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Nicts uit deze uitgave mag verveelyoudigd eÍr,/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk,
fotocopic, microhlm of op welke
wiize dan ook zonder voorafgaande

schriftelijke loestemning van de
uitgcvcr.
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Huidenvetterij in de Leverstraat
Henri Vandenberghe
Naar aanleiding van de vondst in de Veumestraat op het domein van het OC.M.Wr gingen we op
onderzoek in ons kenniscentrum, Vcumestraat 69. Precies die Veurnestraat gaï zijn geheimen prijs

Leverstraat en Gervel atstraat
Het eerste deel van de Veurncstraat hcctte in de 17d' eeurv de LeveÍstraat. Waar die naam vandaan
komt is ons tot op heden door niemand
t,). " ," ,, r.r ,{,
genoegTaam verklaardz. Verdcrop, voorbij de
!', ,',
Chinees, heette de Veurnestraat de Gen'elgatstraat.
Ger.wen of gaenten is volgens het Woordcnbock
{
t. ,,.,,..,
van de Nederlandsche Taal (WNT) voorbereiden, in
orde maken, gereed maken. Afgeleid wordt de term
ook gebruikt voor de bewerking van het looien van
huiden. Het Gervelgat is dus een plaats waar de
tl,r ÍEMal lEgE
industrie van hct leerlooien was gevestigd.
In de modernere woordenboeken komt het woord
(
niet meer voor. Karcl Stallaert geeÍt in zijn
r'/rr,,,u,, I
Glossarium wel het woord GERWECAMER,
/,t, -'-., ,/
GERUWCAMER, GERFCAMER sakris tij, Jr.
,4'",
sucristie. Hiermee gaat hij terug op cle 2d' betekenis
/í. ,2,2 /.
éA*
uit het WNT.
.',4"{ï ,/r ,

Leer looien

J
/tgí,

Nadat de huiden een eerste behandeling hadden
ondergaan, werden ze met plantaardige, dierlijke of
minerale stoffen bewerkt om er leder van te maken,
verkrijgen. Omdat bij die stotï-en hel tan behoorde
werd in de Franse taal gesproken over Tannerie. De Gervelgatstraat werd onder Napole on Rtlz des
Tannetrs.
Het leertotnven was dan een vorrn van afiarerking van het leder. In het Frans heet het Cotrroirerie.
Het touwen (tauwen) was duidelijk onderscheiden van het looienr. In de statuten sprak men van
z.wart leder dat getouwd was.

I
2

3

Kadaster f'237.
E. H. Juliaan Opdedrinck verwijst naam de Lccrstraat. Dit zou door een verkeerde lezing Leverstraat worden. We vinden echter
die Leir- of Leerstraat aan de Overdam. Ze wordt vernoemd als verbinding met de Casselstraat aan de Onze Lieve Vrouwekerk.
Bepaalde Franse vertalers spreken van Rue du Foin ( in plaats van Rue du Foic). Er is dus hcel wat discussie rond. DC)'s Gazette
galonlangs cen academische primetr in nr I3 l.
Schoenmaeckers ende leirtouy,ers hadden samen hun eigen keure gekegen op 27 november 1567. Art 7 . lÍem so u'al personen
voorl aen hetambqcht doende t,an leirlouwers ofte zwarten, ende ooc wynckel stell cuerbroeders synde, zal alvooren ghehouden
sy-n te hetaelene te pmfl'tte als vooren 4 p.p. ende 4 deniers purisis de tveke voor keirsegheld. (aan de ghilde van de
schoenmaeckers en schoenlappers.)
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Het werkwoord totmen betekende oorspronkelijk werken (gereedmaken, aJwerken oJ-hel
vettaartligen van hriden), maar kreeg later de meer specifieke betekenis van leer bew'erken, hel
afwerken oJ'het looien yun leer. Die zelfde verschuiving zie je ook bij het Engelsc rvoord voor
Íouw rope, dat aanvankelijk de betekenis had van oogsten (verwant met het Nederlandse woord
rilp,, ook cen voÍïn van werken). Het woord lorrw wordt op verschillende manieren geschreven in
de middeleeuweÍi lou > Oud-Saksisch; tott > Oud-Fries; low > Engels.
Het woord Iot rwen
wordt ook op
verschillende manieren
geschreven: tauwen,
touwen...
De naam corde is natw
ventr'ant. Een

í

I

corclewani.er,

cardtntqnier,
cordt ani er, vandaar het
Franse woord
corcloanieï laÍer
cordonnier, is een
schoenmaker of
lecrbewerker, en is
terug gevonden als
familienaam. Corde en
cordoanier komt van
het Oud-Franse woord
cordoan wat afkomstig
is van air de Cordorrc,
: heÍ Cordtraanse leer.
Uit de Spaanse plaats
Cordova (Cordobct),
wat een Iberische naam
is. Dit leer stond
bekend om zijn
soepelheid en was dus
perfect om schoenen te
maken van hoge
kwaliteit.
r

É

ti
E

Het Looi,, ook nm
genoemd, wordt in
Kiliaan omschreven als
F ij ngemalen eikenhas t,
waqrmede men leder bereiclt. De looiafval heet afgewerkte nm. ln de 19d' eeuw wordt toelating
gevraagd om dat afval te verbranden. In een nota van hogerhand - een pre-Milieu Effectcn
Rapport.- vraagt men een plan en aanwijzingen om milicunadeel te verhinderen. ln het Frans lezen
we il .fat Í éviter les incommodes. Het gaat om de geurhinder, brandgevaar, vervuiling van water en
omgeving, enz. Gewoon leder wordt ontlooid. Niet ontlooid leder is zeemlerler.

50
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Het kan dus beter tegen het water en heet dan ookwasleder.

In 1843 rvordt geschreven dat de hilen, looiktilen, waterdichte bakken zijnvan eiken- of
vrenhorrl, die in den bodem ingegraven ziin; som.; worden zii ven,ctngen door ronde htipen.
Er werden meerdere zo'n kuipen gevonden in de bouwwerf waar De Bres komt. Waar de
Bommclaarsbeek in de Poperingevaart terecht komt spreken de oudere teksten van de Cnrysvaert.
tsij de eerste opgravingen vermoedde men de aanwezigheid van een eventueel bruggenhoofd en de
mogelijkheid van een lccrlooierij. Op de Íbto is de ronde vorÍn van de kuipen al te zien. Op een
andere foto (verder) zie je de ontmanteling.

Het looiproces
Ae Leerbercifur
)lut

h

dpt dr Stn tv« ny,"

D

uu Íb c st

§'9
)te

rytc nïry.

Bij het villen van de huiden blevcn rcstcn vlccs op
de huid achter. Voor een edeler eindproduct moest
de huid ook onthaard worden. De haren werden
erafgeschraapt nadat ze over een blok werden
gehangen om Íe hroeien De Nederlandse literafuur
spreekt over smarlen. Op de binnenkant moest het

vet eraf door het weken in kalkrijk water.

AI is.hetbcl niel gocd om t'(ctct ,
l,Js daaront rrieL onryanrcl vtrsmeeteft:
\»od al door :r.kft tot nnt crcbrocht:
Bcl t.,lt rtr'r groot p'rofr1Í dt lietcn ;
'i)c,t
luttttttcrt slinriren en verníebn.tls Yodden,ctiï,nen nietcnarht.
De leerbereider:

een prent van Jan Luyken uit de l7d"
eeuw. Het gebruik van de vleesboom om de huid te

ontvetten werd ook nog in 1950 toegepast

Alvorens het looien van de huiden kon
beginnen, moesten er dus eerst een aantal
handelingen plaatsvinden met de ruwe huiden. Een dierenhuid bestaat uit drie lagen: de opperhuid
met haren, een hoornlaag en een slijmlaag; de lederhuid met een nerÍkant en een vleeskant en
tenslotte de onderhuid die uit bindweeÍsel bestaat. Alleen de lederhuid is geschikt om er leer van te
maken.
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De huiden werden ontdaan van 'ruigte en haar' zoals ook in het gedicht van Jan Luyken staat. De
huid moet eerst goed worden schoongemaakt

a.
b.

c.
d.

e.

Ze moet daarom worden ontdaan van haren en vet.
Om dit proces goed te laten plaatsvinden wordt de huid meerdere keren in water
gespoeld en in vochtige ruimten gehangen. Vandaar de belangrijkhcid van de locatie.
Bij dit proces wordt ook waIm water en kalk gebruikt zoals hierboven vermeld. Dat
bcvordert het verwijderen van de haren van de huid. Het water mag ook wccr niet te
heet zijn, want dan bestaat de kans dat de huid smelt of te slap wordt. Het is eigenlijk
een soort van rottingsproces. Elacteriën tasten het bindweefsel aan, het verwijderen
van de haren en daarbij ook alle ongewcnste vetlagen gaat dan beter en sneller. Het is
wel een smerig werk. Het restafval wordt opgeslagen in putten. Later werd zoals we
zagen dit afval verbrand.
De resten wcrden er met een scherp mes afgesneden. Als het vlezen gebeurd w'as,
begon het eigenlijke looiproces.
Voordat de huiden droog waren, werden ze eerst nog gekrabd, geschuurd en gewalst.
Dit was allemaal ter afwerking. Het schuren en krabben zorgden ervoor dat het leer
ging glanzen. Door het walsen werd het leer platter en gladder. Wanneer deze
stappen doorlopen waren was het leer zo goed als klaar. Het overtollige vet en de
haren werden bewaard. De haren en het vet werden op geregelde tijden opgehaald
om te worden gebruikt bij de productie van lijmstoffen. Het mag duidelijk zijn dat de
bewaarplaatsen van dcze grondstoÍÏèn veel ongedierte aantrok. vooral ratten.
Het glettena van de huid: doel van deze handeling is de in dc huidporiën aanwezige
stoffen als vet en talk te vcrwijderen. Hiervoor werd de huid ongeveer l5 minuten in
heet water gedompeld. Daama werd de huid omgekeerd op een boom gelegd. Dan
werd met ecn bot mes over de huid gewreven in de richting van de haargroei.
Daardoor wordt het vet en talk, dat zich in de poriën bevindt, verwijderd. Deze
zogenaamde vleesbomen zijn heel oud. Na de Tweede Wereldoorlog zijn alle
voorgaande handelingen overgenomen door machines.

Looimaterialen

ScnoRsn,ilror-EN
In een looierij stonden kuipen, die half in de grond gegraven werden. Nadat de kuipen met
gemalen eikenschors gevuld waren, werden de huiden erin gehangen. Wanneer deze eruit kwamen
en gedroogd waren, konden ze niet mecr bederven. Die eikenschors was gemalen. De
schorsemolens in Poperinge stond verder in de Gervelgatstraat.

4
5

52

Clcttcn: glad makcn.
5?-4. We vatten samen uiteen artikel van Carzeele Journaal. Nog niet zolang
geleden kon men op de hoeve aan de hoek van de Elverdingseweg en de ring het bordje lezen schorsemolenhof . Op
de kadasterkaart van Popp vindt men de schorsmolen terug aan de Schipvaarthoeve. F,r liep een jokweg van de
gcnocmde hoeve naar de schorsemolen. f)e schorsemolen in Poperinge lag op het kadasterperceel C965. Op de
Poppkaart van ca. I 850 zie je de weg naar de schorsemolen vanuit de Bruggestraat. Op een afstand ervan bevindt
zich nu de Ring. De oude weg liep door hct huidige kerkhofvia de hofstede Pieters naar de bedoelde
schorsmolensite. Deze vinden we terug op de legger bij de Popp-kadasterkaart onder artikcl 2529, als eigendom van
Petrus VANTOURS en VANCAEYSEELE, molenaars in Poperinge. Perceel C 964 is een stuk land van 19 are 50 ca
groot. Op perceel C 965, I are groot. stond de wind- koorn- schorsemolen. Perceel C 966 is de weide van 6 are l0
ca. gÍoot; C 967 is een weide van 8 are 70 ca. Op perceel C 9ó8,65 ca. groot, stond het molenaarshuis. Molenaar
Louis VANCAEYSEELE had nakomelingen in Parijs. Hij was tevens familie van de molenaar, die later de molen op
de Lenc bcdicndc. (Carzeele Joumaal, passim)

ZieH. Vandenberghe, Toponiemen, blz.
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Die gcrr,'elgatmolen was een korenmolen. Maar de schorsemolent' was voor de looierij uiterst
belangrijk. We lezen in 1649 daÍ de schorse ook naar Ieper werd gevoerd. Lees het verhaal in
Boet,enhende, Croonestuck XXIV blz. 26,waar de schorsevoerders gerantsoeneerd worden op
Nvee pistolen? per kar ,schorse. Dat betekende dat ze hun schors moesten terugbetalen. die ze onder
dwang werden afgenomen voor de muntwaarde van twee pistolen.
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Op de Ferrariskaart zie je twee molens. De molen die dichtst bij de vaart staat is de schorsemolen
Hij stond er het meest praktisch voor het transport via de Poperingevaart.
De vervaardiging van leder bracht mee dat er in Poperinge niet alleen een lakenhalle, een
vleeshuis, een broodhuis maar ook een schoenhalles geweest is.

Hur»pN
De luxe leersoorten zijn aÍkomstig van bijvoorbeeld een hert of kalÍ. Van beschermde diersoorten
(zoals bepaalde slangensoorten en krokodi[len) werden vooral kleine lederwaren gefabriceerd
zoals tassen, portemonnees e.d. De handel werd gecontroleerd.

6
7
8

Aan de Schreve, I, 1971, nr. I . Ook in de Leiegouwe is er een artikel van Eric Huys te vinden,
Handeling der Algemeene Muntkennis, t:oor alle Natiën cler ytereld, 1841, Amsterdam schat ccn pistool op dc waardc van 9
gulden op dat momenl.
Die Schoenhalle situeeft zich bijna zeker in de Vlamingstraat.
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Zo vinden we in het stadsarchief de regeling rond het verbod op het reeden van zeehondenhuiden
in de vaart in 1669.
Huiden waren in de oudheid de grondstof voor de kledij. Het vijge- of hoppeblad dat de zcdigc
kunstenaar aanwendt om Adam en Eva tc tooien is een exegetische onwetendheid. ln Genesis
lczen we vers 20 De mens noemde zijn yrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden gev,orden.
Vers 21 God, de HEER, maakÍe voor de mens en zijn vrotru kleren van dierenvellen en trok futn
clie aan. De lederen kledij uit de oertijd bewijst de duurzaamheid van leder. De ijsmummie Ötzi uit
3300 v. Chr. had leren vooru,erpen bij zich, waarvan dc diersoort nog niet bepaald kon worden.
Naast ccn schoen had Ötzi o.a. een kalÍsleren riem om zrjn middel, een lendenschort en
beenbeschermers van geitenleer. een knielange leren jas, ccn halfbolvormige muts van berenvacht
met leren kinband, een pijlkoker van hertenleer en een gordel van kalfsleer met buidel voor diverse
benodigdheden.

Die huiden kon men tocn relatief maktelijk aanschaffen. ln de huidige leerlooierij van Waasten
vertelt men dat men nu vaker huiden moet weggooien, bv. wegens de ingrepen op de dieren
gedaan zoals bij een keizersncde op een rund, enz..

Emnx
Tussen iedere huid kwam een laagje gemalen eikenschors (eek) van ongeveer 2 cm. Eikenhout was
er wellicht ruimschoots genoeg.
9 Stadsrekeningen 1669, ook bij Fiers vernoemd onder het lemma Leerlooierij.
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De eeckelst rvordt vaak vernoemd bij een verkoop of in een testament. Er is zelfs een Eeckhoek in
Poperinge. Het schillen gebeurde in het voorjaar en was dus scizoensarbeid.
De bast werd gebruikt in de leerlooierij. De beste schors kwam van bomen van rond de zeven tot
tien jaar oud. De prijs van zo'n elst was naargelang de ouderdom van de begroeiing. De bast werd
van de boom verwijderd en in stukken gehakt. Daarna ging hij naar de molenaar om gemalen te
worden. De huidenvetters in Poperinge hadden hun eigen molen aan de schipvaart. De gilde kocht
de molen van de abdij rn 1632. We vinden in het stadsarchief in SAP5 lOG farde C een atschrift
van die akte. De gilde had reeds zijn eigen keurero in 1567. Zewerd hernieuwd in l767rr. We
hadden het er al over dat die keurc verschilde van de
keure van de schoenmcteckers en leirÍotmer.s.
* i-t:t
Ook de kuip was uit eikenhout (of vuurhout). Uit de
iiteratuur weten we dat ze doorgaans ca 1.75 m lang
en breed en ook 1.75 m diep waren. Dat bleek ook
hicr op zicht zoiets te zijn. De eikenschors werd na 6
ó 8 maanden ven'erst.
-'__________-n

t

t,

De eikenschors is wetenschappelijk bestudeerd
gelveest. Wie specifiek geïnteresseerd is in
samenstelling en structuur zoekt online de literatuur
met de term valonea Íannin.In parallelle literatuur
schrijft men over de myrobolanen die gebruikt
worden. Verder uitspitten naar de betekenis van die
myrobolanen lezen we: een soort von welriekende
eikels of noten uit Oost-lndië. Ze werden om
gelijkaardige eigenschctppen ook gebnrikt bij het
looien.
AJb. .

HH Crispijn en Cri.spiaruts

patroon van de schoenmokers

r}-

{
.a

I

í...

:-

I

in de Sint Bertinuskerk.

ALTBRNATIEVEN

;

We halen dit grotelijks uit de Nederlandse literatuur. Naar verluidt werd in onze streken enkel
schors gebruikt. Wc vcrmoeden wel dat het bij de verwerking van de huiden hier niet ging om leer
te conserveren. De huiden gaan dan niet in de looikuipen maar worden gerookt. Er wordt
aangenomen dat de kleding van dc Ötzi-man op deze manier was vervaardigd.
Een andere manier om leer te looien, was gebruik te maken van de hersenen van het dode dier.
Van de hersenen wordt een papje gemaakt en dit mcngscl wordt in de vochtige huid gewreven.
Belangrijk is dat heel de huid door en door wordl doorweekt met dit mengsel. In plaats van
hersenen kon men ook eieren gcbruiken. Hiervoor worden ongeveer 16 eieren met 4 liter water
gemengd. De huid werd ongeveer 16 uur in dit mengsel gelegd. De huid werd daarna
uitgewrongen en op een schaduwrijke plaats gedroogd.
Een derde bewerkingswijze bestond erin dat men ze bewerkte met olie of dierlijk vet. Daardoor
kreeg men bovenleder. Door toevoeging van mineralen, met name aluin (= dubbelzout van
aluminium- en kaliumsulfaat) en keukenzout, werden de hjne leersooften gelooid. Het gaat daarbij
vooral om vellen van kleine dieren, zoals konijnen, schapen en geiten. Van wit leder werden vooral
harnassen en paardentuig vervaardigd.
10

1t

SAP 47 I blz. 158
SAP .l7l hlz. 233
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De looiers die bij de productie van de drie genoemde leersoorten betrokken waren, haddcn clk een
eigen benaming. De eerste groep was die van zoolleerlooiers, de tweede die van de witmctkers en
dc dcrde die van de leertouwers, huidenvetters of cordewaniers12. Samen met de bontwerkers
vormden deze drie groepen de vier ambachten die zich met de leerbewerking bezighielden. De
leertouwers \e,aren aangesloten bij de schoenmakers en hadden een gemeenschappelijk gildehuis. In
Poperinge waren dat de vereerders van Chrispinus en Chrispinianus \À,aaryan een beeld staat in de
'Waar
de gilde haar lokaal had is niet bekend.
Sint Bertinuskcrk'r

Looimethodes

Er zijn grosso modo drie methoden bekend uit de literatuur van dc vorige eeuw. De
ktdplooimethorle (looizuurhoudende houtsoorten), de gemengde hriplooimethode (waarbij sterkere
vochten worden gebruikQ en de witlooierij (met dunne huiden).
In het gemengde procedé wordt chroom gebruikt als looistof.
Heeft het looien plaats
door middel van
/ /.!/ a, ,, :r. ' , ,,tt&
aluinaardezouten, dan

wit- of
aluinlooierij. De
Wtlooier looít alle de
heet het

weeke, zagte en lenige

,51
l2
l3

'.y L,-

/,

Leërzoorten, welke
meerendeels tot kleeding
gebnikt worden zo lezen
we in de gespecialiseerde
literatuur ( 1 789). Later
spreekt men over
Alttingaari witgoar,
hongaarsch leder. ...
Deze toehereiding noemt
men witlooierij, en er
worden daarÍoe
voornamelijk nt,akke
reevel len, el andsdieren,
rendierfu riden, s chapen-,
lams-, kalfs-en
hondenvellen...
genomen

.

