hd.
halbwollenes tuch. Vgl. Mhd. halptuoch. Strypte = met streepen afgezet, met banen van verschillende kleuren.

:

I

l7 Strlpte halflakenen: in KUIPER lezen we dat halflaken

1

l8 Gesmout. Om de wol te beschermen tegen beschadigingen door latere bewerkingen moet ze ingevet worden, ook

Kiliaan, strijptcleet, vestis discoloq lineis variegata. Vgl. wvl. striepe.
wel smouten genoemd.

& Jelle HAEMERS, Middeleeuwse opstanden in Vlaanderen, in Vlaams Marxistisch Tijdschrift,
winter 2007 (verwijzing in Wikipedia); VIOE met leper en de middeleetmse lakennijverheid in Vlaandercn.
Àrcheologische en historische bijdragen. Ypres and the Medieval Cloth lndustry in Flantlers. Archaeological ancl
Historical Contriàzrlions en http://www.ethesis.neíopstand_vl/opstand_vl:bijlagen.htm, Jhr. Mr. De Pauw Napoleon
eerste advocaat generaal bij het hofvan beroep, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie enz, te Cent,
Ypre Jeghen Poperinghe Anguende Den Verbonden, geldingstukken der XlVe eeuw nopens het laken, harde kaft

119 Jan DUMOLYN

ingebonden, 332 blz.
120 SAP 467, p.

43V'.
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Presenteerende dqertoe in t' generaele metten gheheelen inseíene van de .stede te conÍrihtrcerende

t' zy hij capitale ommestellinghe ofte anderszins naer ctdvenrtnle.
Biclctende voorts mijnen voornoemden Heere ende Wet dat zy den handt in dese zake houden wilden
ende in qlles 't beste doen. Emmers ten finale hebben gheconchtdeert de voorseyde draperie ende
ghenomen Maerten DE B\JCKERE omme 't eerste voyage te doene metter Wet ten coste van de
gheheel draperie voor dese reyse sonder preiudice van voorder.

Tegenstand
De bepalingen waren duidelijk Verboden eenyeghelicken hem le veruoorderne eenigte woorden ofte
qrtestie te nemen jeghens die van Ypre ler cat$e van processe. Er was gheraemt dat de draperie van
rut vortaan cesseren zouden van draperie contre den octroy van Yper.
Er wordt dan toch alles op alles gezet om een vergelijk te bekomen. Es voort gheraemt indien de
wet goed clynckt dat zy zullen moghen commrmiqtrieren met die van Ypere ende te onderhooren of zy
zouden willen verstaen omme met die van Poperinghe te veraccorderen in ï vriendelycke". M.a.w.
of ze het niet in der minne konden regelen.

Lobbyen
Ze hadden voor augustus de strategie gehanteerd om te lobbyen bij andere steden. Ooc mede dat de
'aestene,
Comene ende Werveke of zy zouden willen
wet soude onderhoorecln an Belle, Meesene, [
verstercn met ons te gaen sttpplieerent2l an den Keiser ofte koninginne omme te moghen hliiven in
state ende po.rse.r.rle hanghencle ï proces. De raadszitting rond deze zaak werd geacteerd de 29"'in
weedemaent 1545t22.
En met de natuur meegaande rqemt de raad antlerwarve, den 7"" in hoymaenttz3 1545 ttp 'Í
clrapierre encle wercken naer d'expiratiet2a van de drie maenden dat van nu voort de drapier
wercken sal alhier binnen deser stede ende zyn negotie doen...
De 18d"n in ougstmaent 1545125 wordt een zwaarder gewicht in de schaal gelegd. Omme diversche
zaken hemliejen daertoe moverende (te langhe alhier te verhalen) wordt beslist dat men Mijn
Heere, clen prelaet, zoude bidden dat hij de zaken eenghande de draperie zoude willen ter hand
nemen te Bntssele ntlcx als er ghenomen es bij rte zes onbesloÍen steden den lld" in ougst 1545 dat
ten coste van de steden t'zyder discreÍie126

De Raad van Mechelen
Den I ld" november 1545 was ghesloten ende gheaccordeert bij wetten ende raeden dat men de zake
van draperie hanghende in den grooten Ruede te Mechelen achtervolghen zal met aller diligence,
Ín.a.w. ze zouden alles op alles zetten om in Mechelen een wijziging van de toestand te verkrijgen.
Het blijkt dat tle keikoppen zich er niet zomaar hebben bij neergelegd. We lezen over laken dat men
aan de Oosterlingen leverde in Antwerpen en waarvan bereikt wordt dat er niemand zich mag tegen
verzetten. Gheconsenteert de Raeden dat men de nietme rlraperie die Jctcob BANE verkocht heeft
met naeme van Oosterlynck ghemaect hebben daÍ men die sal moghen opnemen voor een preuve
volghens tqdyis van tle advokaten van Mechelen ende de zelve makers ieghens ander steden die
zottden willen ohstacle muken jeghens de voorseyde niertwe draperie te garanderen vol.ghens 'í
consente van cle wet. Ghedaen ls{to in weede maent 1546t)1"

l2l

Smeken.

122 Weedemaent: Juni123 Juli.
124 Waarschijnlijk hadden ze gerekend op een een blokkering van drie maanden. De expiratie, het vervolledigen, het
ophouden van de termijn van drie maanden.

125 sAP 467. p. 47r'. a' I 545.
126 Waar hij van denkt dat het nodig is (discretie

:

onderscheidingsvermogen).

127 SAP 467, p. 50r'.
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De rekeningen
Het spreekt vanzell dat lobblwerk geld kost. De lange arm moet betaald worden. En waarmee zou
men in die tijd kunnen betaald hebben? Gheraemt dat men mijne Heere de Crave van Rortlx,
Gotryerneur van Waancleren encle Artois voor de a.ssistencie die bij ow ghedaen heeft in het proces
jeghens die van Yperen ter cause van de draperie zoude beschincken met drie peertlen van honderÍ
gtildens. Indien die van Meesene ende Niekerke al zoo vele als die van Poperinghe nijet
conÍribueeren en willen ende mits dat zij het doen willen zoo zal de stede hetrlieden continguent
l/3 contriburen n cxx als zij lieden doen zullent2s.
Maar ook het vervoer kost geld.
Als heclent clesen 27""' Lauwe l546t2e zo es elc drappier anclet'w,aerÍetrq by weÍten ende raeden
gheaccorcleert ende gheconsenteert die met herdieden laeckene met den lande trecken willen ter
maerte ten tyvee waerJven als 't Antwerpen, Berghen op Soom encle elders, rp de laeken van loye l2
schellijnghen parisis, van halve 6 schellijnghen parisi.r, 't hetrlieden gheconsenteert de
penninghen, nijet te lichten vqn d'een maerct voor d'ander stondt dat ze ten tweede maercÍe
ghetrocken aillen hebben encle clat een jaer lanck ghedeurende zonder meer.... Bij deze zijn we er
van bewust dat onze weefnijverheid de haven bereikte.

De eeuwige struggle for life
Het blijkt dat de conjunctuur niet voortdurend in stijgende lijn ging in

: ten 3d'" attgttsti (is)
ghecleurende. Het
willen
tijdt
tot
den
1
september
eerstcommende
den
ambachÍ van vrillage open
(ghere,serveert
binnen de stede van Yper)
was wellicht niet ieder jaar zo. ...daert hem ghelieven zal
jaar
wel
want
de nijverheid had het
clachte
van
draperie.
Maar
dit
volghens
Nerzotrck
ende
al
1553

13'

nodig.

Daarbij komt dat ze achter zijn in de betaling zonderlinc ghemerckt de groote lasten in de
t'achterheyt die de zelve draperie schuldigh es de natie encle stapele van Cales de voornoemde
sterle verobligiert staet. Via Calais kwam de grondstof van Engeland.

De 16d" eeuw in de Resoluties SAP 467 tot 1580
blz.

-

darum
- Up te roepen, al bij een ... conclusie thebben. Oft besworlick is ofte nijet.

28v'- l54l

29v" -0'1 05 l54l verbod vervuiling van de beek.
- inkorten leertijd volders.
34ro -20 09 1543 ofticieren van de dotrchallet32 moget straffen die niet reglementair kaardt.
43v' - 1l 08 1545 voor Paschen medewerking gevraagd aan college van draperte om op te treden tegen I'per
Emmers ten finale hebben gheconchdeert de voorseyde draperie ende ghenomen Maerten DE BUCKERE
omme 'te eer.ste voyage te doene metter Wet ten coste van de gheheel drctperie voor dese reyse sonder
prejudice vttn voorder
44ro - 1545 Verdere ondersteun'ing omme Íe recotvteeren't octroy vercreghen bij die vctn Ypre aenganende 't
verbodt van draperie te platten lande ende in de dorpen staende binnen de dty mylen in't roncle van de
31ro

voorseyde stede von Ypre.
- 1545 Verboden eenyeghelicken hem te yemoorderne eenigte w,oorden olie qrtestie te nemen jeghens
die van Ypre ter catse van processe. Gheraeml dat de draperie van rut vortaen cesseren zouden van draperie
conÍre den ocÍroy van Yper.

45r'

29 in weedemaent 1545 Es voort gheraemt irulen der wet goed dynckt dat zy nillen mogehen
commtmiquieren met die van Ypere ende te onderhooren of zy zotden willen verstaen omme met clie vctn
t

28 SAP 467, p.

5|

v".

129 SAP 467, p. 52r'.
l3O Ànderwctrfie: opnieuw; andermaal cf. tweede waerfve
131 SAP 467, p. 72.
132 cf. voetnoot 86.
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Poperinghe te veraccorderen

in 't

vriendelycke. Lobbyën met Belle, Meesene, Woestene, Comene ende

Werveke.

