Editoriaal

We zijn fier op wat de voorbije jaren al werd gepresteerd.
In onze herinnering zien we hoe we uit de kelders zijn gekropen. Recent, in de gemeenteraad van
augustus 2014, keurde men de behandeling goed van de vochtige muren van wat in de vorige eeuw
het stadsarchief was, en nu de toeristische dienst. De loopgraven, tranchées waren het, waar we de
eerste stappen in de paleografie hebben gezet.
We mogen echter onze bezigheid niet synchroniseren met de Eerste Wereldoorlog. Het kan bon ton
zijn met die oorlogshype mee te doen. Maar hoelang duurt zo’n hype? We zijn van een duurzamer
soort.
Onze veldwerkactiviteit gaat al een tijdje mee. Onlangs kwamen we tot de vaststelling dat de VPA het
levenslicht zag ongeveer in het geboortejaar van de huidige stadsarchivaris.
Comilitones gaudeamus, vrienden wees content.
Als lezers hebben jullie ons lijfblad - te zien aan jullie abonnement - als reisgenoot nuttig en bruikbaar
genoeg gevonden voor de speur - en veldzoektocht naar de roots.
Met ijver en zucht naar nuttige informatie was onze papieren aflevering hopelijk boeiend. Telkens
hebben we gepoogd om de onbetreden paden te ontsluiten uit de periodes waar nog zo weinig
toegankelijk was: de spreekwoordelijke muur van de processen, je kent ze ondertussen al een beetje,
de krant van de 16e, 17e en 18e eeuw.
Ondertussen gingen we de digitale weg op. Nagenoeg dagelijks zien we ons stadsarchief de recentste
geschiedenis naam geven op Facebook.
Onze gratuite gastvrijheid biedt serverruimte aan Do’s Gazette en de recentste all-in one geschiedenis
van Poperinge: de jaarboeken. Vele snuffelaars kunnen een groeiend aantal - voorlopig duizenden tijdrovend ingescande bidprentjes bekijken op de huis-, tuin- en keukensite arch-poperinge.be.
Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Verheugen we ons nu we bij de jonckheid behoren.
Verheugen we ons in deze tweede jeugd. We weigeren de pessimistische slogan. Nee! Après nous
NIET le déluge of après nous NIET les mouches. Nee! Na ons mag de wereld niet vergaan. Nee! De
rerum novarum, deze nieuwe dingen, zijn het begin van, het ontpoppen van de Vrienden van het
Poperings Archief, een nieuwe jeugd start heden.
Opnieuw this day is history.

H. Vandenberghe
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1714
300 jaar na datum: Dé Gazette.
H. Vandenberghe
Lezen in de Historische kranten is een boeiende bezigheid. Je ontdekt er het wel en het wee. Naast
de goedkope niemand uit de goegemeente dienende sensatie is de gazette wel een manier geweest
om spiegel der geschiedenis te zijn. Vanuit dit idee resumeerden we één maand uit 1714.
De processen in Poperinge zijn mijn lievelingsparcours. Eerst en vooral omdat die toch een bron
zijn van wat des menschen is. Begrijp me niet verkeerd niet alles wat uit de pen vloeide is pure
waarheid. Ik zweer niet bij de sententie1, noch bij de sensatie. Er zijn heel zeker – en de geschiedenis herhaalt zich – advocatenstreken tussen de lijnen en in het wit van de letters. Denken we maar
op Het vonnis. Processen hebben ook de neiging om het volksgericht te voeden. Maar wat ze niet
hebben is dat ze zoals alle leger en soldatenverhalen veroveringen en plunderingen, generaals en
machtsontplooiing als enig historisch tafereel aan het papier zijn toevertrouwd.
Processen tekenen en illustreren – gelukkig – de meest verscheiden sociale domeinen.
Nog een waarschuwing er zal dus wel her en der in de cluster wat fictie vermengd zijn met de getuigenissen. We worden dan ook steevast door de reproche of het antwoorde van de verweerder
erop gewezen dat de aantijging frivool2 en/of injurieus3 kan zijn, onghefundeert of malicieus.
Soms is er een verwijzing naar een blz. uit een ander boek: de boeten, de deelloten of de weezerij.
We laten dit speurwerk voor de eventuele hongerigen
JANUARI

02.01.17144
Commerce
Jan Baptist RYNGAER verzet zich tegen de wed. van Jan BOLLAERT, Mechelyne SANSSEN.
Het gaat om bier, stoffen (étoffe) en oosterse hammen. Dezelfde dag vernemen we dat Jacobus
BOSSAERT 334 ponden 13 schellingen vordert van de weduwe BOLLAERT voor de hoppe die
hij geleverd heeft aan Jan BOLLAERT.
Een inwoner van Pollinckhove, Jan DECLEANNER, leverde een merrie aan Hendrijck DE WAELE. Hij sleept hem voor de rechter om de betaling van 43 p. 4 schelle.
04.01.1714

François BEEKE doet Christiaen BERVOET een rechtszaak5 aan. François Jaecques BOUCKHOUT - bekend persoon in Poperinge - is zijn procureur.
08.01.1714

Lucas DEROO eist de betaling van een partie schorse. De onfortuinlijke weduwe van Jan BOLLAERT zit opnieuw in de banken.

1
2
3
4
5
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Sentensie: uitspraak van de rechter. Er zalt toch af en toe de neiging om ter exemple, als voorbeeld van wat menkan oplopen als
men zo'n feite stelt. Het volksgericht was (en is?) concurentieel met brood en spelen.
Frivool: fantasierij.
Injurieus: beledigend.
De data zijn - in algemene regel - afgeleid van de oproepingsbrief.
Vaak staat er in het document zoals ook hier: bepalen van volume en kosten. Wat dit betekent is vaak niet onmiddellijk duidelijk:
een onbetaalde rekening, een obligatie ...?
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09.01.1714

BROUCKE en LIEBAERT nemen het als toenmalige advocaten weer tegen elkaar op in verband
met een vantise contre la bonne reputation du demandeur, Jean VAN PEPERSTRAETE. Jean is
gekwetst in zijn goede naam in verband met zijn graanhandel. Hij eist “reputatie schade”. Het document van januari geeft de kosten van alle tussenkomsten in de procesgang, rolle van de kamer
F° 96v°. Nicolaas WATERLEET is daar niet mee akkoord.
10.01.1714

Jean Baptist TACK herdaagt Jan Louis PENNEMAN voor de camer. Jan Louis moet nu eindelijk
eens afkomen met zijn antwoord. Het document verwijst naar 10.12.1713.
11.01.1714

Frans ORBELIN wordt door een zekere DE CHARTRES, een koopman die vroeger in Veurne
woonde maar nu in Bergen Sint Winnox, opgeroepen om 40 gulden te betalen. Het blijkt dat Frans
zoveel heeft betaald aan DE LAFONTAINE voor brandhout, nl. 400 bundels fasseel6. Het
brandhout werd niet geleverd. Hij wil dus dat geld terug. Daar hoort ook de hoed bij die er als
geschenk was geleverd.
De baljuw riep opnieuw Pieter BABELARE7 op.
De weduwe van Jan BOLLAERT komt in aanvaring met Joannes VERBRUGGHE om de levering
van 1500 bundels hooi. Wordt vervolgd.
13.01.1714

Jean Baptist DEPOURS klopt eveneens aan bij de wed. BOLLAERT voor de rest in verband met
levering van boter en hoppe. Wordt vervolgt.
Op diezelfde dag verlangt Lucas DEROO antwoord,
15.01.1714

Pieter VERBURGH heeft ook boter geleverd aan de weduwe BOLLAERT. Ze hebben echter ook
een obligatie gemeen.
Jan BEHEY, een Watounaar, moet ook zijn boter betaald worden door de wed. BOLLAERT.
Pieter DECALF eist de vergoeding voor de verkoop van een koe aan Heyndryck DEWAELE.
De weduwe van Jean Baptist DUFLOCQ vraagt aan Jaecqueline DEPUYDT opnieuw om zich te
verantwoorden.
17.01.1714 – 11.08.1714: Het proces van de maand.

Voor het goede begrip hier vullen we de gegevens aan die verder in het jaar te vinden zijn.
We beginnen zicht te krijgen over de aanklachten tegen Mechelyne SANSEN, de weduwe van Jan
BOLLAERT. De verschillende documenten over dit proces uit het jaar 1714 resumeren we hier.
Aangezien ze niet alles zal kunnen betalen vragen de schuldeisers beslag op haar goederen. We
lezen over het jaar heen.
Uiteindelijk zitten er in het pakket heel wat betrokkenen. Er is een document met handtekeningen
6
7
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Fasseel: bundeltje brandhout cf. Latijn Fascis.
Bij de herdagingen wordt enkel vermeld dat de tegenpartij moet komen antwoorden.
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van Jan BEHEY (bij zijn handtekening – vier lussen), Frans QUAGHEBEUR, Pieter KESTIER,
Antone BUTAIJE, Pieter STAMPER, Jan GRIMONPRE, Pieter SCHERRIER, Jacobus
BOLLAERT, Christiaen PUIJDT, Joannes VERBRUGGHE – Florense DEROODE, Cathelijne
wed. VAN NEUFVILLE. Omdat er zovele crediteuren zijn wordt er gevraagd om te mogen
oproepen ter bretesque zonder iedereen afzonderlijk op te moeten roepen.
Daarom werd François Jacobus BOUCHOUT, practisien, aangesteld om de goederen als curator te
regieren.
De verweerdereghe, wed. BOLLAERT noch latiteert noch ghevlucht, ze is teenemaele ghefallieert
en insolvent, notoria bon egent probatione - het is met andere woorden genoeg bekend. Daartegen zal Mecheline stellen dat ze niet bancquerouture is, ghelic sy seer bedectelick schynen te
willen doen gheloven. Het feit dat ze niet vluchtte haalt zij ter contrarie aan als bewijs. Ze kunnen
de goederen verkopen, maar waarom moet er daar een curator voor zijn.
In de triplicque goochelt men met de wetgeleerden VAN LEEUWEN en MATTHEAS over het
mogelijks frauduleren door curatoren en rond het bekend frauduleus failliet van de
verweerdereghe bekend tot in Ieper, Valencienne, Veurne, en Rijsel waar ze blijkbaar ook zaken
deed. Op een bepaald moment durft Jan BEYT te stellen dat ze driemaal meer schulden heeft dan
goederen. Aan de andere kant stellen meenighe van crediteuren de portee van hunne pretentien
considerabelick hoog zodat ze komen te surpasseren de weerde van haer huijs en de rente.
Ze zit nu in haar huis met meubels van haar zoon.
Quia periculum incidens in mora om te verhinderen dat het te laat was heeft Joannes
VERBRUGGHE mogen saisieren - aanslaan - toen haar failliet alree was ghespargieert onder de
casselrie van Veurne.
Met al die gegevens verdedigt BEHEYT dat hij mag een curator aanstellen dat versouck niet en is
wederlegghelick
Op 21.1.1714 gaf Nicolais OVAERE in leeninghe ende ghebruycke drie buffettaefels, een
cleercasse, een dresse, ses ijdel ledicanten ende vier hondert fagooten met de uitdrukkelijke
bedoeling dat niemand die zou kunnen aanslaan.
Om tegen de vermeende deskundigen in te gaan zegt de tegenpartij dat Simoen VAN LEEUWEN
die als rechtsdeskundige wordt genoemd een forensische censura is, m.a.w. hij kent onze
wetgeving niet en toch zegt hij duidelijk dat er een curator kan aaagesteld worden enkel als de
betrokkene zijn goederen afstaat (cessie) en als de persoon zich verbergt of gevlucht is. Trouwens,
de andere rechtskundige, MATHEUS, vermeldt enkel de mogelijkheid als de persoon gestorven is
of als de actrice haer wegghemaeckt heeft. Het feit dat men de curator bewaerder noemt wijst erop
dat het moet gaan over verlaten goederen.
Onze eigen wetgeving zegt cap. 12 art 4 dat er een curator mag zijn wanneer de persoon in kwestie
latiteert of vluchtigh is. Ze is bovendien ceurzuster en moet niemand hebben om haar recht te
diffenderen. Ze bezit haar herberg, ze is koopvrouw van hoppe en schorse. Ze doet facteurie van
boter, ze tracht iedereen te betalen en gebruikt haar winst voor haar schulden. Ze heeft zelf de
laatste tijd veel boter en schorse verkocht, dat is verre van een persoon die zich verbergt of
gevlucht is. Dat ze ook schulden vergoedt is te bewijzen door het feit dat ze meubels heeft laten
saisieren door Antoine BUTAYE. Pieter KESTIER heeft van zijn 35 ponden parisis reeds vier
ponden betaald omdat hij er zoveel verteerde in de herberg. Hij profiteerde daarbij nog 27 ponden.
Er is dus bijna niets meer over. Ook Jannes VERBRUGGHE is vergoed.
Die Joannes woonde twee drie uren van Poperinge en hij had in het Veurnse gehoord - maar kon
dit niet certifiëren omdat de zegsman het niet wou – dat er dreigend failliet was van de weduwe
BOLLAERT. Hij vroeg - bij hoogdringendheid - om de goederen aan te slaan. De acte van panding
werd uitgevoerd door LANSWEERT, schepen te Poperinge. Sr. Nicolais GAULLIE, gehuwd met
Anna VAN DE WINCKEL, rechtsweer van Jan Baptist VAN RENINGHE, schepen van Poperinge,
was aanwezig bij het request van Joannes VERBRUGGHE, brouwer van Hoogstade (rek. 1713).
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De ghesaissierde goedijnghen werden verkocht.
Tegengesteld weer aan de partij van de weduwe BOLLAERT zegt de verdediging dat men niet
vluchtende moet zijn om bankroet te zijn. Als de schulden die te voorschine commen remarquablel
overwassen de goederen van den debiteur dan is het genoeg om openinghe te gheven aen de
curatele ende curateur bij justitie te etablisseren. Quando debitor est oberatus – door de grote
becommertheyt van dien
Na een bladzijde discussie over limitatief of exemplarisch met de wet omgaan stelt men dat er hier
een curator moet zijn omdat de schulden zo manifest groter zijn dan de goederen. Dat maakt de
situatie van de schuldeisers stresserend. A priori als er zoveel schulden zijn moet men handelen.
Als men in andere gevallen al sequestreert voor kleinere zaken, waarom hier dan niet met een
curator werken,
Als er geen curator komt dan is er veel plaats voor fraude bv. een schoonzoon die meespeelt en
door de gratificatie van een van de crediteuren fraudeert. In de tekst lezen we: om zo de fraude te
connen decken ende sustineren bij middel van hunne oppositie aen de curatele. Trouwens als het
zo zou zijn dan moet die weduwe, omdat er versweghen ofte ghecacheert is, crimelick vervolght
worden ende ghestraft wesen als eene openbaere dieveneghe met de coorde.
De coopdag op 24 januari 1714 gebeurde op de Ieperdamcouter
De rekeningen lopen op o.a. hoppe, schorse en boter - de schuldeiser jan. 1714 zijn dan reeds wed.
Pieter STAMPAERT, Frans VANDROEMME, Pieter PRIEM, Pieter KESTIER en Francois
QUAGHEBEUR
In een ander document gaat het later om Jan SIMON, Ieper, Pieter DE MU, Charles GRIMAUX,
de wed. DE NUL, GODINOT enz. Het gaat om een wisselbrief aan een koopman van
Valenciennes. François Dominique DUWEEZ. Wisselbrief 4.06.1712. François MULLIE,
koopman uit Rijsel.
We lezen in het koopdagdokument dat het gaat om de herberg DE SWAENE
Op de vaute: een buffettaefel met taefelcleet, zeven salette8 stoelen, twee pluymen bedden met
hoofteinden, een groen behangh becleedende de drie coutsen9 en maltrasse, een paer laeckens,
twee mocquetten10 stoelen, een schilderye repesenteerende Onse Lieve Vrauwe boodtschap, twee
ander het eene representeerende Onsen Lieven Heere ende het andere O.L.Vrauwe, drie
biercannen met hullen, twee branders, een tinnen waeterpot, seven paer slaeplaeckens, een casse,
een paer oircussens met flouwynnnen daer aen, een mocquetten rabbat11 aenden aert, twee en
twintigh servieten, acht fluwynen, seven dwaelen, het behangh van gouden baren aen de meuren
van selve vaute.
In de keucken.
Vier galeysche12 biercannen met noch twee minder galeyssche cannen al ghedeckt, ses galeysche
cannen een blecken bassin, een glasen lanteerke, een tasse, twee cokers met vijf brootmessen
daerin, een dressoir13, thien steenen ghedeckte cannen met vier pullen, een galeyschen bloempot,
een ijseren croone, een rooster, een lanteerne, een orlogie aende aerdt, elf tinnen platteelen14, een
tinnen commeken, een tinnen waeterpot, noch een rooster aen de aert met noch eenen wat minder