Vandaar de lamilienaam CORDENIER- In deze bron brengt men de leertouwers onder de leerlooiers. Er was in Popcringe zeker
een duidelijke klassering waarbil men de touwers onderbracht bij de giltlc van dc schoenmakers cf. keure 1567.
We vinden in 1685 volgcndc tckst waarin duidelijk staat dat het beeld dat nu nog te zien is in de Sinf Bertinuskerk, werkelijk
behoorde aan de gilde van de schoenmakers. Extraict ghetrocken yuyt treggisl,e van zaeken ruerende len berer:hle wor
schepenen, comissarissen (ler stede tan Poperijnghe ntaer inne onder andere bevontlen \!ort lgh()nne volght. Actttm rr ste
1685. Viclor LE ROY qls deken yan /'ambachl vantle schoemakers verw'eerdere jeghens Pieter BOGAERT heeschere
omme rle somme tan twee ponden parisis oNer een jaer pensioen van heÍ kuysschen ende reinighen vande oullaer van het selve
ambachl yerschenen sinte crispijns dctghe 1ó84. Het bscld staat tcgenwoordig rechts van het baldakijn vooraan in de Sint

janutrií

Bertinuskerk.
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De beroemde koràraqn-looijerij van Spanje was speculatief. De concumcntic mct Spanje deed die
verwerking de das om.
De rood- of rurlooierij heeft de bereiding van rood- of rungaar leer verspreid. Met de
modernisering komt het snellooien. Verschillendc wijzen van snellooien zijn in gebruik. Door
hydrostatische drukking wordt de (1ooi)vloeistof door de huiden geperst. De huiden worden snel
met de looivloeistof doortrokken, door de lucht te verwijdercn ( 1881).
Het gewone (1ool)proces duurt 12 tot l5 maanden;in snellooierijen wordt op verschillende wijzen
de duur bekort ( 1920). Deze methode was vanuit economisch oogpunt heel gegeerd. De
kuipmethode bracht mee dat een groot kapitaal aan huiden lang niet opbracht.

16732 Snaanse controle
Compctreerde in persoone Sr. Jan BAERT ende Jaecques fAN RENYNGHE fs. Mahieu beecle inwoontler encle
huidevetters vun hunnen style binnnen deser stede voer gesaemden onder solemnelen eede tsaem hebben verclaersÍ
dqt de honderl en tsestich huyden commende von NieupoorÍ door de sÍede van lpre op den vrijdach laetleden syn geloi
binnen dese stede van Poperynghe voor hun eigen oorboir om die alsdan te reden hebben voorls oock bij eeden
alsvooren verclaerst dat:y deselve hulrden als clie sullen wesen gereed netgens en sullen vercoopen dan onder de
ghehoorsaemheyt van Spaignien. Actum en xj april 1673. Present tlheeren GRODÍiYME en VOS schepenento.

Er was dus zeker gecontroleerde looibedrijvigheid op cen relatief grote schaal in de Spaanse tijdr5.
tlit dit document kunnen we niet aÍleiden dat die huiden hier per schip via de Poperingevaart
zouden zijn toegekomen. Men maakt een onderscheid fitssen reden (touwen)en looien. Ze worden
bestemd voor de plaatselijke detailhandel en zijn hoogst waarschijnlijk via Ieper naar Poperinge
gekomen.
In de processen van 1 66916 vinden we het dispuut omtrent het aanbrengen van de letter "P" (aÍb.
proces zie verder). Leder dat van ergens anders kwam moest een andere letter krijgen. Leder
zonder letter mocht blijkbaar niet verkocht worden. Oud burgemeester en fuidenvetter, Jacques
FOLCQUE, zoon van Jan,72 jaar op dat moment, getuigt dat het Engels leder dat sowieso via
schepen binnen kwam, wel in orde werd gebracht.
De Íàmilienamen uit dit document komen verder nog ter sprake.

Leerlooiers XIXd'eeuw
We starten met de l9'1" eeuw omdat we in deze periode duidclijkst kunnen situeren. Maar het zal
blijken dat deze speurtocht geen sluitende resultaten oplevert. Al weten we precies waar de
opgravingen gebeuren. De gegevens uit de 19d" eeuw blijken een tijdrovende ptzzle te zijn.

14 SAP 5l0G Leerlooiers.
In 1648 bij de Vrede van Munster ontstond de grens dic dwars door dc Zcventien Provinciën Iiep. Tot l7l3 hoorden we bij de

15

Spaansc Ncderlanden.

16 SAP I17. 66.
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Einde 19d'eeuw (1889) noteren we deze duidelijke
lijst van huidenvetters die zouden kunnen in
aanmerking komen als eigenaars van de kuipen in
het begin van de Vcumcstraat. We combineren die
hier met wat we vinden in de kadastrale legger
(chronologisch iets vroegerri).

/;*,

rtut .a,z )r/r,o." ,.+/*2, /,;1

BAES - BRUTSAERTIs als tunnerie, Rue de
Furnes 21'e. De uitbater woont zelf in de Iepcrstraat
26.

Uit SAP 5 1 0G wisten we dat Henri BAES in
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1885

had gevraagd om de verbranding van het afval toe
te staan. Frederique wordt hier als chef d'inàtstrie
gcnoteerd.
In 1894 wordt op F2318 het koppel Henri BAES

("2-10-1864 +7-02-1941) - Hélène DUPONT
('07-08- I 85 8) als I eer I o o ie r (Ta nne ri e) gcnoteerd.
Daamaast wat verder op F1049 Charles
BOSSAERT.
OpF 24112 vinden we Felix DOOM.
Op F 90ib, Arthur GLORIE en tenslotte op
F 1 O3Od WULLEMAN-DELBAERE.

Met dien verstande dat we ruim vroeger zijn
Cf. aÍbeelding vooraan in het artikel.
Eerste probleem waar was toen nr 21?
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Als leertotn'er (Corroierie) staat BAES-DUPONT op

F:*

Llt

F 125b.20

Henri BAES komt dus in aanmerking als de huidenvetter van het bewuste
perceel waar de opgravingen werden gedaan. Felix DOOM had zijn
huidenvetterij wat dichter bij de stad. f)e andere familienamen hebben
vcrwantschap met de beide twee nader te bekijken ftguren.

Felix Doom
Van Felix weten we dat hij

gesitueerd is op de grond van de
geburen van waar men nu
opgravingen doet (F237). We
vinden zijn vader in de
bevolkingsboeken 1846 nl.
Amandus DOOM. Hij woont in
de Mesenstraat 821. Hij is 50 jaar
op dat moment en zijn zoon heet

D
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Felix zelf huwde met een dochter
uit de familie DUPONT. Op de
legger van ong. 1850 is Felix
eigenaar van F24 1 -243. Voor
hem is ook een uitweg naar de
beek getekend op de Poppkaart22.
De Popp kaaft is gemaakt in de
periode 1850-60. De tekening
toont ons de eigendommen uit het
eerste deel van de Veurnestraat. A1

deze bezittingen liggen op de kadaster kaart in sectic F.

Als we de Veurnestraat kadastraal opnieuw samenstcllen, dan ziet het er medio 19d" eeuw zo uit
(in deze orde: F nummer, nummer eigenaar volgens kadaster,, naam)
235
BROUWERIJ
236 2313 VEEFI Amatus, heelmeester, 55 jaar. Deze twee eigendommen liggen oucr de
cnrysvaarÍ of Bommelaarsbeek - gaande naar de Markt .
20

Op 24 decenrber 181 1 rnoet de toenmalige burgerreester een aantal vÍagen beantwoorden over de leerlooierij in Poperinge. Er
zijn volgens hem dan 6 leerlooierijen in de gemeente. In DO's Gazette l3l meer daarover.
2 I I, 1 I 5, Proll Dcwull'straat. Cehuwd me t Barbara CAROEN rnet negen kinderen.
22 We ztjn geneigd die uitweg te leggen op de passage, maar de kadastrale nummers wijzen meer naar de poort van de Fiddler.
23 Op de lijst van de bevolking van l0 vendimaire an IV (okt 1795) zten we dat Frangois QUENTIN van Diksmuide als tanncur Ieerlooier getrouwd is rnet Magdalenea VEEF. Op dat moment zijn ze respectievelijk 25 en 22 jaar. De leerlooier heeft een knecht
genoteerd in zijn huis, Louis MAHIEU van Voormezele, 17 jaar. Hun meid is Eugenie WINNEBODE, 36, uit Cassel. De familie
VEEF was hier wellicht al een tijdje thuis. Al vinden we er niet veel ovcr in Popcringc.
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237 3251 BOUCQIIEY-MOSTAERTT4,

Cesar, brouwer, Poperinge, huis,3,70r'onbehouwd
zijn brouwerij. Hij bcwoonde toen het terrein waar nu
gebouwd
F222
en
F223
staat
171,00
op
4,59
de opgravingen zijn en hij was toen geen htidenvelÍer. Vandaar o.a. de quasi zekerheid dat de
kuipen ouder zijn dan medio 19d' eeuw. Ouders: Joseph, x Barbara Cecilia MAVAUT. De brouwerij
was op F222 en223.
238 2496 DECOOL JULES26 tsakker, Poperinge.
239 2239 BAECKEROOT SERAPHINUS, eigenaar Poperinge
239bis 2239 BAECKEROOT SERAPHINUS, eigenaar Poperinge
240 2239 BAECKEROOT SERAPHINI]S,
241 3035 DOOM-DUPONT, Felix, huidenvetter, Poperinge
242a 198bis DOOM-DUPONT, Felix, huidenvettcr, Poperinge
24212 3035 Leerlooierij, DOOM-DUPONT, Felix, huidenvetter, Poperinge
241 bis
243 3035 Leerlooicrij uitweg, DOOM-DUPONT, Felix (+ 5-07-1894), huidenvetter, Poperinge.
Zijn vrouw heet Amelia Victoria DUPONT. Hij trouwde 25-7-1849. Hij was van 1821 en zij van
1813. De ouders waren Seraphinus DUPONT en Coleta MINSOOT. Het was op hun adres2'dat
Felix de leerlooierij aanvroeg.
244 1365 COIIRTOIS August, Louis, Rosalie, winkeliers.

ln de gemeenteraad28 van 22 mci 1858, Íb 27 lezen we dat Felix DOOM, Rue de Furnes 67
aanvraagt om een leerlooierij uit te baten. De hri.denvetterrj van Felix kan moeilijk die zijn die nu
wordt opgegraven omdat het eigendom kadastraal dichter bij de stad lag, aanpalend aan de uitweg
op F 243. Het kan ook de leerlooierij nie| zijn van nr. 65 of 67 in dc Veumestraat.

BAES-BRUISAERI
Einde 19d" eeuw wordt BAES-BRUTSAERT vemoemd.
Fredericus BAES was gehuwd met Ludovica Dorothea BRUTSAERT, ziin zoon Henricus
Cornelius BAES, als huidenvetter, 28 jaar, huwde met Helena Cornelia DUPONT2'q, 35 jaar, op 76- I 893.

Het is inderdaad zo dat in de Ieperstraat 21 Fredericus genoemd wordt als de directeur van de
onderneming. Henri BAES-DUPONT heeft de leerlooierij op sectie F 231b. Hij is dus niet
gesitueerd op het eigendorl van van BOUCQUEY-MOSTAERT.
In dezclfdc ceuw noteerden we op 30-7-1885 dat BAES-BOSSAERT zijn afval mag verbranden.
Let u,el dit is niet in de buurt F200+. Jean Baptist BAES (van Poperinge) is gehuwd met Marie
Frangoisc BOSSAERT (van Brielen). Jean Baptistso was gareelmaker en u'eduwnaar wanneer hij
23-ll-1842 huwt. Zijn ouders zijn Philippus Jacobus BAES (+1807) en Maria Theresia COSSEY
(+ 1829).
24

25
2ó
27
28
29

Ccsar BOUCQUEY was de zoon van Franciscus Xaverius en Amelia Josepha BOUCQUEY Ze huwdcn 1850 in Watou. Cesar
was de zoon van Joseph en Barbara MAVAUT.
We interpreteren I a. 70 ca.
Ovcr dic familie DF.COOL rneer in Carzeele Joumaal, H. Vandenberghe, Blatwe stqm, stencil blz. l lvv. De Íhm. DECOOL
kwam uit Haezebrouck.
Volgens de bevolkingsbockcn nr. 65, volgcns de aanvraag 67. Dus misschien het perceel emaast. Bevolkingsbockcn I 846. Hij
vcrhuist van I, 1 30 het huis van zijn vader Amandus ('Hooglede) naar zijn schoonouders, I, 130.
Schepencollege 1857,b12.87 is de aanvraag.
De lamilic BAES intrigccrdc ons omwille van de vemrelding einde l9d" eeuw. De ouders van Helena warcn Carolus en Hortensia

Emerentia Mahieu..

30 Zijn broer heette Josephus BAES
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en was schoenmaker. Carolus

WUI-LEMAN. zwager van de bruid, was molenaar
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Zijn schoonouders zijn Pieter Jacobus BOSSAERT (+Reningelst 1829) en Maria Theresia
HOSDEY (+Elverdinge l8l4). Hij was eerst gehuwd mct Constantia Theresia DE RUDDER. Zij
was weduwe van Pieter Joannes WULLEMAN.
Die bedrijvigheidl krn'am d:us vermoedeliik via de familie BOSSAERT, DEL(B)AERE of
WULLEMAN en niet via BAES. Tenzij het om een koop gaat.

Fam. DUPONT
Eduard Benedict Cornelius DUPONT ('Poperinge) - Marie Thérèse STROOM ('Stuivekenskerke)
is vernoemd als ntillerie. Dit was de bekende pannenbakkerij op de Klcinc Markt. De ouders van
Edouard zijn Benedict en Regina WOUTERMAERTENS. De familie DUPONT is dus niet direct
gerelateerd met ons onderwerp.
Algemeen besluit: Op F237 is er geen huidenvetterij vastgesteld op dat moment. Medio l9d" eeuw
is de eigenaar BOUCQUEY-MOSTAERT, brouwer.

Moulage
We dachten vía de motrlage verder te geraken. Het molenrecht hield tevens een taxatie in voor de
gemalen schors.
Voor de l8dt eeuw (1737) vonden we zoals verder genoemd enkele representanten: Jan Baptist
ISENBRANDTT2, deken van de gilde van de huidenvetters, dheer Jan Fransois GEYS, dheer Frans
LOYS, dheer Pieter DIEDEMAN, Sieur Guilles HANCX, Sieur Andre BOUCHIES, Sieur Jacobus
DE SOUTTER, dhccr Carolus DU FLOCQ, Sieur Jan ROENS, Sieur Ferdinandus PERMEKE,
waarover verder, Sieur Guille DE BERGH. Dit betekent dat ze leerlooiden in de periode van de
munt33 die de archeologen vonden in een kuip. Wannecr wc dc ommcstellingen uit die periode ter
hand nemen dan zien u,e in 1704 Pierre HANCX in het begin van de Rtrc des Tannetrs, et iets
verder woont ook Ferdinand PERMEKE. Of ze moeten betalen om graan te hebbcn gemalen of als
het om eikenschors gaat en ofze te situeren zijn vooraan in de straat dat kunnen we uit deze
gegevens niet halen.

De gilde
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Het ambacht van huidenvetter was
geihstitutionaliseerd. Ze hadden een keure. Het
gczelschap was afzonderlijk opgericht. Ook de
schoenmakers hadden samen met de
leeftouwcrs (die het leder afi,rrerktcn) hun
broederschap onder het patroonschap van
Chrispianus en Crispinianus.

Bemerk dat er sprake is van gareelmaker. Deze bedrijvigheid hoorde bij de leerÍouwerij en niet bij de huidenvetterij.
proces op l2-10-1740 (SAP 2l4a): geadmiteert Íer preuve tcgcn Frans BOLLENGIER. Op24-12-1740 richtcn Jean
Baptist ISENBRAN'I en twee van zijn companen, Jaspaen MAERTEN en Judocus DIERS, zich naar de Raad van Vlaanderen
tcgcn Vincent d'oude (ROENS?) en Jean Baptist RAULE. Er is een proces bij de dood van Marie Louise VANDERMAERLE in
1726. En we vinden stukken in 1753 waar alle eisen doodt, extinct, ghequelen ende ghecompenseert zijn.

32 Uit een

l3

Ongeveer 1750.
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ISENBRANDT voerde als deken een proces, dat tot in de raad van Vlaanderenra gaat,
tegen Dominicus VANDE ZANDE en Ludovicus DRUANT. Uit dat proces weten we wel dat hij
een huis heeft in de Gervclgatstraat dat omwille van de schuld is gehypothekcerd. Aan de
noordkant is de aanpaler VANREN1TIGHE en ten westen Jean Baptist LEPEIGNE35. In het
rekeningenboekje dat bij dat procesr6 hoort zou er nog heel wat namenmateriaal op te halen zijn.
Dit is voer voor genealogen. Onze interesse beperkt zich tot de speurtocht naar w'ie er allemaal in
het begin van de Leverstraat hccft gewoond.
Jan Baptist

We komen met bekende namen in aanraking.
We kunnen uit deze rekening opmaken dat het
.
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om een tamelijke hoeveelheid eikeschors ging:
81 8 zakkcn verwerkt ïn 11311; .
Uit de namen distilleren we:
aantal zakkcn / huidevetter
LOYS3S, voor Jan Frans CHEIS
19
Fransois LOYS
10
Carolus DE FLOCQ
19
Pieter DIEDEMAN3e
12
Jacobus DE SOIITTERI0
132
Guillaume
64
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102
45
26
54
14
26
12
15
8
20

BOUCHIER
Jacques PERMEKE
Guillaume{TROENS
Guillaume DE BERGH
Cuillaume VAN EECKE
Jacobus D'HONGER
Jacobus BILLIET
Wed. BEYTS
J. B.ISENBRANT

Ignatius CIOENE
Frans DE BACKERI2
(moet nog vereffend worden)
jammer
niet veel wijzer worden. tsij
ommestellingen
we
met
de
wel
dat
voor
speurwerk
Het is
ons
hct begin van de 18d'eeuw wonen er in 1696 al naamgenoten DIEDEMAN en ROENS
(ommestelling) in de Gervclgatstraat. Vincent ROENS woonde zeker op dc hoek van de markt en
de Leverstraat. Uiteraard kan zijn familie wat veÍderop een fuiclenvetterij hebbet uitgebaat. Maar
we hebben geen uitsluitsel.
34

2-s- 1738 RAG 268.14.

35 We komen dc naam LEPFNIEZ meerdere keren tegen, J.B. LEPEICNE niet. Gaat hct om een onzorgvuldigheid?
36 Het proces behandelt de overgang van de oude deken (ISENBRANT) naar de nieuwe.
37 DO's Cazette l3 I geeft getallen van lccrlooierijen in I ll I I
38 Dc tckst erbover Tegt transeat de schuld ging over naar LOYS behoudcns ostcndeat (dat hij het kan aantonen dat let niet zo is\.
39 Hij is de koper in 1725 van de huidenvetterij waar de schipvaan ten oosten van ligt. Hij is ook de specialist dic mcegaat olll te
.

40

keuren naar Pollinckhovc als hridcnvetter in Poperinge en oud-schepen van Diksmuide. Hij is wel de koper. ln DO's Gazete
wordt hij ti. Louis Jan genoemd. We menen dat een juistere lezing filius Sieur Jarr is.
Jacobus DE. SOUTER, zoon van Gilles. 32 jaar in 173 7, is tevens brj de getuigen in het proces van de schorse, dre onder den
blauwen hemel geexponeert oen regen, .\moor, nachtdompen endc ander injnrien vande locht onbn:.ikbaar geworden is

4l Guillaurne : Willem, hier afk. Guille.
42 Cl Jan Baptist DEBACKER lllius sieur Frans uit de akte in de halmen

l2 december 1725. Frans vcrkoopt aan Pieter

DIEDEMAN tu,ee ltq]vetterscltypen, den calckput rnet Nerylsteenen daer loe dienende ende voorder op den hove bevonden ende
Iigghenrte benefens eenen mesch hoop stcende ende geleghen oen de Leverstreete deser stede,aboutíerende len ooslen den
schipvcterÍ. Wie de akte naleest hcrkcnt dc bovengenoemde personen.
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Einde I 7d' - begin 18d" eeuw zijn we in de Land- en bedrijÍboeken geduikeld. Daar wordt het nog
complexer (zie verder).
En ook al waren er l2 à l3 Huvetters (oJ. huidenvetters) in 1745at daarmce weten we nog niet waar ze hun
bedrijvigheid hebben uitgeoefend. Aangezien ze daar water in overvloed konden gebruiken waren ze uiteraard
gevestigd aan de beek. De eikenschors kon makkelijk via het schipvaart ter bestemming worden gebracht. De naam
van de straat stuurt ons naar de buurt van het schipvaart.

h I

De

n

rs: 16d" en 17d" eeuw

Clays VAN SIMPOL

C*,e*
l{

4-tw*,
,rrj

Die periode is uiteraard nog
moeilijker. In het oudste boek waar
we kunnen uit putten vinden we in
1562 een genaamde Clays VAN
SIMPOL44

+

Jan JANSOENE als voeght van de Nier
eerste kinderen van Clays yAN SIMPOOL
heeft ghecocht.jeghens Jaekemyne l/AN
Sl MPOOLS de wed. van Mee.ster Jacop
DE POURS ïvi van tuiij van den hmse
vande eru.ffe ende catheelen stande int
Ghen'elgat daer Clays VAN SIMPOOL huerlieden vaeder overleel an de.sleenbrugghe. ltem noch tvij" deel van, de
helft van ft'van de zelve ertffe ende catheelen metgaders tqllqeme van de huwetterye. Omme tij ponden den hoop
ghereet ghelt ghealmpt voorts ctver erufle tle eerste in Woemant" XV' LYij.
Marge: de kerynghe was ghedaen bij Jan BROEDERS voer de laet.ste kinderen van Clay.s VAN SIMPOOL den ru"iij in
hoymmaent XVc LXij alzo verder als 21, daer in gherrecht z!-n ler presentie van Sceepe bancke.