Als hedent den Tden in hoymaent 1545 zo was anderwarue gheraem tp 't draperie ende wercken
naer d'expiratie yan de drie maenden dat yan rut yoort de drapier wercken sal alhier binnen cleser stede entle
zyn negotie rkrcn...
47ro - 18 08 1545 De abt wordt gevraagd te ondersteunen.
47vo 71 I I 1545 met alle diligence.wordt de zaak in de Raad van Mechelen behartigd.
50r'- l5de in weede maent 1546 Gheconsenteert de Raeden dat men de nierme draperie die Jacob BANE
verkocht heeft met naeme yon Oosterlynck ghemaect thebben dat men die sal moghen opnemen voor een
prer»e volghens tadvis van de advokaten van Mechelen ende de zelve makers jeghens ander steden die
zotden willen obstacle maken jeghens de voorseyde nietme draperie te garanderen volghens 't consente van
de wet. Borg van de stad.
Ghedaen

5lvo - 1546 Gheraemt daÍ men mijne Heere de Grave van Rot x Gouverneur van Waanderen ende Artois
voor de ctssistencie die bij ons ghedaen heeft in het proces jeghens die van Yperen ter cat6e van de draperie
zoude beschincken met drie peerden van hondert gr dens.
Indien die van Meesene ende Niekerke alzoo vele als die van Poperinghe niet controibueeren en willen.....
Ende mits dat zii het doen willen zoo zal de stede heurlieden contingtrcnt l/3 contrihtren nlcxx als zij lieden
doen ztllen
52r" - 27sten Lauwe 1546 afspraken omtrent laeckene .. den lqnde lïn] trecken[de]
60r" - 1549 - wlambacht toelatingen.
61ro - 1549 StahÍen van fficieren vanden hooghe looye

66r"

-

I Oficieren van hooghe looye.. vulders...salarissen.
- I 552 premie voor leveren van Engelsche Wolle.

155

68rovo

69v'- 1552 Stapeliers te Cales.
70r' - 1552 Gheen drapiers moghen borghe stellen ten zij dat d'ortde

schttld betaelt zij
72r" - 27 weedemaent 1553 ïttlambacht leren binnen drie maent tijts .. zonder prejudicie van d'oude keuren.
72vo - 3 Lauwe 1553 Geene meestere vr ldere eenighe lakens draghe, halen, hringhen ofte doen d...... nat
ofte drooghe hij haer lieden wyfs, jonckwijfs ofte andere vrantwen op boete van 10 s. p. ten profijtte vctn

fficieren
1553 Bijzondere reglementering ten voordele van de vullage omwille van de economische
omstandigheden, zie Vollen..
73ro - l553 Ordonnantien, pollicien ende keure ghemaeckt nopens de draperie.
'7
4v" - 1553 Placcaetboeck. Níj emant mag reeden ende schabben onder t' dexele van baeyen met roode lijste.
De rauwe laken ntllen van nu voortaan ghebrieft zijn met den name van diet 't laken toebehoort.
75r' - 1553 Bepaling betreffende de scheerders en hun spoelwerkzaamheden in St.-Bertensvivere. 76ro 1554 Ordonannantie over t\aeven.
78r" - 1555 ... van sayen en dotrcken verven.

79v"

-

1556 Eens daeghs

... niet meeï.. .warancleren cle wille in

bauwververshutse.

De

warandise

gheschiedt ... by 5 fficieren, ..
84ro - P marq van de pijplooden, twee ronde en een plat op teerste eynde van clen baye.
84v" - 1558 Reglement van het weven.
88vo-89r" Van het weven van bayen
'l
92 ro - 560 Reglement van het weven.
93r'- 1560 Over het weven van bayen.
94vo - 1560 Loon der gouverneurs van het vulambambact... en bayen.
96r" - l56l Omtrent het warandeeren van de wille... de drapiers reeden meÍ 2 getouwen en niet meer.
97v" - 1562 Bayen mogen niet langher meten dan 46 ellen
den 26

juli

1562 Bemard HEUVELE weeft voor Venetië.

98vo Prijzen.
20 08 1562 Geen extra vergoeding bij herindienen gecorrigeerde weefsel.
1562 Voorwaerden om te moghen baeyen vercopen in de Halle.
1563 Verboden sayghaeren te vercoopen aen drappiers.
Het magistraat geeft toelating aan de drappier.§ om eene requeste te zenden naar't magistraat van
Kortrij k i.v.m. imposten van laken Ook leper, Rijsel, Armentieres Belle en Nieuwkerke doen evenzo.

100v"
104v"

26
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07r' - I 564 Baeyen van Looye gherenonchiert
108r".- 1564 Wevers yafi groote Lakenenen toeghelaten met twee getotMen bayen te weven. .. Omwille van
de brande en benatde tijden.
I

08vo Reglement op '1" drapieren
- 1564 Verboden laken te spoelen in de vijvers.
l2l r'- 1565 Nogmaals toelating met twee getouwen bayen teweefven
| 2lv" - 1565 Aan vreemde, gfr einterdiceert, verboden te drapieren;
I 20r' _ I 565 Reglement op het weven van otÍreJine.
1 33v" - 1566 Tegen frarde ende boo.sheyde .. hey aftrecken van loode of zeghele van de baeyen.
137r" - 1567 Nieuwe wolle ende gaernemarckt te houdenen binnen dese stede.
I

I l5ro

l38ro - Meestet, w der of cnaepevttlder mogen enkel het ambacht uitvoeren na ter rat+rer peerse het
per.seloot vercreghen te hebben op de boete van twee mael 60 s. p.
140r" - 1567 Btughemeesers ende schepenen deser stede hebben hekxft te indempniseren de Gouverneur
van weifamhachte ze n len vergoeden, nopens costen van provcesse gheinternteert bij mijne heeren vban
Raede van Valaenderen

142r" - De doorgang via de kerk met laken en bayen is verboden.
145r" - 1567 Verkiezing van de l2 mannen van de draperie.
l46v' - De verkozenen moeten bevestigd, ghecongfirmeerl en aanvaard, gheagreeert worden van den Heere
van de Weth ende cle eetlt doen zoowel ctls andere fficieren?
l50v' - De 12 mannen van de draperie weigeren een rekening goed te keuren.

íil
#Í r'

1569-15E0
158r" - 1569 Om te drapieren moet men twee jaar lerenr33.
l7lr" - 1569 Ctrcre aengaentle vrlambacht
172r" - 1569 Ctwe van de weefambachte
172vo - Gheen taverniers ofte herbergiers wyn bier ende spijze
ventende n le moghen drapieren ofte doen drapieren binnen

T

dese stede.

H

173r" - Stanut omme 't vulambachl.

oultre fyne bayen idem

de
Bretqhel
''

AJbeelcting 6: De ene rokkent wat

als

ghemeene baeyen van 43

ganghen

I83v' - 2l meí 1571 vermelding van beÍreck en appel voor de
heeren van Hooghe Raede te Mechelen van de sentencie
gheprononchiert bij die Raede in l'laenderen ten laste van
Gornernerr van de draperie ende hrghemeesters ende schepenene verweerders ten voordele van
partict iere drapiers heescherers nopens de rekenijnghe van ze@e Gouvernerrs vanjaere 1566-1567?
l85v'- l57l Naerdien de weth deser stede zekerlick gheinformeert hebben gheweest van groote begheert
treck ende gheneghenheyt van vreemde coopm.an Íot de ottrefvne baeyen binnen deser steele ghereet ende op
hoope van hreedere handel ende ghemeeníe hebben met deliberatie van Raede ende advis van Gotruernett
ende 12 mannnen van draperie voor een preuve ende tot weeder roepen gheordonneert, gheraech ende
toeghelaeten tot voortan een ijeghelick drapier van lakenen dese sÍede rul bringhende twee halfie lakenen
ter loye zal moghen weven met tvvee ghetatnen ghemeene baeyen ende met een ghetatme orltefyn baey....
ontlere spTnt Schilcterij

'133

We moeten hier gebruik maken van de teksten die Oscar FIERS, stadsarchivaris, noteerde omdat de documenten
niet meer in het archief berusten. Het is nochtans de periode die voor de studie omtrent de geuzen en aanverwanten
heel belangrijk is.
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Ende omme dieswille dat de draperie van carzeyett' ende stamette onlangs hinnen deser opgaende zottde
moghen commen ter kenesse van coopmannen ende tot voorspoed van neerynghe hebben de vornoemde
heeren, Wet ende Raedt, ttoor ghelycke
pretue ende tot renovatie toeghelaeten

AJbeetcling 7: tJit conscience: Breyclel en

Deconinck.

:i::,"f"1^;;'';::';,,1;ij-ï,"'Ïk";!;
dqt men voordan zctl moghen

I

*r-i

'àr
!

reeden

binnen de.se .stede cazeye ende stamette
naer hetrlieden heesch
Stctende ter wnrrondatie ende coneclie
van die van r( twe perse entle voorts

op ghereet zijnde ghepresenteert te
ziine voor fficieren van Hooghe
Looye zoo wel als andere lakene ende
baeye omme aldaer ghecoruigiert oJie
gheloyt Íe z\n met eene zeghel voor
opperloot hebbende op de rechteruyde
van loode de wapenen van stede ende

op

d'andere zrjde verclcters ven
carzeye oft stamet
Van ghelycke baeten toe te drapieren

dotrcken zonder loot ende een
ijeghelick mits dat die ghebracht
a len worden ter rauwe perse omme
ghevisiteert te zijn encle ghecorigiert
van alle messeÍte, quaede sÍoffe.

186ro - ende andersinÍs zoo wel als
andere laeken ende baye. Betalelende
ghelic men doet van baeyen. Zoo wat lakenen excedeert de l8 ellen ofte baeyen 30 ellen de drapier indien't
hem ghoeddynckt zal moghen doen stellen een loot van achter eynde met ghelycke zeeghel als vooreynde
ende daer by een cleen pledtken omme't zelve te contrerolleren mits bij de drapier te betalene't recht van
looye ghecosfitmeert.