8
9
10
11
12
13
14
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Salette zal wellicht wijzen op het feit dat die in de gebruikszaal werden gebruikt. Salette zal wel een verkleinwoord zijn. Dit zou
er ook kunnen op wijzen dat het om de onthaal of bevoorrechte locatie – het salon – was.
Coutse: Kil. koetse, mnl. coetse v. “bed, sopha” evenals mnd. kûtze, kûsse v. “id “ van fr. couche komt (van coucher; vgl. bij
koest); bed. Het bekende hemelbed.
Mocquette. Deze stoelen waren wellicht overtrokken met wol “étoffe de laine qui se travaille comme les velours“ aldus de Franse
woordenboeken.
Rabbat: Bij De Boo “het rabat aan de kave”. Een smal doek dat horizontaal hing aan de schoorsteenbank. Hier met dezelfde eigenschap als voetnoot 7.
Galeisch: gleiswerk.
Dressoir: buffet zonder bovenbouw.
Platteel - plateel: fr. plateau. Platte schotel, schotel.
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een kuyssche15, een ijseren lepel, een ijseren hanghel16, een tanghe, een schuymspaen, een
vierketel, een tinnen canne, twee tinnen wijnpinten, drie tinnen port assieten17, veerthien tinne
talliooren, twee ijseren baeren met haecken diendende voor yserwerck in aert, twee blecken
couverten18, drie blecken trachters, met een ghelycken waijer, een leer blaesbalghxken, een tinnen
haelf pinte, twee tinnen middekens, twee haelvekens19, drie mostaertpotten van tin, twee tinnen
soutvaeten, noch een tinnen waeterpot, een handtcleet rolle20, een spit, een brander, seven keucken
stoelen, een keersebalde21, soutlaede, een ront taefelken, den toogh, een vierijser, een
pluymenbedde met gelyck hoofteinde, een groen sarse22 met een paer laeckens, de gordijnnen
aende de coutse, vier ijser butter booren23, een tinnen lijmonaedelepel, een lijf, twee cleermanden,
seven metaelen candelaereen, een eeren24 lampte, een eeren schuymspaen, twee recaussoirre25, een
grooten eeren hulle van een marmytte, een eeren casserolle, een eeren slagh ketel26, een eeren
plaete, een eeren marmytte met twee ghelycke cleene casserolleken, een fruytpanne, een mosquet
met een forquette, een blaesen, eenigh aerdewerck soo potten als pannen ende andersins een salat
mandeken ,een steene oliecanne, een carbaes27, een ijseren braedpanne, een blecken coelvat, een
bouteillie, differende wijn en bierglaesen ende een potijser met pluysijnghe28.
In de platte camer
een buffettaefel, een schaillie taefel sonder voet, drie houten schilderijekens met noch twee wat
minder, drie meerder schilderijen, een partij gouden leren (?), een groen behanck becleedende
twee coutsen, een taefelcleet, veerthien stoelen, twee pluijmen bedden, een pluymen hoofteinde
met twee strooijen hooftenden, een groen ende eene witte sarse, een spieghel, de twee coutsen, een
ijseren verbrander met een gordijnne roede.
Op de voorcaemer
Een lit de camp29 met een pluymen bedde ende ghelijck hoofteinde mitsgaeders een strooijsack,
een paer laeckens, een witte sarse, een buffettaefel, drie posteurkens gheschildert op hout met een
ghelijck hondeken, een rabat aen aert, ses beeldekens, twee ijseren gordynne roeden, een plancken
laede, een taefelken minder als den eersten, een banck, een coutsken met behangh, zes cleen
moleurkens30.
Op de camer boven de keucken
vier stroysacken ende coutsen met eenen met caf ghevult, vier groen behanghsels aen de coutsen
met de ijseren roeden ende rabbatten, een buffet taefel ,een schabelle31 banck, seven stoelen, een
ijseren brander, een groot taefereel met sevvn cleene waaervan vijfve sijn met glas overdeckt.
Op de voorsolder van de vaute
een partij ghebonden hoy consisteerende in omtrent de drie hondert.
Op de solder ter straete
Een raeme met glas, een houten moleure, ses cleermanden, een waefelijser, een ijseren
15
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Wellicht roest?
Hanghel: hangijzer.
Port assieten: Uit fr. Assiete: bord. Port assieten: draagstellen om de borden te klasseren.
Couverten: Datgene waarmede eene tafel ten behoeve van iemands (deelnemen aan een) maaltijd bedekt is en vervolgens: een
aan een maaltijd deelnemend persoon. (WNT)
De klassieke maten van de drank die in de drankgelegenheid werd aangeboden.
Handtcleet rolle: handkleed, handdoek, fra. essuie-mains (DE BO 356 a [1892])
Balde: niet teruggevonden. Wellicht bankje waarde kaarsen op stonden.
Sarse: deken.
Boterboor: Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) omschrijft de boterboor als volgt: Eene boor, bestaande uit eene
lange, holgegroefde, halfronde, houten of metalen buis, van boven van eene kruk of een ring voorzien, dienende om – tot op den
bodem in het vat gestoken, rondgedraaid en met boter gevuld er uitgehaald zijnde – de boter te boren.
Eeren: uit aarde, aardewerk.
Recaussoirre: ?
Slagh ketel: ketel om water te putten.
Carbaes: armkorf, Fr. Cabas.
Pluysynghe: kleinigheden.
Lit de camp: veldbed.
Moleurke: Nu zijn molures sierlijsten. Hier gaat het wellicht ook om lijsten.
Schabel: voetbankje.
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braedpanne met ijseren brander, een ijseren pot sonder hanghel, een ghebroken cooperen blaeser,
een ijseren fruytpanne, een coutsken.
In de kelder
Drie gontieren32, twee cannen vol bier met het marcq Sieur Pieter VAN DEN AMEELE
In de stallijnghen ende op de bolletrae
Omtrent een duyst fagooten volghens de declaratie van de wed. BOLLAERT, de haever kiste, een
hoopken eiken fasseel, een houtten seule met ijzeren houppen, een troch met noch eenighe ander
minuteijten ten huyse ende hove sijnde mitsgaeder alle de voorder goederen ende effecten die den
selven wed soude connen toebehooren alhier besonderlick niet ghespecifieert .
Ghesaisiert 18.01.1714 - op 27.01.1714 nog eens genoteerd voor wie ze in beslag namen. Het gaat
nog duidelijk om de Swaene, oost FEROU, zuid de Ieperdamcouter, west Pieter VAN DEN
AMEELE, noord eveneens FEROU – vermeende bancqueroutiereghe.
17.01.1714

Pieternelle BERTEN, weduwe van Rafael MARCY gaat met haar advocaat Andreas
VANDENBERGHE haar rechten opeisen tegenover Nicolas TEERLYNCK.
Op de dezelfde dag eist Pieter HEINDRICK dat de sententie, de rechterlijke uitspraak, zou
gebeuren in de zaak die hij heeft tegenover Charles Bertin BUTSEL, baljuw van de stad. De tekst is
niet meer leesbaar. De letters zijn amper te onderscheiden.
Benedictus LAVA heeft twee dagen peertheure geleverd aan Louys SMOLDER33.
18.01.1714

Adriaen VAN CASSEL, de molenaar van Abeele en zijn
cnaepe werden op een zondag gevat door BROCK en
BEECKAERT op de weg van tswinlandt naar trood cruys
met (syn) peerdt op de voetwech, met andere woorden ze
waren aan het werk. Hij betaalt 6 p.p. 10.01.1714. Oproep
18.01.1714. Ze constateerden zijn strafbaar feit neffens het
coorenstick van den proost.
Wat er strafbaar was moeten we in de placaeten lezen.
ZONDAGSRUST
Er zijn nogal wat molenaars die zich niet aan het reglement
hielden. Verder in de bundel zien we dat er een uitzondering
bestond. Je kon nl. aan de pastoor een briefje vragen om wel
op zondag te mogen werken. De staat volgde hier een kerkelijke wet. In de 5 geboden van de Kerk stond Heilig
steeds de dag des Heren. De catechismus schreef in deze
voor dat men de zondagsrust moest eerbiedigen.
In de commentaren schreef men dat men de dag des Heren34
- de zondag - moest heiligen, m.a.w. naar de eucharistieviering gaan. En om er naartoe te kunnen gaan diende men tijd
vrij te houden. Deze regel werd in dit convenant nog sterker omschreven door het feit dat men er
op zijn zondags moest uitzien, zo gaf men getuigenis en was men stichtelijk . Men zette anderen
aan om zijn zondagsplicht te vervullen en men vermeed anderen te denken dat het ook anders kon.

32 Gontier: de ton waarin het brouwsel te gisten ligt (lageren), aldus kenners van de stiel.
33 SMOLDER heeft voor zover we uit andere documenten kunnen afleiden een dienst in verband met de stad.
34 Voor de moslim is dat de vrijdag, voor de Jood is dat de zaterdag (sabbat, zevende dag).
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De mens heeft rust nodig. Dat zou dus ook op een andere dag hebben gekund, maar de bijzonderste bedoeling was wel de heiliging van de zondag: de
dies Dominica, de dag van Heer, de verrijzenisdag.
Deze regeling werd uitgebreid tot de gehele zondag. We
zouden kunnen denken dat het enkel ging om de viering
van de eucharistie. Ouderen onder ons weten dat er nog
zoiets was als de Vespers. Het deel van de brevier dat de
priester iedere dag bad was ook voor de gewone gelovige
aangeprezen. Dit deel van de getijden zong men in de namiddag. Het kloosterlijke psalmen bidden dat met de vespers wordt aangeduid gebeurt rond 17-18 uur, naar het
Latijn vesper: avond.
In het convenant dat ook Poperinge ondertekende met het
bisdom Ieper lezen we dat het in feite ging om een restaurerende beweging. Toen vocht men ook tegen de ontkerkelijking35.
Ghemerckt de cleene gheneghenheijt die men bezit totter
frequentie van de kerkelijcke diensten, sonderlijnghe van
hoogdaeghen, sondaeghen ende heylichdaeghen een
groot deel van de volcke niet en onderhout met sulcke devotie eere ende gheoorsaemheijt als naer gheboden als
naer heeren godt almachtigh ende ordonnantien van
onse moeder de heylighe kercke ende placaeten sconinckx ... tot groote onstichtijnghe van de goede en godtvructighe lieden ende vandaer deure men lichtelijick soude verwecken de gramschap ons voorseyde heere godt in dese benarde ende oproerighe tyt van oorloghen, tweedrachten ende ketterien
daertoe ghehadt thebbene goede en vruchtbarige vermaen van de eerweerde heere ende geestelicke vader mijnheere de bisschop van Ipre ende de pastooren van de parochiekercken maeken ende
statueeren bij dese voor gedeurighe statuut ende decreet de pointen ende acten naervolghende dat
alle brouwers haerlieden werck soo beschicken souden odat sy den heiylighen sondagh niet en belemmeren noch draf ofte bier uytleveren ... dat sy oock onderhouden sullen op ander heylighdaeghen soo verre dit doenlick es beschickende voorts op de selve heylighdaeghen heurlieden
noodelick werck met besloten dueren ende sonder hemlieden te vertooghen op de straeten ofte int
openbaer in haerlieden werckcleederen om so iemant te gheven oorsaecke van ontstichtijnghe op
paine ende boete van ses ponden parisis.
L Liegeois 1714.
Omtrent de binding tussen kerk en staat is al heel wat getokkeld. In Poperinge was er een aparte
binding omwille van de connecties met de abdij van Sint Omaars. We vergissen ons wel als we
geen rekening houden met de relatieve afhankelijkheid. Het geciteerde convenant verwijst naar het
bisdom Ieper. Het reglement over het zondagswerk was duidelijk vanuit de wereldkerk gedirigeerd. Ouderen ons ons kennen wel nog de vijf geboden van de Kerk die als annex aan de tien geboden bij het gebruikelijke gebedenpatroon hoorde.
Wat de Roomsgezindheid van Poperinge betreft moeten we zeker ook wat onderscheid maken in
periodes. Wellicht was de zestiende eeuw sterker wat de wrevel tegen de institutionele bevoogding
vanuit de religie betreft. Poperinge had toen uitdrukkelijke banden met Sint Omaars.
De reglementering is zoals blijkt vrij gedetailleerd.
Jacobus BOSSAERT herdaagt 18.01.1714 de wed. Jan BOLLAERT
35 Er zou een hele studie kunnen gebeuren rond ontkerkelijking en secularisatie. O.i. gaat het hier specifiek over het eerste.
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Pieter SCHERRIER, Jan BEHEYT, Jan VERBRUGGE zijn crediteur in de zaak met de wed. Jan
BOLLAERT. Tegenspelers zijn Joris SCHREVEL, sr. Nicolas GONTHIER, Lucas DE ROO en
Jan Baptist DE POURS.
Het begint scherp. Die wed. BOLLAERT is insolvent. Ze is gefaileerde coopvrauwe. Kort gezegd
ze is best gehouden een ende van u. Het is absolutelick gherequiriert de curatore bonis (over wat
in het recht staat over curatele) haar in het oog te houden..
Tegenantwoord: een curator is niet aan de orde. Dat gebeurt zelden in andere gevallen. Er zou te
veel geld aan de verhandeling verloren gaan. Dit moet alleen als het goed verlaten is, aan vreemden behoort of stilzwijgend door beide partijen wordt achtergelaten. Dat is hier trouwens niet het
geval de wed. is hier aanwezig.

De binding met de kerk was indertijd ook sterker omdat
men inzake ongevallen verzekering en verzekering tegen natuurrampen helemaal niet seculariserend dacht... Zie hiernaast Krombeke
1944.
16.01.1714

De wed. Joris SCHREVEL heeft het ook over het
deel dat toebehoort aan koopman Jan Simon van Ieper. (ins36. 16.06.1714).
17.01.1714

Pieternelle BERTEN versus Nicolas TEERLYNCK.
In dit proces gaat het een jaar lang over een borg bij
de levering van een paard.
Op die datum daagt ze TEERLYNCK, overtuigd
van haar voordeel. Later vinden we terug waar het
om gaat. In de marge van het proces over een paard
moet er een borg zijn. Andreas VANDENBERGHE
nots publ37. te Poperinge regelt de borgstelling. Demelle Pieternelle BERTENS is de weduwe van Sieur
Raphaël MARCY. De borg komt van Louis DE
PLACKER, dit ter presentie van Jacobus VANDEN
BROUCKE en Pieter LAUWERENS.
In een Franse acte van Demelle Pieternelle BERTENS reageert ze tegen Nicolays TEERLYNCK,
gehuwd met Barbele GODDERIS (oppositien
185v°).
Op 08.10.1714 is er een tussentijdse uitspraak geweest omtrent een paard - cheval et equipage dat Jaequemyne DE RUDDER is komen halen voor Jacobus X. Resultaat: VANDENBERGHE
debatteert met LIEBAERT. Ghetaxeert ende gemodereert dit volume van costen door Ignatius Laurentius PROVENTIER en Antonius DAUSY 11.02.1714. Op 24.11.1714 verweert Nicolays zich
36 Ins. : insinuatie, gebruikelijk de oproeping.
37 Notaris publicque.
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tegen de weduwe MARCY. Hij moet staet ende volume overlegghen . Hij is nl. Ghecondemneert
18.10.1714.
Pieter HEINDRICK verdedigt zich tegen de baljuw Charles Bertinus BUTSEL.
Pieter was op straat zonder licht na de avondklok. Hij moet 3 p.p. boete betalen omdat hij na la cloche de la retraite nog op de petite place was zonder licht. Het proces duurt blijkbaar al een tijd
(05.1711). BROUCKE en LIEBAERT (verw.) en twee sergeants, André GARCY en Nicolas
FRANCOIS, worden in de loop van de procedures vermeld. Datering: 27.01.1714 .Er is zoals vaker geen resultaat van het proces in de acte genoteerd.
Louys SMOLDERS is ook genoteerd als de man van de wet die vaak optrad om via een papiertje
de mensen te dagen. Hij moet verschijnen om te horen dat hij moet betalen voor huren van een
paard voor twee dagen. Of dat om zijn eigen akker te bewerken was of om een opdracht van de
stad uit te voeren weten we niet. Bij die gelegenheid wordt het insinuatiedocument (de oproeping)
getekend door Frans CARPENTIER.
18.01.1714