Bij deze hebben we weer zekerheid dat er bedrijvigheid was aan de Veumestraat. Was er een brug
bij de Cnrysvaert? AIs er een brug was dan kan het hier gaan over de brug over de
Bommelaarsbeek. Was die eigendom dan over de beek? De Ferrariskaart tekent een bruine vlek
met onbebouwde ruimte over de beek. An de steenen bnqghe kan ook over de Bommelaarsbeek
zijn.Dat zouden we kunnen veronderstellen gezien die bruine kleur. Dan zijn we helemaal niet op
de bestudeerde site. Maar we overbruggen hier twee honderd jaar.

Het is de gewoonte in termen van lakennijverheid te spreken als we het hebben over de tijd van de
nieuwgezinden. Daardoor belanden we in een ander verhaal. ln dejaren 60 van de 16d" eeuw
waren rijke families verbonden met de lakennijverheid en de korenhandela6. Hier verzeilen we in
de leerlooierij en de huidenvetterij. Hoe prominent dit is moet nog worden uitgemaakt. Het spoor
dat we nu partieel ontrafelen is nog nooit ontplooid en dat zal met dit eerste artikcl ook niet
magistraal ontwikkeld zijn. Voer voor doctorandi4T.
43 Cf. het lijstje van Guido VANDERMARLIERE in nr. 85 van Do's Gazette.
44 SAP364,blz.233f.
45 Weidemaand : meinraand.
46 CÍ. de Íàmilie DATEN en de verzekering van graan voor Poperinge door de connecties
47 De Íhrnilie BROEDERS komt ook voor op de li.ste des cctndamnés. Jehan BROEDERS

in de tàmilic DATEN.
werd veroordeeld in de geuzentijd
Archives départementales Lille, AdN 7027 , blz. 122, Cenealogisch Jaarboek van 's Craevenhaeghen 126, I 570.
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Jan BAERT

Jun DE RECKEMAKERU', d'oucle heeft als
toeght van tle kinderen van Jan BAERT ghecocht
bij consente van scepen Nierde van een hehuisde
hofstede preter txt"r" in derulle ende catheelen
mitgaders tallaeme van de huwetlerye Íilande op
dt oade maerl daer Jan BAERT nu u'oent
streckende melter west zyde .tn, lant van Cla"vs
yAN BA IBEKE toosthende in de beecke, de zutrl
zyde de erufe von Daneel CAENEN. Omme de
somme van tzetentich ponden grooten waerin
dat den zelven NoogÍ in betaeb,nghe van de
trnpe gheíJi ein betaelynghe de helft van tw^ee
huusekeens eruffe ende cateelen slqnde inÍ
ghemeen van noord in de beeck.e encle zutrt zlde
de kinderen van.lan BAERT twesthende de
kinderen van Ghelein SERJANSOENE voor de
somme van XXlllJ ponclen grutoten mil-s .sulcke
last van lijdinghe als in de deel loten verclaerst
stqet mits noch in betal,-nghe een renle van x"-ií
ponden grooten siaers de penninck xvi sprekende
in (iheraerr yAN DE VOORDE te Brugghe
beclraeghende voor prijnsepaele XXIIIJ ponden
grooten noch een kxtsrente van uj ponclen
grooten tjeers de penincs XX Íhoebehoorende
tconvente vctn de n[te,en van Sle Jans compl inl
prijnsepaeIe X ponden grooten in ontlaest],nghe
ran leste de weduwe ghegheven by Marye
SRECKEMAEKERS de hntsvrauwe van .Jacoh
DE HONT in ontlaeslynghe van de kinderen ttatt
Henàj-ck GHISELBRECHT ende de reste
bedroeghende XIJ ponden grooten in Sl Jans
MESSE

Xf. LXIJ

Chealmp voorls over ertfe de eersle in
clecembre XI,'"

LXI

We worden hier duidelijk
gcconfronteerd nT et de huidenvetterij
die op de oude markt stond. Mcdio
l6d" eeuw was de markt in Poperinge
een handelsknooppunt om U tcgen te zeggen.
Is de Heer JANSOENE uit de vorige akte familie aan Ghelein S(HE)ERJANSOENE?

Die familie DE RECKEMAECKER is ook vemoemdop de liste cles condamnés. Wc ronden dit
hier af met de bedenking: hoe leg je uit dat er op het marktplein een activiteit werd ontwikkeld met
een dergeltke geurhinder?
Of betekent die last van lijdinghe een pad naar de huidenvctterij die meer naar achteren lag?
Woonde Jan BAERT aan de Oude Markt en had hij zijn huidenvetterij eigenlijk meer achter de
huizen in de Leverstraat?
Deze huidenvetterij was gelegen in de buurt van de Grote Markt, ergens op een hoek van de Grote
Markt met de Gervelgatstraatso met de rug naar de beek. Let wel we spreken hier over de jaren

156t-2.
48 SAP 364.232v".
49 Het tiende.
50 In de akte van l6l
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0 spreekt men van dc Lcvcrstraat.
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Omwitle van een proces dat begon in januari 1608 -1610 rond het huis dat Vincent ROENS er
bouu,dc op de hoek weten we dat de huidenvetterijsr niet meer vernoemd is. Dc naam BAERT
vonden we ook in de akte van 1673 bovengenoentd cÍ. Spaanse controle. Jan BAERT en Jacques
VAN RENYNGHE, zv. Mahieu.
De familie VAN RENYNGHE wordt later in 1700 in de ommestellingen frequent genoemd als
bewoner van de Gervelgatstraat.

**

rl

-d

I
::E

.iF

È

Hier kan je zien hoe de dijk werd ver.sterkÍ door het aanbrengen vqn hout.

YAN RENYNGHE in de deelloten
We vonden in de deellotensr een tamelijke brok lecruur rond Jacques, zv. Mahicu VAN
RENYNGHE. De akte werd opgemaakt van 19-11-1689 tot 3-12-1689. Hij is nl. voogd van de
kinderen van een broer van de vicepastoor, onderpastoor, van Onze Lieve Vrouwkerk: Picter
WANTEN (+ 24- l0- I 689)'3 . Ziitt broer Frans WANTEN had vier kinderen: Jean Baptist, 23 jaar,
Pieter, 19 jaar, Marie, 17 jaar en Thérèse,, l3 jaar. Hun moeder was Jaqueleine DIEDEMAN, dv.
Nicolaas. Ze u,aren zijn enige erÍgenamen. In de beschrijving van de patrimonie zijn o.a. vernoemd
9 vierendeel l2 roeden elstland in de Oosthoek. Hier zijn bij de aanpalers de kinderen van Jan
MAERTEN. Er is een rentebrief. De patrimonie vernoemt goederen in de Lyssenthoek aan de
Brabantdreve. In Watou is er een eigendom, een half viercndeel, onder de heerlijkheid van

5l

Carzeele Joumaal,

XX, blz. 2-33.

52 SAP 325. 209-2t6.

53

Pieter WANTEN. zv. Jan, x Marie FEROU. Jan was zv. Jacob x Jacquernyne MAERTEN, dv Jan. Marie f EROU was dv. Philips

cn Mayke CHRISTIAEN.
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Diksmuide, gemeen met de kinderen van Louis VANDE GOESTEENE aan de Casseldreve,
daarnaast nog de helft van drie gemeten min een vierendeel hofstede en boomgaard ook gemeen
met VANDE GOESTEENE onder het graafschap in Watou. Dit laatste werd verkocht aan Jean
Baptist VANDE GOESTEENE
Er is ook eigendom in Poperinge tussen de Nieuwe Markt, de Overdam, dc Elzenbruggestraat en de
Schipvaart. Dit sfuk is gekocht van de dis op 9 maart 1682. Dit eigendom is erfenis van Jacques
WANTEN (grootvader van de weeskinderen). In het ruidoosten raakt het bijna tot aan de stenen
bnrgghe. Aan de Elzenbrugge op dit stuk had de overledene een nieuw huis gebouwd. Aan de
Overdam en de Nieuwe Markt staat een huis waar de weduwe van Pieter DE ROODE/renl,vcks
cheins voor betaalt. Het huis en het hoveniershof aan de Elzenbrugge is nog twee jaar in pacht aan
Jacob PAITYN.
Het huis ten noorden van de Oude Markt, nl. drie conynghen, 36 roeden, naast Jan LEBBE en ten
westen ervan de Heer van Sint Bertijns is gebouwd aan de beek. Er is eer voorcaemeti onder met
een clertrganck ter zytlen mit.sgacder,s een coemer boven, van achÍer een vattte met een
ghevarrcheerden kelder daeronder, tw'ee slctdien hooghe gaeru)e doermecle een corttse in de
voorseyde ondervoorcaeme1 een ly.s, clresse, cotÍse, comptoir, een ketrcken uchter den voorseyden
hijse. T'ambacht van de hryvetterie consisterende in ses ctrypen, een calckprtl, ende als recken,
schaef entle peelmessen, mitsgaeders de aijpesteenen in pachte tvoorsyeyde hijs aen Jan Baptisl
VAN RENWGHI fs dheer Jaecques voor 9 jaar danof teerste vallen sal holfmaerte 1690. Híj
betaalt hiervoor per jaar 10 ponden grooten vlaams. Daarinne begrepen drie sacken keeia in den
otrden .schor.temolen hieruchter sÍuende lfolio 15s51.
De voogd verkoopt nog een stuk land met bebouwing in Watou bij Callicanes. Bij Sint Eloy in
Watou is er nog vcrdere eigendom, evenals in Houtkercke, in de Oosthoek, in de Helhoek en in dc
Schoudemonthoek.
Als we de term keer goed begrijpen dan is er nog het t/e part van 6 zakl<en schorse, en Yo in de Y, van
9 zakken keer die nog in de molen is, vcrkocht aan Anna VAN REI.IYNGHE. De molen op de
Mesenstraat is verbrand maar de wal is er nog. Hij was eigendom van Jan VAN REN\'IIGHE, zv.
Charles. Hij is belast met een rente van 25 grooten vlaams per jaar. Via via komt die ook hier in
rekening.
Verder is er nog sprake van eigendommen in de Hellehotrck, de Eeckhotrck, en nog eens drie zakken
keer it de ouden schorsemolen op het goed van de Heer, gemeene met het generael ambacht van de
fuiideveÍÍers5ó, en het huis waar Jean Baptist VAN RENYNGHE pacht over heeft. De eigendom in
de Schoudemonthoek werd verkocht aan Marie ROENSST, weduwe Pieter SCHERzuER.
In Reningelst zijn er inschulden, die in de marge worden geregeld. De goederen hoorden bij de
erfenis via de familie WANTEN. 7n de HamhoncÀ in Poperingc is het eigendom, naar de aanpalers
te oordelen, van de familic FEROU.
In de Oosthoek had de overledene een hypotheek regeling via Michicl VAN DE SANDE ten laste
van Dieryck MESSELEIN cn aan de Nieuwe Markt paalde een verbrand erf, eigendom liggende
aan de stede riole, west qan cle coemarkt. Dit is ook verpacht aan Jacob PATTYN.
De wezen houden nog iets ovcr van een reserve op een rente in Reningelst. Die goederen komen via
de erfenis niet van de familie VAN REIIYNGHE.

54
55
56
57

We veronderstellen dat het hier gaat om eikeschorse.
Blijkbaar een regeling in de coopschaÍ van de ouders. Dic gcgcvcns staan op een andere bladziide. Het gaat niet om de molen die

achter hct huis zou staan.
De huidenvetters hadden blijkbaar allemaal aandelen in de molen, waar het ambacht dc molcn zclfhad gekocht aan de Abdij. De
wai is aan hen gebleven.
Mogelijks te verbinden met Joanna Catharina ROENS, waarover verder en die in de gegevens van peíer en mcters bij broers en
zusters in de tàmilie SCHERRIER staan heeft.
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De voogd heeft 2000 tegels verkocht van dc kete ctctn de schipvaerÍ, 1140 hrycken aan de Onze
Lieve Vrouwe kerk en de tqillie van de elsten, maar heeft uiteraard nogal wat kosten aan
verkopingen, .. bier en andere schulden. Hij moet, naast wat de kerk nog moet aan de onderpastoor,
ll,,,,,,
zelf ook betalen voor de pastoor, onderpastoors,
kapelaaan, koster, klokkenluiders, lichtmakers en
het dragen vun de vctenen van de Heilige
Rozenkran,s en het schapttlier, was, brood
uytghedeelt aen daerme menschen (tr4attheus
OUDOORE) en de doodskist. Hij betaalde 6
ponden 8 schelle aan Pieter DE KEUWERE voor
een pelgrimuge naar Sinte Lievien'o loen hij
doodziek w'as, enz.
,i.3 t í t -.,,, {},-.- /,'-,:t -.*/, -.
Hoe heeft Jacques, zoon van Mahieu hiermee te
".
"3
f, u,,.'c-v r_ r^,.?,. *r- Vo., ).."4 iZ__
maken? Wellicht niet enkel omwille van zijn
),..'.t.
f -l< '
,.; C-'.^- irl gtri ,21y
functie bij de huidenvettersgilde.
t

sq,L ?i. \,r.'.,- .,-r g@
r12 a e,^€:'--2t.,- {:c..! "& "-*4'->
(.-/ F,. ..,,,,.,", I,yi.,
"

Pooerinss leder met
merkteken

,

''
" .. ' _0 tt"'.'--...
I
..,,',.,- .o'" ,')t -z "a.,9,t,t 1.,.,..:./..,.eJ
.c.- ,.1 . ".''.,/r,"',1 ,,---1r,.1-..:,., l
:.*.1
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.-f à.-1 )t- e^/'/,)..
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Hierbij dan de omzetting van de eerder genoemde

I

bron.
Compctreerde in persoone dheer ende meester Jan
Baptist ISENBRANT, deken, dheer Jan
Fransois GEYS, dheer Frctns LOYS, dheer
PieÍer DIEDEMAN, Sietr Gtilles HANX, Sieur
Andre BOIJCHIES, Sietrr Jqcohn DE
SOTITTER, dheer Caroltr.s DïJ FLOCQ, Sieur
Jctn ROENS, Sietr Ferdinandrs PERMEKE,
Sietr Gtrille DE BERGH eruJe dot omme te
voldoen ande inhotden yan seker plqccctet
ài
cloor sijne serenissime hoogheijt verleent daete
het selve l8d"n october 1737 danoJ'sqnde
-í!È
Welcke voornomde fu djcltvetters hebben
ïr{\'t-o"'"7;'+4
ghedeclareert een te nemen voor een marck
oíte leÍter een P ende hebben gesaemclelick
ghedaen in ons hctnden den eedt van gheen
ander
Leer hijten dese stadt gheredt ofte ghefabriEteert te strllen teeckenen oJi e door ander doen
teeckenen directelijck noghte indirectelilck anders al.ydat alhier in de.ye sÍadl is gheredr'o ende
ghefabricqtrcert

Huidenvetters waren een erkende gilde. Ze functioneerden ook als volwaardige gilde en hadden
nohlesse ohlige ook hun logo. In analogie met het laken plaatsten ze een "P".
58 Livinus wordt verccrd o.a. in Elverdinge:
59 Reden : bereiden.

SAPpig-Jaargang X

I

0 km. ver dus

- nr.2 - september 2013

67

De deken van het ambacht ging mee in de processie in 1 695. De htn»elíers moesten voor het
algemeen nlt zorgen voor 8 brandtsetrlen ende 2 leiren, een van 24 sperten ende een van 36
sperten met eenen haeck te stellen toÍte Eerw,eerde Paters Recollecten. Deze verordening lezen we
in verband met het bestrijden van de brand. We moeten ons de stad voorstellen mct huizen met
strodaken. Hiertoe werd een extra beveiliging opgestcld (1670, resoluties blz. 102).

Situatie einde 17d' eeuw: momentopname
Bevolking 1695 zoals ze in Westhoek
verscheen omgezet door I)r. RONSE.

b

rue des tanneurs

We zicn een een prominente
aanwezigheid van DE ROODE en VAN

de Fran(Qoi)s VICTOR 4
de Jaeq(ue)s DE ROODE 2
de Vincent DE ROODE 2
r,eulve
la

t.r reuflve
Lr vculve

RENYNGHE.
We veronderstellen Jean FEROU in
plaats van FERON.
WILSOET woonde verder in de
Gervelgatstraat. DIEDEMAN wordt hier
ook opvallend verder gelokaliseerd.
We weten uiteraard niet hoe de notities
gebeurden. Fertlinand zal wel Ferdinand
VAN RENYNGHEó0 zijn.
LE ROU kan een alternatieve lezing zijn
van van de tamilienaam LEROY.

Jaeq(ue)s TACQUET 6
Jean ROONS 4
Corniel WILSOET 4
le S(ieu)r Jean FERON 6

Pierre GAUWE 2
Jean QUIGNON 2
le S(ieu)r Nicolas VAN RENYNCHE 4
le S(ieu)r Jean DIEDEMAN t0
\ndré \,IASSELIS 4
Charles LF. CLERCe 3
lacq(ue)s CAYSEELE s
Pierre LE ROU s
t-,-

Lb Rou s
l:rll
r(OEI)
ie

5i

? DONDAINE ?
;.u1r--p-ru.i'iï""ï"- vnN RENYNGHE

4

Opgelet dit is einde 17d' eeuw.
Voor 1635 namen »'e de
straelschattwingen ter hand en hier
worden dus enkcl diegenen vermeld die
moeten oplanden, weiren enlof de
me.schhoop verwijderen die in sheeren
beledt liggen.

Achtereen volgens zijn vermeld: Rogier STYLS,
Jan DE ROODE61, Carel VAN RINYNGHE62,
Jan VAN RECHT, Jan MAESEMAN (ook
Jaecques), Jan VANDE GOESTEENE aan zijn
hommelhof, .Ian VANHILLE, de bleecker, Jacob
BUUYCK en lacob KIEKINS aan de molen.
Tekst hiernactsl: Rogier STYLS ter cause vun zeker
meshopken in sheerne heledt boet l0 schelle parisis.

60
61

62

-ct.r
(.í

'

I r--

t'-..P|
) 2--

o
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Ferdinand VAN RENYNCIIE huwde Maric DIEDEMAN, Boek XIll Sint Bertinus. 1662, nr. 183 en 188.
Jan DE ROODE vinden we ir de Leverstraat. en het land- en bedrijÍboek bevestigt hct van 1660 tot zeker 1674.
Deze gcgevens vinden we ook in de ommestellingen.
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Ommestellijnghen 17d' eeuw
In het begin van de lijst6r komen de Oude Markt en de Ghervelgatstraat samen te staan.

Eerste kwart XVIF" eeuw
Vincent ROENS blijkt vooraan in de lijst en
Jan meer naar achteren. Ín zoverre men huis
per huis noteerde en als het om zoon en vader
gaat kunnen we besluiten nemen.
Jacques VAN RENYNGHE is eerst vemoemd
in 1615. Hij is niet geïdentificeerd als zoon
van Mahieu. Willem DE SNEPERE mag niet
onmiddellijk vereenzelvigd u.orden met de
personen van de vorige eeuw.
De lamilie BAERT bhjkt nog aanwezig begin

.4

' ri''-ir", 1"i',.'

py,V,t

f"" f*1;

iï\1.''e

r.

. -.-:'q.r.d, .9.'1,(-."\"'

'
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1600.

De fam. BUUYCK en DE CLERCK lijken
wel in de Ghervelgatstraat ommestelling te

_y,- r-*§

.

,.

Er zijn vier genaamden DIEDEMAN:

Voor het vervolg maken we gebruik van dc
omzettingen van de cursus oud schrift
gevorderden 2013.
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betalen.

Fransois, Ghelein, Pieter en Jacques en reeds
vanaf dc 9d" in de lijst. Die ene zou nog bij de
Grote Markt kunnen horen.
Ook Jan FOLCKE, sr. en de weduwe staan in
het begin van de 17d' eeur,,u' vermeld.
Michel VAN DE ZANDE is nict vanaf het
begin vermeld en staat heel ver in de lijst. Dat
lijkt ons vreemd gezien de gegevcns.
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Werktl|ze: we :ijn verÍrokken van de lijst van 1634 (derde kolom). ln die kolom staan ze genoteerd in de volgorde v<tn
voorkomen in de lijsf . De andere jaren/kolommen werden aangevuld mel notities van heí eigen rangnummer in cle lijst.
Die personen werden in de corresponderende veldenrij aangebracht maar met het nummer in de rangorde die ze
hebben in hetjaar v<tn notitie. Dil nummer is niet nood:qkelijk het:efde van de lijst van 1634. ll/e kunnen ook niet
beshtiten dat ze op dezelfde locatie woonden omdat het nummer hetzelfde is. Er htnnen personen tussen gekomen zijn,
of men volgde niet ultijcl hetzelfde porcours.

Alle besluiten die we zouden nemen zijn benaderend: vandaar dat we alle speculaties als vrrje
interpretaties percepties rapporteren voor zover we die al presenteren.

63 Cf. Ommestellijnghen
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Grote N{arkt en Gervelgat"'
l6lii
tf-:r

roz+-rr,;-r

1r'

1634

lr" - lYlq[gu YAN

rE!]I

1643

7,p+_

Jan WEUTEN

1

I

Í)c

l4p.p.
l-odcwic \AN RENYNGHE
Gillis PIERENS
4op.p.
Mdua dhecr Comclius PIERINS
d'oude

3
.t

CilUs PIERENS 20 p.p

gee

I

Comelis

PllrRE\.

ol3 p.p.

2
3
4

34 p.p

4

MaurisSYS-4p.p.