202r"

- Op 't vertoogh ghedaene bij de Heere, Wet ende Raeden

vanweghe

de Got»erneuren

van

weefambachÍe ende de 12 monnen van de draperie ende tot provisie van de ghemeene draperie es bij de
voornoemde heeren van 't magistraat ghestahrceert met expresse verbode dat voordan nijemant wie hy sy
van der stede en zal moghen coopen eenighe gaerne op straete, weghen of hursen, daer an handslagh, de

slag betekende de bezegeling van de overeenkomst, ofte ghebot doe nemaer zal dat ghehorden zijn te
coopen ter plaetse ende ghecoshtmeerde daghen van tler gaernemarct op boete van 40 s. .p 't elcken
contravente Íe betalene % bij de dinghere ofte coopere ende % bij de loonere ofte vercoopere te bedeelen %
aen heere ende % aen olJicieren van vlake.
1573

202ro _ Dat nijemttnt wie hij zij zal moghen coopen, vercoopen, hieclen ofte kniene eenigh gaerne ter
voorseyde marct, ofte rlaeraen hantlslagh doen om te coopen dan naer de clocl«lagh van elf hetre voor de
middach. De markt begon dus één uur voor de middag. ... op de boete als hier boven. Dat gheen
vreem.delinghen n len moghen commen op de vorrseytle gaernemorcct om coopen, zoo zij ooc in geender
maniere nillen moghen coopen eenighte wolle te zij dat alvooren de clockslagh van 12 hetre ghehoort ende
ghesleghen zij, de handslag c./. nryra., op de boete, beslagh ende hedeel als boven
Cerre ende stahtut van officieren van Hooghe Loye ende Vulders pertse

SAP 468, Yanaf 1580.
7r" - Toeghelaeten ende ghestattrtteert dan tl.en ghemeenen vrije drapier voordan zal moghen vt den ende
drapieren oiltrefune baeyen, ultra frj n lakcn, ofte van 48 ellen ende twee qtrurl ende nijet langhere op pene,
op straf, van 't verlies vanden overlangde ten profijtte van coopman ende dit wxtr tle prer»e ende lot
134 Carseye, karsaaien'. Zie voetnoot 24

28

SAPpigJaargang X -

nr.1

maart 2013

wedenottpen
lTro - dat nijemant hem ene veryoordere laekene ofte saeyen te wercken dan wesende inwoonende drappier

vtn de stede oJie oock doeck wercken, doek- of lakenw ever, op verbeurte van ghoede.
1596

64v" - Consenteren dat alle drapieren hemlieden laekene moghen reeden ende wercken bij de keersse.

t6t2
86r" - Admisse als vcrrwer binnen deze steede van den zoone van Andries DE MELILENAERE
1614
94ro - StatmÍ ende ordonnantie rqkende de warctndise, de keuring, ende loye van de weetle, meedel35 ende
andere coletren met 't gonnen danof dependeerÍ, en alhankelijkheden.
95t" - Stattutt rakende de olfrcieren van Hooghe Loye.

16t9
100r" - StahnÍ op 't faict van langhe, lengte, van bayen.

De stadsrekeningen 1577 -1620
We publiceren de fiches van Oscar FIERS. De archiefstukken moeten er geweest zijn in illo tempore
aangezien op de fiches de blz. vermeld zijn waar de gegevens te vinden zijn.

Zie hoofding.

We merken dat de archivaris enkele zaken dubbel noteerde met een klein verschil. Controlc is echter
onmogelijk gezien de alwezigheid van de documenten,

Livre tournois (781-1795). 3 deniers: 1 liard: 1/2 double . 12 deniers = 1 sol .20 sols:2 testons
I livre . 1 livre and 4 deniers : I franc. Dit ziln waarden die we vonden in verband met het Frans
geld. Men noemde deze munt testons omwille van het hootd (tëteiteste) dat erop stond.

:

1,,

T

DI

rt

r'!

135 lleede, meede ende andere coleuren: (WNT) Weede: De bladeren vctn de weedeplant, in zoodanig vet w^erkten
toestctnd, dat ze de verfstof, die er noodig is om weefsels te klettren, af kunnen scheiden; vervolgens ook als ben.

voor de blqtrwe ve(ttof zelf, die uit de weede verkregen wordt. - Meede, meekap: (WN'l) Benaming van eene plant,
die verbouwd werd om de in hctre wortelstokken vervutte verfstof. Verfgoed leper maakte er een tentoonstelling
nrrrl: http://www.erlgoedcelieoer.be/images/fi leliblbrochure-verfgoedde fi nit ieL374.pdf. De bekende middeleeuwse
verfstoffen voor de lakenindustrie waren wede (blauw), meekrap (rood) en wouw (geel), planten die in de
middeleeuwen meestal in de omgeving van de producenten kon worden geteeld. De markt voor deze verfstoffen en
de productieprocessen werd echter door diverse wetten en strenge regels op het gebied der kwaliteitsbewaking
geregeld.
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Enkele minder bekende woorden, namen die onze aandacht verdienen, vacatiel3o; 't draghenrsT van Jhmeel
encle syclen laekenen; Jan DAETENtss schepen; nieuwe stiftcrootsetre; Wetlaekentoo von't verleden jaer;

,s!

í

ï*fl'-t-

/a/..a ha^a #.,-.-Z *-,-L>,f..2...>
r.L.+k-r-'
5 Éf A,

{i"abéal.a

-{

t-.:Í.P

o-u@ d*-->

b-4'"+-

í'e<? 44
'à4,,7

I
a.<-D

t'

'

a

.l

a--.4L4-+

/íffi

It

.ít+t--

.4/de2

I

P

?

I

{

L

{a

I

JT
*<-.alel
a

ll

(

1l

Jà

**ar.,a

,

éa

,4

136 Vacatie: verblijf.
137 Dragen naar de Halle om te verkopen.
138 Jan DA(E)TEN is een intrigerende figuur. Cf. artikel Germain SCHOONAERT, Westhoek 2007. Onderzrtek naar
cle familiale en soctale connecties van Pieter Daten fs. Pteter in Poperinge I 5 50, I 564, I 5 66.
139 Crootse: haak, stok met een haak. Markeerinstrument?
140 Het is bekend dat de raadsleden gratis laken kegen om er deftig uit te zien in de vergaderingen.

SAPpig-.Jaargang X

- nr.1 - maart 2013

31

Voetnoten: grogreynent 4 | , zilveren realenla2 en tessonsto3 van portegaele
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141 Crogreinen is een soort laken dat ook in Zuid Holland in de verkoopslijsten voorkömt. Grof

greinen: grof

en met

het uitzicht van granen.

142 Realen'. In de l6& en l7e eeuw nam de hoeveelheid contanten in Europa enorm toe, niet alleen door import van
ongemunt goud en zilver, maar ook door de opening van zilvermijnen in Europa. De invoering van de Portugese
crusado, de Spaanse gouden escudo en de zilveren reaal, de Franse louis d'or en het zilveren pond (livre), de Engelse
gouden guineas ( I 663- I 8 | 3) en zilveren shillings vergemakkelijkte kapitaalvorming en investeringen en stimuleerde de
handel. De nieuwe munten voorkwamen echter niet dat Europa voor een ander soort economische problemen kwam te
staan, die vooÍkwamen uit prijsstijgingen van basisproducten (zoals voedsel), bankroet enzovoort. kslons werden eerst
in Frankrijk gemunt. Zie afbeelding begin van de stadsrekening.
143 Betekenis niet achterhaald. Het heeft te maken Íbrensische voorwerpen in
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Blekerij
Het linnen werd in blekerijmeersen Íe bleken gelegd. Deze materie ligt ter bewerking in de archiefhalle. Wie zich
geroepen voelt mag zich zeker aanmelden.

Met de gedigitaliseerde documenten dic hier op eind ezijn toegevoegd bedoelen we te illsutreren welke handige
hulpmiddelen er door wijlen Oscar FIERS als stadsarchivaris zijn opgemaakt geweest. Daar is door iedere historicus
geschoold en niet geschoold - gretig gebruik van gemaakt.
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Zes

jaar verkopingen (1556-1562)

G endergev o elig e note r ing e n
H. Vandenberghe
We doen ons best om in te zijn. We zochten in de halmen van een beperkte periode, waar en hoe de
vrouw werd vernoemd bij een aankoop. We merken een meer dan verwachte notering van de
voornaam van de vrouw van het kopend koppel. Wanneer het een weduwe betreft, dan wordt in
enkele gevallen de familienaam genoemd. We constateren ook in de parochieboeken dat rond de
eeuwwisseling (16" - 17d" eeuw) heel vaak enkel de voornaam van de moeder wordt vermeld.
Sporadisch wordt de vrouw bedacht met een cadeautje vaak hooJ(d)cleetl
genoemd: dat kan een Carolus gulden zijn, maar ook een roxken. De
htucvrauwe of - zonder de huidige bijklank - sinwiiffkrijgt af en toe in de
halmhet bijleven. Al wordt toch in de regel de bijgedachte gecreëerd dat
ze iets krijgt zoals het kind een kruimeltje van de tafel. De man houdt de
beurs, het zakgeld is voor het hoofd van hct geztn. Zij wordt gepaaid meÍ
een cadeaude.
De douarière of de weduwe van iemand van adel krijgt een eigen
formulering. In het verleden werd een weduwe van bijvoorbeeld een graaf
als volgt aangeschreven: dorruirière A. graof d'tJdeken. Dit is de naam van
de overleden echtgenoot, voorafgegaan door'douairière', zonder de eigen
naam van de vrouw2

Personalia
Ten gerieve van de genealoog noteerden wc de koppels die tussen 1556 enl562 worden vermeld.
DE BERGH Jacop, zv. Jan jr. + Jaeneke
ADAM Jan +
+
DE BERGH Jacop, zv. Salens + Jaekemyne
AMYS Jan
DE BRAUWERE, Jacop * Jaeneke
BAERT Coelaert *
DE BRAUWERE Jan, zv. Martins r Jaeneken
BAERT Joes *
DE BREEDE Jacop + Mayeke
BALLEVEYNNE Wullem r