Adriaen VAN CASSEL - reeds vernoemd - heeft de zondagrust niet geëerbiedigd. Boete 6 p.p.
Pieter BEUN reed met een wagen en twee paarden op de wech naar de coutermeulen op
25.10.1713. Dat kost hem 6 p.p. Aan het bedrag te zien wellicht ook om die zondagsrust. Op het
zelfde billiet wordt hij gedaagd omdat Pieter BELGRAM en Guille SEEL twee van zijn koeien
hebben gevonden die toevallig aan het grazen waren in traploofstick van Marie VANDE GOESTEENE.
Hubrecht DEBRUYNE heeft een grote zwarte hond. Daar is toch niets verkeerd aan. Stop.
In de teksten verder in de farde verwijst men naar het bevel dat bepaalde, ter ordonantie van de
prince van Holstein38 dat honden niet los mochten rondlopen. Vaak wordt dit door een tweespan
gemeld, we vinden o.a. Jan QUETSTROY en Hendryck VAN HESSEN of ook Pieter BROCX en
Pieter BEECKAERT, officieren. Moesten ze met twee zijn omwille van de gevaarlijke situatie?
Het placaet is uitgevaardigd door de prince van Sleewigh Holstein, Stormarren en Ditmarsen,
comte d'oldenbourgh, de delmeshorst, chevallier de l'ordre de St. Hubert, lieutenant général
colonel d'un régiment d'infanterie aux service de province unis, gouverneur des villes et
chattelenies d'Ipres etc. Hij beveelt dat men de honden moet tenir à l'attache of tenminste ze vast
te houden met een riem van een voet en half. Dd. 13.06.1714.
Bij de verdere lezing worden details duidelijker. In het proces met Christian LEFEBURE lezen we
Hij heeft immers een hond castaigne van couleur van haere onghebonden, en die loopt zonder
kennif39. Het bleek dat er dus een ambachtelijk vervaardigde muilkorf bestond uit twee of drie
stokken aan mekaar gesjord, die over de muil van het dier werden aangebracht.
Over de betekenis van het woord is al meer geschreven. Een van de meest plausibele betekenis zou
kunnen zijn dat die beugel oorspronkelijk van hennep (KEMP, een halster van hennep) was
gefabriceerd. Hiermee is dus nog niet bepaald dat het om een muilkorf ging. In het WNT geeft
men als mogelijkheden: Een toestel om of aan den hals van dieren dat dezen in 't vrij rondloopen
38 Het hertogdom Holstein behoorde tot de Neder-Saksische Kreits binnen het Heilige Roomse Rijk. Door de vrede van Utrecht komen we onder Karel VI van Oostenrijk. Het bisdom Ieper werd definitief in tweeën gesneden door de Frans-Oostenrijkse grens.
Hollandse garnizoenen werden, ten gevolge van het Barrièretraktaat (1715), in Waasten, Veurne en Ieper gelegerd: ketterse en
lichtzinnige Hollanders, een doorn in het oog van clerus en bevolking (cf. Houwen, Geschiedenis van het bisdom).
39 Een muilkorf. Bij DE BOO wordt verwezen naar het Fr. Woord Tribart. Het WNT verwijst naar beugel, halsband – de blok die
werd om de hals gedaan bij de veroordeelde: uit twee stukken en dichtgesnoerd. Het Franse woord tribart kan wijzen op een drieledige samenstelling.
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belemmeren moet. Verder eigenlijk, een soort van beugel, t.w. een houten driehoek die om den hals
van koeien, varkens enz. wordt gedaan om hen te beletten door de heggen te dringen. In Kiliaan:
Numella: vinculum ligneum … collo quadrupedum allegari solitum. Dat zou dan vier voeten zijn.
Een andere studax verwijst naar een ring die men om de hals van de varkens deed opdat ze niet
door de haag zouden kunnen om bij de buur te gaan woelen.
Het blijkt dat ook in de placaeten van Vlaanderen stond dat sy hun (rekels – honden) ....altyts
doen draghen een keneff van onderhalven voet lanck,40

Ook Franchois QUAGHEBEUR mag ook 50 p.p. neertellen. Hij heeft twee zwarte honden die
blijkbaar ook vrij rondlopen zonder de nodige beperkingen. Genoteerd 25.11.1713. Oproep
18.01.1714.
Op 08.01.1714 wordt Guilliaume LIGNEL opgeroepen omdat zijn hond in het zicht van de opzichters Jan QUETSTROY en Pieter BEECKAERT in overtreding was. Hij betaalt eveneens zijn
50 p.p. Zijn hond is een groote swarte, onghebonden en loopende sonder kennif.
Christian LEFEBURE betaalt 50 p.p.. Hij heeft immers een hond castaigne van couleur van haere
onghebonden en die loopt zonder kennif. De getuigen van de wandaad zijn Pieter BROCX en Pieter BEECKAERT, officieren. Oproep 18.06.1714.
19.01.1714

Jaecques DEPUYDT is er niet mee akkoord dat hij door Jan Baptist DU FLOCQ op het matje
geroepen wordt om de winkelwaere te betalen. Hij is 99 p. 9 sch. parisis schuldig par rekenijnghe
obligatie van 19.01.1714.
20.01.1714

Nicolas MINOT moet zich verdedigen tegen Nicolays KERTE. Uit het document kunnen we enkel
opmaken dat het pleit gaande is. Andreas VANDENBERGHE brengt een pleit van zes punten
waaruit we enkel kunnen opmaken dat MINOT niet akkoord is met wat KERTE eist.
Jaecques DEVOS verzet zich tegen Augustinus VANDEN AMEELE. Hij wil zijn 7 ponden 2
schelle grooten vlaams met intrest. Dat is wat hij moet krijgen van Marcus DE RYCKE, koopman
uit Bergen Sint Winnoc. Het proces vordert traag. Er is behoorlijke documentatie: BOUCHOUT
voor VANDEN AMEELE via impertinentie ende irrelevantie. De tegenpartij probeert te bewijzen
40 Vlaanderen, a°. 1613. STALLAERT 2, 54 a.
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dat het allemaal zo duidelijk niet is. Hij heeft het over leuchenijnghe41. Jaecques moet de somme
namptieren42. Ze was al genoemd vorig jaar 25 11 1713.
Bij de documenten is een briefje aan Joffrauwe DE RYCKE geschreven door Augustinus
VANDEN AMEELE. Hij vraagt aan die vrouw om aan de brenger van dat document 50 gulden te
betalen. Dat zal dienen voor betaling. Op de ommezijde staat er een bewijs van betaling van 7
ponden 2 schelle aan een boerinne. Getekend J. DEVOS 1711.
De zaak is dus al een tijdje bezig.
Augustijn VANDEN AMEELE komt op tegen Jaecques DEVOS die procuratie heeft over suster
Clare van Sinte Anthone superieure ende religieuse discrete van van het convent van de penitenten
recolectinnen van Hondschoote. Die zuster eist oplegh ofte soustienne beset van eene obligatie van
48 ponden grooten vlamsch croiserende den penninc XVIe. VANDEN AMEELE zou die verkent
hebben in profycte van de vorseyde religieusen 18 februarij 1711.
In de documenten van februari vinden we Pierre, Pieternelle, Elisabet en Jaecques DEVOS als
verweerders in het placet van Augustijn VANDEN AMEELE (21.02.1714).
Het moet een belangrijk proces geweest zijn want het wordt gevoerd ter camere.
Augustinus VANDEN AMEELE wordt in augustus aangevallen met een hakmes in de herberg
tstadthuis door Franchois DEDRIE.
24.01.1714

Andreas VANDENBERGHE, als procurator van Jacobus KIEKEN, verdedigt in een proces tegen
Elias Gregorius DUFLOCQ.
Het document dat we bezitten is de rekening van de procurator. We lezen hierin dat Andreas
VANDEN BERGHE zijn salaris vraagt. Hij is tussengekomen in verband met ghesequestreerde
meubelen die stonden in de herberg van Jacobus KIEKEN en die opgehaald werden door de
weduwe van Jan CAVEL. Het proces loopt nog door in 1715. De tegenpleiter is LIEBAERT. Elias
Gregorius DU FLOCQ wordt gevraagd om op te treden omdat de herbergier 8 maanden
vergoeding zou krijgen voor de bewaerenesse van de ghesequestreerde meubelen.
DUFLOCQ wordt genoemd in de contekst van sheeren dienaeren: Gregoire DU FLOCQ, Andries
GARSY, Jaecques PARESYS, sheeren dienaeren. Die dienaren moesten vrijwel iedere keer
optreden bij saisissement. Elias Gregorius had o.i. de leiding.
25.01.1714

Herdaging Pieter VERBURCH i.v.m. weduwe Jan BOLLAERT. Idem voor Jean Baptist DU
POURS
27.01.1714

Pierre HEINDRICQ eist van Charles Bertin BUTSEL rechtzetting. Hij werd veroordeeld voor 3
p.p. die hij moet betalen omdat hij na la cloche de la retraite nog op de petite place was zonder
licht. Het proces duurt blijkbaar al een tijd (05.1711). BROUCKE en LIEBAERT (verw.) en twee
sergeants, André GARCY en Nicolas FRANCOIS, worden in de loop van de procedures vermeld.
Of de man het haalde of niet kunnen we - zoals dikwijls ondervonden - niet opmaken.
Wordt Nicolas VAN GRAEFSCHEPE opgeroepen. Hij is vader en baliehouder van zijn kinderen.
Hun moeder heet Cathelijne VALLAIRE. De oproep steunt zich op het register van de weezerie f°
278. Het vergrijp bestaat erin dat hij de goederen van de wezen niet heeft versekert.
41 Leuchenijnghe: Verklaren dat
42 Namptieren: te berde brengen.

iets niet bestaat, het bestaan er van ontkennen.
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We noteren er meerdere op diezelfde dag.
Het kind van Jacob ELLEBOUT, genoteerd f° 199, is niet beschermd zoals het hoort. Oproep aan
Ferdinand PEUTEVYCNK.
Jacques SCHERPEREEL heeft de goederen van zijn huisvrouw, de wed. van Jan BEAULAERT,
niet aangegeven, en dat in het nadeel van de wezen. Oproep omwille van f° 331 van het register.
Maillaert METSU, voogd van de kinderen van Michel VERDONCK op grond van f° 275 waardoor men achterhaalt dat hij geen commerrekening heeft gemaakt.
Thomas NEUE (f°265) wordt op het matje geroepen omwille van de kinderen van Pieter DELBAERE, waar hij voogd van is, net zoals Guillelmus MERLEVEDE, voogd van de kinderen van
Jan PARMENTIER (f°258). Guilliames SAGE, zv. Jan (uit de Haeghebaerthouck) heeft ook de regels niet gevolgd in verband met zijn weeskinderen f° 42v° in het register.
Pieter BOUCKAERT en de weduwe Pieter DESOUTER, chirurgijn (f°345) moeten betalen in verband met behuysde kinderen.
Honoré BECQ, voogd van Joanna STEP, krijgt een fikse som te betalen. Hij moet 12 p.p. betalen
omdat hij met de wezenregeling niet in orde is. Het gaat volgens de notitie om veele penningen.
Pieter DE ROODE, zv. Gillis heeft nagelaten de wezen te verseckeren. Hij is voogd van de kinderen van Joos BORTIER.
Janneken, dv. Jan DEBERGH, weduwe Jacques CAURAT, heeft de weeskinderen niet verseckert
(f° 357-358).
Louwic PILLAERT, als blijfver ten sterfhuyse, moet zich rechtvaardigen over de commerrekeijnghe (f° 218). Die rekening was niet in orde en dat kost hem 3 p.p. De overleden moeder heette Jacqueline TALUWE.
Nicolays KERTE is gehuwd met de weduwe Antone MINOT. Er is iets niet in orde met het deellot
f°43.
Marcus MATTON, voogd van de kinderen van Frans TOUPPE (f°376), Pieter DE ROODE, fs.
Gillis, voogd van de kinderen van Joos BORTIER (f° 140), worden beiden opgeroepen.
Jan SYNHAVE, voogd van de kinderen Pieter DURANT, wordt gedaagd omdat hij niet in orde is
met het deellot f° 208.
Pieter CREUS, voogd van de kinderen Andries ROUSSEAU, wordt beboet voor 9 p.p. Hij is tweemaal niet in orde: de weesepenningen zijn niet verseeckert en hij heeft niet verteeckent43.
29.01.1714

Charles Bertinus BUTSEL roept Jan BRUNEEL. Hij verdedigt zich in de zaak over de voogdij van
de kinderen van Antonius BRANCKAERT, deellot f° 157. Hij werd beboet omwille van nalatigheid in de wezenregeling.
Jan Baptist RIJNGAERT verschijnt in herdaeghijnghe tegen Joncker Floris ZYLOF, Heere van
Steenburgh, etc., burgemeester van de stad en de casselrij van Bergen Sint Winnox. Hij wil reconnoissance voor de jacht van Proven. Er is een uitvoerige brief omtrent jachtrecht. Er moesten patrijzen en hazen geleverd worden. In de volgende akten worden de Provenaars Florens en Franciscus DE LOOCKERE genoemd. Omtrent het volume van de kosten is er een oproeping 04.10.1714.
Hendryck NAELDE wordt herdaeght. Hij is verweerder tegen Mailliaert HAESEBAERT.
30.01.1714

Christiaen LEFEBURE en Adriaen VAN CASSEL, beiden, ieder voor een ander vergrijp, staan te
43 Voor zover we het begrijpen betekent dit dat hij het niet heeft doen inschrijven op de deelloten. Dit leiden we af uit het feit dat er
geen verwijzing is naar het register.
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recht. De reden van hun proces kunnen we niet achterhalen.
Marie Charlotte EMMERY wordt door Jonckvrouwe Françoise WALVEIN, de douagiere van Joncker Jooris DE CROIX gedaagd. Ze hadden samen een transactie op 07.10.1711. Het aandeel van
Marie Charlotte was 289 p. 17 sch.
Later in het jaar zal de burgemeester optreden ten fyne van voorts te procederen in de saecke die
heeschere (burgemeester en schepenen) heeft sveerwereghes (Marie Charlotte) laste ter rolle van
de camer (in de camer worden de processen gevoerd die een groter bedrag evrtegenwoordigen of
grotere misdaden zijn). Het proces is gevoerd inghevolghe de retroacte op peine als naer rechte
versocht den 16.06.1714. M.a.w. er wordt teruggekomen op de gerechtelijke discussie, waar ze het
er al eens over hadden, retroacte: nl. de obligatie met gezamenlijke inbreng. De oproeping wordt
gedaan door Louis SMOLDER, messagier en de herdaging door Frans CARPENTIER 21.07.1714.
Jaecques SEEL heeft als timmerman gewerkt bij Pieter SIJNAEVE en vraagt zijn loon. Wat die
Pieter SIJNAEVE deed weten we niet. We weten alleen dat hij af en toe op het appel komt voor het
niet uitbetalen of betwisten van arbeidsloon.
Op den 8en van hoijmaent 1714 werkte Ambrosius DE PUIDT een dag voor hem, Bertin BRUNE
eveneens een dag, Valentijn BOEFE werkte op 7 augustus 1714, Jaecques SEEL werkte een halve
dag. Ze vragen daarvoor twee ponden per dag.
De rekening vermeld verder 7 augustus 1714 Ambroius DEPUIDT een halve dag. Op 8 augustus
deed hij een volle dag dienst, maar die laatste werkdagen werden slechts aan 16 stuivers uitbetaald.
Bertin DE BRUNE deed een andere dag voor 12 stuivers. We kunnen niet oordelen of het om de
verschillende verloning gaat of om de niet uitbetaling. We weten trouwens ook niet wat ze moesten
doen. Uit de eerste vermelding weten we wel dat Jaecques SEEL een timmerman was.
Voor de quizers .. of voor een volgende zoektocht.
Dit
is
een
hopbeuk.
Je
ziet
van
Poperinge oje
dat wit. Wie op
de Grote Markt
in
Poperinge
goed kijkt die
kan
enkele
hopbeuken
herkennen.
Mensen die er
meer van weten
vertelden ons
dat het eigenlijk
ook
geen
beuken zijn.
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Kanunniken revue
Een toevallige ontdekking
H. Vandenberghe

Een penning.
In het depot Onze Heertje erfgoedvereniging vzw. kregen we de vraag of we de Latijnse titulatuur
wilden verklaren van de penning hier afgebeeld. Voor de meeste afkortingen was het niet zo
moeilijk, maar met een item had men bijzonder veel moeite.
TITELS
Recto: AUG.JOS.RYCKEWAERT POPER.CAN.TIT.ECCL.CATH.GAND.SEMIN. PRAESES
Na de naam staat POPER. Daarover hebben we het verder.
CAN.
= kanunnik
TIT
= titularis
CATHO
= katholiek
GAND
= Gandavensis: van de stad Gent
SEMIN.
= seminarie
PRAESES
= preses, president.
Met de afbeelding van de buste van kanunnik E. H.
RYCKEWAERT Augustus Josephus. Achter zijn hoofd een
handspiegel waarrond zich een slang kronkelt. Onder de
armafsnede : F. DE HONDT.
Verso: In een krans van klimopbladeren: ERUDITIONE
ACERRIMAQUE/FIDEI.DEFENSIONE./CONSPICUUS./
OBIIT./AN. MDCCCXXXVI/AET.LXVI.
ERUDITIONE
ACERRIMA

= eruditie, ervaring
= met een scherpe

QUE
FIDEI
DEFENSIONE
CONSPICUUS
OBIIT
AN MDCCCXXXVI
AET
LXVI

= en
= geloof
= verdediging
= duidelijk zichtbaar
= stierf
= het jaar 1836
= op de leeftijd van
= 66 jaar.