-

Pieter KF.F.RNE

5

Wed. Jaques VAN RENYNGHE

7

ó p.p.
Robert PROVENTIER

lsaack BEHARELLE -3

6

Isaack BEH,\RELLE -3 p,p

Vincent ROENS
l4 p.n. lf n.p.

8

Vinccnt ROENS

9

Cuillaume

SYS

4

Pieter KFIERNE
Jaques VAN

8

6 D.D.

Robe( PROVL.NI IER

-

8 p.p.

5

2 \ltd. Comclis PIEREN

p.p. 3

Mauris

RENYNGHE

6

d'oude

t7 rp+

-

6

l0 p.p.

Dheer Robert PROVF.NTIF.R
lsaac BEHARELLE

lp.p.

-

marge

-

14 p.p

I-LDOU

50

s

8
q
l0

tI
D
l0
1

I

16

I

De wed. Jan
24 p.p

FOLCKE

BAERI 22
Clais HEYFRMAN p.p.

Jan VAN CALS

ILR -

l0

De wed. Jan

ll

Jaques FOLCKE

lrol-t

-

KE

-

LOYS

MARASCHF.

13r';P
LIan SAI.FMOEN

jpr.

(gcschrapt)

Jaques FOLCQUE fs. Jans
3op.p

20 p.p

BAERI _ 26

l3

Clais

l5

Wed. Guillaumc DE

HEYERMAN

7 p.p

Bt-lL

40

s

l3

4 20

Jan VAN CAESTER

-

4 p.p

l4

l6

Anthonc HERVAN

-

10 p.p.

l5

5 p.p

VA\Dt

24 p.p-

p.p

t2 Jan

Pieter

f-{Ll.lE

12
7

I

Franchoys VANDER KYNDEREN

ÉPi

l9

Ch

l4

Jan LOYS

stiaen I.IEBAERT

-

Christiaen BEH^RELLE
óp.p.
Vidua Jan VAN CAESTRE
+p
Anthone HERN'IAN
l3D.p-

-

8 p.p.

1

5 D.D.

t6

F rachoys

7

C

MOERAERT

hristiaen I,IEBAERT

llp,p.

l8

Jan

l9

-laqucs

LoYS f!p-p.

JanDELANCHL,-6p.p

l4

-

modo l0 p.p.

.

,l p.p

p.p

Pieter

C^PELLE 50s.

20

I7

PieterCAPLLLE 50s

2l

Lieven VAN B^SSELAERE.

I\'IALBRA\CQ(-

E

.l8p p
Pieter CAPELLE
3p.p.

3

p.p.

l7

Jan

HUUBRLCIIT-9 22

Jan

Ht.tlIBRF.CHT- 12p.p

l.p.

2I
2l
24

Nicoiais CAMBRAY,
.t2 p.p
Jan

de jonghe

VA\DE GOESTEENE.

filius. Maillaerts l2

p.

Nicolais CAN'lBILAY

l4p.p.

Jan VANDE COESTEENE, Í'ilius.
Maillaerts - l6p.p.

22
23

VictoT VANPEPERSTRATE
óP P'

28p.p
26p.p. (niet f§)

l6

Picter
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De ommestellingen van Crote Markt en Cen'elgat staan niet gcsplitst- Het nummer ervoor is de volgorde op de lijst in datjaar.
De derde k6lom 1634 hccli gccn nurnÍner, daar is de volgorde de originele orde van de lijst. Er is telkens aangeduid hoeveel pp
z0 moclcn bclalen. Waar enkel dat bedrag staat is gaat het om dezelfde petsoon van de kolom envoor.

10

FOBERT 4

25

!!qqr FoBERT

4 p.p.

0
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rote Markt en Gerve
26
27
28

Kaerle

4 p.p.

lranchois DE SCHOD'I -20 s.
Christiaen VANDE
MARASSCHE 50 s, tzie hoger

I

s G heraert

rcu-rctt

STAES

Pieter

VANDI

!íARASSCHE

-

50 s.

MARISSAL

3 p.p.

Pieter VAN S'[AVI-L

MeesteÍ Philips WINNEBROODTs

p.p

hobert VAN BEDDELEEM
ier STEELSó'

20

29 Ro er

3

30

STEELS

l

Ro er STILS

Jan tsAERVOED'I, d'oude

-

25

sp.p

8

0 _40q-

3p.p.

- l0

s.

IA I-]RT

2

Thomas WYDIF.

I

Jan DE ROODE

de

Gillis DE ROODE,

3l

llis DE ROODE,

-8

de jonghe

-

-

40

s.

28

lsp.p.

l4p.p.

l(l

I

22 Vaillaeí

Vi\NDE
GOEST[.ENL. d'oude

aillaert \ NDE
OESTEINE, d'oude l4 p.p

2

l

- 6p.p.

athelyne DE ROODF.

ne DE ROODE

29

llaert VANDL. CC)ESTEENE.

30

Dheer Maillaert VANDE

ESTIINE

oude l6p.p.

d'oude

l4
3l
Guille LE

lv'

I

NOIR

aques VANDE GOESTEENE
8p.p.

5p.p

66,1

lvidua Jan FOLCQUE

{ieen

vidua

24D.p.
Jan FOLCKE

-

22

3

llaume ROUVROY

an FOI-CKE - 34
llaunre ROUVROY 36 p.p

FOt.

IJE _

l0s

6

§

dua Caerle VAN RF.NIJNGHF.

Kacrle VAnv

RENYNGHE l4

- )

D.p.

lein DIEDENÍAN, de jonghe

l6

ais VAN RENYNGrIE

I3
l0s
lays DIEDEN'lAN

l0s
5

ranchois PIEREN

-

ranc hois PIEREN

ls p4- !114.
,p6 podo
Comelis PII.RtrN, de
onghc modo 22 p.p.

-

6

elis

Pl!,R[N -

- 2l

p.p

tt
Comelius PIIIRLNS de
jonghc - 28p.p..

25 p.p

18

Lud. VAN RL,NYNCHE

3

1

aq ucs

I

I,F, B o Llf

5

l

-

Jaques VAT,LEBOUT

dua Jaques VAT,LEBOLIDT

5

-

D.p.
aques

ranchois BOLLAERT

- 8 Franchois

BOLLAERT

-

DIEDEMÀN

ranchois BOLLAERT

10 p.p.

ranchois PIERENS

-

l l{

I

46p.p
20 p.p

-

p.p
aq. DIEDEMAN d'oude
24p.p

4l

30p.p

FËncoys PIERINS

l
42

De ghenrenacipeerde kynderen

deselve PIERENS

29

Christiaen MOERAERT
- 5 p.p. modo 7 p.p.

39

Christiacn MOERAERT

-

8

p.p. Christiacn MOERAERT

- 12p.p. 43

Maillaert VANDI aioI]STllliN

Ír.

§hrisíiaen MOERAERT
l8p.p.

44 l6p.p

dc ou

30

3l

Jaques DE

I,ANDTSHEF,RE _

iI

Fr,tnchois FOLC.K[ 40
b.o. nrodo 44 D. o_

I

aques DE L^NDTSHEERE

Jaques DE LÀNDSHEERE d'oude 45

l0 p.p

-

lop.p

DE LANDTSHEERE

'lop

p

2r'-665ó6

Ïranchois fOLCKl,

-

44p.p.

|rans IOLCQUE

65 S'IYLS en STEELS blijkbaar dezelt'de persoon.
66 Dit is het nummer van de aÍbeelding van de digitalisering,

-

50p.p

46

Vi dua dheer !'ranchoys FOLCQUE

Sln

n

l0s

raadpleegbaar voor de cursisten gevorderden op de site van de VPA

arch-poperinge.be
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201-3

7t

Grote Markt en Gervel
l2

t rtu-rctt

Vidrra Ghclcirt

VANDAMME met VAN
PROVIN I8

BAERT

]O

pp
VA\DE FONTEINE

.l

47

47

Jacque ITOLCQI,E, zv. Franco]-s
Jaques DIEDEI!íA.\.', fli. Pieter
3

4g Vahicu DF. ZAGHER

l5

50 Willem Dll SNLPLRII

Willcrn DE SNEPERË.

(Zie vroeger)

de ionghe 5 p.p.
Marcx DANEEL - 20 s.

Marcx DANNEEL.

der
.I

30

t2
Marcx DANNEEL
40s.

s

ahieu OUDOORE.
ues IIENDRICX 30

l0

s.

s.

ieu DEBRUYNE

52
5

an VAN HULLE bleecker

54

BUUCK
B8

l9

l

l2
acob BUUCK
rved. Maillacrt
tsUUCr 3 p.p.

-

acob BL.rt.lCK

-

55

8p.p.

VERMEERSCH

ucas

8p.p. l0s.

l6

Lau\iers VANDER

E5
lynneu.ever woont bullen zondcr

55

1d

l0-0
ranchois ROF.I.ENS

56
57

I

asschier BRATS rlc jonghe

der
ues

V

aques VANDIT

NI)E
l0 p.p

WYNCKL

lais BLIITCK

3

-

d'oude

-l

Jaques VANDE WYNCKEL d'oude

lra Jaques

8

lop.p

VANfIE§ryNCKEL

'oude
p

BUUCK

lais

WYNCKE,

l1 p;p.

,1

HAZEBA|RI - l0

s

Miqhiel VANDE ZANDB

-8

,7

Danicl VAN

iel

- ll

SANTVOORDE II

V

icl VAN SANTVOORDE l1

N ZANDIVOORT)E

p.p.

p.

aen LORIDAN

-

p.

40 s

Franchois DE

5

IOTTIRE - 40s

hristiaen MAZEMAN
Jan DE

SCHOTTERE 40
LA]-CHE, fi. Jaquaes -

an DE

59

lopp

4p.p.
60

)

uhrccht VAN

TRECHT

20s

ubrecht VAN IRLCIII 40s
DE. PLILjDT - 20s
ucs

|-t-

\ALLEBO(JDT

dochter van Jan VAN RI.CHT

6l

3p

62

6l

.laqucs DESCHRIJFVER

-666
ieter MERSVILLE dejonghe

lí)s
aqucs DIEDEMAN
p.p

48

Cuillaume LENOOR

0s

-

-

aques ROENS d'oude

5

12

,10

50

Jaques

DIEDEMA)'-

illaume LENOIR

5

2

-

Jaques ROLNS d'oude

-

40 p.p
20

-

s

5 p.p

p. Í)
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50 Chilein DILDI-lvlAN

5l

-51 Ghilein

rez+ro.r:

DIF.DEMAN 42p.p. Ghilcin DIEDEMAN

§4

d'oude

46
Jan

Wed. Chilein DIEDEMAN d'oude

42p.p.

l

VANHOUT'I'E 20

S,

54

Pietcr VAN HOIITTE

-

20 s.
K

iell

VAN RENYNCHE

arcx DANNEEL
SNEPERE, d'oude

ó
8 p.p.

-

Pieter VAN

Somr

Som

VÍoeger genoteerd

-

Zie

MIRSVILLE d'oude

53

65

Franchoys DIF.DEMAN

66

Cathenjne DILDLMAN

67

Jacquemyncken DIEDEMAN
6p.p.

-

l2dc 669 p.p

De ervaren genealoog weet dat de verschillende schrijfwijzen absoluut gccn mocilijkhcid rnogen
bieden. Moeilijkheden met onze speurzin zijn'. waar, of aan welke kant wonen die mensen? Op
welke bedrijvigheid steunt het te betalen bedrag?

De tweede helft van de 1V" eeuw: Leverstraat
In de jaren 1650 en vv. is er een ovcrladcn aanwczigheid van DIEDEMAN in de ommestellingen6T
t650

lóól

t652

MichielFOLQUENIER

Catherijne DE ROODE l2-00-00

PieterVAN

Niichiel FOLQUENIER

CAESTER

1662
FOI-QLIENIF,R
Verder in de hlsr Pieter

lAN

CAESTER
l!íaillaert WIt.SOET 0.1-00-00

Achteraan genoteerd 0.1-00 00
Marllaert WILSOET

I!íaillaert Wil SOFT

Verder in de lijst Maillaert WILSOET

Jan DE ROODE

ian DE ROODE 26-16-00

Jan DE ROODE

Christiaen LOYS l6-00-00
Jan

uB ROODE 38-16-00

Cathrlne D[, ROODI
Maillaert VANDE GOESTEENE

5l-

08-00

Vaillaeí

V

Lambrechl \ANDFI GOFISTFI.INE

NDE COESTEENE

40-04-00

Augustrjn LOYS
Wed. Ghylein DIEDENíAN

4ó-00-00

Sterfhuis Ghylein DIEDLMAN

Fransois DIEDEMAN 16-00-00

Fransois DIF.DEN,ÍAN

Fmnch)TeDIEDEMAN0S-04-00

FranchlneDIEDEMA:,i

Catheri jne DIEDD\'ÍAN 06-00-00

Cathenine DIEDEMAN

Jan FOLCQUE. zv. Jan l3-00-00

Jan FOLCQI tE, zv. Jan

Clays VAN RENYNGHE

l0-14-00

FÍansois DIIlDIllvÍAN

fransois DIED[VAN

Cathcrrnc cn Jacqucs DIBDEMAN
Jan FOLCQIJI

Jan FOl.CQtJli

W'ed.

Jacques CROODUYME

Jacques GROODUYME 2ó-l 8-00

Verder in de hjst Christiaen VAN

Clays VAN RENYNGHE

RENYNGHE. zv. I!Íahieu l0-08-00
Vidua Jan ROENS l2-14-00
Ciays QtIY(iNON 02-00-00

Vidua Jan ROENS

Vidua Julr ROENS
C

la:is

QLYCNON

Christiaen VAN DAELE 03-0-00
Clays DIEDEMAN 36-ló-00
Jacqu€s

67

\ALLEBOUT

Clays DIEDEMAN

Clars DIEDEMÀN

Vidua Jacques VALLEBOUT

SAP 728-729. Hier biedt de volgorde nog meer problemen omdat de nieuwe namen willekeurig in te schuiven zijn voor ofna de
rang in dc vorige kolom. Nogmaals is dc vraag: was hct voor dc rapportcur wel belangrijk te letten op de volgorde, wanneer
stapte hij over naar de andere kant van de straat en .. was iedereen wel thuis ? M.a.w. welke personen moesten 's anderendaags
genoteerd worden?
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t3

ló50
Jasques

l6ó2

1661

1652

DIEDEM^N 72-10-00

Jan

DIEDEM^N.

zv. Paulus

24'l.l-00

Kinderen Clal,s TLAM 0G03-04
Jàcques PIIIRIINS en zuster

Franchois BOLLAERI l7-02-00
Chrisdaen

MOtt(AtRl

l6-02'00

Fran.llois BOLI AÈlRT

Kinderen Fr. BOLLAERT

va Christiaen
I\{OF-RAERT 05-08,00

\4OERAERI geschrapt modo B DE
WITIE

luay-ke do,chter

Anthns DEVOS
Pieter MARSILIS
Chrtstiacn ROOTHAER

Maillaen LIEBÀERT
Christiaen

VOERAIIRI

sr.

04-00-00

Steven MARISAL 02-00-00
Jan ]r'ÍAES 06-00-00

Christiaen VANDE GOESTEDND 4004-00

Chrisliaen VÀNDE GOESTEENE 4q-

l0

00

Anthns MAZEMAN

2l

00-00

Anthns MAZEMAN ló-04-00

Mr

Marc\ DÀNEEL 08 00-00

Via Marcx

tan MAZEMAII 08-02-00f

Via Franchois FOLCQUL, 52- I 8-00
SterÍhuis Jacques DIF,tIEMAN, zv
Pieter 00-10-00
Wed. lan BUUCK 00-l l-00
NÍarcx DANEEL 0T-00-00

DA\EEL

06-02-00

Frasois ROIIt-ENS 0ó-16-00
LUCAS

VEÉI!ÍEERSCH

1

Lucas VERN'ÍllERSCIl

].08-OO

I Mahieu SACHER 25-00-00
DF.I,ANCII[.

Jan

I

5-00-00
:vlahicu SÀGHER

Mahieu S^GHER l8-00 00

zv. Jacques 24-00-

Jan

Dt LANCHE. sr 25-t2-00

00

llisabeth VÀN IRECHT 0l-00'00

Aithns LEFERVRF.

Ànrhns DE LATEITE

MARTEY\ 01-00-00

Jan

Zoals in voorgaande betekent dat * hetjaar met een asterisk toegevoegd is na *
r66l-1662*

*t67{-t675

1668

1680!*1681-** 1682

Ní FoUCQONNIFR *modo Jan
DELANGHE
Jan LLBBE, z\'. Frans

lan DE ROODI:

Jan DE ROODE

*i

M. Victor

Ian DF. ROODE

Jan DE ROODE"'

Jacques DE ROODE
1

Vidua VANDE COESTEENE

(P)'
ug. LOYS

t

Vldua LOYS

en Jacques

(R)

Vidua Aug. LOYS

I

Íet poorthuis

Kinderen Aug. L()YS

Fr;rnsois DIF.DF.MAN

Fransois DIEDEIV1AN

* Calherijne

'

J. DtEDEMAN,

IIIEDEMAN

zv. Jan

**

doteert

varr haar ambacht
Jan

Max DÀNEL *

Jan DIEDEIWAN

DlEDEltíAN

t-àmbr€chI \ANDE GOESTEENE

mede-gebruiker.

Mr. Pierer SIRUYE'
Fransois

HLryGHE

'*

I'ietcr

Jan ROOM zv

68 Niet noodzakelijk

de opvolger van in de vorige kolom.
ovcr naar Jacques DE ROODE, zeker voor een deel.
Er = Rijkdom, (P) Poorthuis: deze rubrieken worden dit jaar bijgevoegd in de taxatie van de ommcstellingen
Volgens Guido VANDERMARLIERE is STRUYE de opvolger van DIEDEMAN, cÍ'. DO's GazeÍte l3l.

69 ln 1679 gaat het volgens land- en bedrijfsbosk
70

71

74
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ló6t-1662*

*

1668

1680_* l6ri t_** 1682

1674-1675

Comelius BOUVE
Pieter DF.SOU I-l ER
Jacob WYDOOT
Pieter PACQUO
Jacques FEYS (H)

CàUreÍina DIEDEMAN

Carherina DIIDLIvÍAN
Pieter DtCAES IER

Pieter \1NC^ESTER

Vidua Jan FOLCQt.lt

Vidua Jan FOLCQUE

|ieler \ANCAESTTR
PieteÍ FOLCQ(ll +t Jan ITOLCQUE

Vidua Jan FOLCQUE
Jacques GROODUYME

Jan

V

N RENYNGHE, zv. Cla,)s

Jan VAN

RFNYNGII[. zv. Clays

Jan VAN

RLNY\GHL,,

zY. Clays

l*

Clays VAN RF.NYNGtIE, zv
Ferdinand
Vidua Jan ROF-NS

I
Frans poltebacker

Jar ROENS. zv Jan

I

* Aug. DEKOSTER
*Jan DIgDLMAN. zv. Pauwcls

Jan

l

+

DIEDEM^N. zv. Pauwels

* Dieric SCHOTE ** VERCIIOTD
modo Carel SALAU I
Marllaen WlLSOt.l

Maillaert WII.SOET

Maillaert WILSOET

WILSOET
+ l\,Íaillaert
Steven MAERESE * MARISCHE *r
MARISCHE
Jan BEKAERT

'KindeÍen Clays I LAM

Kinderen Clays Tl-AM

Jacques PIERENS en zuster

Jacques PIERIINS €n zuster

Jacqucs PIERENS

I
Jan

Q(llCNON

Vidua Jan QUICNON
Jan

Jan LEROU

HAtIWEN **

Jan LEROU + oiet

Ir'Íaert€n I

IAIIIVEN

** niet

Anft. HECK-LL Varia MAERTEN

t

niet ** niel

Maria VAN RENYNCHE,

dr

11

(cortcgseten)
ChÍistiaen VDRSCHAVE (keete)
Christiaen KEERTEBAETF

Andrics MASSELIS zv. Pieler
Kinderen Cla,s TLAM

*Ànth

Anth. BEtrN

RFI IN

*Frans VOER^ERT. modo DE
WITTÉ]

Bemard DE WITTE

Sieur Fràns WANTEN
Dc Hcer Clats DIEDEMAN

Niclals DIEDEMAN

Anth. DtvOS

Anth. DEVOS

Jacques

Kindcrcn Fransois BOLLAERT

VRÀ\4BOt,T

Ki derer

Fransois BOLLAERT

Pieter N4AIISILIS

Andrics MASSELIS zv. Andries

Christiaen DE BYSF.RE

Christiaen DE BYSERg

Anth DEVOS

Anth. DF.VOS

Jacqucs VRAMBoUT

Jaeques

Jan ROLI.AERT

Jan

MÀSSELIS zv. Pieter?
^ndries
DL BYSER
Jooris COIIMELCK

Jooris CC)EMELCK

r

Caerel QtIIITSTROY

Cathelyne QTTEISTROY

Jan

Andries vANHOUCKE.

I

VR^VBOL;T

BOLt,ABRI

** niel

HAUwEN

modo

COBBAI]RT

SAPpig-Jaargang X - nr.2 - september 2013

15

l6ó l-16ó2*
Charles ROOTH^ER

* 1611-1675

l6óE
Charles R0OTHÀ

t68l_**16t2

FIR

Kinderen Jacques VANDIi

Vidua J. VANDE COESTEENE

Huis dhcer J. VANDE COESTEENE
' modo Andries PRUVOST

COESTITNT
lcrdinand vAN RENYNCHE

Maillaeí LIEBAIRT

1680_*

Sieur Ferdinand VAN

REM-NCHE

Ferdinand V:AN RENYNGHE

Kindcren VELLh (kongczcren)

Ph.