Jaekemyncke
Cristiene
Jaene
Jaekemynne
Rooziaene
BAROEN Clays + Jaekemyne

DE BUCKERE Nicase + Kathelyne
BAROENS Willemyne, wed. Dierick VANDER DE CLERCK Jacop + Cristine
DE CONNYNCK Cristian + Margriete
DOENE
+
DE COIIYNCK Pieter, zv. Passchier
BIESE Jan Kaelleken
DE GRAVE Maliaert, x Martienne
BIESE Jan + Kaelleken
+
DE GROOTE Lauwerijns + Jenevywe
BOLLAERT Adrian Cristiene
DE GROOTE Alaert + Mayke
BOYE Pieter, + Catelyne
DE HAECK Mael + Tanneke
BRANT Jan + Gdsty,.
DE HONGHERE Adrian + Caelleken
BUEN Gillis + Mayken
DE HONT Dierick + Kaelleken
BUEN Jacop en Jaeneken
BUTSERAEN Jan, zv. Coemeles + Baerbel DE HONDT Jacop, x Bonaventura
CAESSELAERE Fransoys ende Aernoutdiene DE HURTERE Matheus + Jossyne
DE NUWELAERE Olievier + Kathelyne
CLAYS Pieter, zv. Jan + Aernudyne
DE PAPE Matheus, + Balken
DE BACKERE Jan + Jaeneke
+
DE PAPE Jan, ztt. Ghelein + Marie
DE BAENE Cristian Gritkin
DE SCOTTERE Caerle + Mayeke
DE BAENE Cristian + Margriete
+
DE SNEPERE Jan + Kathelyne
DE BERGH Gillis, zv. Jan Mayeke

I
2
34

WNT In Z.-Ndl. hccft hct woord thans de overdrachtelijke betekenis yan "eene som gelds welke een pachter bij zekere gelegenheden, vdgcns
bestaand gebruik, te betalen heeft" (zie DE BO 38ó b u 8921)

Nu wordt wel de achternaam van de vrouw toegevoegd.
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DE SNEPERE Wullem * Janeken
DE STAMERAERE Maercx + Joesyne
DE VOOS Thoemaes + Kerstyne
DE VORM Pieter + Mayken
DE WAEGHEMAEKERE Coernelis + Mayke
DE WALLY Anthoenes + Jaekemlnne
DELNEF Anthoenes + Katelyne
DOBBELE Staes + Mayke
DU FLOUX Pieter + Jaekemyne
FAES Jan,+ Maye. Actc St.-Omer

FLOER Sanders, zv. Sanders + Jaeneken
GHERARDIN Clays + Bertyne
GHISEBRECHT Henderyck + Marye (ook na
overlijden opgetreden)
HAEZEBAERT Fransoys * Jaeneke
HELLYNCK Phelips + Barbelken
HELLYNCK Phelups + Barbelken
LOOY Jacob Tanneke zijn vrouw
JACOBSSOONE Comeles * Jaeneke
JACOPSSOONE Caerle + Betien
JOYUE Barbelsant + Wullemvne
KERNE Jan + Myncke
KIEKEN Mahieu + Mayke
KNOCKAERT Jan + Barbel
KOEKELES Mayke, wed. Coerneles VANDER
DOENE
KUES Jan * Janneken
LAUWYCK Jacop, + Adriane
LECIER Matheus + Jaekemyne
LIEBAERT Jan * Jorineke.
LOENES Jan * Margeriete
LOOY Jacop + Tanneke
MAEKEBLYDE Lauwys + Marye
MAKEBLYDE Mathys + WAELS Maryc
MAEKEBLYDE Pieter + Adriaene
MAESEN Pieter + Tineken
MERLEVEYDE Jacop + Cathelyne
MERLEWEYDE Cristian + Clayse
MERSSEMAN Mathys + Clayse
METSU Clays + Mayeke
MOENAERT Ghelein + Cristyne
NOOL.Ian + Kaelleken
OGIER Wullem + Llmeken
OLIVIER Roel + Joerymc
OUDECHERSTE Jacop * Jaene
PILGHERIM Jan + Mayke
PYL Mathijs + Claerkin
QTJAGHEBUER Jan + Jaenc
QUATGHEBUER Wullem + Caelleken
QIIERNE Cristoffel + Jackemyne
SAPpig-Jaargang X
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ROUWEROY Pieter + Paschiene
STAESSEN Ghelein de jonghe + Mayeken
STILTE Wullem + Jaekemyne
STROYBIER Gillis + Barbe
TIBAUT Jan + Cristiene
TRIOEN Robert + Maeyeke
VANAMELEAbeI + Mayke
VAN BAMBEKE Daenel * Tanneken
VAN DE RAEME Jan + Trisken
VAN DER MERSCH Jan (baljuw WestZwijnland) + Cristyne
VAN DICKE Gillis + perlme
VAN HAERYNCKCOUCK Maelen + Mayke
VANDE COUTTERE Pieter + Jaekemynne
VANDE GHEELE Jacop + Mayke
VANDE GOESTEENE Pieter + Cristiene
VANDE KEERE Joes * Jaeneke
VANDE MAERLE Fransoys + Cristiene
VANDE SCAEVE Franse * Peryne
VANDE SCAEVE Franse * peryne
VANDE WALE Jan + Peryne
VANDE WALLE Pieter + Rosiaene
VANDENAMELE Mael + Jaeneke
VANDER GHEELE Jacop + Maiken
VAN HAERYNCKCOUCK Maelen + Mayke
VERBECKE Mechiel + Myrcken
VERCRUSE Pieter + Kaye
VERHAEGHE Jan + Jaekemyne
VERHAEGHE Jan + Jaeneken
VERSLYPE Mae[ + Tanneke
VERSTEGGHELE Pieter + Kathel)ïe
VYDOOT Nicaesen * Jaeneken
WEYNS Nicolays + Daenele
WINNECOERNE Clays + Mayke
WOETEN Joeres * Leynne

Bij

deze de weduwen.
Belcken, wed. Maelen
SCERREBAERT
Beytye, wed. Gheraert
SLUSSEMAN
Jaene, wed. Elyas
BEUWAERE
Jaeneken, wed. Pieter DE

CO}I\}ICK
Joessyne, wed. Jan VAN LOVELDE
Jossyne, dv. Roelant PLAETEVOET

Kathelyne, de wed. Jan PERSYN
Maye, wed. Ghys DE BEVEREN
Peryncke, de huisvr. van Jacob VAN

BAMBEKE
35

Ons dagelijks kopje koffie ten jare

l9l3-14

Het keuken-wereldje van coquemars en marabouts
Franz Denys (foto's : Geert Rousere)
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niet in voor.
In het Frans had men twee benamingen, mqrabouP en cdetière.
Er was een verschil tussen beide: een maraborÍ was kleiner van
inhoud en was dikbuikig van vorÍn. Een cafetière daarentegen was
groter en had de vorm van een afgeplatte kegel.
De fabrikanten gebruikten gestandardiseerde inhoudsmaten voor de
koffiekannen en marabouts. De op de rekeningen voorkomende
nummers 3,4, 5 enzovoort tot 18, stemmen vermoedelijk overeen met
de inhoud in liter. Dus Nr 3 : 0,3 liter ; nr 4 - 0,,4 liter Nr 12: 1,2
liter ; nr 14, de meest gekochte, : 1,4 liter nr 18, de grootste: 1,8
liter. In de tijdspanne van januari 1913 tot december 1914 waren er 5
leveranciers van koÍÏekannen en marabouts. De prijzen die hier
vermeld worden zijn de aankoopprijzen.
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Van alle koopwaren die in de ijzerwarenwinkel aan de bevolking
aangeboden werden is de koffiekan ongetwijfeld de meest gebruikte,
ja zelfs algemeen geliefd. Alle gezinnen gebruikten een koffiekan. In
deze winkelr werden alleen koffiekannen in ijzer en email verkocht,
de kannen in aardewerk,, porselein, koper met tin, of zilver kwamen er

Deze leveranciers waren:
tJsines Aubry, Gosselies: 2 kofllekannen nr l4 met bruin relief aan 3 fr
het stuk, wat, vergeleken met de concurrentie, zeer duur was.
W. Buller Blechwaren ancl Emaillierwerk, Emaillierte krchengerate,
Duishrg leverdc 58 koffiekannen met Saksisch porselein decorum,
met gouden draad en met granito. De prijs hing niet alleen af van de
grootte maar ook van de versiering. De laagste prijs was voor de
koffrekan van 1,2 liter met granitoversiering, I ,80 fr het stuk. De
hoogste prijs was voor de kofÏïekan van 1,5 liter met een gouden
draad als versiering, 4,47 fÍ het stuk. W. hiller was duurder dan zijn
concurrent die hierna volgt.
Emile Cornet, manttfachtres perfectionnées d'ustensiles de ménage
emaillëes, Gosselies. Deze leverde van januari l9l3 tot juni 1914 48
marabouts en 157 koffiekannen, samen 205 stuks. Na augustus 1914
was de levering uit Gosselies niet meer mogelijk door de oorlog en
moest de winkel bevoorraad worden uit Duinkerkc en later Parijs.