HET KAPITTEL
De Kanunnik
Kanunniken worden gecreëerd. Ze krijgen de titel omwille van verdiensten, maar ook wel eens
omwille van de plaats die ze bekleden.
Op de penning zien we dat men een specificatie aangeeft. Titulair kanunnik. Men is titulair wanneer
men bij een kapittel hoort. Doorgaans is een kapittel verbonden aan een kathedraal. Een kerk wordt
zomaar niet kathedraal.
Er is echter nog een belangrijk onderscheid.
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Er zijn seculiere kanunniken1 . Seculier betekent niet verbonden aan een religieuze gemeenschap,
klooster, orde of abdij. Ze functioneren in het bisdom rond een kathedraal. Meestal hebben ze een
bestuurlijke taak. Het is dus altijd een geestelijke die verbonden is aan een kapittel rond een
belangrijke kerk, bv de bisschoppelijk kerk, of het bedevaartsoord Dadizele. Omwille van zijn
functie in de belangrijke context krijgt hij de titel en is dus titulair. De naam is ook gebruikelijk om
hem te onderscheiden van de erekanunnik, die de titel kreeg omwille van een eervolle
onderscheiding.
Een reguliere kanunnik is daar de tegenpool van. Die kanunnik maakt deel uit van een reguliere
samenleving, dat wil zeggen van een kloostergemeenschap.

Korte historiek
Vanaf de 12e eeuw bestonden er reguliere kanunniken. Ze leven als kloosterlingen, leggen de drie
geloften af (gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid) en volgen een orderegel. Dat is dikwijls de
regel van Augustinus. Zij zijn gegroepeerd in verschillende orden en congregaties. De
premonstratenzers (ook norbertijnen of witheren genaamd) en de kruisheren zijn de bekendste
voorbeelden van een dergelijke orde. De vrouwelijke religieuzen die overgingen tot het navolgen
van de regel van Augustinus werden reguliere kanunnikessen geenoemd.
Er is reeds in de 4e en 5e eeuw sprake van het ambt van kanunnik. Sommige bisschoppen vonden
het gepast dat rond hun bisdomkerk een vorm van monastieke organisatie bestond, met een
gemeenschappelijke levensregel. Dat was nuttig als voorbeeldfunctie tegenover de gelovigen en
voor het behoud van de kerkelijke discipline.
Rond 765 zorgde bisschop Chrodegang van Metz voor een verdere ontwikkeling en hij stelde
statuten op voor de kanunniken, net zoals zijn opvolger Amaury van Metz, die deze statuten
vervolledigde en ze in het Concilie van Aken (816) deed goedkeuren. Voortaan had iedere
kathedraal zijn kanunniken en ook andere kerken richtten een vereniging van kanunniken op die
men 'collegiale' noemde. De leden leefden in gemeenschap en verzorgden het gemeenschappelijk
reciteren van de kerkdienst in het koor van de kathedraal.
In de tiende eeuw werd het communautaire leven door de aan kerken verbonden kanunniken
verlaten . De bezittingen werden verdeeld in 'prebenden2', die werden aangewend om in het
levensonderhoud van de individuele kanunniken te voorzien. Af en toe werden hieraan door
schenkingen behoorlijke prebenden toegevoegd.
In de volgende eeuwen waren de plaats en de activiteiten van de kanunniken, verenigd in een
kapittel, duidelijk geregeld. Zij moesten in het koor hun brevier, het 'officie' reciteren, de bisschop
bijstaan in het uitvoeren van liturgische plechtigheden en hem met raad en daad bijstaan in het
bestuur van zijn bisdom.

Prebenden
Het aantal kanunniken was in vroegere tijden afhankelijk van de beschikbare prebenden. Dit kon
gaan van een half dozijn tot zestig of méér. In de middeleeuwen waren die prebenden soms in pacht
gegeven. Wie de prebende had verkregen was dan alleen maar kanunnik in naam en liet zich voor
de koordiensten vervangen door een (minder kapitaalkrachtige) priester, die als vicaris optrad. Op
die manier zijn er halfslachtige toestanden ontstaan: kanunniken die alleen de lagere wijdingen
(diaken en subdiaken of een van de drie kleine wijdingen of zelfs geen wijding) hadden
ontvangen,soms zelfs getrouwd waren. Dit misbruik is door het Concilie van Trente afgeschaft.
Veel kapittels waren gedroomde plaatsen om jongere zonen van edelen aanzien en een gepast
inkomen te bezorgen vanwege de prebende (inkomsten) verbonden aan een kanunnikplaats, terwijl
zijzelf en hun familie veelal een aardige som, land e.a. inkomsten aan het kloosterpatrimonium
1 Koorheer, domheer, stiftsheer of kapittelheer
2 Term waaruit de dorpsnaam Proven werd gevormd.
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bijdroegen. In de gebieden waar de Franse Revolutie heerste werden de kapittels aan het einde van
de 18e eeuw opgeheven. Nadien werden enkel kathedrale kapittels heropgericht. Het bisdom
Brugge had er meer mee te maken want het was opgedoekt3. Zijn ultramontaanse sympathieën
zullen o.i. gevoed zijn door het feit dat hij wel nog het in het kapittel van het bisdom Gent kon
functioneren.

Kapittel
Een seculiere kanunnik is verbonden aan het kapittel van een seculiere geestelijke instelling, zoals
een kathedraal of zelfs een parochiekerk. De kerk die het kapittel herbergt, wordt een kapittelkerk
(bisdom) of een collegiale kerk (niet-bisschoppelijk gebedshuis) genoemd. In sommige voorname
kerken bestonden er soms meerdere kapittels. Het was niet ongewoon dat er in een kathedraal een
groot en klein kapittel bestond, of zelfs een stichting of abdij van reguliere kanunniken naast een
kapittel van seculiere kanunniken.
De kapittels hadden veel wereldlijke macht tot de 17e eeuw, net zoals
de abdij van Sint Omer in Poperinge4. In Gent had het SintJanskapittel een aanzienlijke macht. Daarnaast hadden de SintBaafsabdij en Sint-Pietersabdij invloed en landerijen.
In 1472 is het kapittel van de broederschap van het Heilig
Sacrament vernoemd onder Gilbert DE RUPLE5.
Kathedraal, kapellen, kloosters en wellicht ook abdijen probeerden
hun status te verhogen door de relieken die ze verzamelden of kochten.
Over die handel in relieken bestaan vaak ongelooflijke verhalen.
In de huidige reliekenverzamelingen zitten ook nu nog moeilijk voorstelbare items. B.M.V. = een reliek van Beata
Maria Virgine, van de Heilige Maagd Maria. (!?) Depot Onzen Heertje, erfgoedvereniging vzw., Poperinge.

Om de nieuwsgierigen te voldoen geven we een bloemlezing uit de Decamerone6, op de zesde dag
lezen we het volgende verhaal van de rondreizende nep-kloosterling die een tekenende parodie
geeft op de reliekencultus van de middeleeuwen. We nemen over uit de vertaling:
En daar vond ik den eerwaardigen vader, messer Nonmiblasmete Sevoipiace7, den
allereerwaardigsten patriarch van Jerusalem, die uit eerbied voor het ordekleed van baron messire
Sint Antonius wilde, dat ik al de heilige relieken zag, die hij bij zich had. En er waren er zoveel, dat
ik, zoo ik ze allen wilde tellen, tot verscheidene duizenden zou komen. Maar toch om U niet zonder
3 Bisdom Brugge werd bij het bisdom Gent gevoegd. Vóór de nieuwe kerkelijke indeling van 1559 was het huidige
West-Vlaanderen verdeeld over twee bisdommen: de bisschop van Terwaan bestuurde het westelijk deel, de
bisschop van Doornik het oostelijk deel. Op 12 mei 1559 richtte paus Paulus IV het bisdom Brugge op. Het omvatte
het noorden van West-Vlaanderen, een deel van Oost-Vlaanderen en een deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het overige
grondgebied van West-Vlaanderen behoorde tot drie bisdommen: het westen hoorde bij het bisdom Ieper, de streek
van Kortrijk bij het bisdom Doornik en de streek van Tielt bij het bisdom Gent. Als gevolg van het Concordaat van
15 juli 1801 tussen Paus Pius VII en Napoleon werden de bisdommen Ieper en Brugge afgeschaft en opgenomen in
het bisdom Gent dat overeenkwam met de departementen van Leie en Schelde. Het bisdom telde drie bestuurlijke
districten (Gent, Ieper, Brugge) en één seminarie dat in Gent gevestigd was.
4 De literatuur die we doornamen schrijft dat aan het hoofd van een kapittel een proost stond. Was de Poperingse
proost hoofd van een kapittel? In ieder geval in de toponiemen is er melding van Het kapittel als herberg die zou
gelegen hebben aan de kant van het standbeeld aan 't donker gat.
5 Ver verwijzen hier nog eens naar het artikel van DE RUPLE door Kristof PAPIN: Guilbert de Ruple. Biografie van
een topman uit de Bourgondische financiële administratie, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent, LIII, 1999, p.99 e.s.
6 De Decamerone van Boccaccio, Giovanni Boccaccio. Vertaling door J. K. Rensburg, 20 October 20, 2006 [EBook
#19591]; Nederlands.
7 Kletsland?

SAPpig–Jaargang XI – nr.2 – sept 2014

57

troost te laten, zal ik U er eenigen noemen. Eerst toonde hij mij den vinger van den Heiligen Geest
zoo volledig en gaaf, als die ooit is geweest en de kuif van den Serafijn, die aan Sint Franciscus
verscheen en een der nagels van de Cherubijnen, een der ribben van het vleesch geworden Woord
aan de vensters uitgestald, kleeren van het katholieke Heilig Geloof, eenige stralen der Ster, die aan
de drie Magiërs in het Oosten verscheen, een flesch vol zweet van den heiligen Michael, toen hij
tegen den Duivel vocht, de kaak als doodsbeen van Sint Lazarus en anderen. En daar ik hem gul
een afschrift schonk der plagiaten van Monte Morello in de volkstaal en van eenige hoofdstukken
van Caprezio, die hij lang had gezocht, maakte hij mij deelgenoot van zijn heilige relieken en gaf
mij een der nagels van het Heilige Kruis en een klein fleschje gevuld met een weinig klank der
klokken van den tempel van Salomo, de veer van den engel Gabriël, waarvan ik U gesproken heb en
een der klompen van San Gherardo da Villa Magna, welke ik onlangs te Florence aan Gherardo
van Bonsi gaf, die er een zeer grooten eerbied voor heeft. Ook gaf hij mij kolen, waarop de
gelukzalige martelaar Sint Laurentius gebraden werd. Deze dingen heb ik alle meegebracht en ik
heb ze allen bij mij.

De titulaire kanunniken
Deze hoogwaardigheidsbekleders worden benoemd door de bisschop en vormen een college
bestaande uit een tien tot twintig leden, voorgezeten door een deken en verbonden aan de kathedrale
kerk van het bisdom. In principe is het kapittel bedoeld om priesters samen te brengen die, al dan
niet op een bezoldigde basis, vol of deeltijds de werking van het diocesaan bestuursapparaat in
handen hebben. Het gaat onder meer om de bisschoppelijke vicarissen, plaatsvervangers en andere
rechtstreekse medewerkers van de bisschop, en verder vaak om de deken van de bisschopsstad, de
pastoor van de kathedrale kerk, de kanselier8, de penitenciers9, enz. Tot enkele decennia
geleden leefde een kapittel van kanunniken in zekere mate als monniken, meer
bepaald door elke morgen in zijn eigen afgezonderde kapel een officie te houden,
de liturgische morgengebeden te zingen en de H. Mis bij te wonen. In Brugge
begeleiden de kanunniken het schrijn met het Kostbaar Bloed tijdens de jaarlijkse
H.-Bloedprocessie.
In de meer recente bisdommen is zelfs de bevoegdheid om (via het kathedraal
kapittel) advies te geven aan de paus bij de benoeming van een nieuwe
bisschop niet meer overal in voege.

De erekanunnik
De proost van een belangrijke sociale organisatie of van nationale
caritatieve instellingen, geestelijke directeurs van kloostercongregaties,
algemene inspecteurs in het onderwijs of van kloosters, hoogleraars, enz. werden erekanunnik. Na
het Tweede Vaticaans Concilie, vanaf ongeveer 1966, is het verlenen van deze eretitel niet formeel
afgeschaft, maar in onbruik geraakt.
Bij hogere uitzondering werd of wordt een leek met de titel vereerd. Zo wordt traditiegetrouw aan
de president van Frankrijk het ere-kanunnikschap van Sint-Jan-van-Lateranen in Rome aangeboden.
Alle presidenten van de Vijfde Franse Republiek hebben de eretitel aanvaard. Charles DE
GAULLE, Valery GISCARD D'ESTAING, Jacques CHIRAC en Nicolas SARKOZY zijn tijdens
een bezoek aan Rome bezit gaan nemen van hun zetel in het koorgestoelte. Georges POMPIDOU
8 Kanselier: hoofd van de cancellaria, waar de akten en oorkonden worden bewaard. E. H. Louis Maertens voormalig
leraar in het Sint Stanislascollege, kanunnik, secretaris van het bisdom Brugge (1988-) is kanselier van het bisdom
Brugge (2002-).
9 Penitencier: degene die binnen de kerkelijke structuur de boetes in het oog houdt en de kwijtscheldingen moet
regelen. Voor het ogenblik is in het bisdom Brugge kanunnik Frans Lefevre penitencier (1992).
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en François MITTERRAND hebben zich beperkt tot een discrete aanvaarding van de eretitel.

Kledij
Deze oude winterkledij, de hermelijnen mozetta10, biedt enige verwarming in een koude kathedraal.
We vermeldden eerder dat de reguliere kanunniken als kloosterlingen het officie baden. In de grote
koude kathedraal was die winterkledij aangewezen. Omwille van de eerder rijke situatie waarin ze
leefden, hetzij door afkomst of door caritatieve giften, waren ze wel vaker gediend met wat
eerbetuiging. Hun outfit was dan ook dat iets waarmee ze de processies van het Heilig Bloed of het
Te Deum op de nationale feestdag met de gekend triomfalistische sfeer, konden mee onderlijnen.
Kanunniken waren zeer gesteld op hun benoeming, en lieten zich graag portretteren en fotograferen
in hun dure koorkledij. De oude rochetten11 zijn altijd afgezet met kloskant, net zoals de mouwen. In
Vlaanderen zijn deze rood gevoerd, net zoals de koormantel die onder de wintermozetta werd
gedragen. Over de mozetta werd een rabat12 gedragen.

Kerkprovincie en bisdom
Sinds de Middeleeuwen waren meerdere kapittels aan kerken en kathedralen verbonden. Het aantal
prebenden variëerde van een twintigtal13 tot 6014. Nu nog – aldus info internet – voorziet de
Belgische staat per bisdom in 10 dotaties voor het kapittel en 12 voor het kapittel van het
aartsbisdom.

Kanunnik Augustinus Josephus RYCKEWAERT
Wanneer onze kardinaal RYCKEWAERT in het bisdom Gent dienst deed was het bisdom Brugge er
niet meer15. Iets voor zijn sterfdatum startte het bisdom Brugge. Met een bul gedateerd 27 mei 1834
werd door paus Gregorius XVI het bisdom Brugge heropgericht. Meteen werd voorzien in een
kathedraalkapittel dat bestond uit tien kanunniken.
RYCKEWAERT
De naam wees me onmiddellijk naar Reningelst. Met de leeftijd en de sterfdatum zochten we naar
de geboortedatum en we vonden hem, na een paar omzwervingen, in Poperinge 10 mei 1771, als
zoon van Pieter Andreas RYCKEWAERT – zoals we vermoedden – uit Reningelst, gehuwd met
Isabella Clara Eugenia LEUPE. Verdere gegevens waren niet zo moeilijk op te sporen. Hij werd
priester gewijd op 1 april 1797. Daarna was hij Missionaris in het Frans deel van het bisdom van
Ieper.

10 Mozetta: Een mozetta is een ceremonieel schouderstuk gedragen door katholieke prelatenbij verschillende
officiële riten (onder andere processies), maar niet door de celebranten tijdens de Mis of het Lof. De kanunnik droeg
in de vorige eeuwen een vierkante mozetta.
11 Rochet, roket: koorhemd. Voor hoogwaardigheidsbekleders vaak met uitzonderlijk kant afgewerkt. Kledingstuk dat
tot aan de knieën komt. De rochet voor de kanunnik had geen brede mouwen. Wat doorgaans een superplie genoemd
wordt is hetzelfde kledingstuk, maar met brede mouwen en doorgaans niet zo uitzonderlijk afgewerkt. De termen
worden wel eens door mekaar gehaald.
12 Rabat: Rabat is in feite de brede halskraag bij edellieden in de gouden zeventiende eeuw. Beknopte geschiedenis zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bef (kledij) We zijn gewoon van de harde witte col als attribuut van de priester van de
vorige eeuw te zien. Ook in de Poperingse processie kleedt men de priester van de tijd van Rantsoen VANHOVE
nog zo aan. In feite zou het wellicht beter passen met de tijd hem een rabat te geven. Dat is de lap die in de tekening
boven de mozetta is afgebeeld. Vaak heeft dat zwarte stuk stof dan een bies wit op de rand.
13 bijv. het Onze-Lieve-Vrouwekapittel in Tongeren (cf. internet).
14 Sint-Lambertuskapittel in Luik.
15 Opgericht in 1559, afgeschaft in 1801 en heropgericht in 1834.
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Na het concordaat werd hij onderpastoor van Sint-Jan en van Sint-Bertinus in Poperinge.
Vanuit deze achterhoek werd hij wellicht om opvallende stellingnames Professor van de Theologie
in het seminarie van Gent, in mei 1806.
Hij werd Kanunnik 23 februari 1808.
Hij werd bevorderd tot titulair Kanunnik, examinator synodalis en raadsheer van het bisdom in juni
1814.
In oktober 1815 werd hij naar Rome gezonden om de zaken van de religie te regelen.
Naar het einde van de Franse bezetting werd hij President ad interim van het seminarie (maart 1823)
Hij kon het ambt ten volle opnemen als. President in november 1829.
Zijn afstamming in Poperinge werd door Oscar Fiers, archivaris, indertijd opgemaakt en berust
onder “beroemde personen” in het stadsarchief16.