VEI-l E coflgheselcll

DaneIBRADTS

Danel BRADTS

Andries TRISTRAM

Andries TRISTRAM

Jacques SAVER

Jacqucs SAVES

Maillaen LIEBAEIU

Jan GOSStIN
I

Vahieu DE S^GHER

Nlahicu DE ZACHER

Mahieu DL. SAGtI ER

* l'ieler LARUWE

Pieter LARUE

t

Pieler

VANHOUCKE marge:

J.

DELANCIIE schooízus Jooris LLLE

**

Jan DE LANGHEBRAUwER

Caerel V^N RENYNCHE
lVÍeester Jan

MAZEMAN

Meester Jan MAZEMAN

Jan NíAZEMAN

Meesler Jan lvÍAZEMAN
\,leesrer Jean

Baprisr MAZLMA\, jr

Mccstcr Jcan Baptist IVÍAZEMAN,jT

i

LOYS
Cuille

\AN

RI.JYTTEN

Charles v.AN RtNYNGHL. zr
Mahieu
Via N'larcx DANBL

An.lriec Dll I)lrM.( \

Andries

DIIDLMAN

DIEDEMÀN

Andrrcs DIEDEMAN

^'rdries
Lucas VERMEERSCH
C lay-s

Lucas VERI!ÍEE(R)SCH

Lucas VERMESCII

l'iercr qR)AUWE. linnewerkcker

PieLer HAUWEN + Ci^LIWERT

JacquesVERlvlESCH

CRTPY

* Pieter C(R)AUWE. linnewerkcker

Jacqucs LERMITTE,/LOYS

t

Ch

sriaen

\AN GRAEISCHEPÈ i

Clays ROUSEAU (Doomeke)
Jan TECHELE

Jan TECHÉL(E)

Naar het einde van de

1692

1689

Vidua franciscus Victor (H)(R) (N)
VidLra .laecques

zv

TICIIELE weird in Iiosendaal

lV" eeuw

l6E.{

Jan ROTNS

Jan

I)l: ROODII (ll)

(B)'l

(B)

over de vaan

Vidua Fmnciscus Victor
Jaccqucs DE ROODE
Jan ROIiNS

Jan

zr

.lan

Jacob TÀCQUET
I

Jan

\:{N RENYNCHE.

zv. Clays

vAN RENYNCHE,

homas LECON{TE

zv. Clays + achter huis

Cuille CA REPF,NTIER (H) (R) (N) (B)
Jan VAN RENYNGHE. zv. Jacq

Vidua Pieter D0 SNOIICK
JaI'

DII]Dli\'ÍAN

Comclirls BOUVE

Jan DIEDF.N'ÍAN (H) (R) (N) (B)

l

Comclius BOUVE (H) (R) (N)

Er = rijkdom, (N) = Ncring, (B) : Bedrij f. We vennoeden dat nering eeÍdeÍ ambachtelijke en commerciële
bednjvigheid (nijverheid) is, terwijl(B) thuishoort in de landbouw en,/of grondbezit, uiteraard ook commercieel.

72 (H) = huis,

76
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r68,t

t69?

1689

MichielWlLSOET

Michiel wILSOET (H) (N) (B)

l'iÈlcr HAUWEN

Pieter MÀLBRANQUE (H)

( I

690) N{aerten

I

IAtIWE\']r

Pieter IIAIfWEN

.lacoh WYDOOI)T

Jacob WYDOODT
De kinderen

Jan

l tROL

Jan

Michiel DF.CLF.RCQ

Aug LOYS (B)

De kindeÍen Aug. LOYS

Ir[Roti (ll)(R) (N) (B)

Dhr. Jan FEROU

Michiel DECLERCQ (1690 Kinderen) (H)

Chtules DECLERCQ

Chrisroffel VFRCRI iYSF (Ht

Christoffel VERCRLIYSE

Charles DECLERCQ
ChrrstoÍIèl VERQtIE

Pictcr Ll-ROU

KIC\ON

Vidua Jan KIGNON (H)

Jooris COIVEt-CK

Jooris COEMF.I CK (H)

Jooris COEMELCK

Jan LEROL

Jan LEROU (H)

Jan LEROU

Vidua Jan

Vidua Carcl CHARLAI\ |
Pieter VAI.BRANCQLIE

Pieter MALBRANCQUE (H) (1690) Maerten HAU\tGN

Christiaen KEERTEBAETE

Clrristiacn KEERTEBAETE (H) (N)

l-crdinand VAN RENYNCHE

Ferdinand \AN REN1NGIIE (H) (R) (N) (B) + erf aan de
Hondslraat

Anrh. DEVOS

AnIh. DFVOS (B)

CaTeIQUETSTROY

Carel QUE

Jan BOLI.AIRT

Jan BOLLAERT (H) (N) (B)

1

PieteÍ DEVOS

llicler IvIEERSCHART

ISI

ROY (H)

Carel Qt IFTSTROY
Jan BOI.LAt,RT
Jan CC)DDENS

Sienr Guille DEBAENST
Andries MASSELIS

zv

Andries MASSELIS zv Pieter (H) (R) (N) (B)

PiereÍ

Kinder€D Jaesques \ANDE GOES I EENIi
Cla) s DLWL
Jaecques

Kinderen Jaecqucs VANDE COLSI EENE (H) (ts)

Lt

Clay-s DEWt.JL[

(ll) (N) (B)

I
Kinderen Jaecques VANDF GOF.STEENE
Clays DEWULF

l

VRAMBOUT

Vidua Danel BRADT

Vrdua lJancl tsRAD

ï Adriaen

Adriacn lvl lRlS l,{\,1
Jaecques SAVEL

Jaecques

Jaques VERN'ÍERSCH

(ló85) Rudolf

I (H)

Vidua Danel BRADT

M TRISTAI!í (H) (R) (N) (B)

S,§EL (H)

Adriaen M TRIST Ní
Jaecquei SAVLL

Rudoll HAUWEN (H) (B)

Rrrdolf HAI JWFN

Picter \ANHOUCKE (H) (R) (N) (B)

Pieter \ANHOUCKE

Meester Jaques MAZEMA]I (H) (R) (B)

Meester Jaques MAZEN{AN

Arrdries DIEDEVAN (H) (N) (B)

Andfles DIEDIMAN

HAUWFN
Jalr DE

LAITCHLBRAI WL,R(IÓE], PicIcr

VÀNHOL]CKE
Veesler Jan IUAZEVAN
Meesler Jaquès MAZITI\,{AN
Honore MAZEMAN codgheseten (1685)
staet op de marct

Ardries DIEDEM^N
Vidua Guillc VAN

RL\YNCH!,

Vidua Cuille VAN RCNYNCI IE (l I) ()\) (B)

Pieter CORNF.TTF

Vidua Guitle

Piet€r CORNET-rE (H) (B)

Pielcr a()RNl-.l'l

Jaqucs VERMERSCH ( 1690)

Cuillc Dt WELRDI weirdt

rn

Rosendaele

\

Cuille VAN Rt,UTTEN (H) (N) (B)

N RIiliT'IF.N
l-

(H)

Cuille DE WIERDT (B) nodo J Ba(h ROENS
Jan DELVOIE (B)

Jan DELVOIE

Jaques SEN^ECHE in d ekeete van

Christiaen I,OYS ( ló84)

73 Kolom

cmaast niet noodzakelijk opvolger.
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Wed. Frans VICT(X)R

Wed. Jacques DE

wcd. Frans VICTOOR

1698

1691

tó9ó-169?

1695"i

Jcan SOHIER.
EIlfants Jacques VAN RENYN(;l

Jàcques VAN RENYNCHE

Il
Jean SOHIER nog

ROODI

in I70ó

Jean Baptisl VAN RENINGHE nog

in

170?

Wcd. Jacques VAN RENY\GHE
nog in 1705
Jean

Wèd. Vincenl ROTNS

T

CQUET

Jacques TACQIIUT

Jacques

Jcan ROENS

J€an ItO!,NS

Omeille WILSOE

I

Sicur JL?n FEROU

ROE\S
Ja.ques TACQUE

Jacqucs'fACQUET

Corneille WILSOF.T

Comcille WILSOET (later in de

Christiacn DESCH^CHI

Christiaen DTSCHACHT

Sieur Jean FEROU

Sieur Jean FERO(.

lijst)

f

nog in 1709

Comeille WILSOET

SieurJean FEROU nop in 1706
André- zv.Jean LTROY nog in l?0-j
Jean LEROY zv. Piene

t

Jean Baplisl LEVIN nog

in

170?

ferd. PERMLKL, (nog 1704) sa
met Pierre M^KEBLYDE

re

PierÍe CA[]WF

Pierre CAUWE

I'ierrc CAUWE

Jean QUYCNON

Jean QUYGNON

Jean Q(.rY(;NON

Jean QUYGNON nog

Nicolas VAN RLNYNCHL

Nicolas vAN RENYNCIIII

Nicolas VAN RENYNGHE hier in
1703 wellicht opv. Piene VAN

Nicolas VAN RENYNGHE

in

1704

RENYNGTII]
Jean DIEDEMAN

Jean

I)lIDt]NIAN

in

Jean DIEDEN4ÀN

Jean DIEDEMAN nog

Kinderen Andries MASSELIS

Kinderen Andries MASSELIS nog in

170?

Jacques CALYSEELE

Kindcrcn Andnes MASSELIS

1703

Vidua Pierre VAKEBt,YDF.
Fr. BOEVE

ferdlnand VAN RENYNGHË,

74

Inderdaad dezelfde lijst als de telling vzn dc bevolking, maar hier uit de omm€stellingen.

78
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Ancien regime

- de vooravond

van de Belgische staat

Franse Revolutie jaar lV (1795) : momentopname
Ook in de lijst van de bevolking van hetjaar IV van de revolutie hebben we geen notities waar rve de opeenvolgende
bewoners met zekerheid kunnen traceren. De bekende namen geven orrs slechts gedeeltelijk inzicht.

Rue oes TRNNpURS
90 We noteerden in gegevens van de Popp kaart de familie VEEF, op dat moment Antonius als brouwer " I 808. Hier
lezen we dat Magdalena VEEF75 iemand uit Diksmuide was, die blijkbaar een leerlooier aantrok en hier woonde. Ze
worden genoteerd nummer 90. Wat dat dan ook betekent'?
9l is de wed. van Jean Baptist RAULE, 68. Ze woont er met een priester: Philippe FACQUEUR, 67. Zij is rentenier
Hier woont ook Philippus RAULE 4l jaar. Barbara DECALF is meid, 22 jaar.
92 is Ferdinand BERNOLET, 64
jaar. Hrj is Bruggeling en gehuwd
l\(l ,!;,rnr,.'t-'t Y1rlbt- .
met Jenne ROUVROY, 5I . Hun zus,
L
Geneviève, woont er mee en is 50
/.' ) iyi
)7,t. . I t, r-t
.cr' i /.''-...,;,
*:.r,
jaar. BERNOLET is er gekomen in
..,,..1-a
.,
t7'// . y'v,
"..'
\
t76t).
t
93
is Charles GEERAERT, 38 jaar,
r'"''
J'/" ' '7
r)fí fq^l ..r' . ',,. '.''
uit Brielen. Hij is gressier
i' . ",. 1 . o c ;
2../-(í..,.', '- :Y, -/
(vettewarier, handelaar in vetten,
ruJ r1.'r.I-l rr,r.r'
smeer, olie..). Hij woont er sinds
:
l!,r'.':i?.i
J- watrÍ1190. Zijn vrouw is uit Nieurvkerke
y7/
en
heet Constance GRYSON.
rTir
,-,l
94
is dan weer een tanneur.'.
,,.','19
*-.t-

/ -.

/

*L)",. Í",;t r,*',,

i2

/,

/.iqÍ'tl,

":

w!*'

l_':''

,

r'' 7) ''^
"11' l.,;i
't'"\

rzt{' ,i:r ';:..
*.'1."Ï/".''." /. -

e-d,, -- t'"'i/ t ".'^t"'
t'
t.,
fl1,-,,e ^' "'' .'t ; i,-.t tt
laiia
,.,t.t
/.,'t)r:
4t/
níc
1t,

- - -/,,.-rt

'

'"-'' '
'{.^/ í--t-r',r,r ('J
i'/

t?,ut.. d

/b;t,l
/1"*,1^, .ntr.":',r,
- J -t"'

rt.'r.o'.

9l'i

/.c"'.t:..

t

',t,

Mattheus ROOIll.

'- /

'.

,;./

,.

, ,',.'

.i...,. '

' "'

.':,,,,:,.:,' ,''.

,.

,pJrt
- t..!

t

.

tltl
t ,)4.o,r.,ttr"

jaar

H

ij

is

,'l

.

,
.,i(-._

'' "..,r41
I
I
.,.:'..I

53

gehuwd met Marie Thérèse
BILLIAU, 39 jaar. Er zijn drie
kinderen Jacoba, 16j., Marie l4j. en
Jean. 3 jaar. De meid is Catherine
DEQUIDI 2ti jaar. Louis MAES van
Elverdrnge is pentionnuire. )5 jaar.

,...-J-,, --,.

,,t'l+l

Familie GHEERAERT
ln de land en bedrijfsboeken
van 1758 tot 1801 traceren we

het eigendom van Caercl GEERAERT: hij houdt het huis over de vaart, 50 roeden (1758?6) We
lezen dit opblz. 14 in de Leverstraat.
Deze goedcren komen in handen van de familie VERVOT in 1801.
Het voorkomen van de naam VAN RENYNGHE in'76,'J5 en '73 (18d" eeuw) is niet vreemd in
Popcringc. Of het nog nakomelingen zijn van de vroeger genoemden moet nog bewezen worden. [n
hetzelfde boek vinden we Joannes VAN RENYNGHE als tweede naam in de Leverstraat.
Van GHEERBRANT hebben we wel een akte die verwijst naar de leerlooierij.
(iazette wordt de familie VEEF (VEUF?) ook genoemd in een later proces in 1771 waar het gaat over de discussie ovet
het mengen var, tctuven en looien. Hoe dat .sieur Guilliaume VeuJ oock meester hu)tdedeïetter alhier tsijnen huyse ende
hl+devenerie doet olie laet bedryven o;fte exerceren t zii voor siin qghen ofle andere den u-,-l ofte ambacht vctn leertauwen.
SAP Land en bedriifsboeken 361 .

75 ln Do's
76
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Maar niet de familienaam GEEI(AERT. Zouden de toenmalige pre-kadasterbedienden zo
onnauwkeurig geweest zijn? Dit kan nog nagekekcn worden. Wat we over de opvolging kunnen
vcrmoeden zetten we hier samen.

VANRENYNGHE -VERVOT - edm.
Jean Frangois VERVOT']i ('17-08-1770 Steenvoorde) huwt op 28-01-1802 in Poperinge met
Antoinette Frangoise Cecile VAN ZANDYCKE ("19-06-1166). Hij is bakker. Brj zijn huwehjk zijn
de ambachten sterk vertegenwoordigd, een timmerman, een schoenmaker, ecn landbouwer en een
bakker.
De band met de andere namen op de blz. van het land- en bedrijfsboek lijkt ons zecr plausibel.
Louis (Franchois) VAN RENYNGHE ("1776) huwde eerst Clolette Barbe LEBtsE en later
Catharina Barbara OUDOORE, Claire Barbe ("1717) huwde Pierre Victor Augustin PEEL en Louis

Joachim ("1115), bakker, huwde op 17-08-1803 in Poperinge met Jeanne Claire SMAGGHE van
Elverdinge.

E.A
Door de ommestellingen van eind
nemen vinden we

18d" eeuw

in handen te

.líi,.í,,,,1, ,

'/'
.1..

.

'

,, r'.t".,,'

/it
,.1_

:5

j

a.t I

ttatldrr

1

. .*t

/:

/í

l1

;.\ t:
Ítl
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De wed. Jacques RODRIGO (bedrijf) krijgt een gcbuur Jean
Baptist DUPONT (1782, enkel nering, geen bedrijt), de
weduwe VERHAEGHE (geen bedrijf, ven'angt de wcd.
TEERNYNCK) en Sieur Ferdinand BERNOLET (bedrij0
wordt nog vernoemd in I 781 .
De wed. Frans TEERNYNCK heeft als eerstgenoemde enkel
een huis (1783).
Fransois DE CLERCK, 4d'in de lijst, heeft wel een bedrijf
( 1783).
De situatie is in 1786 bestendigd. Hiemaast 1795. Enkel Jean
Baptist STRUYE, waarover voetnoot i.v.m. RODRIGO, en
Mattheus ROOM zijn erbij gekomen en hebben een bedrijf (al
in 1781). De naam, die ons intrigeert omdat ze bovenaan het
land- en bedrijfsboek staat, waar ISENBRANT's weeze op is
vernoemd nl. Caerel GEERAERI staat genoteerd met het
bedrijf u,aarvoor 12 schelle aan ommestellingen wordt betaald.
Mogen we hieruit besluiten dat ISENBRANT daar heeft
gewoond? Hij woonde zeker in dc Leverstraat en sowieso rond
de stenen brug. Veel van die gegevens krijgen we terug einde
ancien regime. zie aldaar.

Zoon van Gratien Antoine VERVOT uit Steenvoorde. Zijn moedeq Jeanne Louise N'IORIAEN, sterft in de Noordstraat 14 09
1822. De familie stamboom VERVOT verbonden met SYNAEVE is ts vindcn in het boek van VERVOT dat in hel stadsarchief te
raadplegen is.
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GHEERBRANT 1728
ln de halmen van 1728 namen we een kijkje rond de naam GHEERBRA.NT zonder die
onmiddellijk te verbinden met GHEERAERT. Daar vonden we geen bevredigende aanknoping
tenzij de locatie Leverstraat.
2 jruni 1728 -.Iacobus DE LANGHE, zv. Jan als voogd van de twee kinderen van Frans
CHEERBRANT en Sieur Dieudonné GHEERBkANT bevestigcn dat ze elk de helft van de
somme hebben gekregen van de verkoop l8 ponden groten vlaams over de vier zakken en half
keer in de schorsemolen eigen aan heÍ gemeen van de schorsemolen.
Er is hoofmanschap van De Swaene (eigendom van de heer), waar de last van ligt aan de koper: l4
schelle 4 en 115 deniers en het recht van hatrnttwerck: I6 denier,s obolen.
De calckptrt is gemaakt op de grond van de wed. Jan SOHIER, modo, LEPENNIEZT8 en dit
betekent 15 stuyvers.
Dieudonne GHEERBRANI voogd van de twee kinderen van Frans GHEERBR{NT is gehuwd
met Isabella ROOTHAER, en verkoopt aan Jean Baptist ISENBRANT in 1728 het huis en erf
onder en achter (door welcken erfve is pctsseerencle de schipvaert). Daar is wcl degelijk sprake van
een huidenvctterij.
In de specificaties lezen we in de eerste akte: er zijn vijf kuipen, een kalkput en een vetput en àel
steenie clienencle yoor hef amhacht von hrrytle't ettery met delan.
Het goed zelf ligt aan de oostzijde van de Gervelgatstraete, waar Frans GHEERBRANT is
ovcrleden, oost van hem woonde Frans FEROU, zuid Jean Baptist LE PENNIEZ, west is er de
Gervelgatstraet en ten noorden Jan Baptist VAN RENYNGHE met de Heer van Sint Bertinus.
Wc hcbben geen ankerpunten genoeg om deze bedrijvigheid zonder meer te situeren over de
cntysvaert, komende van de Grote Markt maar aangezien VAN RENYNGHE nog meer richting
het centrum is gevestigd is het best mogelijk.

Aaru oe ovERDAM
In de halmen van 1723 vinden we Ferdinand PERMECKE,, zv.Yan Frans gehuwd met Joanna
ROENS80 en Grimbaldus VAN RENYNGHE gehuwd met Marie Therese8', dv. Jaecques
PERMECKI. Ze verkopen allebei aan de genoemde Jaecques PERMECKE82 de huidenvetterij met
de sÍenen, appenclentieën en dependentieën.

Deze eigendom komt de verkopers toe door erfcnis van hun respectievelijke moeder Pieternelle
(
CIOURTOIS (23 september
1122 ): oost r/e Schipvaert, zutd
de wed. en de kindcren van Frans
Charles DE LA HAYE, west de
Overdam en noord Jan Frans

--,

-d*,*,o

{

a ---'-.-

<Pt \F

(}

DTEDEMAN
We vinden in de aktc nog een

opvallend detail. Michiel
LEBBE en Christianus Ignatius
HUYGHE zijn ten huize van geweest om van de beide vrouwen toelating tot de verkoop te vragen.
Het gaat hier over een huidenvetterij op de Overdam.

78 Begoed eigenaar.
79 De bok waar de huiden over werden gelegd om af te schrapcn.
80 BockXI. 1733,bll2.352 Sint Beninus.
81 Boek Xl, 1722 blz. 33Íl Sint Bertinus.
82 Hij is gehuwd met Petronella COURIOIS 16911. Boek XII blz.
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IepeRsrRear
Mattheus NEVEJANS en Marie Louyse LOYS, dv. Jan met een wettelijk document van de
mqyqr en de schepen en van Merregherz; Merville, Nord. (1723) verkopen aan Frangois Jacobus
BOUCHOUT. Hij zelf verkocht in november 171l een vijfde deel van een huis en erf als
huidenvetterij met de kuipen, steenen encle alle voorder appendentien ende dependentien. Dit stuk,
ten noordoosten van de Ieperstraat, achteraan tot in de vaaft, is op het moment van de verkoop in
gebruik door de koper. Zuidoost is de aanpaler Jacobus BOLLAERT, noordwest Anthone
VANDEN ISER (VERYSER?). In de transactie zit ook een hommelhof aan de oostzijde van de
Casselstraat. Noord aan Jan Baptist ISENBR{NDT, causa uxoris, oost de kinderen van Jacques
Ghislein IWEINS en zuid aan het leirstraetienst.
Hij is niet de enige die aan de Ieperstraat wordt genoemd in verband met huidenvetterij.