1

Dit artikel werd ons toegestuurd door Franz Denys (verwant aan de ljzerwinkel op de Paardemarkt). Titels van

2

werken van Franz'.'t ZweerclhoJ: Hector Lebbe, Alhert Denys & families, Ed. 1989 - Bijr)rage tot de geschiedenis
van de Oorlog I 4- l8 te Poperinge : de lJzerwarenhandel Albert Denys, Paardenmarkt Poperinge 1915-1922. Ed.
2005 - Eoerenkrijg, vrijkorpsen & 't Palmtukje : een verzqmeling opstellen uil 1993- I 999 bij de 200ste verjaring
van de Boerenkrijg 1798- I 998 . Ed. 1999 - De voorgeschiedenis van het College te Poperinge : heÍ
recolettenklooster 1628-179ó, het Latijns Recolettencollege 1657-1796 en het Staclscollege 1809-1812 en l8l41825 te Poperinge. Ed. 2007 Honderd jaar Sint l4ncentiuspa,'ochie in Scheut : 1895-1995 - Ed.: 1995 - De Sint
Bertinusproosdij, de kloosters in Poperinge, de Eversam-abdij in Stavele, het Bitgittijnenklooster van Sint Sixtusbos
in Westvleteren, einde I8e eeuw. Ed. 2012. - Van Keizer tot Sqnsculotte : de laatsle vijf maanden van het Ancien
Régime in het Westland: l6 november 1793-25 april 1794 Ed. 1997.- Wes»laamse figuren te Brussel /
Iinleiding: Franz Denys] - Ed.: 1985.
Marabout. Het woordenboek verklaart: dikbuikige koffiekan.
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Kampioen van de meest aangekochte kan is hier de kofïlekan van 1,4
liter met 7 I stuks, volgen 1,2 liter meÍ 4J stuks, 1,6 liter met 21 stuks
en 1,8 liter met 12, 0,10 met 4 en 0,8 met 2 kannen. Bij de marabouts
is 0,5 liter met 13 stuks, gevolgd door 0,4 liter met 1 I , 0,7 liter met 10
stuks, 0,6 met 8 en 0,3 met 6. Uit de rekeningen van CorneÍ kan je niet
uitmaken over welke versiering het ging. Er staan alleen codenummers op. Een code-nummer werd gespecifieerd, 846 : bleu ciel ;
verder komen ook voor: bruin met zwarte boord, namaak maÍïner en
jaspe gris (grijs met nabootsing van rots).
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Marabouts waren uniform bruin. De prijs ging van 1,25 fr voor een
marabout van 0,3 of 0,4 liter tot I ,90 fr voor 0,7 liter. I , 10 fr voor een
kannede van I liter tot 1,55fr voor 1,6 liter en 2,30fr voor een
kofïïekan van 1,8 liter. De meest verkochte koffrekan van I ,4 liter
werd aangekocht voor I ,40 fr tot 1,95 Íi het stuk, naargelang de
versiering.
Emaillerie Thibaut, marutfachre d\stensiles de mënage enfer batht,
etames, emctilles, faiences eÍ decores a Viesville pres de Ltrttre
7 extra koÍïiekannen met motrhre in marmoriet3 0,8 liter aan 1,35 ;
I ,2 liter aan I ,85 ; 3 kannen van I ,4 liter aan 2,20 ; en 2 kannen van
1,6 liter a:an2,60fr.
Tenslotte was er nog de winkel van Jules VERSAILLES in dc
Boterstraat in leper.
Dit was geen normale leverancier maar in september of oktober 1914,
toen de stad leper reeds fel beschoten werd en het front zich
stabiliseerde, was het duidelijk dat alle handelswaar daar tot
vernietiging veroordeeld was. Daarom heeft Albert DENYS een
deel handelswaar van Jules VERSAILLES overgekocht en in
veiligheid gebracht in Poperinge. Op de rekening staat geen
datum, zodat we niet weten wanneer dit precies gebeurd is.
De Grand Bazar de la Rue au Beurre 16 à Ypres, articles de ménage,
faience, verrerie, porcelaine et cristattx leverde 1 koÍÏiekan aan
3.,25fr, I aan 2,45fr,3 aan 2,25fr, I aan l,75fr, 2 aan 2,7 5Ír en 2

aan2,45fr. De grootte van de kannen werd op de rekening
niet vermeld. De koffiekannen waren wel duurder dan die
van E. Cornet, maaÍ met de oorlog, de schaarste aan goederen
de stijgende prijzen rekende hij er op deze toch te verkopen.
t

7
3

en

In populariteit werden de marabout en de koffiekan geklopt door het
moortje. In het Frans bouilloire of coqrrcmor,, watcrketel.
Coqtrcmar is de verÍianste vorm van kookmoor. Toch is er een
verschil tussen coquemar en bortilloire. Aan wat dit verschil
juist ligt heb ik niet kunnen opmaken uit de rekeningen. Is een
coq?rcmar alleen uit ijzer gemaakt en een bouilloire uit ijzer + verlot
of email? De twee leveranciers vao coquemor maken geen
melding van email op hun rekeningen. Bij de leveranciers van
waterketels wordt altijd duidelijk gewag gemaakt van email en

Geschilderd rnarmer
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de versiering: namaak saksisch porselein, gouden draad, granito,
bruin met zwarte boord, jaspe gris, terre des Alpesa, marmoriet. Er
bestond tocn ook reeds een verschil tussen het moortje dat op
een kachel stond te pruttelen en een kookmoor op een gasvuur.
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stuks;

IJsines Aubry à Gosselies: 1 waterketel;
J.B. Balsaux, fabriqtrc de chartdronnerie à Fontaine I'Evëque:
coq?rcmars;
lL Buller emaillirte KtrchengeraÍe, Duishug: 58 waterketels;
Emile Cornet in Gosselies: 415 waterketels;

De inhoud werd ook aangegeven, zoals bij de koffiekannen,
door een getal dat overeenstemde met de inhoud in liter ; 20
: 2 liter, 22 : 2,2 liter,24 - 2,4 liter erz..
De kleinste moor was l8 en de grootste 28. Fonderies
d'Andenne en J.B. Balsattx geven een andere inhoudsmaat aan,
maar deze laatste heb ik niet kunnen in liter omzetten.
De meest verkochte waterketel is nr 22 of 2,,2 litet: 165, dan
volgen nr 24 meÍ 123 stuks, nr 28 met 84 en nr 26 met 82 stuks.
De prijzen van een moortje verschilden volgens de leverancier. Een
coquemar nr 3 van J.B. Balsaux was 1,60 fr bij de inkoop, bij
Buller nr 22 in granito 3,25 fr' btj E. Cornet nr 22 2"50 fr of
2,30fr ; bij Thibaut nr 22 2,10fr. Waarom E. CorneÍ ook
rekende aan 1,30 Íi per kg en niet per stuk ismij eenraadsel.

\

.:

l7

Emailleries ThibauÍ in Viesville bij Luttre: l2 waterketels;
J. Versailles uit leper, om dezelfde reden als de koffrekannen, 9
waterketeltj es. p
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De leveranciers waren:
Fonderie.s d'Andenne: alleen coquemars,
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Had een moortje een lang leven ? Het hing af van de zorg van de
huisvrouw die het moortje gebruikte. Bij stoot of stootjc sprong er
een stukje email afen dan begon de aftakeling:roest gevolgd
door een gaade. Het moortje belandde dan bij het huisvuil5. Bij
het opwarmen van water zong een waterketel een eentonig liedje
tot het deksel begon te pruttelen bij het koken.
Coqtrcmar en marabout of moor en koffiekan waren altijd
onafscheidelijk met elkaar verbonden bij het koffrezettcn.
Dit was een klein beeld in de dagelijkse keuken en het huishouden van
de Poperingse families, beeld dat al of niet tot de verbeelding
spreekt maar toelaat een kijkje te nemen
op de materiële volkscultuur van toen.

E

Franz Denys
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Forme offawn, m.a.w. Vleiend woordje voor koper. Afgeleid van de kleur van de koeien die roodbruin zijn?
Misschien schrijft later iemand op welke manier men die gaatjes soms stopte. We herinneren ons dat daar
versch illend m voor warcn.
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RUIG TUIG IN \ryATOU
Paul-Johan Desegher
Een trieste constante in onze bronnen van de 16"

-

17'eeuw is de inkwartiering van soldatenr

Tijdens de wintermaanden waren de (aarde)wegen onbegaanbaar en werden de krijgsverrichtingen
stilgelegd. Tussen oktober en april ontbond men het legerkorps. Verschillende regimenten en losse
compagnies voetvolk werden in hun geheel, ofin kleinere eenheden opgesplitst en in de steden
ingekwartierd. De ruiterij werd meestal in dc kleinere nog half landelijke centra ingekwartierd,
omdat daar het nodige voedsel en de nodige stallingen voor de paarden te vinden waren2.

t

Jan van de Velde ll (1593-1641) naar Jan Martsen de Jonge (ca 1609 - na 1647): lJittocht van het Spaans
garnizoen uit Maastricht,1632 (detail), Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv. nr RP-P-FM 1700 l-VI