TIJDSBEELD VAN HET BISDOM GENT ONDER JOANNES FRANCISCUS VAN DE
VELDE, BISSCHOP VAN GENT.
Twee zielen in één
Jan Frans VAN DE VELDE werd geboren in Boom op woensdag 8 september 1779. Hij
16 Dhr. FIERS verwijst naar Bibliographie Nationale; T XX, 2e fascicule Emulations 1910. Documents relatifs à la
persécution. Emulations 1911. De jonge levieten van Gent voor VANDERMOEREN. Ook CUVELIER vernoemt hem
in zijn Geschiedenis van Reningelst.
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was dus enkele jaren ouder dan Augustus Josephus RYCKEWAERT. Omdat het
seminarie van Antwerpen reeds gesloten was sinds 1796 en in oktober 1797 ook de
universiteit van Leuven werd gesloten, was hij voor zijn priesteropleiding verplicht
privéles te volgen in de filosofie en de theologie. Na het sluiten van het concordaat in
1801 en het herstel van de katholieke eredienst in april 1802, werd hij tot priester
gewijd in Emmerich (Duitsland) op 8 augustus 1802 door de oud-bisschop van
Roermond Mgr. J.B. VAN VELDE de Melroy. Hij werd in zijn eerste priesterjaren
godsdienstleraar en biechtvader in Antwerpen, waar hij op 7 juni 1803 tot
onderpastoor werd benoemd in de St.-Laurentiusparochie.
De Poperingenaar hoorde bij het bisdom Ieper in
1797 en hij kreeg een functie in het Frans gedeelte
wellicht al met de wind van de Franse revolutie
aan de deur van het bisdom in Ieper.
Als na wat omzwervingen E. H. VAN DE VELDE
pastoor-deken van Lier werd, vindt hij als collega
E.H. Engelbert STERCKX, die sinds 1824 in de
O.L.V. kerk van Antwerpen deken was. Hij zou
een belangrijke rol spelen in het andere
concordaat, nl.
tussen de
Nederlandse
regering en het
Vaticaan. Het
ging dan over de
benoemingen van de bisschoppen (1827).
Mgr. DE BROGLIE, bisschop van Gent (1766-1821)

Vicaris-generaal STERCKX vond de
sociaalvoelende priester, welbekend bij de vicarisgeneraal, E. H. VAN DE VELDE, passend binnen
zijn kerkelijke visie. Ze waren er beiden van
overtuigd dat de vorige periode – het Ancien Régime
met de vele kerkelijke eigendommen niet meer
mogelijk was. De Kerk moest rekening houden met
liberale en democratische tendensen.
Risico-ambt
Toch was VAN DE VELDE niet zo belust op het bisschopsambt. De situatie was duidelijk even
precair als aan de andere kant van België. Toen men hem in 1829 op de hoogte stelde dat hij was
aangeduid om de vacante zetel van het bisdom Gent te bekleden waren de Zuidelijke Nederlanden
al zwanger voor wat zou volgen. Uit onze vaderlandse geschiedenis weten we dat de Brabantse
omwenteling voor de deur stond. De bisschopszetel van Gent was inderdaad een zeer delicate zaak
voor de stabiliteit binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
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De laatste bisschop van Gent, prins Maurice DE BROGLIE, wilde, uit bezwaar tegenover de
gelijkstelling van de godsdiensten in de grondwet die op 24 augustus 1814 door koning Willem I
was aanvaard, de eed aan de koning niet afleggen17. Hij werd daartoe in 1817 gedagvaard en door
het Hof van Assisen van Brabant veroordeeld tot verbanning. De publieke bekendmaking van dit
vonnis, geafficheerd tussen twee veroordelingen van misdadigers van gemeen recht, dreef de
oppositie tegen Willem I ten top.
Mgr. Maurice Jean Madeleine DE BROGLIE18 kreeg het verwijt zonder kennisgeving aan de
regering met de Paus te hebben overlegd over de interpretatie van de grondwet en de eed aan de
koning, dat lag zeer gevoelig in het katholieke Zuiden. Mgr. DE BROGLIE anticipeerde op de
veroordeling met een verweerschrift en vrijwillige ballingschap vanaf het najaar 1817. Hij stierf in
Parijs op 24 juli 1821. Verschillende bisschopszetels in het zuiden van het koninkrijk bleven na de
dood van Maurice DE BROGLIE vacant, waaronder uiteraard die van Gent. Koning Willem I
trachtte nu op de benoeming van de bisschoppen greep te krijgen, hetzij door zelf kandidaten voor
te dragen of door voorafgaandelijk van de kandidatuur ingelicht te worden.

August RYCKEWAERT ultramontaan
Verschillende pogingen om een dergelijke overeenkomst te sluiten met het Vaticaan mislukten in de
jaren 1822-1824, voornamelijk door het verzet van de clerus in de Zuidelijke Nederlanden. De
17 Ook zo'n vergelijkingspunt met de beëdigde priesters aan de andere kant van België.
18 Hij stierf in 1821 en was o.a. Baron de l'Empire (zoals veel bisschoppen en voormalige edellieden opgenomen in de
nieuwgevormde keizerlijke adelstand cf. internet).
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Gentse bisschopszetel vormde aldus de haard van dit conflict, dat zou aanslepen tot in 182719. De
taken van de bisschop werden in Gent ondertussen waargenomen door twee plaatsvervangers van
verschillende strekking, de regeringsgezinde vicaris-generaal M.M. DE MEULENAERE en de
ultramontaanse vicaris-generaal A. GOETHALS.
18e bisschop van Brugge, tijgenoot en vriend van Kan. Aug. RYCKEWAERT. Zij werden
bijgestaan door hun secretaris Franciscus Renaat BOUSSEN, later hulpbisschop van Gent en
bisschop van Brugge, en vooral door de extreem ultramontaanse directeur van het seminarie van
Gent, E. H. August Joseph RYCKEWAERT. Hij was duidelijk de invloedrijkste figuur in het
bisdom Gent. Daar zijn bronnen van bekend. Er bestaat een brief van internuntius CAPACCINI aan
de pauselijke staatssecretaris kardinaal Tommasso BERNETTI van 4 februari 1829 omtrent de
eventuele invulling van de bisschopszetel van Gent door vicarisgeneraal DE MEULENAERE: Mr.
De Meulenaere a mio giudizio, ed a giudizio del sigr. Ryckewaert medesimo direttore del Seminario
di Gand è assolutamente incapace di fare il vescovo20.

We weten dat een concordaat vaak een spinsel is dat doorspekt is van koopjes en dat het
Vaticaan meestal ook op zijn manier zijn slag thuis haalt. De ultramontanen, Rooms
gezinden21, waren tegen de schoolpolitiek van Willem I22, maar omdat ze het Vaticaans
principe huldigden werden ze toch gedwongen tot een concordaat tussen de Heilige Stoel en
de Nederlanden. Dit gebeurde op 18 juni 1827. Hierdoor kon de paus opnieuw vrij
bisschopsbenoemingen doen zonder de voorafgaande toelating van de koning, mits de
benoeming achteraf door de regering werd goedgekeurd en de aangestelde bisschop nadien
vooralsnog de eed aflegde. Binnen de clerus bleef de spanning bestaan tussen een
minderheid van regeringsgezinden en van liberaal-katholieken en een ultramontaanse
meerderheid, waarbij kanunnik August hoorde23.

Mgr. Jan Frans VAN DE VELDE
Kandidaten voor de vacante plaatsen dienden dus aanvaardbaar te zijn voor meerdere
partijen. Kandidaat VAN DE VELDE stond als derde op een lijst van mogelijke
opvolgers voor de vacante bisschopszetels die in de tweede helft van januari 1829 aan
Willem I was overhandigd. De begeleidende zinnen tonen dat men met Willem
19 O.m. Constant van Crombrugghe wakkerde vanaf 1825 het verzet tegen de regeringspolitiek aan in de Gentse krant
Le Catholique des Pays-Bas.
20 Vertaald: naar mijn oordeel en naar het oordeel van dhr. RYCKEWAERT zelf, directeur van het seminarie van Gent,
is Mr. DE MEULENAERE totaal ongeschikt om bisschop te zijn
21 Ultra montes = over de , in Italië, in Rome, en met het Vaticaan de beste vrienden.
22 De Nederlandse bisschoppelijke hiërarchie was nog niet hersteld. Het seminarie werd echter in 1825 opgeheven als
gevolg van de schoolpolitiek van Koning Willem I. De bisschoppen weigeren de benoemingen van de
staatsinstellingen. Dit is het begin van een lange schoolstrijd waarin de kerk zich/de paus/de bisschoppelijke macht
verdedigt. De bisschop van Luik komt wel overeen met Willem I een jaar voor de Belgische afscheiding. Zijn
denkbeelden over het onderwijs, die hij ook op verzoek van de koning op schrift stelde en die vooral in NoordNederland tegenstand opriepen, waren een factor in de afscheiding van 1830. De bisschop van Luik stichtte scholen
en was medeoprichter van de Leuvense Universiteit in 1834. In zijn Exposé des vrais principes sur l'Instruction
(1841) verdedigde hij het vrije, bijzonder onderwijs, gesubsidieerd door de staat die hij het recht ontzegde zelf
scholen te leiden. De katholieken hebben daarom in België lang de stichting van staatsscholen tegengehouden,
23 In de notities van O. FIERS zien we dat hij om zijn politieke instelling (verdedigen van kerkelijke macht in 1813 te
gelde gesteld werd en 27 juli 1813 onder bijzonder bewaking. (Cf. Beroemde personen, SAP). Hij trad op tegen de
onwettige aanstelling van de kapitel vicaris DE LA BRUE. Hij schreef er zelf drie Latijnse werkstukken over. De
necrologie in het bisdom eert hem hierom. Hij zou ook uit de gevangenis zijn ontsnapt (notities bewaard door O.
FIERS verhaal door Achiel SIX Poperinge, die er familie van was cf. Bewaard stamboompje.

SAPpig–Jaargang XI – nr.2 – sept 2014

63

rekening hield. De onderhandelingen verliepen quasi geruisloos. Je pense qu’il nous
sera bien plus facile de tomber d’accord sur le choix pour la Hollande. Met deze
woorden is alles met Willem I en het Vaticaan geregeld.

Over de clerus aan de Vlaamse kant, die zich onverzettelijk had opgesteld, laat de
correspondentie een minder vlot proces vermoeden. In een brief van kardinaal
Bernetti lezen we: Le teste fiamminghe sono come le teste delle bufale : dure et
ostinate, e qualche volta il furore le porta abatterle contro i muri; si rompono le
corna, ma non importa24. In de bul van zijn benoeming als bisschop van Gent was
uitdrukkelijk vermeld dat de koning bij de benoeming niet was tussengekomen, dit
om mogelijk protest te vermijden. Hoezeer de aanstelling vanuit de genoemde
verschillende hoeken was voorbereid, getuigen de namen, vermeld in het proces voor
zijn benoeming, met naast Giovanni Francesco CAPACCINI, de internuntius, die
lang aanstuurde op een overeenkomst met Willem I en die de Zuid-Nederlandse
katholieken, zoals hoger gezegd, onverdraagzaamheid verweet, ondermeer de
getuigen Engelbert STERCKX, pastoor-deken van O.L.Vrouw in Antwerpen en de
vicaris-generaal van Mgr. DE MÉAN, aartsbisschop van Mechelen, en weerom
24 Vertaling: de Vlaamse koppen zijn als buffelkoppen : hard en halsstarrig, en soms doet de woede ze tegen de muren
slaan ; ze breken zich de horens, maar dat geeft niet.
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August Joseph RYCKEWAERT, de ultramontaanse seminariedirecteur van Gent en
Franciscus Renaat BOUSSEN, ultramontaans erekanunnik in Gent.
Jan Frans VAN DE VELDE, 20e bisschop van Gent, tijdgenoot en ondersteund door Kan. August RYCKEWAERT.

Op 9 november 1829 reisde Jan Frans van de Velde overeenkomstig het concordaat
naar Den Haag om de eed van trouw af te leggen aan de koning. Hierdoor bleken alle
plooien gladgestreken. In het concordaat van 1827 was al beslist dat er een apart
bisdom Brugge diende te worden opgericht waarin Zeeuws Vlaanderen zou begrepen
zijn. De moeilijkheden met de regering waren er de oorzaak van dat de voorziene
opdeling van het bisdom Gent bij de ambtsaanvaarding van Mgr. VAN DE VELDE
nog niet in voege was getreden. Zodoende werd hij eveneens als bisschop plechtig
ingehaald te Brugge op 12 december 1829.
Na de wijding van VAN DE VELDE
Hij bevorderde E. H. BOUSSEN tot officiaal op 21 november 1829, prosynodaal
examinator op 29 november, lid van de bisschopsraad en titulaire kanunnik op 18
december, benoemingen waardoor de ultramontaanse strekking duidelijk aan invloed
won.
Eén van de eerste zaken die Van de Velde als bisschop van Gent regelde was de
priesteropleiding. Nadat de vorige bisschop Mgr. De BROGLIE de wijk had
genomen, had de regering immers in 1818 het grootseminarie van Gent gesloten en
bij KB van 14 juni 1825 moesten bovendien alle geestelijken in opleiding filosofie
volgen aan het Collegium Philosophicum in Leuven. Op 20 oktober 1829 werd dit
laatste besluit afgeschaft, zodat VAN DE VELDE op 2 december 1829 een nieuw
grootseminarie in Gent kon oprichten, dat plechtig werd geopend op 3 februari 1830.
Op het bidprentje van Kan. August RYCKEWAERT lezen we dat hij president werd
van dat seminarie. Daarvoor was hij professor Theologie. We leiden uit de verdere
gegevens af dat BOUSEN een van zijn opvolgers was als examinator synodalis.
Tijdens het episcopaat van Jan Frans VAN DE VELDE werden de katholieke colleges
van Aalst, Dendermonde, Gent, Geraardsbergen, Menen, Oudenaarde, Poperinge25,
Tielt en Veurne (her)opgericht, en hij lag mee aan de basis van de heroprichting van
de Katholieke Universiteit van Leuven (1834).
Hij drong ook aan bij CAPACCINI om STERCKX aan te bevelen als opvolger van
DE MÉAN (overleden op 15 maart 1831) als aartsbisschop van Mechelen. Op zijn
aandringen in dezelfde brief van 1 februari 1832 werd de oprichting van het bisdom
Brugge gerealiseerd kort na de Belgische onafhankelijkheid in de jaren 1832-1834.
Eerst benoemde paus Gregorius XVI Franciscus Renatus BOUSSEN tot hulpbisschop
van Gent, met als titel bisschop van Ptolemaïs in partibus infidelium26, op 17
25 Brugge was er nog niet en Ieper bestond niet meer, dus Poperinge hing af van Gent en in Gent woonde een kenner
van de streek.
26 Bisschoppen die niet zetelen in een bisdom krijgen een virtuele titel. Hier krijgt hij de titel bisschop van Ptolemeus
in het land van de ongelovigen.
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december 1832. Op 27 januari 1833 wordt de bisschop gewijd te Brugge en op 27
mei 1834 werd het bisdom Brugge officieel heropgericht.

Benedictus Jacobus VAN DER HAEGHE
Terwijl we kanunniken de revue lieten passeren vonden we ook een tijdgenoot van de
penningfiguur. Hier gaat het om een reguliere kanunnik. Hij was kloosterling en zoals
reeds vermeld waren vele kanunniken kloosterlingen van de orde van de Heilige
Augustinus.

BENEDICTUS JACOBUS VAN DER HAEGHE
Dat hij in Poeringe is geboren lezen we op het bidprentje. We vinden inderdaad Jacobus, zoon van
Jacobus VAN DER HAEGHE, °4 oktober in Sint Bertinus Poperinge. Alle andere naamgenoten
schrijven VERHAEGHE.