Jean Baptist

ISENBRANT8a sterft in
1754 (Sint Bertinus).

Hij wordt opgeroepen
op 9 september 1738
om 9 uur's morgens in
afuezigheid van de
bt(Jëtieren door J. A.
VANDE GOESTEENE
ISENBRANT tloeÍ refiq,s van het sltryÍen vctn de rekenijnghe en van het kiezen van een nieuwe
deken van de hryclevetterie. ln de acte staat zijn eigendom vermeld: Ghervelgat palende noord aan
VAN RENYNGHE en west Jean Baptist LEPEIGNE.
De menscn die ook verwittigd zijn werden genocmd hierboven onder de titel moulagc.

Ommestetlijnghen tweede kwart

1d" 1729-1755

Om cle exacte situatie van hct graafuerk te checken doken we in de ommestellijnghen. Dat zijn dc
bclastingen die de stad heft op het eigendom, het huis (H), de nering (negoÍie, handel en handel
gerelateerde activiteiten, N) en het bedrijf (B).
Wc spitsen ons uiteraard toe op de Leverstraat8s. We vermelden enkel de personen die H, N of B
staan hebben op de lijst. Het hoeft hier niet onmiddellijk te gaan om een hidenvetterii.
ponden,
schellingen, deniers

Naam

ln

1129

02 1t 01

Vincent DEROODE
Joannes VANHOVE
83
84
85

03 03 04

Het leirstraetjen verwijst naar leder.ln onze contcxt boeiend, maar spectaculair en speculatiel'. Dil straade lag tussen de
Casselstraat en de Boeschepestraat, wcllicht de Babbelaarstraat.
We vindcn van hcm nog een regeling in de Halmen SAP 3938 in cen eigendommendispuut dat vrii lang duurtle.
In de ommestellingen wordt op dit moment dc straat zo genoemd. tn de verkopingen, enz. is cr mcer sprake van de
Cervelgatstraat. Dè Cgrtc Ccrvelgatstraat gaat naar Het Doomeken (straatschcntwijnghen Ió48- 1658).Dil is wat nu de

Doomstraat is.

SAPpig-Jaargang X -

nr.2

september 2013

06 15 00
03 15 03

J. B. LE PENNIEZ

Jcan Baptist ISENBILANT
We vonden de verkoop 1728, zic boven.

In 1730 noteren we:
Jean Baptist LE PENNIEZ
Jean DELVOYE
een huis Mathys VANDEN BROUCKE

00 06 04
00 06 0ó

dhoirs GHEERBRANT
Jean Baptist ISENBRANT

00 02 04
00 l0 00

ln

1132

Hiertussen komen in de lijst twee andere bedrijven in de ommestellingen: de wed. Charles DE LA

HAYE en Jean DELVOYE.
J. B.

Resp.

14

ISENBRANT is dan al de derde bedrijver in de Leverstraat

0l

ll

06 11 00
00 10 00

ln 1734 noteren wc DE GHELCKE, via TEIRLYNCK, Nicolaas VAN RENYNGHE86, Jean
Baptist ISENBRANT en Jean Baptist VAN RENIYNGHE.
In

1735

enkel H
enkel H

Vidua TEIRLYNCK
Matthys VANDEN BROUCKE
in 1634 aan Nicolaas VAN REN1NGHE
Jean Baptist ISENtsRANT
Jean Baptist VAN RENYNGHE

00 10 00
05 08 00

In 1736
Ignatius DE GHELCKE neemt over van Vidua TEIRLYNCK (lest wedur.r'e Alb. DE GHELCKE)
00 02 00

y.)
.-1o -'ufl- ^nle-

M

,1,

,Í7

,A_

-----,

L -..'

Hierop volgt hct huis van Nicolaas VAN RENYNGHE
Jean tsaptist ISENBRANT
Jean Baptist VAN RENYNGHE

ln

ca

00 l0 00
05 08 00

1137

Ignace DEGHELCKE, VANHOVE,
Jean Baptist ISENBRANT
86

Z.

00 r0 00

- Popcringc. + l4 april 1766 - Notre-Dame - Poperinge. Seigneur de Voxvrie, licencié es lois, échevin,
bourgmestre et trésorier de Poperinghe x 1737 Marie Claire Joséphine van de ZANDE " l4 december 1714 - Poperingc. - 23
december 1789 - Notre-Dame - Poperinge, leeftijd bij overlijrJen: 75 jaar,

' Tjuli 1695 - St BeÍinus
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In

1738

Ignace DEGHELCKE (in 1738 van Vincent DE ROODE(B), VANHOVE, LE PENNIEZ (B)
OO IO OO
J.
06 01 00
Jean Baptist VAN
H.
Honoratus VAN RENYNGHE enkel
04 04 00
Benedictus

B.ISENBRANT
RENYNGHE
OIIDOORE

ln

1139
Ignace DEGHELCKE (in al 1738 van Vincent DE ROODE),, VANHOVE, LE PENNIEZ..
OO 10 O()
J. B.

TSENBRANT

In

03 15 00
03 03 04
08 10 09
07 13 03
02 16 08
01 00 00
04 00 10

1740 Vincent DE ROODE, zv. Jacques
Joannes VAN HOVE
Jean Baptist LE PENNIEZ
Jean Baptist ISENBRANT

Pierre BEYTS
Honoratus VAN RENYNGHE
Ignatius DE GHELCKI

In

enkel H

ll4l
06 01 00

Vincent betaalt meer

Louis DEBEIR enkel H
VANHOVE wordt
J. B. LEPENNIEZ blijft en ISENBRANT eveneens en ze betalen idem.

In 1142
De eerste bedrijver heet Jen Baptist GHYSEL
Volgt DEBEIR
J. B. LEPENNIEZ
ISENBRANT blij ft hetzelfde betalen

05 09 01

In 1143 vermindert J. B. GHYSEL

00

15 00

Volgt DEBEIR met enkel H
Het bedrijf van LEPENNIEZ gaaÍ over naar Mattheus ROOM
ISENBRANT gaat over tot 1146 naar

00
08

12 00
15 03

In 1748 betaat hij slechts

07

13 03

In 1750 wordt als eerste bedrijf Jean Baptist GHYSEL genoemd, zijn bedrag is
veronderstellen 15 schelle dit is van 04 1749 tot 04.1750.
Daarop volgt Mattheus ROOM

00 15 00 (we

84

00 12

00

De derde bedrijver is Jean Baptist
ISENBRANT met
00 12 00
Op hem volgt De Wed. BEYRS

4
n1

09 01 09
07 13 03

4

02 16 08
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BEYR vervangen door Pius Jacob DEBEIR maar hier is geen sprake van bedrijf. Hij
bctaalt alleen voor zijn huis.

In

175 1 is

ln

1752 komt Joannes VAN RENYNGHE ertussen.
Jean Baptist ISENBRANT blijft. We merken op dat

Hij

is drie jaar

hij voor

B
voor zijn huis
h

17

vrij van bedrijfsbelastingen.

H

000108
04 00 00 betaalt

54 komt RODRIGO na Jean Baptist GHYSEL en Jan VAN RENYNGHE (drie jaar vrij )
02 15 06 en dit gaat

verder rn I

/))"

.

Opnieuw Land- en bedrijfsboeken
Als we dan het Land- en bedrijfsoek 175888, erbij nemen dan zien we dat op het huis van
ISENBRANT een Sieur DUJS, ontfangher von domeinen, komt wonen. Hij hout (wordt als
eigenaar geregistreerd) een huijs van de weese ISENBRANT op de peselhotrck, en hott derfve
over de vaert.
In l77l wordt dit de eigendom van de weduwe Frans OUDOORE. Wellicht via gedeeltelijke
verkopen aan VAN RENYNIGHESe komt Frangois VERVOT in 1801 bovenaan te staan.
Maar ook Jan RODRIGO houdt zijn huis over cle vaartet) in eigendom in 1758. Zijn eigendommen
in de Schor«lemonÍhtntck worden opgekocht in 1778 door Mattheus Norbert ROOMS (uit de
burcn). Verder staat er op Jan RODRIGO's blz. niets meer.

Nog voor de dric bovengenoemden staat LEPENNIEZ, hij woont :nhet Ilooghtrys't . Zijn
eigendom wordt betimmert meL 4 huízen in 1759. In ll13 wordt een vijfde huis gebouwd. Frans
VERCAMER is gcnoemd als degene die er op een deelde dat vijf<le huis erbij zet. Tot iemand het
duidelijker in de teksten terugvond, zaten we met de lwij fel of LEPENNIEZ aan de ene of aan de
andere kant van de Levcrstraat moet worden gezocht. We zijn nu zeker dat hij links van de
Leverstraat woonde komende van de Grote Markt. Zijn huis, dat Hoogfury.t stond naast de Violette
op de hoek van de Grotc Markte2 (nt Smoske).
Hiermee zijn we nog niet aan de toestand van de Popp kaart en de bevolkingsboeken. We hebben
wel al een reeks huidenvetters op dc sccnc. Vooral over Jean Baptist ISENBRANT is al een
brochure vol te schrijven. Maar wie op de plaats van de opgravingen actief was is nog niet
duidelijk.

Overgang

1

g' - 1*'

eeuw:

1

81

5

OvrvrpsrellrNcEN I 782- 1 830
ll7

Hier situeeft zich het proces in de Raad van Vlaanderen, zie Joanna Catharina ROENS.

88 SAP 361, 1758, Leverstraat.
89 Zie ook DO's Gazettc I 31 .
90 Uit het proces van 177 I weten we dat zijn

schoonzoon emaast woonde. Jan RODRIGO hield zich bezig met leertauwen ct zijn
schoonzoon, STRUYE, was huidenretter Dat wasjuist wat nicl mochl tenzij ze heiden een wordau hadden. CÍ. ook tekst in

9l

DC)'s Gazette I3l.
Het zou wel eens kunnen dathet Hooghuys (ongeveer waar nu San Diego is), het oude wcthuis was. In 1584, SAP 33
baljuw op dic plaats. Land- en bedrijfsboek SAP 361 in I 758 aan LEPENN IEZ. Halmen SAP l93B ( 1738)

92

De huizen werden gehalveerd door het aanleggen van de tramverbinding eerttjds.
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I woont

de

B5

1794 (r 79s

1787-89

1782-83

Ervoor Via

*)

l8r5

97 Pieter

TEERNYNCK

lJan

Jan

VERHAL,GHE *

t830

L Bertheloot,

2. Marie Therèse CÀRfON/ Pierre tsERAl
mutsemaker
1826 n,og LEBBE l/ictor

Jean

VLRRI{AEGHE
Jean Baptist

2 Jean Baptist

DUPOr-T (N)

96 Jean Baplist
DTJPONT (H) (N)

2 Mctor LEBBE, 16 jaar, x Marie

DUPONT

STRI JYE

95 STRUYE (H)

3 Jos DECOSTER" 57

(B)*

LL

Matheus ROOM

94 Matheus

,l Jos FERLEU. peigncur dc larnL'.

1783)
ertussen

ROOM

l9

(

I

Lllll- 6l Jr

jr,

l\'larie

29

1826 PHARÀZYN Fr.,

VERRHAECHT
(N)

Vidua Jacques
RODRTCO (N)

j. Ourlczcclc

VANDENBERIIE.
chirurgijn "1822, knechl Picne
VERCAEMER

I

Jr. x Reinc

DlrllAIlSI

ontranger

3. Jozef DECOESTËR. 71.1

l3)ó

xl.

.1.

JozefFERLEU.
x i\{aric DirllAI:SE
182ó ul.

NIAZEMAN
93 Caerel
GEERAERT (H)

BILIATi, jr. (N)
BERNOLET (H)
(N)

(N) (B) *

5 Piene CROQUETTE,
tailleur, x Francisca, 44

Joannes VANDEN

92 FERD

6 l'r. BRYON. 40

ABEELE (H)

BERNOLET
(H) (B)*

Thcrèse VERMEERSCH,

Frans DË.CLERCK
(N), Ferd.

BERNOI,El'

39

jr

jr.,

. PieteÍ CROQUETTE
x Francisca VANDDNBROLICKE
t826 id.
5

Maric 6. Fr. BRION. r Marie Théeèse
ll ir. VERMEERSCH
6815 Piene tsAES, épicier.47 jt.,x l826id
jr. r

Marie WOSSEN, 49

J.

7. Onbcwoond. In ander document 4,í. Pierre

BAES; 19. !íaria wOSSEN
w'ed. Jean

Baptist

15

J. B. RAI-rLé

7 Henri VANHOVE,

lailletrr.

DECOES1'IR0l) \ JoannlTheresia IFiRlt\'.'l7jr.

RAULé (H) (B)

li

Hendrik VANHOVE

1826 id.

(B) *

Fr. STAESSEN (H)

(H)

8I,6sjr.,

14 Hendrick
VANHOVE
n:cmorie *

(NXB)

JoufÍ. COENE

Joseph

'19 jr.

jr.

36 Louis VAN
OOST *

COENE

17 Jos

9 Jean

VANDEN

18 Barbe

LATTRE

(H)

N)

r

l0 Onbewoond

DELMOT

182ó id.

BROUCKE (H) *
Jacobus DE.

9 Joannes HOUWEN. x Joanna BRUNEUL

schoenmaker, x Marie VERLIE, 39

l0 Jean SILOS. Maréchal

I

I

Jean Baptist SILOS, hoefsmid 'Rotterdam

x Cecile
t826 id.

ll Louis PETYT.44jr, x l\{. .1.
nrodo SANSEN. 5l jr

BLAERE

l2

795

t826 id

CROQl..lhTTt' Dikkehus

Louis

PETYï x Marie Anth. SANSEN

stcrlhrLls

DESOUTTER (H)

DESOUTTER (H)

(NXB)

(NXB)

ll
\

39 ls. BILLIET
memorie *

André ADRIAEN. 47 iÍ..

\

( ath.

ll

André ADRIAEN x Catharina

vANDENBUSSCHE " winnezeele

Nl)l:NBtlSSCtIL. 4li ir.

1826 id.

FOCQUEDEY
J, B. DE CHERF

L. t ocQUtiDLY

l0

Louis HERVIN

(r

IxN)(B)

(H) *

i.

B. DE CIIITRI'

.1I J.B. DELMOT

I 3 Pierre MÀRKYS, bakker, 52 jr.,
x Cath. COTTENIER, 52

jr

l4 Jacqucs DELVOY, epicier
x Franqoise DELVA,

(}IXNXB)
J. B. DELMO

I'

qt RAULé (llXB)

I

53

jr

Kinderen Ànth

(lr)

Kinderen Anth

Peter MARKIS. bakkcr

l8)ó iÍl

71 jr.,

5 Fr. HIJYGHE, 83 jr., x Th.

l5 Karel COELEMBIER x Clatharina
IIERRIBOLIT
1826 id.

1795 90xaY.
QUINTEYN
HTRVIN

l,l

ll9 JuÍIi, COENE *

I]ERVIN (H)

l6 Marie PARSYS, 76 jr.. Jtuna
PARSYS, 68 jr.

16 Joseph PITTELLIOEN, landbouwer
Amelie DENU I, schondochter.
t826 id.

vrxrrdien Ferd.

HERVIN
Barbe BLAERE

Barbc BLAERE

88 DE LATTRE

*

G0(N)

Joannes

l7 VANDER BAtIHEDE Pieter

.

1826 ul. VERBOUWE

l7a Louis DENU
VFRROI

VANDI-\

BROI ]CKE (H)

86

l7 Ch. VERBAUWE, 47 jr.
ouvrier. x Barbe VENIERF.

J, VANDEN

87 ('aercl VIAN

BROIJCKE

RENYNCHE (H)

18

jr,

A. GRAEVE, wed. PARSYS,
Jean MERLEVL.DE, 60

jr

83

I x llarbara

Josepha

l8 PieteÍ ROY
l8

a Jean Baptist
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1782-83

lEl5

t

(N) *

Frans VANDEN

BROUCKh

t'l91 (1195 *l

1787-89

830

MEESE

(ll)

Kirderen Joannes Kinderen lAN
VAN RENYNCIIL RLNYNGHE
(II) (N)
VANDLN
AMEEI,E

Ferd. \'ANDEN

Clara lANGE

Clara TANGE (H)

AMEELE (HXN)
(B)
(NXB)

Jacques
(H)

l9 Ph. DEIIAESE, boucher,48jr.,

l9 Pieter MERLEVEDE

DESOUTTER

x Jeanne TERRIER. Ben.
CROQL]E I"I'L, fiIS

lr. I IAUWDN.

Ii5 Louis
T.OCKEDEY,
nrolen (l li (\ ) *

20 Pierre ÀDRIAEN.44
schoenmaker

81 J. B, DE
cr rLR| (ll) (N)
(B)

2l !r. SANSEN,57jr., x Barbara

86

*

FR. Lud.

20 Philippe DHAESE, beenhou*cr, x Joanna
Thercisa TERRIER

DEI,MOT,47Jr
Jean Baptist SANSEN x Barbara DELMOT

DU BOIS
SILOS

jr.,

x Anastasia DF,RL;DDER

Pieter SILOS
Stalberdl (HXN)

Tussen 88/87

ZELOS, jr. (N)

BOULEANCIER

BOULEANCIER
(HXNXB)

(II) (B)

Dis (H) (ts)

83 Dis

Jacques BRIL (H)

82 Vidua Jacques

(B)

BRIL

FT,

'

VERCAEMER

Joannes

MOSTAIRT (B)
Ferd. BILLIAt-r

L

IsÍ Í,\fn.tbrt

REALIA
In Diderot D'Alembert stelt men het zo voor: hct vlees werd aÍgerukt met een mes dat lwee
handvatten had, in het Oud Frans heette hetfatix (fax), waÍ wij nu zouden vertalen als zeis. De
huiden werden gewreven over een steen (liksteen) om er de laatste resten mee te verwijderen. In
het water lverd dan de kalk eruit geweekt en de huid kreeg een nieuwe \Mrijfbcurt.
De situatie in de tijd waar we nu over schrijven zal wel niet meer zo primitief gcweest zijn als we
ons inbeelden. Het is daarbij ook nict zo dat we in de gepubliceerde tekeningen onmiddellijk een
weergave zullen hebben over de huidenvetterij en in Poperinge, maar we hcbben wel iets aarl deze
aÍbeeldingen.
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We zien het mes met de twee handvaten en de Duitse afbcelding die we op internetes vonden
verwijst naar het GERWEN... en LOOIEN.

L9d"

eeuw: Bewoners Veurnestraat

Bevolki ng sboeke n

Ve u rnestra

at

1

856- I 920

Opgelet! Oneven nummers zijn doorgaans rechterkant vertrekkende van de Grote Markt. Dit is
voor de eerste kolom toepasbaar. De kolommcn ernaast zijn niet zeker omwille van splitsingen van
woningen, enz. We hebben wel de opeenvolging uit de boeken gerespecteerd.

1868-1880

1856-68

Charles CIIARLES,
'1802 vannier
(mandenmaker

onbewoond
1846 Barbara

HAELEWN.

1890-1900

1900-10

1910-20

Charles CHARLES.

Schmidt Emile. x

Julie LEBBE, wed.

Hector vICTOOR'a

rved. Joseph

1893 ti. AÍthur l. x
[mma DUFLOLi

Henri Bu lIjY'l'.
rentebicrstcr

1880-90

DALICIIY

oWoesten 1884

kleemraker
herbergieÍ x Felicie
Marie Cia
DESEGHER
opgevolgd door Ferd
CLALYS, x Rachel

VANCAYSEELE nr.
eigen blad

2. Josephine
X

Fid.

\

Elic LIETAERT.
koopman, Herbergiet

1846 Jctcobus

QUACIILBIUR,

l9l

LAURIE. kantonnier
1868 onbewoond

NDE]-BROUCKE

.'Eecke
184ó Joseph

F2A

x Silvie

NEIJYILLE.

DOOM Felix,

coLl1"] ljN ILR

bediende

tanneur

}b. A DEI,BEKE

helastingen, 1gn.

Paul. TRIOtT.N

Petr PAtJLUS.
acc|nzen, lepe\

.l Jos.

DllMtll.DER.

Molenaarsgast
BAES Jules 1893,

'

koopman

VER\ÀAIR]]E A.

Pierer PERMEKE.
bliLslager.
1868 onbettoond
4. Felix BORTIER, x

Marie D[LUOO
1818 llerner Adam
LEICHER'',

GHINNEtsBIRL.
hcrbergicl
DEPREZ lvo, rvdnr

Peter Am-

CHINNEBEIRE,
metser, 'Langemark
1800. wed. Ros. Am.
DE HAENE
Yertrokken
19l I

-

X

Arthur SECHELE
Jules

August DEVOS
'1822 x Nerine

CLABAU.

smid, herbergiel
Julien

DELANGHE'1822

VANDEVOORDE.
blikslager

5. Jean Baptist

FU2

F 242

SOUFLET, x Julie

Felix DOOM,

BREYNE

taÍrneur, x Ann

Fclix DOOM, wed.
Am. DUPONT

1846 ,4ngelus

93

LAlt4

DUPONT

opgevolgd Gustave.
Maurice, Jules.