Zo troftèn wij in het Rijksarchief van Brugge een farde in het archief van de Acht Parochiënr
waaruit de weeklacht weerklinkt van een bevolking tussen hamer en aambeeld.
De Baljuw en de schepenen der prochie ende Graefschap van Watotrc nemen het op voor hun
dorpsgenoten. Het is welletjes geweest. Ze attesteeren, certifieren ende verclaren op eed dat de
voorschreven prochie en graefschap ghelogiert is gheweesÍ bii ordre van syne Conicklicke hoogheit
ten Jaere 1656, voor eenen n.tcht, met twee compaignien peerds te welen de gonne vande Baronnie
van Limbeke ende Liedeberghe. Ende len Jaere l657opden achsten dach vanden Jaere ghelogiert
bij ordre qlsyooren mel vijf compagnien peerden onder de commande van don diego de Rada, te
weten de compagnie vanden voorseiden don diego de Rada, de gonne vctn Juan Baptiste lobel, de
gonne van Grave van Jbnclara, toedies de gonne van don Los Rios, ende de gonne van monseigneur
gríjspene, bovendien dat de voorschreven prochie in septembre I657 Belast Is gheweesl. den tiidt
van ontrent neghen daghen met de Írouppe ofte quartier soldaten deel van syne Conincklicke
majesleits legher, waarvat !'resteerende vande selve legher was ghecampeert, op Steenvoorde,
Tëerdeghem, Wnneseele en daerontrent , wesende de naerbrereghe plaetsen van dese yoornomde
prochie, In sulcker vottghenn dat dese prochie van Watou van sruulen ende westen beslooten Is
gheweest, maer dat dese voorschreven prochie vande zelve leghervolcke soo grootelicx
afgheforagiert ls gheweest opde zels,e nuÍ endewestsyde, datter gheen ofte hrttel graenen ende
foraige gheresteert heeft, dan alleenelick t'gonne d'Inwoonders Inden nqcht in dtnsent perijclen
hebben connen op hemlieden nryghe haelen omme de beeslíalen wesende gherefirgiert ten Casteeledeser prochie ghedtrende de selye ReJirye te leven,Dus de bevolking werd kaalgeplukt door de
ongenode gasten, en om erger te voorkomen hadden ze hun vee in veiligheid mogen brengen op het
domein van de graaf.
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Dat zal blijken o. a. in het register van de resoluties der stad Poperinge van l63l tot 1665, waarvan de integrale
transcriptie in de loop van dit jaar zal worden gepubliceerd. (SAP 469)
Etienne Rooms: Lodewijk XIV en de Lage Landen, Davidsfonds, Leuven, 2007, p. 144 e.v.
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Maar die beesten hadden ook honger en daarom moest er haver en hooi achterover gedrukt worden
en naar het kasteel gesmokkeld.
Na een tiental dagen is het leger tenslotte vertrokken et gaen campeeren op houtkercke, harijnghe,
Proven, Bambeke, Beveren ende aldaer ghebleven tot Inden maent decemhre 1657
Oef? Dat hadden ze wel gewild. Maar de voomoemde dorpen liggen ook te dicht in de geburen en
bijgevolg binnen de actieradius van de fouragierende nrytterie. die nu van noorden ende
noordoosten, de Re.sÍeerende graenen endeJbraige qbsolutelick ende generalick hebben
afghehaelt met alleforsse ende ghewelt. Zelfs nadat de krijgsbenden ghecampeertlagen opGodewaersvelde, Boesschepe , Berten ende daerontrent, waÍer de inwoners van Watou niet vrij van
zorgen, daar ze niet en mochten frequenteeren hemlieden htdsen ende hoven ende oock hemlieden
landen niat clnncn bcsuijt,n.
En nog was het eind van de tunnel niet in zicht. Na de "bevriende" troepen kwamen nu ook de
Franse overweldigers alsmaar dichterbij...
ten Jare 1658 Inde maent otrgst ghedterende het belech vande stadt Grevelijnghen zíjn sijn
Conincklicke hoocheijt metten Prince van Condé ende hemlieden leSiher ghecommen campeeren op
Rousbrugghe, haringhe ende dqerontrent gheduerendewelcken tijdt daghelicx op dese
voorschreven prochie van Watotrc sijn ghecommen foragieren over de drije dtnsent peerden, ende
de prochie soo teenemael afgheloopen lnder vottghen datter gheen ofie futtel graenen nochte
foraige en heefl gheresteert.
Besluit: Ter cause van welcke Respective logementen, foragierijnghe , passaige ende Repassaigen
vctn volck van oirlooghe dese prochie van ll/atotrc een onsommeerelicke schade ende totÍ.ale Rrdne
heeft gheleden door de welcke d'lnghesetenen waren ghecommen tot een beclaghelicke desolatie,
mits sy twee Jeren naereen hemlieden graenen hebben verlooren
Ondertekend door
onsen Greírter J TANDT desen xix "n octobre xuj c eenentsestich
En ze hadden nog erger meegemaakt, daar rond de Sint-Bavokerk.

In dezelfde bundel vonden we een lnfotmatie preparatoire ghehoort by Roberty dotrdeur,
functionaris van de Raad van Vlaanderens,opgeroepen door de Baljuw en de Schepenen van Watou.
Dit getuigenverhoor vond plaats op 26 januari 1654, in aanwezigheid van meester CHARLES
SAMIJN en MAHIEU BOURAEVE.

Als eerste getuige wordt opgeroepen GUILLAMES VALET den soone Matthietr , Inboorlynck
ende Inhabitant der voornomde prochie van Watott , oudt xLvij tich Jaeren ofte daeronffent en
Lansman van ,sijnen .stiile. Hij verklaart dat ten voorleden wyntergaruisoene binnen de voorseijde
prochie hebben ghelogiert gheweest ende hunwijnterquartier ghehadt den Grave van Hollacq ende
den Grave van Lous,san met een groot nombre van soldaeten Daar kreeg hij er twee van
toegewezen, maar reeds bij hun aankomst bleken ze er een vier sterren all-in van te verwachten.
Deposant werd bedwonghen te haelen wynen & bier tot zes stoopen wyn, ende hemlieden soo
recreeren met eenen spilma.nó

Hij wordt gevolgd door zijn echtgenote. THONINE VANDEN VELDE, htnsvrarnve van Gtillames
vilet (l) orrlt xlij Jaeren ofle daerontrent. Ze hrtrchÍ op haere vrauwe waerheidt goede memorie te
hebben en dan herhaalt zij woordelijk wat haar man verklaard heeft, daarbij voegend dat die twee
ruige ruiters haeren man dreighende ende mena.tchierende qrnlick t handelen.
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Hoogste rechtsorgaan, gevestigd in Gent. De archieven van de Raad van Vlaanderen berusten in het RAC, Geraert
de Duyvelsteen, vlakbij de St-Baafskathedraal in Cent. De inhoudsopgave van deze rijke bronnenberg kanje in ons
SAP raadplegen.
Muzikant: toen speelde men ten dans op doedelzak, draailier, vedel, luit.

SAPpig-Jaargang X

- nr.1- maart 2013

Maar ze gefuigt verder over veel ergere feiten
zy heeft ghesien Int laetste van meij 1653 ofte daerontrent drye vande voornomde soldaeten , cle
deposante onbekendt, dat zij hebben verttolcht de dochter van JAECQIJES VERHILLE, tot in een
stick groene terwe waerlnne sij de voorseide dochter hebben ghesmeten ten aerde ende ghedaen
alle poghelnie omme tselve dochterken te violeren ende onteeren, den eenen haer hotdende byden
hoofde ende d'ander twee openende haere beenen, haer ontdeckende ende smyttende haer rocq op
hcter hooft ende soo tselve dochterken mishandelende , verclaerende,sy deposante dat sy nieÍ anders
en ghelooft, dat by aldien sy tselve niet ghesien hadde ende daerop altyts staen sien, dat sy
tvoornomde dochterken onÍeert ende vercracht souden hebben ghehadt,
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tiaen Vrancx ( I 5 7 3 - I 647) : Lands chap met overva I op reizigers
(detail), Antwerpen, Koninklijke Mtsect voor Schone Klmsten, Inv n" 898

Sebas

Dit vergrijp was volgens haar niet een alleenstaand feit
ten voordcren verclaert ze oock waerachtich te wesen dat thaeren htruse is gherefugieert gheweest
ten zelven tijde Janneken de dochter van Catterine n$sen, weerdinne ter herberghe gheseit Soeten
Inval gheleghen Inde vootnomde prochie, ten opsiene yande soldaeÍen vande voorschreven
gtnrnisoene , de voorseide herberghefreqtrcnterende, eensghelicx deden alle poghelnie ende
violentie omme de selve dochtere te onteeren ende violeren, welcke dochter byde deposante heeft
ghebleven den tydt van yeertien daeghen sonder daerwnÍ te scheeden
Ttntcht voorts dat sy heeft versÍaen van haeren soldaet dat den soldetet van Jaecques verhille seere
quqet ende rebel was Jeghens synen patroon, den selven slaende ende smijtende ende oock voorts
van ander ghehoort dat hy den selven verhille dreighde te brqnden in zijn huijs

CATHARINE RTJSSEN fuutsvrauwe van GILLES SAVATTE, oudt Liiii Jewen, herberghierighe
Inden Soeten Invol legt vervolgens zelf haar getuigenis af. Ze hnrchÍ ende verclaert op haeren eedt
ende vrauwe waerhetdt dat den voorleden Wyntersaisoene 1653 thaeren hutrce ende herberghe,
hebben ghefrequenteert diversche nrytÍers ende soldaeÍen vande Grave van hollacq ende Lorssan,
onder de welcke eenen is gheweest vanden lorcchten vanden vooruomden Ltssan, alsdanne
ghelogiert ten htnrse yan Clais de vijnck, die alle molest ende glrcv,elt dede omme haere dochter
Janneken Íe trecken ende dwynghen in. eene secrete camere, ende oock omme haer te onteeren,
zulcx dat t voornompde Janneken haer ontmaeckende met listen ende ghewelt vrÍte handen vanden
selven knecht, heeft gheroopen "moordt" ende soo wech gheloopen totten htnse yan Guillqumes
Vilet, ulwaer In ghebleven heeJi den tydt van veerthien daeghen ofte daerontrent sonder te derrfven

tfuijs

keeren.
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Ook een tweede dochtertje voelde zich belaagd en onwluchtte de herberg die haar mooie naam niet
langer verdiende.
Naderhand zijn ghecommen Inghesprunghen ten ht se vande deposctnte drije vande voornomde
nijtters, lreckendde hemlieder rappieren, slaende & smittende met de zelve opde tafel ende
bancken, rouppende opde deposante "ou sont vos filles? ", doeroppe de deposante antwoorde "miin
dochters en.sijn nieÍ tfuijs", ende soo scheedende, grammoedich zynde, zyn de voornomde dochter
te ghemoeten ghecommen,die zij met gha+'elt poochden te leeden ten htnrse van CLAIJS DE
VIJNCK, ende soo tselve dochterken niet en begheerde te doene, hebben die ghesmeten,
ghesleghen ende mette voeten ghesteeken,dat zij hinnen veerthien daeghen
daernaer niet ghenesen en was
Sebastiercn Vrancx

(1573-t647): De
phmdering vctn een
dorp ftletail), ca.

t6t5-1620

I

ffi

Nu is het slachtoffer van de ongewenste intimiteiten / sexual harassment
zelf aan de beurt.
PRyNKEN VAN HILLE.filia Jacob, otdt xxij Íich Jcteren ofte daerontrenÍ,

oorconde ten desen
ghevraeght, gheeedt ende ghel nterrogueert, vercl aert waerachtich te
wesen dat Int lerctste vcrnden maendt meij 1653, dat sy is ghecommen meÍ
cle htutsvratme van Guillames vilet naer de plaetse van
ï Therynken,
Watotrc, ntlcx dat alsdanne hemlieden ghecommen ziin Int ghemoet drye
7
vande
I soldaeten vanden Grave van Hollacq ofte Lussan, danof rlen eenen was
ghelogierÍ ten htnse van JACOB VERSCHAVE dotde, ghenampÍ Sieur
fiilien, den welcken heeft ghedaen ctlle poghelnie ende debvoir omme de
deposante ter aerde te smijtten in een stick groene terwe toebehoorende
SIMON BEKÀERT, endc t'selve niet connende volbrenghen, zijn cle twee
andere soldaeten ghecommen die haer ghenomen hebben, den eenen by de
rocx ende den anderen byde beenen die haer ten aerde hebben ghesmeten
ende ghevelt ende de deposante t'eenemaelT onlblool ende ontdeckt, zulcx
dat de deposante met alle ghewelt stont voor haer eere rotqpencle "moort,
moort", ende de zelve soldaeten siende t'voornomde Therijnken die van
daer niet en wildc scheden, hebben haer verlaeten, ende is soo
ghescheeden;