ABDIJ VAN DEN EECKHOUTTE
De abdij van de Eeckhoutte27 is in de 11e eeuw al bekend in de geschiedenis van Brugge. We nemen
over uit Wikipedia: De oorsprong van deze abdij werd toegeschreven aan de vestiging van
27 Eekhout betekende hier niet eikenhout, maar hout in een eek. Een eek was een laagland, dat 's winters onder water
kwam te staan. In zo'n eek groeide laag houtgewas, dat hakhout opleverde. Vandaar eekhout (cf. Du Flou en
Schoutteet vs Gysseling en De Brabandere.
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de kluizenaar Everelmus omstreeks 1050. Door gebrek aan doorslaggevend bewijs werd dit
recentelijk echter in twijfel getrokken. Pas in1130 is het eerste schriftelijke bewijs voor deze abdij
terug te vinden. De abdij is toegewijd aan Sint Bartholomeus. In 1146 sluit men zich aan bij
de orde van Arrouaise, waardoor men de regel van Augustinus volgt. Hierop volgt de splitsing
tussen de vrouwenabdij (richting Sint-Trudoabdij) en de mannenabdij die op het terrein nabij het
Brugse stadscentrum blijft. De abdij kende lange tijd een zeer sluimerend bestaan en werd met
de Franse Revolutie opgeheven en afgebroken. Heden rest enkel nog de toegangspoort in de
Eekhoutstraat (1790). De
oppervlakte werd ingenomen door
de Bank Dujardin (thans seniorie
Ten Eekhoutte en SintAndreaslyceum), de stad Brugge
(thans Groeningemuseum) en heel
wat particulieren.

Uit Openbaar domein, de omgeving van
de abdij. Aan de rand een Kanunnik.

De Eekhoutabdij bezette een groot
terrein ten zuiden van de Dijver. Ze
werd opgeheven tijdens de Franse
overheersing en kerk en klooster
werden afgebroken. Onze E. H.
Benedictus, Kan. Jacobus VAN
DER HAEGHE, geboren
Poperingenaar zal die situatie
gekend hebben want hij is gewijd in 1789.
De Eekhoutpoort is nu een doodlopende straat, vertrekkend van de Eekhoutstraat. Aan het begin is
de straat overbouwd door een poort die een relict is van de vroegere Eekhoutabdij. Het draagt een
beeld van de heilige Augustinus en als inscriptie een gebedsaanroeping tot deze heilige.

REGULIER KANUNNIK
Het bidprentje is een van de oudste van Poperinge. Hij stierf niet in Poperinge, maar zoals trouwens
zijn tijdgenoot kanunnik, in Gent. Toen hij stierf op 72 jarige leeftijd had hij – naar wat we lezen op
zijn bidprentje – een functie in de Kathedraal van Brugge. Titels had hij niet. Hij had in
tegenstelling met Kan. August RYCKEWAERT een rustige meer kloosterlijke dagtaak en verzorgde
mee de diensten van het officie in de kathedraal.
Volgens de teksten die op zijn prentje staan had hij overvloedig kennis. De psalmen nam hij ieder
jaar alle 150 dovr in de getijden; de wijsheid (Ecclesiasticus) en de Spreuken (Proverba) waren hem
in het Latijn bekend. In hoeverre men die teksten voor hem gekozen heeft of koos hij die zelf? Er
zal zeker een band hebben bestaan met zijn levensinstelling.

POGING TOT KARAKTERISERING
De kloosterlijke spiritualiteit ligt er voor het rapen. Psalm 119:7 luidt nu in de NBV28 6 Te lang al
woont mijn ziel bij mensen die vrede haten. 7 Spreek ik woorden van vrede, zij willen oorlog. Wat
in de SVV inderdaad vertaald wordt zoals het op de prent staat.

28 Nieuwe bijbelvertaling. We maken de correctie van de nummering, dit vers is nu 120: 6-7 en luidt ietsje anders. De
SVV (Statenvertaling)
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Waar we ook zeker zijn: onze Poperingenaar hoort niet bij de kanunniken die om de titel of om de
prebenden deze weg kozen en via lagere wijdingen de statie verwierven. Hij was priester gewijd en
dit wordt hem uit Ecclesiasticus29 toegezegd. En dat priesterschap zo lezen we heeft hem met
schoonheid verciert.
Als kanunnik heeft hij zeker ook in de werking rond de prebenden zijn wellicht teruggetrokken
diensten verzorgd30. Er wordt verwezen naar Spreuken 19:17: We nemen de eenvoudiger lezing uit
de NBV. Wie barmhartig is voor een arme leent aan
de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden.
Last but not least. Hij zal vaker het misschien voor
sommige nog bekende gemoderniseerde psalmvers (Ps.
26:4) gezongen hebben: Ik vraag aan de HEER één
ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de
HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de
HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn
tempel. In deze zin zit vervat wat op een andere plaats
in de psalmen staat. Psalm 43: Introiba ad altare Deum.
Ik ga op naar het altaar van de Heer. We kunnen ons
misschien inbeelden dat de man, die heel zijn leven
psalmen zong aan het altaar en de liturgie door en door
kende, inderdaad in zijn spiritualiteit in de dood de
eeuwige lofzang aanvatte met zijn heengaan uit de
onvredige wereld.
Dat hij te maken had met de omstandigheden rond de
beëdigde en niet-beëdigde priester vernamen we uit het
bischoppelijk archief31.

Ferdinand PROVENTIER, Kannunik
Bisschop van Ieper: Felix Josephus Hubertus DE WAVRANS (1762-1784)

FERDINAND-IGNACE-FRANÇOIS PROVENTIER
Kan. Ferdinand is geboren in het laatste jaar van de XVIIe eeuw32. Zijn vader Ignatius Laurentius
was burgemeester: een zeer rijk man, zijn moeder heette (Marie) Claire WARNEYS.
29 Ecclesiasticus: De wijsheid van Jezus Sirachis is soms moeilijk terug te vinden. Het boek heeft meerdere namen (ook: De
wijsheid van Jozua Ben Sirach, Het is daarbij een De wijsheid van Ben Sirach of gewoon Sirach of Ecclesiasticus) is een
deuterocanoniek boek. Dwz dat het voor heel wat denominaties geen deel uit maakt van hun bijbel, ook in de Hebreeuwse
Bijbel (TENACH) niet. Er is wel een algemene consensus om er nut in te zien.

30 Toch vinden we hem op internet op een Affiche van een ommegang als de aangekondigde Kanunnik in de processie.
31 In antwoord op uw e-mail van 29 augustus ll. laat ik u het volgende weten : Jacobus Franciscus VAN DER
HAEGHE : in het bisschoppelijk archief, in de reeks N66, lees ik dat hij de zoon was van Jacobus Franciscus uit
Brugge Sint-Jacobs en van Marie-Jeanne Berten uit Elverdinge. Hij werd geboren te Poperinge op 4 okt. 1762. Hij
werd monnik (regulier kanunnik) van de Eeckhoutteabdij te Brugge en na de afschaffing ervan door de Franse
Revolutie werd hij ere-kanunnik van de Sint-Salvatorskathedraal van het heropgerichte bisdom Brugge in 1833 en
overleed een jaar later op 11 juli 1834. Mgr. BRENART, de laatste bisschop van Brugge van het Ancien Régime,
krijgt op 30 mei 1789 een brief van keizer Jozef II waarbij hij zich moet verantwoorden over het toedienen van twee
hogere wijdingen o.a. aan pater Benedictus VAN DER HAEGHE. Het antwoord daarop is te lezen in de
bisschoppelijke akte onder het nummer B 78, p. 51 verso, van 10 juni 1789. Er wordt ook over pater Benedictus
geschreven in Monasticon Belge, tome III, p. 800. In het SAP vonden we enkel Tome II omdat die over de
kloosterlingen gaat die met de St.-Bertijnsabdij te maken hebben.
32 30 april 1699, zv. Ignatius x WARNEYS, gehuwd 1691. Hij stierf in Ieper op 1 oktober 1771 en werd in de Sint
Maartenskerk begraven.
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–Licentiaat in Leuven
–Subregent en directeur van het seminarie in september 1727. Daar kreeg hij zijn bijnaam
PINTENROVER (anagram) omdat hij de pinte afschafte die de seminaristen om 16u00 doorgaans
kregen. Dat lezen we bij O. FIERS..
–Zijn geëerde geestelijke leider was Jean Baptist DE VILLERS, later bisschop van Douai33.
–Na 5 jaar onderdirecteur werd hij na het vertrek van DANES ineens én president én penitencier.
–VAN ROO, een van zijn leerlingen werd subregent en M. VAN HAESENDONCK hielp hem op
zijn manier in de moeilijke Franse perikelen.
–In de moeilijke tijd was bisschop DE WAVRANS Fransgezind, en moesten beide kanunniken,
Ferdinand PROVENTIER en Joannes Bartholomeus VAN ROO, de volks Vlaamse stem
ondersteunen34.
Toen hij 72 jaar was gaf hij zijn ontslag en stierf de maand erop (31 oktober) 1771. De
opvolger van Ferdinand PROVENTIER was Jaecques-Denis HOUCKE.

PROVENTIER EN HET WEEUWHOF

33 Henri LEROY, Vie de Jean Baptiste de Villers: prêtre, président du seminaire provincial des évêques à Douay, 1788,
ook als e-book te lezen.
34 Bij Roos HERPELINCK, Het bisdom Ieper, 1762-1789 (Roeselare: Westvlaams verbond van kringen voor
heemkunde, 1991, 479 blz.). Zo is er de tegenstelling tussen de afstandelijke, soms opportunistische,
Vlaamsonkundige en adellijke bisschoppen de Wavrans en d'Arberg enerzijds, en de pastoraal-actieve, feitelijk
leidinggevende rol gespeeld door de burgerlijke Vlaming kanunnik Van Roo, anderzijds. Op deze spanning wijst ook
Ludo VANDAMME: In dit verband is het nuttig erop te wijzen dat het bisdom Ieper, gesticht in 1559, de definitieve
grensscheiding van 1715 overleefde (o.a. de dekenijen Kassel, Sint-Winoksbergen en Belle) en zich bijgevolg over
twee nationale staten uitstrekte.
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Toen Willy TILLIE de naam mocht geven aan de vervanger van de Beiaard dacht men aan geen
gasthuiszusters en geen toponiemen35, men koos voor Proventier. Men dacht evenmin aan
Felix Berten, die DE grote weldoener is geweest van de huidige OCMW, gegroeid uit zovele
voorgangers de dis, de burelen van weldadigheid, de burgerlijke Godshuizen, de C.O.O. 36
Nr. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 en Sint-Annastraat nr. 7. Z.g. staan
geboekt als het Weeuwhof. Caritatieve stichting onder de bescherming van de Heilige Anna37 door
Z. E. H. Ferdinandus Ignatius Franciscus PROVENTIER, kanunnik aan het kapittel van Terwaan en
St.-Omaars. Hij was daarbij later ook president van het seminarie van Ieper. Het is op dat moment
dat hij als gegradueerd penitencier en president van het seminarie te Ieper twee stukken grond
koopt, het ene langs de eigendom van juffrouw Maria Gislena MESSER38 en Catherina Theresia DE
SALMON (Veurne) die er gebruik van maken voor de Sint- Michielsschool. Dat stuk is eigendom
van de weduwe Jan VAN CAYSEELE, Jacoba PYL. Het andere wat groter stuk van Jacobus
Dominicus VANDE GOESTEENE (1762).
Sint Michiels was er gekomen quasi
gelijktijdig met de inrichting van het
Sint Sebastiaansgesticht in Ieper. In
1741 werden de drie eerste
weeskinderen opgenomen in de
Congrégation de la Charité (Ieper).
De fondatieaktie van 26 januari 1769
voorzag de bouw van twaalf huisjes met
beurs voor de arme weduwen en
ongehuwde vrouwen.
In 1782 werd het eigendom uitgebreid
met negen huisjes geschonken door
kanunnik I. MAZEMAN, neef van de
stichter.
In 1839, iets na het ontstaan van België,
komt de familie MAZEMAN DE
COUTHOVE wonende te Proven en te
Ieper over de brug met de stichting,
bestaande uit een hof met vijfentwintig
huisjes en een woning in de
SintAnnastraat (nr. 5?) aan de
Burgerlijke Godshuizen van Poperinge.
In 1848 vinden we de volgende
beschrijving. Er zijn zesentwintig huisjes
bewoond op het Sint-Annaplein: vlg. architecturale kenmerken (cf. infra), vermoedelijk twaalf +
twee van kanunnik PROVENTIER en negen + drie van kanunnik MAZEMAN. Sint-Annastraat nr.
5 behoort visueel tot de straatgevels van het Weeuwhof, doch is nooit onderworpen geweest aan het
interne reglement van het Weeuwhof.
Bisschopvan Ieper Cornelius Jansenius (1635-1638)
35 Men zou de site even goed Gervelgat kunnen noemen. Op de hoek waar nu een Chinees Restaurant is begon de
Gervelgatstraat (Veurnestraat) en de Corte Gervelgatstraat (nu Doornstraat).
36 Commissie van de Openbare Onderstand.
37 De Heilige Anna is enkele bekend uit de apocriefe literatuur en zij zou de moeder zijn van Onze Lieve Vrouw. Haar
vader heette dan Joachim. Dit huiselijk tafereel brengt mee dat de Heilige Anna de patrones van de kantwerksters
werd.
38 + 09 maart 1778.
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GUILLEMUS DELVAULX (1732 – 1761)
Hij was geruime tijd bisschop in Ieper. Hij was niet de onmiddellijk vriend van de bisschop uit de
vorige eeuw: Cornelius JANSENIUS39. De kronieken roemen zijn stabiel pastoraal beleid40. Hij kon
daarbij rekenen op kanunnik PROVENTIER, tijdelijk zijn president van het seminarie, en van
kanunnik VAN ROO41, de leerling van Kan. Ferdinand PROVENTIER .

TEN BUNDEREN
Ten Bunderen vermeldt Kan. Ferdinand PROVENTIER van 1732-1771. Dit lag in de lijn van wat
het kapittel en zijn Kanunniken aan sociaal werk deden. Op de site van Ten Bunderen is hier heel
wat over te lezen. De vzw. Ten Bunderen is eigenares geworden van het klooster van de zusters
Paulientjes in Poperinge. Het VTI heette als school VTI Sint Vincentius a Paulo omwille van de
Paulientjes. De eigenares had aanvankelijk het eigendom en runde het internaat van het VTI,
Boeschepestraat 44, Poperinge. De Heilige Vincentius staat er nog in een nis in de voorgevel.
Omtrent de zusters Paulientjes is heel wat te lezen in de verspreide geschiedenissen van E. H.
Carolus VERHELST42.