Sofie LEFFBVRE,
wed. Fr. VICTOOR,

boutiquier

'

Sofic LEFBVRE.
Vlamertinge I 823,

Jules COUWE'I
1870. x 1891.

WINKILIERSTER.

herhergicr'6, x
Felecie MAZY

Victorine Ernm.,

'

Adel.

Wikisagc.
was kloeÍèkapper (VM).
Wemer Adam LEICHER werd Adam uit het Paradijs. Het Paradijs was de naam van zijn kruidenierszaak. Deze bezigheid
volgdc op hct lcit dat hij kantonnier rvas. Ze woonden aan de kant van het sociaal huis. Vonique LEICHER-LIEFOOGHE vertelt
dat als ze bij hen buiten kwamen dat ze dan de bakkerij THERRY aan de overkant zagcn.

94 Victoor

95

96 Aufaisan doré.

aa
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1868-1880

1856-68
6. \À'emer

I-EICII[R,

r

\,lelanir: LEBBFI
1846 Ludovicus

1890-1900

1880-90

1900-10

Sylvie BAGF.IN,

lean l.ouis BtIRET'
I8

wed. Leon

18. rcntenier

NOTREDAME,i +
km. N"aar Brugge
t920

VlNHO''E

x M. AFFENAERE

lrancois VANLOOT
'1809, zadelmaker,

Cuillaume

1846 Joannes

gareelmaker,

contrebande

HOIJWEN

bourrelier
\4ctor Alex.
VANDENBERGHE,
x Eulatie DIIONDT.

NOI,F,NS

LACOUR,

7. August

F.dorrard Athanase

' l83l

Alouis.

Pharailde Julie
VERFAI1,I,IF, "

WULLI]I,1A\
boutiquicr

8. Ch, HOSl'ENS
x Maric
38

|elix BORTIER, x

DELABIE

DELBOO

Valère Maurice
STAESSEN.

1836. Wed. Al,

Marktkranrer' 1879.

\À,I-TLLE\4AN.
winkelierster,

x Marie Louise
BOTTEZ,I,

WIJLLE!ÍAN

kleermaker,
opgeYolgd Jules
ROBBE

BakkeÍsgast
camioneur....

pcrccptcur de postes

jr

t9l0-20

Leontine BORI lLR,
klccrmaakstcr

Marie Therèse

l
9. Jcan HOUWEN. 56

jr.,
J.

BRUNIEL,

77

jr.

Charles BREYr-E.
vétérinaire 1827. x
Edoxic SOtJFLET.
wed. Vict. Am.

'

Piene Jos

ILYS'

Passendaele

'

I

82 | . x

Am, PATryN,
schilder. teinturier

Charles DECOOL
bakker. x Julie

,

Henri

THER!

Marie LEICHER

LEICHER

'1793

Henri THERY "
1873, Krombeke,
broodbakker, x
Marie LEICHER,
\r'aaÍ Remi

LIEFOOGHE,
bakkersgast,

l0 I.r. SIMOEN.
schocnrnaker. x M

l9l

I

\,ÍAUritS I IALIWI]N.

Ant. ITPLBEKE. x
Pauline TRISEN

zwijnslachter, x Zelie
DEVOS IIJ77

'

BLANCKAERT.
voorheen '.16 idem
1846 SIMOEN.

BI,ANCKAERT
I I A. SILOS, 42 jr..
B. SILOS,40jr,
ervoor '46 SILOS 8..

30

'

Charles DECOOL
1842, bakker
Boulanger

F 238
Charles DECOOI."

Jules COtICKL
1846. x lVÍath. P

SCHERRIER

'

'
I849

Benjamin

Bcnjamin

VANDENBERGHE

IANDENBERGH

voerman, herbergier

jr.

1846 Benedicno
SILOS, snid
12 Louis

DENUI,

Erm

"

1868

CoudekcrqucBnnche. voerman,
herbergier.

IvíONCAREY
SANSEN
kruidenicrswarcn,
fae Remi Arsenius

Werner LBICH ER

schoenmaker. x

Hcnricttc
DECOKER.
184ó Louis DENW

(lirs MONCARLY
Godclievc M.- C.
SANSEN, 381. En
Marie Eug. Cia
SANSEN l7 j.

Il

Sophie

Xavier DEVOS.

ADRIAEN, voordicn

cabaret

1846 Benedicns

Stephanie BRIL

Charles DELFOSSE,
E. PA.UWELS

Firmin DEVOS, "
1859. docteu en
médicine, x

DELBEKE.

ADRIAEN

" I86I

Finnin DEVOS,
Llvire DILBEKE

Firmin DEVOS'r'.
geneesheer, x Elvirc
DELBEKE, "
Roeselare

l4 Charles D., [ug.

Aug. LACOt.lR.

Aug. LACOUR, u.d.

IYlarie LACOL,lt. x

WAEGHEMAEKER

boucher

Marie Af l:hNALRL

Lucie Cia

1846 Ludovicus

DEBAND'I"

MARQIJIS:

b€enhou\r,er, x Vaast

97

Hilaire NOTREDAME was apotherkersgast. later Apotheek Grote Markt.

98 Zij huwde Justin FEYS (notitie: zij

leelden gescheiden).

BOUCUEY-BRUTSAERT heeft F 237 aan de cnq-svqert. Hel gaat enkel orrr zijn huis" niet zijn brouwerij (Popp-kaart). F238 is
nu de Passage. Wc hcbben het sterke vennoeden dat dit het Sas run Gent was.
100 Huwde Regina DEVOS ("1864) in 1894. Benjamin was koetsier, zv Servatius Augustus cn Philomaena DIEUSART
(Reningelst). Regine DEVOS woondc bij haar gcboorte in de Veuntestraat, en \\.as dv. Casimir Xaverius DEVOS, herbergier. en
Marie Frojena §19p!44ig BRIL. Als we goed krjken is dat nr. 1l ( 1900) en de ouders in nr. l3 (in dejaren '60).
l0l Verhuisde later naar de Kleine Markt, Burgemeester Bcrtcnplein. Dit huis is achteraan ook over de beek gebouwd. Dit huis lag
over de Bommelaarsbcck komcndc van de Grote \{arkt.
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1868-1880

1856-68

1EE0-90

1890-1900

1900-10

1910-20
DEBRUYNE'

broodbakker

Reninge 1895 weg
1925

l5 Louis DERAEDT.
x Jeanne MAES,

Amatus VEE[',
hrass('rrr '1S08.

1846 Henri
MEERSEMlN,

sen'tnte

I:tàrhirrx

\
I)l,li,\l:l)

tsoN

LAVA Alfonsrr':, x M
L. VLASSEMAT."

I r-

f.

potlebakkersgast, M.
Cia l/ANHOVE
16

A DIRAEDT,

X

Paul. NEt.TVILLE,
1846 Henri

RALKELI]OOM,
Ros. DERAEDT

I7

Coleíte

MEERSEMAN

Í

ts. VANDER

LA\A

BAtIWHEDE.50ir
pr;igncur dc laincs.

GHEI.EIN Julicn. x
M.L,
VAN'I'HOI,RNOU I

Magazijn

SANSEN kolen en
laler ontv. Registratie

SANSEN

s0j.

ITló

VANDER

BÀTJÍI/HEDE

t8 H.
I\,íEERSEMAN.
potier, ervoor '46 Fr.

SMACGHE,
pottebakkeISgast
19 Fr. HAUWENToT,
x Anastasia

DERUDDER,

Louisc SANSEN,
kolenhandel

MAHIEU

e. a.

timmermansgast

Fclix DECOKER
20 Bertin.
DEHAESE, ouvrier

2l Amclic DE),I(IT,

FT DE TANDT,

boutiquier

cabaÍeder, naar Ieper
x Alph.

DEHUYSSER

SLIMBROUCK

2l

RULMOND
WILLEMS

HORRIE

25

Remi

Magazij n

\ANVELDL,N.
brigadier
Gendarmerie
26

SANSFIN, graan cn
hop

2',7

PARCOURS van de eigenaars van F237

Cesan BOUCQUEY-RosurE MOSTAERT
We vinden Cesar BOUCQUEI gehuwd in Watou op 1 7-4- 1 850 met Rosalie Barbara MOSTAERT
(+1877), die als eigenaars van F237 zijn aangeduid in de legger van het kadaster, niet terug in

bevolkingsboeken.
102 In de

volkmond de tabakskerver LAVA

I0SHOUWEN-DERUDDER konden we traceren: Comelius Franciscus IIOUWEN (1781- l8ó2) x Anastasia Blondina DERUDDER
( 1795- 1888) zoon van Comclius Joscphus HOUWEN (1749- l 862) r Maria Fr. BAELDE ( l75l -l li I6), zoon van Jean Bertin
HOUWEN, x Marie Thérèse LAVA.
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Probleeml We veronderstellen dat de brouwer daar niet woondc cn dat de herberg zijn eigendom
was, zelf woonde hij of bij zijn brouwerij cÍ-. supra, of nog elders, bv. Abeelserveg.

RBcsNrsrE

GEGEVENS

Uit volksmond rapen we op dat daar, waar de opgravingen gebeurden, Mevr. INGELAERE de
goederen bekwam via Louis LEMAHIEU, x Antnoinette Maria BOTTEZ. Ze werden rond de
jaren'50 eigenaar. Ze woonden op nr 17 in de Veumestraat.
Voor hen woonde er PER(n)ASSE. Hij herstelde later fietsen en brommers in de Veurnestraat (aan
de overkant tussen de slagerij en de wasserette). Hector BRTINEEL en echtgenote Bertha LEBBE
woonden eerst in het Parnasstrshofen dan in het Sas vun Gent. Dat was precies waar nu de
opgravingen zijn gebeurd. We vinden van hem in de historische kranten (1920-1927) de
vermelding van reclame rond de moto Gilet, dan woont hij in de Veurnestraat 62. Dat is dan wel
weer aan de andere kant.
Voor Hector BRLINEELT0l woont Benjamin VANDENBERGHE op de site van het Sas van Gent.
Er waren in de Veurnestraat, zoals het ook in andere straten in Poperinge het geval u'as, nogal wat
herbergen. Vooraan waren er het genoemde Sas dat dan ecns 't niertw Sas van Gen/"s heet ( 1925),
de Fasan Dorë, de Stqd Veurne waar Jules CLABAU w'oonde en helemaal vooraan (niet op de
hoek) 1r cle Waterweg (1907): daar woonde STAESSEN, kleermaker en herbergierroó.
Zo komen we aan de eigenaar voor Louis LEMAHIEU, de brouwer-eigenaar die volgens de
volksmond Brouwer PARRET was.

BROUWERSFAMILIES
We zijn geneigd te besluiten dat brouwer PARRFTT0'te linken valt met de brouwerij.: w'e
vertrekken van BOTJCQUEY-MOSTAERT. Cesar August BOUCIQUEY (" 18-9- I 827 Poperinge,
zv. Fr. Joan. x Barb. Cec. MAVAUT) en Rosalie MOSTAERT (" 183 I dv. Fr. Xav. x Am. Jos.
BOUCQUEY) de eigenaar vanF23l in de legger van de Popp-kaart. Bij hun huwelijk is Alouis
BOUCQUEY 23 laar (1850), rechÍsweer, brotnver, aanwezig. Toch is er niet onmiddellijk
verwantschap met de familie PARRET. Aloysius Jacobus BOUCQUEY ("6-1-1828/+16-4-1867)
was brouwer en had Amand LAHAYE als dienstknecht. Na de dood van Aloysius Jacobus huwde
zijn weduwe met haar knecht in 1868.

Via IANDENBERGHE
Benjamin VANDENBERGHE was ook geen eigenaar van't Sas van Gent.
Er was wel een brouwersfamilie VANDENBERGHE, nl. Jacobus VANDENBERGHe: 51jaar in
1826, geboren in Westvleteren. Hij was gehuwd met Juliana VANDEN AMEELE. Zijn zoon Cesar
Augustus, '1 806 in Alveringem, kwam naar Poperinge en zij hadden hun brouwerij op nr. 46 anno
1826. Hii was gehuu,d met Catharina Rosalia Sophia HOUWEN (1836). Naast (?) hen wordt
genoteerd nr. 47 Edouard SMAGGHE uit Boezinge, gehuwd met Coleta MEERSEMAN uit
Bergen.

104 De zoon van Hector BRUNEEL is crosser Rene BRUN-EEL.
105 1925 Hisrorischc kranten: standplaats voor vervoer van Henri DELBOO uit de leperstraat bij Benjamin
VANDENBE,RCHE. Ook op Terugblik, Oude straatgezichten in de hoppcstad, uitgave van de Kring voor
Hecmkundc "Aan de schreve", 19tt3, p. 43
I 06 In de volksmond de kloefemaker.
107 Brouwer Emmerie Richard PARRET was van Brielcn (' 2l - l- I 851), Hij hurvde in Kemmel met Marie Thérèse
DECAT. Ze zijn genoteerd op nr. 33 in de Veumestraat. Nr. 3 I is op dat moment (ongeveer l9l 5) de gendarmerie (nu

Technische dienst).
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Cesars brocr Picrre ('1811) huwde met Emelie Virginie Marie DAUTzuCOURT ('1815). Emiel
VANDENBERGHE, de zoon van Pierre uit dit huwelijk huwde met Leontine Louise DEVOS

(1855-1925). Zijn dochtcr Marie Jeanne huwde tenslotte met Nestor LAHAYE. En hier zal elke
Poperingenaar de brouwersfamilie herkennen.
Maar de koetsier Benjamin VANDENBERGHE ("1864) was wel gehuwd met Regina Sophia
DEVOS (o 26 augusrus 1864). Hij was niet de zoon van Jacobus VANDENBERGHE hierboven
vernoemd, wel van Servatus, gehuwd rnet Pharaïlde DIEUSAERT, kleinkind van Joannes
Franciscus VANDENBERGHE van Pervijze, x Marie Thérese MOURRY. Hij huwde wcl in 1894
met Regina DEVOS, dochter van Casimir Xaverius en Maria Frojena BRIL (cf. voetnoot).
Om het nog ingewikkelder te maken, maar ook de foute veronderstellingen uit de weg te ruimcn
gaan we ook hierop in. Nestor LAHAYE verbindt LAHAYE met brouwerij VANDENBERGHE,
maar er was al een eerdere binding met de brouwersfamilie BOUCQUEY (waarover hiervoor). Dc
wed. BOUCQUEY-SIOEN ('1837 + 1886) huwde mctAmand Désiré LAHAYE ('Woesten 31
juni 183 1 + Poperinge I i mei 1906). Amand was de vader van Nestor. Deze bindingen laten ook
geen vermoeden na dat Bejamin op die manier familie was. Was de familie DEVOS de binding
met de brouwcrij waardoor Benjamin als koetsier het,Sas van Gent kon bemannen?

Via DEVOS

I
I
t-_

i

I
t

I

a,/

j

De brouwerij DEVOS is geklasseerd
en lag op Nr. 67 van de huidige
Veurnestraat. Ze heeÍte Brouwerij
De Ster. Het gcbouw is nu
onbewoond. Er waren eertijds drie
brouwerijen aan dc oostzijde van de
Veumestraat: VANDENBERGHE ( l.
van nr. 67), De Ster (iaarsteen 1767,
nr. 67) en PARRET (ter hoogte van
nr. 49. Twee werkten tot ca. 1945, de
brouwerij VANDENBERGHE tot
ca. 1918.
Bij verder onderzoek vinden we de
bevestiging dat de familienaam van
Regine DEVOS drie gcneraties ver
geen tàmilie is aan tsenjamin
VANDENBERGHE en Emile
VANDEN BERGHE-Leontine
DEVOS.

Leontine
Emile VANDEN BERGHE is
gehuwd met Leontine DEVOS

(1855). dv. Carolus Ludovicus
DEVOS ('1826 in Poperinge),
gehuwd met Regina DEBAENE ('1820 in Poperinge). Carolus woonde in Casselstraat, 90 (18461856). Hij was eigenaar wanneer hij huwde. Zijn vader Ferdinandus Ludovicus DEVOS was van
Steenvoorde en stierf in 1834 (zoon van Elalthazar en Theresia SERIEN).
Regine
De voorouders van Regina DEVOS, die met Benjamin VANDENBERGHE trouwde, gaat via
Regina (o26 augustusl864), dus ietsjonger dan Leontine,
92
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via haar vader CasimirXaverius DEVOS ' (9 april 1833), herbergier, gehuwd met Maria Frijina
Stephanie BRIL (" 1832) uit Steenvoorde. Casimir is in derde generatie de zoon van Pieter Joannes
DEVOS (' ca. 1801 in Reninge). Hij woonde in Poperinge in dc Lyssenthoek en was gehuwd met
Isabella Clara VANCOSTENOBLE.

PARRET
Rest ons nog uit te zoeken hoe Benjamin VANDENBERGHE huurde van de brouwerij PARRET.
We weten dat Brouwer Emmerie Richard PARRET op nr. 33 woonde in de Veurnestraat. 3lR

Om uit te makcn wie er voor de Íàmilie BOUCQUEY eigenaar was van F23 I hebben we spijts alle
speurzin geen uitsluitsel door het brouwerskluwen van de negenticnde ecuw te ontwarren.

SPOREN
Guielmus ROENS
Onze voorzitter digitaliseerde een proces in Raad van Vlaanderenr0s. Als Ferdinand PERMEKE
sterft dan gaat de u.eduwe, .Ioanna Catharina ROENS tot de Raad om de ertènisperikelen te
regelen. Ze hebben samen een eigendom in Reningelst en een eigendom in Poperinge waar lasten
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op lagen. Ze ziln gedurende hun huwelijk aÍbctaald. Aangezien ze een zijdehoudend antenuptiaal
contract hadden (wellicht in Belle) werd het ingewikkeld omtrent regeling ten sterfhuise in
verband met de catheilen.In daÍzelfde document vinden we een spoor naar de huidenvetterij van
haar kant. Zeheeft. er een derde eigendom in.
108 RAG 2590
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Joanna Catharina ROENS huwde op 3 augustus 172210e rnet Ferdinand PERMEKE. Jacob
PERMEKE, zijn vader en Joannes Franciscus ROENS, haar broer, zijn getuige.
Ferdinand Jacobus PERMEKI sterft op 5 februari 1755rr0. Dat brengt ons bij dc gegevens van het
proces in de Raad van Vlaanderen. Zijn echtgenote sterft - misschien door de miserie met het
proces - kort erop 24 januari 1765rrr. We vinden spijtig genoeg geen deelloten of inventarissen ten

stcrÍhuyze.
We kunnen wel enigszins via de parochieregisters broers en russen opsporen. Joanna Catharina
had cen zusje (o17-4-1679) dat haar naam droeg en wellicht op dat moment al overleden was. Zij
zelf werd geboren 22-2-1685. Ze huw'de dus niet zo jongr12. Bij haar huwelijk zijn .Iacobus
PERMEKE, vader van Ferdinand cn Joannes Franciscus ROENS, haar broer geruigen.
Haar zussen en broers zijn dus: Joanna Catharinarrr (+), Jacobusrr4'1680, Maria Margaretarrs
o1683, Joannes Franciscus o1686rr6, Anna Francisca"t o1688.
Ze waren de kinderen van Gulielmus"8 ROENS die huwde met Barbara DE PLACKER
(PLOCKIRS in de huwelijksakte) op l0 april l678rre.
Jacobus trekt naar Belle. Dat noteren we uit de Poortersboeken.
In 1669120 wordt Jan zoon van Jan ROENS genoemd. Hij is dan 56 jaar en leertuuwer. Hij is
opgeroepen als getuige bij het eerder genoemde proces.
Ferdinand PERMEKE (56 jaar in 1736) is vernoemd als getuige in cen proces in 1735 om slechte
schorse. Het blijkt dat hij van de huidenvetterij wel iets weet. Het eigendom echter is van de zijde
van de familie ROENS. We focussen speciaal op deze gronden omdat die familie ROENS vaak
vooraan in de Leverstraat wordt genoemd.

DIEDEAIAN
Uit deze akte leren we dat het Pieter DIEDEMAN, de zoon van Jan is die het erf en het huis koopt
van Jan Baptist DEBACKER, de zoon van Frans en van Marie Jacoba DIERIX.
Zij hebben dan weer het huis gekocht van Nicolaes VAN RENINGHE, heer van Voxvrie.
Pieter DIEDEMAN hebben we al genoemd wanncer hij als specialist op 22 december 1736 in een
proces wordt opgeroepen om te geruigen (ut supra). Het proces wilde Jacobus DEMAN van
Pollinkhove aanklagen om de slechte schors die hij had verkocht aan TOORELBOOM, van
Elsendamme. Dat hebben ze dus kunnen verhinderen. DIEDEMAN, DE SOUTTER en Ferdinand
PERMEKE zv. Jaecques zijn er misschien wel met de boot naartoe gegaan, want het te doorzoeken
spul ligt aan de vaerl. Deze details laten we aan de vertellers over.
Wie is nu die Nicolaas VAN RENYNGHE?