Er moet haar nog iets van het hart. Haar vader werd een gewelddadig
individu als loge toegewezen. den welcken ghedeurende zijn logement
Díisseldod, Stifnmg
hqeren voornomden vaeder seere qualick heeft getracteert, breekende
mtL\eltm hmst palast,
cannen, potten, spinnewielen, sluende s'deposantes broeder, ende oock ten
Gemàldegalerie
laetsten dreighende t vier Int hrnrs Íe steken, soo hij oock heeJi ghedaen
nemende eenen vierbranclt in zyne handt ende daermede entstekende van bruÍen clen hruse het vier
int dack vanden zelven hturce dat begonst te vlctmmen scto de deposante versÍaen heeJ't van hctere
moedere, nuelcke den voorrutmden
soldaet ciÍo met alle neersticheidt heeft vutghetrocken het strctij ende soo ghebhtst, anders was eene
groote schaede ophanden, alles ten opsienen dat s'deposantes vqeder den voornomden soldaet
gheen bienverute en begheerde te gheven.
Met een "bienvenue" wcrd een soort welkomstgeschenk bedoeld, een traktement zeg maar, een
soort verworven recht van de ingekwartierde militairen bij hun aankomst. "Vergeet dat maar, maat"
zullen velen gedacht hebben, trouwens ze waren al kaalgeplukt.
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Zo ook CHRISTIAEN VAN OBSruELE, Lansmctn woonende tot Iil'eiou, ouclt lxitij Jaeren, díe oock
eenen ntyter is ghefouriert gheweest voor den tydt van neghen daeghen, den welcken begheerde
hinnen dien tijde ghetracÍeert te wesen met kiekens, schapenvleesch ende andere dilicieuse spijsen,
ofte anders dreighde den deposanÍ te slaene, bovendien moverende den deposant omme le hebben
een hienverut, en toen er niet asap aan dat verzoek werd gevolg gegeven heeft de cavalerist
s'deposants htusvrauwe ghesleghen ende nacansE halff afghehattwen haeren arm mel synen
deghen, die ghecost heefÍ omme haer te ctreren' betta dan neghen grtlden.
Geruige verklaart dat hij heeft horen zeggen van diversche persoonen, Datter diversche vande
voornomde soldaeten ziin gheweest die hrmne patroonentt ghedwonghen hebben te prepareren
notable bancquetten ende hun brenghen In groote costen alwaer zij begrcctt hebben fumne
camaraden ende ghesel len
Ook MICHIEL BAERT Lansman, ortdt Lij Jaeren ofte daerontrent , moest onderdak bieden, eerst
aan eenen dtnilsen, die hy ghehotden heeft den tydt van zesthien daeghen, ende daernaer is hij
ghefudert gheweest van eenen .franschen soldaet ghenampt breton, den welcken t'synnen
encommen aenden deposanl heeft ghevraecht voor bienvemte een pistolet2, dat den deposant
refuseercle. Waeromme den deposanl syne htnsvrattwe ende domesticken wierden vanden zelven
soldaet ghesleghen, ende met ctlle ghewelt ghedwonghen gheweest hem te gheven voor bienverurc
drije pattagons in specie maekendels alsclanne in corrant geldt thien gildens vier shttners, hntcht
voorts dat denvoornomden soldaet len diversche stonden heeft s'deposanÍs htnrce ghenootta
somtijts zes somtijts meer, ende oock toÍ derthien Íoe, ten coste vanden deposant, ende de zelve
moeten trctcleren met bier ende wijn, de welcke hem groot, ende excessive coslen deden, Jct dat
meer is gheclwonghen ghaueest meÍ zijnefamilie vande zelve.soldaeten (met stocken ghesleghen)
v ten htntse te moeten loopen ende hem ctbandonneren.
Een zelfde lot viel ten deel aan HENDERIJCK PLESSIET, 30. Hij is de eerste die preciseert dat
de graven van Hollacq & Loussan met eene groote partie fransche nrijlÍers in Watou "lagen".
Hij, Plessiet, maakte onaangenaam kennis met eenen nijtter ghenampt Monsietr marco, den
welcken tsynen ancommen den deposant met zijn htrusyrauwe ende familie heeft ghesleghen
ende met ghewelt ghedreven wfiten htune ende zoo hun hijs moeten abqndonneren,
begheerende hij marco yanden deposant te hebben ctnderhalfven patagons s'daeghs ghedetrende
syn logement, den zelven marco siende dat den deposant t'zelve niet en conste opbringhen, heeft
ghenomen den deposants merie ende de zel»e gheleet ten htruse van CLAIJS VIJCK int qrurÍier
vanden voornomden Grave van Lottssan, ztilcx dat hy deposant ghedwonghen is gheweest met hem
t'accorderen ende daghelicx te geven zes schellynghen in specie

GUILLAUME PEINE, 40, vertelt onder eed

dat ten voorleden wyntersaisoene I653 tstynen
htnrse zyn ghecommen zes soo zeven.fransche nijtters binnen de zelve prochie ghelogiert
ende in guernisoene onder t'bevel vanden Grave hollacq ende zynen Lieutenant den Grave
van Lotnsan, onder welck waeren Monsierr mctrco, St Jtilien, monsiett de la pierre, de welcke
themlieden ancommen zijn ghespronghen in s'deposants htryse ende hem daedelick meÍ ghewelt
anghevallen ende gheschopt met de voeyten, segghende "oil sont les Jilles? ", waerhoppe den

deposant antwoorde aenden voornomden St hilien, "cherchez les ", ntlcx dat zy deden alle htmne
vutÍerste debvoiren omme te tynden twee dochterkens die Inden deposants kelder verborghen
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waeren vreesende gheschffiert te wesen overmtdts zy ten hmrse vanden deposant ghekommen
waeren omme van zulcke perickelen bevrijt te wesen. Toen de huiszoeking niets opleverde, was
Marco zo gefrustreerd dat hij Peine veel pijn gedaan heeft: hez ghetrocken een deel vonden baert
vtrt síjn kin...
Ook BARBEL CARON htnsvrattwe van MAITHEUS SEPIETERS,, oudt Liiij Jaeren ofte
daerontrent,heeft kennis gemaakt met die bronstige Fransen. Ze twtcht ende verclaert op
solempnelen eedt ende haer vrauwe w,aerheidt, wel te weÍen daÍ Í.en wyntersaisoene I653 in
guarnisoene zyn gheweest de Grave van hollrrcq ende den Grave van Loussan met eene
grooten troup fransche rutterie ende andere,vande welcke ende namentlick monsietr marco met
noch vijfvan zyn ghesellen ende compaignons zyn ghecommen opden paesdagh 1653 ontrent den
elf ende hvalffuren Inden nacht ten htntse ende cloppende aende derre, vraep;hende den deposantes
man "wie is daer? ", die antsuoorden "vriendt", de deure open synde ghedaen, zijn terstont binnen
den hnse ghespronghen devoornomde soldaeten, segghende "oil esfiafille?", daeroppe de
deposante seide "sy en is niet thij,s", ende sij replicqtierende seiden "o Botrgresse, caroigne,
ptttaignet5 tu as me(n)tij", slaende midsdten de deposante ende haeren man mette bloote rapieren
ende steekende op hunne borsten,ende hetilende miserabelick, souckende in ctlle canten ende
hottcken naer de deposantes dochtere, die alsdanne absent v'as, loopende oock opden solderi
alyaer JANNEKEN de weilwe CHARLES LOOTEN lach in haer lqtndterbedde, die sy pooghden
oock aen te tasÍen, ne hadde gheweest den voornomden marco die hemlieden afriep segghende
"cest une pauvre femme ", belastentle de voornomde soldaeten aende deposant ende haeren mctn
dat zij htrnne dochtere thuijs souden doen keeren ofte anderssins zouden hemlieden branden in htm
htrys...

MATTHETJS SEPIETERS, Hancltschoemaeker van synen style, ondt LVIJ Jaeren oJte daerontrent,
oorconde ten desen ghehoort ende gheinterogieert, hnrcht ende verclaert op synen eedÍ ende
mannewaerheidt naerdien hij lecnre ende communicatie ghehadt heeft vande depositie van Barbel
caron, zijne huusvrauwe, dat hij byde zelve depositie es persisterende, ende verclaert ende
ettesleert de zels,e in alle haere poinctden soo oprecht ende waerachtich te wesen, dienvolghende
heeft dese gheteeckenÍ torconden onder sterct by laste mattheurs sepieters meÍ een marcq.
Onder het getuigenis van Scpieters staat zijn merkteken: hij is, net als alle vorige getuigen,
ongeletterd

rJ-

s Adamszoon Bolwert,
naar tekening van David Wnkboons:

Boëtit
B

oerenverclriet

of

De verschrikkingen van de Spaanse oorlog,
een yan vier laperyravrres, 1609,
Antwerpen,
SÍedeli k Prentenka binet

€ï.

,l

tl

§*

I
E

l[.._ ï

3.i

Ël
_:li

l -5

44

E

g-

\t,i'

Rotwijf, kreng, hoer
SAPpig-Jaargang X

-

nr.L

-

maaÍt 2013

:§

Nu verschijnt wel een geletterde ten tonele. JAN AMMELOOT, Schepene der prochie &
Graefschap van V[/atott, ottdt LX] Jaeren ofte daerontrent, hnrcht opden eedt t'anderen tyden in
fficie ghepresteerttó, w,aerachtich te zijne, etc.

Hij kreeg geen ordinaire soldaat onder zijn dak. Noblesse oblige...
Het werd den Quartiermeester vanden voornomden Grave van hollacq ghenampt
St Germain gheseit maerichael àt Logis,
met vier knechten ende peerden,
Bij zijn aankomst vroeg de kwartiermeester een "bienvenue", maar de schepen refiseerde, nilcx
dat hii ghecontinueert heeft in zyn logement eene mctendt ofte daerontrent. Toer vertrok de oÍficier
naer SIMON BEKAERTS in zyn tweede qtmrtier, waeghde aenden deposant omme beÍaelynghe van
syne rations ende daeraf Íe liquideren, welcke den deposant consenteerde, ende rekende in
advenqnte van vter schellynghen s'daeghs, daervooren hij aenden voornomden qtwÍiermee.Jter
betaelde tw,aelfpatagons en half, t'selve gheldt ontJànghen hebbende, heeft gheseit aenden
deposctnt dat zal tck houden voor mijn bienvenue, ende myne rations zal ick repeleren daer
ende soo ick in raeden hen, soo hii oock ghedaen heeJi, ende den deposant gheensins en hebben
connen valideren
Daama hebben volgens het getuigenis van de voomoemde schepen de Fransen de grove borstel
gehanteerd: den Grave van Lortssan is ghecommen met den Grave van descart ende twee hondert
nitters ofte daeronírent opden vyfden Junij 165i ten l[/atotrplaetsen, hemlieden stellende in vier
esquadrons met cle waepenen Inde handt, omme daermee te dresseren militaire exeaÍie opde
Schepenen & Inghesetenen der voornomde prochie van l[atotr Íot furnissement ende wlle oplech
van t'gonne de voornomde prochie an hemlieden helanckt ende ten achteren was van htm
wynterEnrtier, nemende soofaictelick in exeattietT den deposant, JAN CNEM, NICOLA
HEEREWAERT ende CORNELIS WILLEROIV, schepenen van t voornomde Graefschap,
metgaeders MAHIETJ BOTJRAVE ende JACOB VERSCHAVE junio4 schepenen van heerlichede
van Watotr, die al t'zamen in detenÍie ende bij vorme van vanghenisse aldaer ghehorden heeft.
Dus alle schepenen werden als gijzelaars vastgehouden tot al het "verschuldigde" geld opgehoest
was. Schepen Jan Ammeloot wist evenwel te ontkomen, waarop de Grave van Lotssan heeft
daedelick ghecommandeert een grootte trouppe yan syn soldaeten naer den hutse vanden
deposant omme hem in de voornomde detentie Íe redintegreren , de welcke missende vonden
deposant te vynden, hebben den deposants htusvrauwe ghesleghen ende ghesmeten, met groot
ghewelt ghedreven Íer pl.aetse, die alsdanne zere cranck ende onvermoghen was, wesende een
vrattwe van LXCIJ Jaeren ofte daerontrent, zulcx dat zy naer groot beclagh deie zy aenden
deposant deden van het voorseide Enlick troctement corts overleden is.
Tenslotte viel hij toch in hun handen, en hij werd gheleet In vanghenis,se ten htnse van NICOLAIS
JOE|JTS, alwaer hy depo.sanÍ heeft gheweesÍ vanden xiiij "'Junij 1653 totten xvi "'dito, hÍtel
eeten ofte dryncken, bewaert zynde met diversche sentinellen, binnen welcken tydt zy den deposant
pooghden te hednynghen Íe helooven in syne privee name aenden voornomden Grqve van Lottssan
te betaelen t'gonne de voorseide prochie hem ten achteren was, ende soo hy tzelve niet en hegeerde
te consenteren heeJi den voorseide Graye den deposunt ghesleghen ten diversche stonden met syne
bloot rappier op zyn hooft, rugghe ende ander deelen van zyn Lichaem, ende oock ghedreight hem
te doorsteken, presenterende oversulcx de rappiere op synen borst.

l6 De eed die hij afgelegd heeft toen hij aantrad als schepen.
17 MeÍ executie wordt hier niet bedoeld het voltrekken van een (doods)vonnis, maar wel het doen naleven van

een

verdict: hier door intimidatie het "verschuldigde" geld doen opbrengen.
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Omdat Jan nog niet plooide, heeJi den voornomden Gre*e van loussan ghecommandeert zyne
soldaeten den deposant te coorden ende bynden, ende een pert doen bringhen, omme den
deposant vast Íe maeken aenden sÍaert, n cx dat alle tselve siende byden deposant, ende hem
vyndende Inde extremiteiÍ ende groote drou/heidt ofte desolatie, heeft eindelynghe gheconsenteert
aerulen voornomden Grave van Lotssan drye hondert veertich patqgons.
Den voornomden Grave leedende den deposant binnen de stadt van ijpre, al.waer den deposant
aentlen voornomden Grave telde de voorschreven drye hondert veertich pcttctgons , de zelve
ontfanghen hebbende ende daermede niet Íe vreden wesende heeft arulermael ghedreight de
voornomden cleposant te herbynden ende vast te maeken aenden peerts steert, ntlcx dat íen langhen
laeÍsten omme alle de voorseide dreighementen ende onverdraeghelicke lasÍen te ontgaen, heeft hy
met ghewelt bedwonghen ghetueest vrienden te soucken hinnen de voornomde stadt,
ende soo aenden voornomden Grave te tellen ende betaelen totter somme van vier hondert vyfich
patagons in zijne privee name; boven zes hondert eenentwyntich patagons die den voornomden
Grave van Lotnsan onifanghen hadde vanden Builliu vande voorschreven prochie, soo al t'zelve zal
blycken byde EiÍantien danof zynrle,
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Jan Martsen de Jonge: Ruitergevecht, 1636, Collectie de heer H.L. Visser
Afperscn, molesteren, intimideren, tiranniseren.... dat gebeurt nu toch niet meer
Oh
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ja,'t mensDOM...

altijd in de ban van de drie G's
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E-smeiserd' oens en kats
Hier beginnen we een nieuwe rubriek, die in Franse kranten gerubriceerd staat als "chiens écrases",
kleine gebeurtenisjes allerhande, lichte roddel. Het leven van alledag, zegmaan
Maar "in illo tempore ", dan
Uit SAP 225a: Processen
FLAUWE PLEZANTE
Verthoont seer oodtmoedelick Sieur Jacobus Cortijl Cooopman woonende Binnen dese Stadt, Dat
hij sigh bevijndende in D'herberghe ghenaemt De Valcke van alhier, den29'8b'" Lest (: 1761) ende
sittende met andere menschen bij het vier alwaer eene Casserolle met ziedende water stont op eenen
trip, sekeren pieterjacobus quaghebeur, Lantsman in Den aeghebaerthouck deserjurisdictie soo
vermeten ende onbedacht is gheweest van den stoel, waer op was sittende t'erdinandus permeke
filius ferdinandus, die oock neffens de heirt was, te ondertrecken, waer door hij permeke,
trachtende hem te mijden van eenen grooten val, met s)mne voeten de voorseijde casserolle met
ziende water ter aerden ghesmeten heeft, t'gonne oorsaecke ghegeven heeft, Dat een groot Deel van
het water ghespronghen ende ghestort zijnde gheweest op het rechter Been vanden suppliant,
grootelickx verbrant is gheworden, soo danighlick, Dat niet teghenstaende het ghedeurigh Cureren
door Joannes De Roo meestere chirurgijn, den verthoonder den fydt van vier en twijntigh Daeghen
ten Deele jmmobil heeft moeten t'huijs sitten, sonder Dat hij tot nu toe ten vollen ghenesen is, ende
alhoewel hij suppliant Den gheseijden quaghebeur in t'vriendelicke aensocht heeft, sonder effect, tot
Becommen jndemniteijt ten minsten van t'gonne Dusdanigh bedroeft voorval aen hem ghecost
heeÍ1, het is nochtans soo Dat hij in plaetse dies ghejlludeert is gheworden, oorsaecke Dcn
vertoonder sigh addresseert tot De justitie van Ulieden Mijn heeren
De

Schuppenier

Foto Bachten de Ktqe: knridenierswinkel.
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De Schuppenier
Jacqttes De stqilleur

Wie in archieven snuffelt, vooral wie genealogische opzoekingen verricht en zo met parochieregisters te maken krijgt, fronst wel eens de wenkbrauwen bij bepaalde plaatsnamen. lemand die de
parochieregisters van Boeschepe aan het "klapperen" is, vroeg zich af waar in hemelsnaam de stad,
dorp, gehucht HUIT ET QIIATRE lag. Philippe Caeyseele, ons bestuurslid van net over de grens
(Berthen) bezorgde ons de verklaring. De voor Franstaligen moeilijke uitspraak van ons eigenste
Wijtschate, deelgemeente van Heuvelland, zorgde voor dit merkwaardig toponiem.
We vonden trouwens een tweede gemeente waar hetzelfcle HUIT ET QUATRE opduikt: Flëtre
(vroeger Vleteren genoemd) zo'n 9 kilometer ten zuidwesten van Boeschepe. Het betreÍï een
doopakte rri't 1737.

{ffi
Een andere interessante vondst komt uit een huwelijksakte uit Belle, gedateerd 1661, dit keer in het
Latijn. Daar lezen we dat de bruidegom aÍkomstig is uit SANCTI MAURONTI VILLA. Het betreft
de Franse gemeente MERVILLE (département du Nord) gelegen in het midden van de driehoek
gevormd door Armentières, Hazebrouck en Béthune, met ongeveer 9000 inwoners. De oude
Vlaamse naam is Meregem, Mergem, ...
Op het einde van de 7de eeuw werd op een plaats genaamd BruëI, dichtbij de Leie, een klooster
gesticht door Mauront, de graaf van Douai. Rond dcze abdij ontwikkelde zich een kem die in de
middeleeuwen de Latijnse naam Maurontivilla-Broislum droeg (697), in 1076 werd die Menrivilla
genoemd. In 1431 kreeg Meerghem, zoals het ondertussen heette, van Philips de Goede het
privilege om laken te maken. In 1678, met het verdrag van Nijmegen tussen Frankrijk en de
Republiek der Zeven Verenigdc Provinciën, werd de gemeente definitief Frans bezit.
Op 5 mei vieren we de feestdag van Saint-Maurant, hij is ook de schutspatroon van de Franse stad

Douai.
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