St.-Bertinus huwelijken XI, 352.
St.-Bertinus overlijdens XY 72v"
ll
St.-Bertinus overlijdens XV, 90r".
St--Bertinus Geboorten peter en meter: Jean Baptist SCHERRIER en Joana PLACKER.
St.-Bertinus Geboorten peter en meter: Joannes ROEtr-S, sr., en Joanna BOLLAERT.
l l4SAB St.-Bertinus Ceboorten peter en meter: Michiel DE PLACKER cn Catharina MASSELIS
I l5 SAP St.-Bertinus Geboorten peter en meter: Jacob PLACKER en Petronella SCHERRIER, O.-L.-Vrouw.
ll6SAP St.-Bertinus Ceboorten peter en meter: Joannes BAES en Marie Catherine SCHERRIER.
1 l7 SAP, St.-Bertinus Geboorten peter cn mctcr: Michicl VANDE ZANDE, O.-l-.-Vrouw en Agnes VEPOUCKE (St.-Bertinus)
I lllWe hebhen het overlijden van Guielmus gezocht, maar in 1736 sterft inderdaad een Guielmus, maar gehuwd met VANDER
FOSSE. tn l7l2 sterff Guielmus, wed. Catharina VAN DAMME. Hiermee gerakcn rve dus nict vcrdcr.
l l9SAB St.-Bertinus huwelijkcn XIII, 942. 945. Getuigen; Joannes RC)ENS, vader en Michiel PLACKL,R, vader.
120SAP t37.66.
109 SAP,

I I 0 SAB
I
SAB
I I 2 SAP.
I l3 SAB
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Nicolas VAN RENYNGHE
'7-9-1675 St Bertinus Poperingc, +30-3-1123 Poperinge. Seigneur de Voxvrie (par achat le
201211102, pour 8.000 tlorins,, à Ch. Antoine de la Haye, comte d'Hezecques et à son épouse
Isabelle de Mailly, dame de Voxvrie), schepen en raadsheer te Poperinge gehuwd met Anne
Therèse BUUIEEL '9-10-1669 St Bertinus Poperinge, +20-l-1738 St Bertinus Poperinge, leeftijd
bij overlijden: 68 jaar oud. Dame de la Clyte. Een van zijn kinderen heet eveneens Nicolaas.
Nicolas Frangois VAN RENYNGHE
'1-1-1695 St Bertinus Poperinge, +14-4-1166 Notre-Dame Poperinge. Seigneur de Voxvrie,
licencié es lois, échcvin, bourgmestre et trésorier de Poperinghe, x 1737Marie Claire Josephine
van de ZANDE ("14-12-1714 Poperinge, +23-12-1789 Notre-Dame Poperinge, leeftijd bij
overlijden: 75 1aar.
Zijn kind Philippe Benoit Josse .Toseph VAN RENYNGHE
"2-6-1145 Notre-Dame Poperinge, +28-12-1804 Notre-Dame Poperinge. Seigneur de Voxvrie,
échevin et trésorier de Poperinghe, auteur d'unjournal historique entre 1780 ct 1794 à Poperinghe
x29-7-1765 Notre-Dame Cassel met Marie Joseph Pétronillc van de WALLE (gedoopt op 8-31740 Oxeiaëre 59610 Nord, France, +17-3-1812 Poperinge. Bourgeoise de Bailleul, puis de
Poperinghe (231811165) (Ouders: Jean tsaptiste van de WALLE 1682-115l & Marie Jeanne
Ghislainc CARON de NEUVILLE (1698-1748)
We nemen enkele figuren uit de VAN RENYNGHEcIan afzonderlijk op uit forensische bronnen.

VAN RENYNGHE

Lours BeNoir Josepu veN RENYNGHE
zv. van Philippe Benoit Josse Joseph VAN RENI'NGHE
Overgenomen gegevens GEN EAN ET
A. Geboren op 2l juli 1771 - Notre-Dame Popennge,897o, Flandrc Occidentale, Flandre, BELGIQUE
Overleden op 25 november t 833 - Notre-Damc - Poperinge, leeftijd bij overlijden: 62 jaar oud
Bourgmestre de Poperinghc, diputc aux Etats de \\'est-Flandre
l77l- 1833 gchuwd op 13 mei 1793 met Marie Madeleine Thérèse du FLOCQ 1768-1824
Ceboren op 17 februaii 1768 - poperingc. Overleden op I 8 juli I 824 Poperinge (Ouders : Charles Crégoire du FLOCQ I 7371

775

& Marie Madslcinc RAULE I 74.tJ 818)

éraïde cornérie Anroinette van RE.I''IIGHE
l3april 1854- Poperinge. gehuwd op l9oktober 1825 mct Auguste Charles
op 24 septcmbcr r853 - warneton

Geboren op 3januari t802 Poperinge. Overleden op
Joseph van den BRoucKE

o",*,

ïf"1,:ïi:*,Ë:l*ï:ï.ilï;"ïï.,1"J*

Geboren op 4 november I 803 - Poperingc,89T0,Flandre Occi'lentale.Flandre,BELGIQUE
Overleden r,rp 1 juli I 871 , leeftijd brj overlijden: 67 jaar oud. Eludiant à Cand, docteur en droit, caprtaine de la gardc communale'
lieutenant-cólonel de la garde civique du canton dc Popcringhe, échevin et bourgmestÍe de Poperinghc, conseiller provincial de la
Flandre occidentale, juge dc paix suppléant. gehuwd op l0 februari 1836 met Nathalie Justine VERCAMER Geboren
op

2juni 1810-

Poperinge. Overleden op 7 augustus 1878 -Poperingc

B. Louis Bcnoir Joseph van RENYNGHE l77l - 1833 gehuwd in Hazebrouck op 26 januari l83l met Anne Maric Thórèse Lucie de
KYTSPOTTERITSi- (Ouclers : Pierre Jacques Joseph de KYTSPOTTER t719-1805 & Marie Franqoi.se Thérèse Bttrbe van de

VALLE 1752- t824 1786-

JosspH FnnNqots ConNetlle vAN RENYNGHE
zv. van Philippe Benoit Josse Joseph VAN RENYNGHE
maaí 1773 - Notre-Dame - Poperinge,8gT0,Flandre Occitlentalc'Flandre,BELGlQU E
Overleden op 2ll december 1842 - Poperinge,8gTO,Flandre Occidentale,Flandre,BELC IQUE , leeftijd bij overlijden: 69 jaar oud
Capitaine dJvolontaires de Poperinghc (1790). capitaine de la lere cohorte de la 1ère légion d'étite de Ia garde nationale de la Lys
Geboren op 9

(r

809)
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1773-1812 gehuwd op 24 mei 1197 met Marie Angélique Adélaide du FLOCQ 1770- I 832
Ceboren op 7 jtli 1770 - Popcringc,39T0,Flandre Occidentale,Flandre,BELC IQU E
Overleden op 25 april I 832 - Poperinge,S9T0,Flandre Occidentale,Flandre,BEl-G IQUE , leeftijd bij ovcrlijtlcn: 61 jaar oud.

Nathalie Josephine Cornelie VAN RENYNGHE.
Geboren op 29 december 1803 - Poperinge,f,i9T0.FIandre Occidentale,Flandrc,BELCIQUE
Overleden op l4 december 1879 - Ypres leper.

PHrr-rppg JeeN BENoir vaN

RENYNGHE oe VOXVRIE

zy. yan Philippe Benoit Josse Joseph VAN

REMNGHE

Geboren op 28 december 1774 - St Jean - Poperinge. Overleden op 13 april 1827. Seigneur de Voxvrie, 1774| 827 gehuwd in mei 1797 met Amélie Sophie van de WALLE Geboren op 1 I april 1 775 - Hazebrouck.
Marie Joséphine Béatrice Cornélie van RENYNCHE
I 804 1875 gehuwd op l8 september /828 met Joseph Frangois Jean van Merville I 779- 1848
waarvan Julss Charles Cornil van Merville I 81 1- I 899
Marie Cornélie Sylvie van REMNGHE
1815- 1887 gehuwd op 28 april ] 847 mct Juste Charles Louis Joseph van Merville 1818- 1870
Yllaartqn
L Elie Líctrie Paul Cornil van Menille 1853-1894 gehuwd op 22 mei 1883 rnet Hélène Marie Cornélie Henríette I.EBBE 18582. Zoé Pauf ine Marie Comólie Constance Beatrix van Merville 1854-1917 gehuwd op 30 november 1872 met L,lie Henri Marie
Félix de COUSSEMAKER 1845- 1900
3. Eugènc Fólix Marie Cornil van Merville 18JJ-1918

Clatnp Fplrcrrp Banue vAN RENYNGHE
dv. van Philippe Benoit Josse Joseph VAN RENYNGHE
1177 Saint-Jans-Cappel,59270,n-ord. Overleden op l0juli I 848 - Poperinge.
Gehuwdop lTjuni 1802, Poperinge met PierÍe Louis Joseph van Merville Ceboren op 28 oktober 1777 Bailleul. Overleden
Geboren op 27 juni

l83J

op 20 augustus
Poperinge.
1777-1833 (Ouders : Pierre Tibère Ignace van

Merville 1734-1795

x

Aldegonde Isabelle Laurence RTJCKEBUSCH 1748-1822) en

hun kinderen

Clémentine Marie Josephine Henriette van Merwille
gehuwd op I augustus 1826 met Charles Joseph POUVILLION 1794-1871
gehuwd op I 7 jLrni I 802 met Pierre Louis Joseph van Merville 1777 -1833
1806-

l88l

DotrrrNrque BeNoïr JosepH vAN RENYNGHE DE

VOXVRIE

Ceboren op l2 oktober I 779 - St lean - Poperinge. Overleden op l9 maart 1 843 - St Jcan - Poperinge
gchuwd op 30 mei 1800 met Joséphin€ Henriette van RENYNGHE Geboren op 25 november 1773 - St Beftin Poperinge
Overleden op 26 Íèbruari 1862 - Popcringc (Oudcrs :Benoit Frangois Joseph van RENYNCHE 1729-l'799 &. Anne Brigitte
Constance Barbe TANDT 1744- l 8 I 8)
1803- /8,í 7 gehuwd,

op

7

Emma Hortense Marie Cornélie Mélanie Marie Benoite van RENYNGHE de VOXVRIE
nowmber 182l met Joseph Henri Emmanuel BEHAGHEL 1797-t?J65

Punrppp BENoir vAN RENYNGHE
Zv. Nicolaas en BULTHEEL
Gcdoopt op l5 januari I 701 - St Bertin

Poperinge. Overleden op 5 juli I 757 - Poperinge. Bourgeois fbrain de Poperinghe (1727),
l2l5i 1739) x Gchuw d op 5 oktober I 7 27, Saintomer6250(), Pas-de-Cal.tis,Nord-Pqs de
Calqis,FRANC:8, met Pétronille Henriette VALI.EE Ceborr.-n circa I705. Ovcrledcn op 12 september 1762 - Renty.62560,Pas-deCalais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE , Ieeftijd bij overlijden: mogehjkenvijze 57 jaar oud
puis hourgeois

(

Bourgeoise Í'oraine de Poperinghc

(I

727) ct bourgcoise en 1739.

Benoit Franqois Joseph van RENYNGHE
1729-1799 gehuwd op

l8 mei 1767 meÍ Anne Brigitte

Constance Barbe TANDT 1744-1818

AwNe TusnEse vAN RENYNGHE DE VOXVRIE
dv. Nicolaas en BULTHEEL
Cedoopt op 24 april l7l0 - St Bertin

Poperinge. C)verleden op l7 augustus 1744 Hoogstadc.
contrat de rnariagc: [29 novembre 1736] lsource: Publications de Ch. van RENYNGHE de VOXVRIE - Bruges l94li-1973 -
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'lablettes des Flandres) met lgnace Frangois Emmanuel YSEMBRANT. Ceboren op 20 decembcr 1714 - Hoogstade. Overleden
op 25 februari 1764 - Veurne. Echevin et ceur-Íière des ville et chàtellenie dc Fumcs. Furnes - Veurne. Echevin et ceur-frere des
ville et chàtellenie de Fumes.

Gegevens rond de fam. ISENBRANT
ISENBRANT +januari 1754 - St Bertin - Poperingc
Hij was zoon van Meester Philippe ISENBRANT x Marie Franqoise Joe FRONCHAERT
l. Gehuwd me t Maric Louise van der MAERLE
2. Gehuwrl met Marie l'rangoise CARPENTIER'r:
Zijn broers en zussen waren:
Petrcrncllc Angele ISENBRANT f 1720 &1ó90 Guillaume de VINCK //707
Jeanne Dorothee ISENBRANT t676-1719&l|697 Jcan Baptiste LOMBAERT /1óó 2- 1702 en in tl\eede hl$)eliik met t676Jean Baptist

1719 &.1107 Jan Martinus BERTEN 11730

De familie ISENBRANT
is ook terug te vinden onder naam Francois ISENBRANT, chirurgijn, Gchuwd rp 27 oktoher Ió29, Reninge met Marie
PEEL /ó/0- en hun kinderen Vincent ISENBRANT, Gehuwd rry lSjanuari ló61, Reninge, 8647, , WestVlaqnderen,
Belgique. met Petronillc van PEENE / ó40- en hun kinderen Pieter Vincent ISENBRANT Geborcn op l5 oktober I 671 Oostvleteren /ó71- huwd met Jacoba MASSELIS .1óó7- en hun kinderen
1. Franqors Ignace Emmanuel ISENBRANI x Cehuwd in 1 7 36 fiet Anne Therese van RENINCHE cf. supra.
2. Maric Isabcllc ISENBRANT

3. Michel Joseph ISENBRANT

MUNT
We kregen van archeoT de afbeelding

van de munt die werd opgegraven in
één van de kuipen.
Bij deze munten valt op dat de letter
U als U geschreven wordt en niet
meer als V. Op 17 april 1152
vaardigden de Staten-Generaal ecn
plakkaat uit waarin de zogenaamde
Brabantse Koninginne oorties iÍ
Staats Vlaanderen niet meer gangbaar
werden verklaard voor 2 duiten maar
slechts voor I duit.
Deze munt zou dus kunnen ecn
exemplaar zijn daÍ met dit plakkaat is
bedoeld.

l2l

De tàm. CARPENTIER huisvest een messagier die bepaald dikwijls zijn handtekening heeft gezet.
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Aanvulling op "170 jaar geschiedenis van een hoeve in Abele"
Martin Samyn - Sappig Jaargang lX nummer 2

-

9120L2

lsabel Decrock

Met meer dan enige belangstelling las ik in het laatste nummer van Sappig het hierboven
vermeld artikel.
De rijke geschiedenis van deze hoeve bevat informatie die ik op heden nog niet had
gesprokkeld voor mijn stamboomgegevens.
De heer Henri Decrock zou toch wel op een oÍ andere manier deel uitmaken van de
uitgebreide Íamilietak? En inderdaad, ook in mijn gegevens heb ik ene Henri Decrock ontdekt
Hij zou gehuwd geweest zijn met ene Louise-Henriette Asseman.
Hier dus wat meer gegevens betreffende de persoon Henri Decrock
van mij.

-

een verre verwant dus

Henri-Désiré Decrock werd geboren op 1-3 december 1848 te Watou.
Hij was het tweede kind (uit een reeks van vier - volgens mijn bronnen)
van Ambrosius Decrock en Catharina Duflos.
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Henri-Désiré Decrock

Zijn moeder, Catharina Duflos, werd ook
geboren in Watou in december 181-6
en zou overlijden op 13 januari 1894 te
Sint Jan Ter Biezen.
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Itrukkcrij Dupoot-Crillacrts. I'oricrirll,r

Hij had nog twee zussen en een broer. Zijn oudere zus was getrouwd met Charles Dekeyne
Na Henri werd Charles - Seraphinus Decrock geboren. Hij was gehuwd met Sophie-LydieCornelia Leblon. Zij waren mijn overgrootouders.
De laatste in de rij was Mathilde Decrock, gehuwd met Eduard Thoré.
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Henri Decrock overleed op 84-jarige leeftijd te Abele op 12 mei 1933
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Een kleine aanvulling

Enkele sÍeerbeelden tijdens de
overhandiging van de kwartierstaat aan
schepen mevrouw Loes Vandromme
en schenkingen aan het stadsarchief.
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Beste sympathisanten,
Je ontvangt alweer het tweede nummer van ons jubileumjaar. Het is volledig gevuld met een
artikel van onze duivel doet al, Henri. We konden en wilden het artikel niet in twee delen
publiceren waardoor een aantal andere zaken doorgeschoven worden naar volgend jaar.
We doen er dus nog een jaartje bijl Op naar jaargang 11.
ln de loop van 2013 konden we in 'ons' stadsarchief een nieuw medewerkster venrvelkomen.
Sofie Gouwy begeleidt de archiefbezoekers en inventariseert via Probat het archieÍ.
Dat wordt zeker een werk van lange adem.
ln juni werd voor de eerste maal een schenkingsmoment georganiseerd door het stadsarchieÍ
Alle schenkers van het voorbije jaar werden officieel ontuangen en een kleine tentoonstelling
van documenten werd tentoongesteld in het archief. Alweer enkele meter archief in het depot
die ter beschikking van de onderzoekers staan.
Bij deze gelegenheid konden we de kwartierstaat van schepen Loes Vandromme
overhandigen.
3L9 personen in nruaalf generaties: een mooi resultaat van o.a. Henri Vandenberghe en
Jacques Destailleur.
Met een groepje "vrienden van de derde dinsdagavond" werken we nu al enkele jaren ons in
het zweet. Op deze avonden helpen we sorteren, inventariseren, herverpakken, verplaatsen
enz.. Alvast bedankt aan de vrijwilligers. Bedankt Tijs voor het drankje achteraf om het stof
door te spoelen.
Webmaster Jean Boidin plaatste na de klappers een deel akten online .
Er werd begonnen met de parochieregisters van Watou en een deel van Westouter
Ook een deel van de burgerlijke stand is al consulteerbaar via onze website.
Het kan de onderzoekers maar ten goede komen!
Zie http://arch-poperinge. be/
Het digitaliseren van de bidprentjes loopt verder. Dankzij enkele nieuwe vrijwilligers is er flink
wat schot in deze zaak gekomen.
ln het archief zijn nu reeds 25.000 bidprentjes digitaal raadpleegbaar. We bekijken nog hoe en
welke we online kunnen brengen.
Tot slot gaan we de verzameling rouwbrieven verder aanvullen.

Op 26 en 30 december klasseren we de nieuwe aanwinsten, Helpende handen zijn altijd
welkom in het stadsarchief van 8 tot 17 uur.

Alvast bedankt en tot volgend jaar
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ABONNEMENTEN

Lessen oudschnft 20[

Een abonnement op Sappig bevat 2 nummen per

AGENDA

jaargang, samen ongeveeÍ 80 pagina's.
Een abonnement kan u bekomen door een eenvou-

. dinsdag 03 september 2013: om 20 uur,

3

dige overschrijving.

Stadsarchief Poperinge, les oudschnft.

De abonnementsvoorwaarden voor onze tiende jaargang zijn:

. dinsdag 0l oktober 2013: om 20 uur,
Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.

. dinsdag 05 november 2013: om 20 uur,
Abonnementor België:

Stadsarchief Poperinge, les oudschrift.

0,00 euro overschrijven op rek. 738-0059 | 62-1 4,
t.a.v. De Vrieuden van het Poperings Archief vzw,
Vlamertingseweg 8, 8970 Poperinge (Reningelst),
met vermelding van "Tijdschrift SAPPIG - lidgeld
1

20t3".

WEBSITE

Abonnementen buitenland:
15 euro overschrijven op BE94 7380 0591 6214,
BIC nummer is: KREDBEBB, t.a.v. De Vrienden
van het Poperings Archief vzrv, Vlamertingseweg 8,

8970 Poperinge (Reningelst), met vermelding vaÍI
"Tijdschrift SAPPIG - Iidgeld 2013".

statistieken
arch-poperinge.be

ARTIKELS

Jaar 2013

Geabonneerden kunnen bijdragen aan het succes vem
deze publicatie.

Hebt u een idee om dit verzamelwer§e nog interessanter te maken of wil u uw eigen kwartierstaat gepubliceerd zien, dan kan u bij ons terecht.

Top maand februari

De redactie zou het wel op prijs stellen dat u uw artikel

2013 - l/2 jaarlijke statistiek

op CD-rom plaatst, opgemaakt in Word
Open Offrce, met een bijgevoegde

of

uiprint.

Unieke bezoekers : 497. aantal bezoeken: 1270
Pagina's: 45701, hits: 3461, bytes: 18.06 CB

Unieke bezoekers : 497, aanlal bezoeken: 1270
Pagina's: 45701, hits: 3461,

.

byes: 18.06 GB

Gelieve de evenluele illustraties in JPG- of TIFF-for-

Unieke bezoekers : 3461, aantal bezoeken: 8536.

maat te bezorgen. U kan uw artikel ook zenden naar:

Pagina's:45701, hits: 1620134, byles: 105.19 GB

vpa.sappig@gmail.com
De auteurs en niet de uitgever zijn verantwoordelijk

Nieuw op onze site:

voor hun bijdragen en eventuele illustraties.

Uit de parochie registers: akten van Watou.
Burgelijke stand van groot Poperinge tot 1810

VRAAG &ANTWOORD

ln voorbereiding

Hebt u wagen of opmerkingen i.v.m. met ons tijd-

Burgelijke stand van groot Poperinge tot 1820.

schrift, genealogie ofgeschiedenis in het algemeen.
Stuur uw vraag en adres door via e-rnail ofpost.
Wij publiceren uw vÍaag gÍaag in ons tijdschrift.

Ter studie:

:

Verdere uitbreiding van de bidprentjes
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