HET COMPLEX SINT MICHIELS
Deze site mag niet worden verward met Het Sint Vincentiusgesticht. In de recente uitgave van de
zusters van het Gasthuis43 wordt even ernaar verwezen dat de Gasthuiszusters er hun diensten
presteerden. Ook de paters Hierenomieten van Sint Niklaas namen een tijdje over44.
De Kunstacademie is tot het schooljaar 2009-2010 gehuisvest in Sint Michiels in de Werf. Het
gebouw genaamd Sint Michielshof was in oorsprong een zondagsschool voor arme jongens en
meisjes en een dagschool waar meisjes kantwerk beoefenden. Het erf met huizingen en daarop
staande gebouwen was gelegen in de Werfstraete tussen het erf van Simoen GAT een herberg in de
Duinkerkestraat, het Weeuwenhof en het Gaepaertsteegje45. Het terrein met gebouwen en
bijhorigheden kwam oorspronkelijk van Priester WENIS: 17 februari 1744 en 3 juni 1746 van de
heer en mevrouw Jacobus Gislenis WENIS, 222 roede groot46 (3261,18 m2) met 8 plaatsen.
Voordien, omstreeks 1730, vatte kanunnik PROVENIER het plan op om weesmeisjes en andere
jonge dochters in een gesticht op te nemen, om de Tafel der Armen wat te ontlasten.
39 In zijn werk Augustinus, sive doctrina Sti. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina etc. zou
Augustinus beweerd hebben dat de menselijke natuur slecht was. De mens zou geen vrije wil hebben. De gelovige
krijgt zijn hemel. Hij kan die niet afdwingen. Deze opvatting stond lijnrecht tegenover de opvatting die op
het Concilie van Trente werd verkondigd. Paus en Jezuïeten vonden dat ketters. De Franse koning wou dat priesters
tekenden om dat af te zweren. Het volk in Ieper hield van Jansenius en er is lang om zijn graf gestreden.
40 Samenvattend: de vorming van priesters (hij liet het seminarie volledig renoveren), hij bracht een bijvoegsel aan bij
de catechismus en publiceerde een kleine catechismus voor de mindere en de eerst beginnende jonkheid. Hij werd
geconfronteerd met het probleem van de gemengde huwelijken in zijn bisdom. Bezettingstroepen en garnizoenen
waren daar de oorzaak van.
41 Over Joannes Bartholomeus VAN ROO schreven Johny Claerebout en Jean Marie DEPUYDT.in Ierpers Kwartier
nr. 51: 50-54, Kanunnik Van Roo, onder het bestuur van bisschop de Wavrans. DE PAUW, Leven van den zeer
eerweerdigen heer Joannes Bartholomaeus van Roo, kanonik gradueél en aertspriester der katedraele kerke tot
Yper.
42 Zie ook publicatie van Guido VANDERMARLIERE Carolus Verhelst. Een leven in dienst van de armen. 31
december 1759-21 januari 1838. Een ruime documentatie is ook te vinden in de Fardes van O. FIERS, SAP.
43 Kristof Papin: De Gasthuiszusters in Poperinge, zeven eeuwen dienstbaarheid , 2012. Brochure.
44 De oorsprong van dat eigendom wordt beschreven met bijgaande reglementeringen: SAPpig 2011, I:15-18. H.
Vandenberghe: Arme knechtjesschool: Sint Vincentiusgesticht? Dit kwam aan de Hospices civiles in 1870.
45 De Gapaardstraat is niet wat men hier bedoelt. Dit Gapaertsteegje is de Sint Annastraat.
46 3261,18 m2, aldus omrekening OCMW.
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Dit plan maakte hij kenbaar aan E.H. HEYNDERICK, jong en rijk priester in het Seminarie. Zijn
tante stichtte eveneens zo'n huis in Ieper in de Beenhouwersstraat onder de naam SintSebastiaanshuis (1741). In het jaar 1754 kwamen drie juffrouwen - zij waren geen kloosterzusters
maar volgden wel een regel van Ieper - naar Poperinge om hier een affiliatie te stichten. Het waren
Ghislene MESSER, overste, Catherine DE SALMON en Regine DEBAENST47.
Ze bewoonden drie huizen die van E.H. WENIS kwamen en iets later kwam het eigendom van
Nicolaas VAN RENYNGHE erbij. Al die gebouwen werden gesloopt in 1760 en men begon de
bouw van het tegenwoordige St.-Michielsgesticht.
Eens de werken af waren werden er volgende afdelingen in ondergebracht: natuurlijk eerst een
wezenschool, maar later ook een kantwerkschool voor meisjes, een zondagsschool voor meisjes en
één voor jongens en ten slotte een dagschool voor jongens waar men kousen leerde breien.'
In korte tijd werd het een zodanig succesrijke onderneming dat er op een bepaald ogenblik aan
gedacht werd het moederhuis van Ieper af te schaffen en bij het gesticht van Poperinge te voegen.
Maar 't kan verkeren. Tijdens de schermutselingen van de Franse Revolutie deden de gebouwen
eerst dienst als hospitaal voor het Oostenrijks leger, later als kazerne voor de Franse soldaten.
De gebouwen hadden het hard te verduren en bij het begin van de 19e eeuw stak de stichting diep in
de schulden.
Bij K.B. van 28-2-1828 werd het bestuur overgemaakt aan de Disch48, met last van de wezen te
blijven onderhouden en de schulden te vereffenen.
In 1851 werd het Oudewijfhuis, het Maison de la Charité, dat toen in de Veurnestraat lag49,
overgebracht naar het St.-Michielsgesticht. Dit bleek geen succes. De zusters van het gasthuis
werden ingeschakeld in de zorg voor senioren op 30 december 1875.
In 1882 spreekt men van de Burgerlijke Godshuizen. Minister BARRA onttrok het toezicht over
Sint Michiels aan de dismeesters en gaf dit aan de Hospices Civiles.
Felix BERTEN, Burgemeester van Poperinge, kocht in 1901 het hoppemagazijn van de heer
SAVOYE dat in de St.-Michielsstraat stond en paalde aan het St.-Michielsgesticht. Achteraf, schonk
hij het aan de Burgerlijke Godshuizen, onder wier bevoegdheid het gesticht was komen te staan.
Vijf jaar later kocht dezelfde heer een groot huis, de oude herberg Duinkerke gelegen op de hoek
van de Duinkerkestraat en de St.-Michielsstraat en schonk dit gebouw eveneens aan de Burgerlijke
Godshuizen om het in te lijven bij het St.-Michielsgebouw50.
Intussen, in 1903, werd in de tuin een neogotische kapel gebouwd, met een aansluitende lage
vleugel, het zgn. 'Elisabethkwartier'. De kapel en een deel van het Elisabethkwartier werden
gesloopt om plaats te maken voor het Cultureel Centrum Ghybe.

47 Cf. O. FIERS notities Farde kloosters Poperinge.
48 Het woord dis (tafel) is niet zo nieuw. Het werd al gebruikt in de 15e eeuw. Het werd allicht gebruikt als vervolg op
de tafels van de heilige geest: een oorspronkelijk kerkelijke instelling waarbij men vanuit de diakonia (cf. de functie
van diaken) voor de armen zorgde. Hand. 2 waarin men schrijft dat er uitgedeeld werd naar behoefte (<->
verdienste).
49 Waar nu de Technische Dienst van de Stad is gevestigd, voormalig politiebureau. De Nederlandse benaming blijkt
Huis van Bermhertigheid te zijn. SAP 420 met de vermelding van 27 oude vrouwen (1826).
50 Gerard KESTIER, Notaris Felix BERTEN, Croonestucken ????
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Dit gebouw, eertijds café 'Duynkerke', werd omstreeks 1906 ingelijfd bij het St.-Michielsgeticht. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd het nagenoeg totaal verwoest en nadien terug opgebouwd. Vanaf 1953 tot 1974 was er het bureau
en de vergaderzaal van de Commissie van Openbare Onderstand.

In oktober 1970 ten slotte werd het gebouw verlaten om plaats te maken voor de Stadsbibliotheek,
de kantwerk-, teken- en muziekschool.
In 1765 werd door Mej. C.T.DE SALMON, directrice van de zondagsschool, opdracht gegeven om
de vervallen huisjes en stallingen af te breken en een nieuw huis te bouwen.
Op 8 mei 1776 was er een schenking ter goeder trouw van de gebouwen aan de Stad Poperinge,
vertegenwoordigd door Louis Bonaventure PROVENTIER burgemeester van de commune51.
In latere fases werd het gebouw uitgebreid en nam Kanunnik PROVENTIER het initiatief om op de
binnenkoer een kapel te laten bouwen. Tussen het huidige Weeuwhof en de kapel was er een
beperkte boerderij die tot begin jaren 1970 op de plaats stond van het huidige Culturele Centrum.
Het gebouw, tot dan eigendom van het OCMW, had hoofdzakelijk de functie van bejaardentehuis.
Bij het opmaken van een inventaris van de gebouwen in 2005 blijken nog heel wat oorspronkelijke
restanten uit de jaren 1700 aanwezig, zoals twee overwelfde kelders, vloeren en schrijnwerk.

TIJGENOTEN VAN PROVENTIER
Na Jean VINIUS52, die 45 jaar seminarie president was in Ieper, volgde Pierre-Louis DANES op 13
maart 1719. In 1717 werd hij kanunnik om twee jaar erna rees de functie van president over te
nemen. Men somt een veelheid van verwezenlijkingen op van die figuur. Midden al dat werk vond
51 Die de oude teksten gewoon is weet dat er twee burgemeesters waren: een van de wet en een van de commune, de
politiecommissaris en de burgemeester.
52 Waar we de tekst lazen stond de verwijzing: Journal historique et littéraire, Tome VI, Liège, chez P. Kersten,
imprimeur de l’échevéché, may 1839.
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hij ook de tijd om de ses Institutiones doctrinae christianae en Generalis Temporum Notio te
publiceren. In 1726 doctoreert hij in Leuven. DANES blijft ook in Ieper een vinger in de pap
hebben, ook al is hij aangetrokken door het Universitaire leven. Er zou een brief bestaan waar
Ferdinand PROVENTIER zich beklaagt dat DANES meer werkt in Leuven dan in Ieper. Begin
1732 legt hij zijn functie neer en neemt de vacante zetel van theologie van Charles Ghislain
DAELMAN over. Hij sterft amper 52jaar oud53.
Kan. VAN ROO, ets 18e eeuw.
We noemden reeds Johannes Bartholomeus VAN ROO. Hij is
volgens de lijst van oude drukken in het stadsarchief van
Ieper misschien de schrijver van Beschryvinge van 't
doorluchtigste mirakel geschied tot Poperinge den 14
maerte 1479. Aengaende een misdregen kind het welk dry
dagen hebbende begraven geweest, den vierden dag 't
leven, en het heylig doopsel ontfing : ter welker oorzaeke
is ingestelt tot jaerlyksche dank-zegginge den solemnelen
ommegang zondags naer O.L. Vrouwe Visitatie, daer by
gevoegt eenige schoone bemerkingen op 't zelve mirakel,
met de bulle van d'approbatie deszelfs, door J.B.R., zj.
Drukkerij WALVEIN.
Als
tijdgenoot zou dat niet zo vreemd zijn om er de naam van J(oannes)
B(arthelomeus) R (VAN ROO) er op te plaatsen. Th(omas) WALVEIN was drukker op de Leet in
Ieper. Ook Diegerick had het boekje in zijn bibliotheek. Neemt men de schrijversnaam van hem
over of hebben opvolgers de naam erbij gezet en ook het vraagteken? In Ieper zijn ze er niet zo
zeker van. Bescheidenheid waar we het verwachten.
Anderzijds is onze oud-archivaris de mening toegedaan, mening die ook door de EEHH. Juliaan
OPDEDRINCK en Maurits DE BRIE worden ondersteund. Het werk zou eerder van de hand van
Joannes Baptist ROENS zijn54. Voor dit standpunt is het argument dat het een Poperingenaar was
valabel. Er is echter nog een wetenschappelijker benadering die wellicht gewicht in de schaal gooit
nl. het feit dat Joannes Baptist ROENS door Universitaire kringen aanzien wordt als een Latijnse
humanistisch schrijver. Een jonge Poperingenaar, Tom DENEIRE, publiceerde in de internationale
academische literatuur o.a. over de Latijnse tekst over het mirakel van Sint Jan.
Joannes Baptist ROENS schreef dit werk in 1688 en het werd gedrukt in Ieper bij Johannes Baptist
MOERMAN.
Hallo!
Tot overmaat vinden we, in misschien een andere druk, ROENS, JEAN-BARTHOLOMÉ
Beschryvinge van het mirakel geschied tot Poperinge den 14 maerte 1479 aengaende een
misdregen kind het welk dry dagen hebbende begraven geweest, den vierden dag 't leven en het
heylig doopsel ontfing; ter welker oorsake is ingestelt tot jaerlijksche dank-zegginge den
53 Andere werken van DANES: Orationes XIII et Homiliae XII. - Tractatuss de fide ,Spe et Charitate , cum adjunctis
de Scriptura, Traditione, Ecclesia et Conciliis. Tractatus de peccato originali — De Vitutibus Cardinalibus in
genetali et prudentlia in speciali , Jure et Justitia
54 Maurits DE BRIE, een begenadigd apostel van O.L-V.-Vrouw van Sint Jan, Aan de Schreve 9/2, 1979; Germain
SCHOONAERT, Onderwijsnetwerk in Poperinge 16e eeuw. Aan de Schreve 22, 1992, 14-18. Syntagmatia: Essays
on Neo-Latin Literature in Honour of Monique Mund-Dopchy and Gilbert Tournoy. Artikel van Tom Deneire: The
Latin works of two poets of Poperinge: Joannes Baptist ROENS and Pieter WENIS. Blz. 709-721.
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solemnelen ommegang zondag naer O.L.V. Visitatie. Daer by gevoegt eenige schoone bemerkingen
op 't zelve mirakel,. - Ypres: Jacobus Franciscus Moerman, [ca. 1760] . - 12°: 32 p. Hier gebruikt
men de twee voornamen door mekaar: Jean Baptist ROENS en Jean Barthelomeus VAN ROO.
Conclusie: wie zich geroepen voelt, die zoeke het uit. J.B.R. is de enige zekere notitie omtrent de
schrijver.

CARITATIEVE INSTELLING
Vooral in Poperinge was hij actief in de gulhartigheid. Hij stichtte:
Een beurs van 4800 gulden voor een arme student in Poperinge.
3600 Gulden waren bestemd voor berouwvolle meisjes.
Een fundatie van 14 sols de Brabants om iedere week brood te geven aan 6 arme 60-jarigen.
De St.-Michielsschool kreeg 10.240 gulden.
En in 1770 kwamen er 12 huisjes voor weduwen. Ze kregen daarenboven 56 sols per maand
(fr. 5,09) en 100 fagoten eikenhout per maand.

DE FUNDATIE VAN HET NAZARET
Oudere Poperingenaars noemen de Trommelaarstraat het Nazaretstraatje. Daar is een reden voor.
Toen onlangs toelating werd gevraagd om een telefoonpaal te verplaatsen in het straatje bleek dat
het voetpad rechts inrijdende van de Boeschepestraat eigendom was van het O.C.M.W. Dat is
inderdaad een restant van de grond die behoorde aan het Nazaret. In 1771 zou daar een instelling
gesticht zijn door VAN RENYNGHE. In 1779 wordt het een geoctroyeerde fundatie genoemd. Hier
heeft Kanunnik PROVENTIER niets mee te maken. We vermelden dit ter zijde omdat hier vaak
onterecht een link wordt gelegd.
We reproduceren een stamboompje dat werd geschreven door O. FIERS. Wie een beetje de familienamen in Poperinge
kent, ziet onmiddellijk de achtbare kapitaalkrachtigen van eertijds pronken.
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12 stielen.. en vele meer
deel 2
Paul – Johan Desegher
–

–
–

–
–

Keurling: (jonge)man die voor krijgsdienst is aangewezen (in tijden van troebelen kon men
van hogerhand een bevel verwachten om een lijst van weerbare mannen op te stellen)
In de hierna volgende lijst worden ze zelfs met hun bewapening beschreven:
– Maillaert buuck , Corporael voorsien van musquet, bendolliere ende fourquette
– Clays baelden , calybre flasseye (?) rapiere ende bendoillierePieter bocket / Franchois de
Lansheere / Hansken de puud filius Maillaert / Jean Quinterelle / Philips van graefscheepe
/ Jean Le febvere / Franchois Lenglevie (?) / Passchier Verbure calybre flasseye, rapiere
med bendoilliere

Uit SAP 50 F: Spaanse restauratie / Opeisingen, Map “1633”1
–
Keuter: boer die met één paard akkert, kleine boer met 2-3 koebeesten
Keuwer: brouwer
ook toevallig: vlak bij de kerk van Westouter was een brouwerij van de familie De Keuwer
gevestigd
Klokkensteller: stedelijke beambte belast met het regelen, repareren en schoonhouden van het
uurwerk in de toren
Klovenier: schutter gewapend met een clo(e)ver, cluver, d.i. een schietgeweer; ook kolvenier
(Frans Hals heeft beroemde schuttersstukken geschilderd, waarop de officieren van de
kolveniersgilde feesten in hun lokaal bij de kolveniersdoelen)

1 Transcriptie: “Lyste vande keurlynghen der stede van Poperynghe, upgheschreven by Jacques baert, beghinnende 8
septembris 1633, Up conditie dat elck musschettier ofte roer sal winnen 24 schellen parisis s daeghs ende pyckenier 20
schelle parisis”

76

SAPpig–Jaargang 11 – nr.2 – sept 2014

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
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–
–

Knaap:

. knecht, bediende
. leerling
. handwerkgezel
Koddebeier: veldwachter
Koepoester: koestalknecht
Kolenbrander: die houtskool brandt
Houtskool is een van de bestanddelen om buskruit te maken
Kolfdrager: gerechtsdienaar die als ambtsteken een kolf (knots, knuppel) draagt
Koning: eretitel bij een schuttergilde voor wie in de prijsschieting de oppergaai, de papegaai,
afgeschoten heeft. Wie dat driemaal klaarspeelde, mocht zich “keizer” noemen
[De Coninck] [Papegaey] [Dekeyser]
Koordendraaier: touwslager; zie ook: lijnbaander, zeeldraaier
Kornet:
. Standaarddrager te paard bij de cavalerie, vaandrig
. aspirant-reserveofficier (dus toekomstig luitenant) bij een bereden wapen
Kraankind: die in de tredmolen van een hijskraan loopt om die in werking te houden
Kurassier: een cavalerist die een slagwapen hanteert en die een kuras (borstharnas van ijzer
en/of leer) draagt
Kuts(er): koopman (vb. Zwijnkuts)
In ons dialect kwam/komt?ook het achtervoegsel -kul voor: viskul, oud-ijzerkul
Lakenverver: die laken in een ketel met natuurlijke verfstoffen en beitsmiddelen (o.m. aluin,
galnoten) kookt. Zie ook : vaarwer
Lakenvoller: die ruwe wollen weefsels ontvet en laat vervilten, door ze, na toevoeging van
o.m. vollersaarde, urine (tot ca. 1650) en/of boter, in een kom te trappelen. Na deze bewerking
wordt het weefsel ontvet, opgehangen om te drogen, nogmaals genopt en naar de paartse
gebracht om gekeurd en gemeten te worden (door het vollen krimpt een laken). Tenslotte
wordt het laken door de voller “opgemaakt”, d.w.z. gekaard of geruwd, en op de lakenramen
aangeslagen en opgerekt. Nadat het laken geverfd is, wordt het nogmaals gevold om het van
vet te zuiveren
[Devoldere]
Landgebruiker: pachtboer
Lardeerder, lardeur: spekslager
Lathouwer: die latten klieft of zaagt, lattenkliever
Latijnse schoolmeester: leraar aan een Latijnse school (gymnasium)(in onze stad gaven de
Paters Recollecten de aanzet tot het later college in 1628)
Lavendier, lavengier: wasser, wasbleker
Leenhouder, leenman: die onroerend goed in leen neemt
Leerlooier: die dierenhuiden met kalk bestrijkt (waardoor het haar los laat) en ze vervolgens
tussen lagen gemalen eikenschors (run) in een looikuip laat rusten; zoolleer voor schoenen ca.
één jaar, bovenleer kortere tijd
Leersnijder: riemsnijder
Leertouwer: die zool-, over- en zeemleer bereidt en bewerkt
Lezer: oogster
Lijmkoker: die lijm bereidt; als grondstof worden o.m. de horens, beenderen en huidresten van
koeien gebruikt
Lijnbaander: koorddraaier, touwslager
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Lijnbaander of koorddraaier
Uit “Zeg, ken jij de mosselman?”, p 58-592
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Lijndrijver: die op een paard zit dat een schuit aan een lijn voorttrekt, ook: jager (vandaar:
jaagpad naast een bevaarbare waterloop)
Linnenwinkelier
uit een inventaris van 1642: cantoormutsen, manscragen, hembden met en zonder kant,
neusdoeken, gedructe kindermutsjens, mans slaepmutsen met cant, camerdoexe beffen met
cant..
Lodder: landloper, vagebond
Lollaard: lid van een geestelijke vereniging van “beggaerden” of lekenbroeders, ingesteld voor
ziekenverpleging en lijkverzorging
Lompenlezer of -zoeker: die vodden verzamelt om ze te verkopen aan de papiermakers
Lormier: kleinsmid die harnassen, breidels, sporen vervaardigt
Lubber: die dieren kastreert
Maarschalk: oorspronkelijk een paardenknecht, stalknecht
[Maréchal]
Maljenier: handelaar in kleine metalen voorwerpen
Malie: klein metalen ringetje (--> maliënkolder)
Maner: rechterlijk ambtenaar belast met de invordering van schulden en executies
Mangelaar: . koopman, handelaar (mangelen = ruilen, verhandelen)
. die in een wasserij het wasgoed door een mangel haalt om er het waswater uit
te persen
Marketent(st)er: die met de legertrein meetrekt om aan de militairen dranken en etenswaren te
verkopen; zie ook: zoetelaar
Markies: markgraaf (een mark is een grensgebied van een rijk)
Marktgaarder: ambtenaar die het marktgeld int

2 Art de Vos: Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen, Scriptum
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Marktkramer
een opsomming uit 1575: “butter- ende suijvelvercopers, broodtvercopers, cramers van
specerije, kouckvercopers, cleervercopers vand oude cleeren, vercopers van besems, peen,
aijun, waermoes ende andere groene cruijden, cramers van nijen ijseren ende coperwerck ende
houtwerck, als van houte lepelen, schuttelen, bacx ender dijergelycke, appel- ende
freutvercopers ende vercoopsters, schoe- ende pathijnmaeckers, vercopers van aerdewerck als
van potten, kannen, pannen ende dijergelycke, oudt ijservercoopers”
Marsman: koopman die rondtrekt met een koffer op de rug (wat heeft hij in z'n mars?),
marskramer, meersenier, paanderdrager (letterlijk, dan)
[De Meersseman]
Matsuwedrager: die gewapend is met een knots (Fr. : une massue)of strijdhamer [Metsu]3
Meesteres: hoofd van een school
Messagier: bode, boodschapper, gezant
Messenmaker
Mestraper (kan je in onze stad nog aan 't werk zien, als de Ommegang of de Hoppestoet door
de straten trekt)
Mulder: molenaar
Momboir: voogd
Moutmaker:
mout is koren (vnl. gerst), dat in water gekiemd wordt, en daarna gedroogd, om er bier van te
brouwen (of whisky te stoken)
Neringdoener: winkelier
Nopper: die met een nop- of steekijzer afhangende draadjes afsnijdt en oneffenheden in
weefsels verwijdert of wegwerkt
Nuwelaer: variant van nieuwelaar: die nieuwelen (= oublies) bakt en verkoopt
Dit zijn dunne, ronde koeken, uit tarwemeel met melk, suiker, kaneel, eieren en boter
gebakken en gewoonlijk cilindergewijze opgerold
Olieslager: oliestamper, slagmulder: oliemolenaar: die met een wind- of rosmolen door pletten
of slaan olie uit lijn- of raapolie en beukennootjes perst
Ommeloper: gerechtsbode
Oosterling: handelaar uit een Duitse hanzestad
Oppervoogd: die algemeen toezicht houdt op de voogdij over wezen
Oppervrouwe: hoofdbestuurster van een weeshuis
Paap: wereldlijk geestelijke, priester (de vroegere naam van de huidige Priesterstraat was:
Papestraete) [De Paepe]
Page: hofjonker
Palfrenier: tweede koetsier, koetsbediende
Pander: gerechtelijk beslaglegger
Pandverkoper: (Poperinge) ambtenaar belast met de verkoop van niet geloste panden
“Welke meubelen ende catheylen by den officier aenveert ofte ghelicht synde, sullen by hem
moeten gelevert syn in handen vanden pandtverkoper, den welcken de selve svrydaghs
daernaer vercoopen sal”
Parmentier, permentier: kleermaker die werkt met kostbare stoffen o.m. voor liturgische
kerkgewaden (parementen)

3 Zie ook: “Metsu(e) en zijn makke” in “Voor elk wat wils, bloemlezing uit publicaties van Dr. Wilfried Beele”, p 29396)
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Passantenvader: die een passantenhuis (beiaard, beyer, baaierd, bayart) bestuurt, waarin arme
reizende lieden en bedelaars (één nacht) gratis onderdak kunnen vinden
– Patijnmaker
een patijn is een klomp, holleblok, houten sandaal (daar is trouwens het Franse “patiner”,
schaatsen, van afgeleid)
– Pegelaar:
. ambtenaar die pegels (merktekens die aangeven tot welke hoogte een
inhoudsmaat gevuld moet zijn) aanbrengt en die vloeistoffen peilt
. ambtenaar die gewicht en samenstelling van broden controleert en de prijs
vaststelt
– Peiler, peilmeester: ambtenaar die met een peilstok nagaat hoeveel aan accijns onderworpen
vloeistof (vb. Bier, wijn, sterke drank) een ton bevat
– Pekbrander
Pek wordt gestookt uit hars van pijnbomen
– Pel(le)tier: bontwerker
– Penier, pennewarier, penningwaardier: kleinhandelaar
penningwaard betekent van geringe waarde
– Penitent: kloosterling, lid van de derde orde van Sint-Franciscus
– Pensionaris: stadsadvocaat, rechtsgeleerd raadsman in vaste dienst, die de vergaderingen van
de vroedschap bijwoont
– Percepteur: ontvanger van belastingen
– Persemier: geldschieter, lombard, woekeraar
[De Pessemier]
Italiaanse bankiers hadden kantoren in de grote middeleeuwse steden (Brugge, Parijs)waar
men geld kon lenen. Van het woord lombaerd is dan ook “lommerd”afgeleid, synomiem voor
“pandjeshuis” of “berg van barmhartigheid.
– Persmeester: keurmeester
per(t)s, paertse: het raam (in de lakenhal) waar de lakens over gespannen worden om ze op
eventuele gebreken te onderzoeken
– Pypegaalboer: keuterboer
– Pijper: speelman, muzikant die speelt op fluit, schalmei, trompet of doedelzak [Peperstraat?]
– Pillendraaier: apotheker
– Pionier: schansgraver, schansdelver: die grondwerk verricht voor verschansingen, walgraver
(daar zijn in het SAP ettelijke lijsten van, van opgeëiste handwerkers om te gaan wroeten in
de fortificaties van Ieper, en soms nog verder)
– Piot: soldaat van het voetvolk
– Piskruier: die de vaten met urine voor de vollers vervoert
– Plaatscommandant: militaire opperbevelhebber van een vesting of garnizoenstad
– Plakhouder: schoolmeester (die met de plak zwaait)
Een plak is een korte stok met een schijf aan het ene uiteinde, waarmee de meester de kinderen
een gevoelige slag op het binnenste van de hand kan geven
–
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Uit SAP 468: Resoluties (v.a. 1631), p 62 ro4
Plateelbakker, plateeldraaier
plateel: schotel of bord voor huishoudelijk gebruik, meestal van aardewerk (of tin)
Poester: stalknecht, koewachter
Poest = koestal
Pointer: ambtenaar die het aandeel van iedere burger in de pointing/belasting vaststelt
Poortgaarder: die aan de stadspoort tolgeld int
Potter: pottenbakker
Prelaat: bekleder van een hoog kerkelijk ambt: aartsbisschop, bisschop, abt, prior, ordegeneraal
Presbyter: priester (let op: een pastoor is een priester, maar niet iedere priester is pastoor)
Preyter, prater: weideopzichter, boswachter
Prijzer, priseur, priseerder: die taxeert, d.w.z. de waarde schat van roerende en onroerende
goederen
Prins: beschermheer van een rederijkerskamer
Prior: eerste persoon na de abt; ook overste van een klooster waar geen abt is
Prondelaar, prongelaar: die afgedragen kleding en vodden koopt en ophaalt
Proost: kloosterling die in rang op de abt of prior volgt
Provenier: clericus die een vast inkomen heeft uit kerkelijke goederen
prebende of prove: uitkering uit een geestelijk goed
Provoost: functionaris belast met de handhaving van orde en tucht

4 Transcriptie: “Burghmeesters ende Schepenen, naer voorgaende auctorizatie van Raeden , admitteren Antheunes Reis
dJonghe voor schoolmeestere deser stede. Belovende hem te voorsiene van woonste ende t'exempteren van stede
accysen , ommestellynghen, nachtwachte ende Logerynghe van soldaeten, metghaders hem te gheven voor pensioen
honderd ponden parisis tsjaers. Dies wordt hy verobligiert hem te vreden te houden met het ordinaire schoolgheldt,
zonder dat eenighe scholieren zullen moghen vertrecken vut zyne schoole ende gheanveert worden van ander meester,
ten zy hebbende legitime occasie, met conditie dat zoo wel den voorschreven Reis als de wet zullen moghen van
elcanderen scheeden tallen tyden alstd'een ofte d ander goedt duncken zal , midts elckanderen danof adverteren zes
maenden daer vooren. Actum in Camer xxiijen ougst 1640”
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Raadspensionaris: de hoogste ambtenaar in dienst van de stedelijke raad
Raamzager: die met een (door twee personen te hanteren) raamzaag planken uit boomstammen
zaagt
– Raddraaier: wieldraaier in een touwslagerij
– Radenmaker: die wagenwielen maakt, wagenmaker
[De Raymaecker]
– Rakker: schoutendienaar, beulsknecht, dienaar van justitie, schavuitenvanger
– Recollect: monnik van een zekere afdeling der Franciscaner Orde, die bekend is om haar
streng vasthouden aan de oude orderegels
– Reeuwer:
. die lijders aan besmettelijke ziekten (vb. in een leprozerie, in een pesthut)
verzorgt en hun lijken ontsmet en begraaft
. die een lijk van reeuw (doodschuim) en andere onreinestoffen zuivert:
aflegger, lijkverzorger
– Rendant: die met het bijhouden der rekening belast is, verantwoordelijke uitgever van gelden,
comptable
– Rentier, rentenaar: rentenheffer
– Rentenier: die leeft van rente-inkomsten
– Roededrager: gerechtsbode
“om dat sy een Roede of Doorne-stoxken tot een teken hebben in de uutvoeringhe van het gene
haren dienst is”
–
–

Op de gravure GERECHTIGHEID van Pieter Brueghel5 staan er twee afgebeeld. Links op de
voorgrond ondergaat een verdachte de beproevingen van de pijnbank; de gezette man met de
roede houdt het noteren van de bekentenissen nauwkeurig bij. Aan de rechterkant zetelt de
vierschaar: de beschuldigden aanhoren het verdict dat de voorzitter voorleest en daarbij de
roede ter hand houdt, om zijn gezag te onderstrepen.
5 Uit H. Arthur Klein: Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder, Dover Publications Inc. New York, p 231-233
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Roeier: die de inhoud van vaten, fusten e.d. van wijn en sterke drank met een peilroede
controleert
Roeper:
. die officiële mededelingen in het openbaar bekendmaakt, omroeper
. afroeper, die op een openbare verkoping de goederen afroept en ze aan de
meest biedende toewijst, afslager
Roerschutter: arkebusier, busschutter, roerdrager
Roer is de benaming voor het schietgeweer, dat oorspronkelijk met een lont, en later met een
vuurslag werd afgeschoten: handbus, snaphaan (Boerke Naas kon er mee om gaan..)
Rosmolenaar: die werkt met een (olie)molen die door een paard/ros in beweging wordt
gebracht
Roffiaan: roffer, koppelaar, bordeelhouder
Ruggepijnder, ryckepinder: pakkendrager, sjouwer
Runmolenaar:
Run is gemalen bast van eikenhakhout, dat door huidenvetters wordt gebruikt bij het looien .
Russenpeller
Russen zijn biezen. Het merg van deze oeverplanten wordt gebruikt als lampenpit i.p.v. katoen
[Russe?]
Ruwaerd: landvoogd, stadhouder, rijksbestuurder
Jacob Van Artevelde, de Wijze Man van Gent, staat in de geschiedenisboeken vermeld als de
Ruwaert van Vlaanderen (1337-1345)
Ruwe persenaar: ambtenaar in de lakenhalle die het ruwe laken over de raeuwe persse (een
meetlat) trekt om het te bezien en te meten
Saaiwever:
Saai is een lichte, gekeperde wollen stof die in het bijzonder door lagere standen wordt
gedragen. Saaien worden geweven van grove kamwol, met zeep gevold en vervolgens
geconrooid en geperst
Conrooien: de saaien, op stokken gerold, worden in een conrooiketel met zuiver water
gekookt, waardoor het vuil en de kreuken verdwijnen. Na het loswikkelen volgt het drogen en
het opspannen op ramen, dit om het gekrompen laken op te spannen
Sadeleer: zadelaar, zadelmaker
Sappeur: militair die ondergrondse gangen en loopgraven (sappen) graaft
Het werk van de “sappers” uit W.O. I is nog zichtbaar in ons landschap: Pool of Peace , Hill
60. En ook de Viet-Cong in de zestiger jaren van vorige eeuw gingen letterlijk ondergronds.
Savetier: schoenlapper
Schaliedekker: die daken bedekt met leien
Schietekat: kattendoder
Scholeer: variant van scholenaar:. student, bijz. die tot geestelijke wordt opgeleid
. koorknaap
Schout : overheidspersoon die in een stad aan het hoofd van het gerecht en de politie staat,
schoute(i)t
[Schouteeten?]
In onze gewesten sprak men van de amman en de baljuw
Senechal: oudste, voornaamste hofbediende, intendant
[Sinnesael]
Sequester: beheerder van betwiste of insolvente boedels
Slagmulder: olieslager
Smeerlapper: hulp van een sledemenner, die o.m. de sledeijzers invet
Smet: variant van smid
[Desmet]
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Uit “Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief!” van Karel van Deuren, Lannoo, 1975
–

–
–

Smouter:

. die wol (voor het spinnen) invet met boter, olijf- of raapolie, om ze zacht en
daardoor beter verwerkbaar te maken
. vetsmelter: die reuzel smelt
Specenier: variant van specier: specerijenhandelaar, drogist, apotheker
Stadsbader: houder van een stedelijke badstoof
stoof: gelegenheid voor warme baden van bedenkelijk allooi, omdat de diensters, de
stovejonckwijfven, er voor extra's zorgden

Miniatuur van Philippe de Mazerolles in Valerius Maximus “Facta Dicta et Memorabilia”
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Sticker: variant van steker:

. die met een steker monsters neemt uit zakken graan, koffie
. turfsteker
Suppoost: oppasser, deurwachter
Sutter: kleermaker, schoenmaker
Tabellioen: notaris (aanvankelijk van minder aanzien dan een notaris)
Tavernier: houder van een taveerne of eethuis, herbergier

Uit SAP 468: Resoluties (v.a. 1580), p 37 ro6
Toen (30 juni 1590) was er geen scheiding tussen kerk en staat.
Nu nog valt het openbare leven stil in Saoudi-Arabië tijdens het gebed in de moskeeën.
–
–
–
–

–
–
–

–

–

–

Taxeerder: door de overheid aangestelde schatter, die de waarde van de roerende en/of
onroerende goederen bepaalt, waardeerder
Thesaurier: die de geldmiddelen van een overheidsinstantie beheert, schatbewaarder,
penningmeester; varianten: trezorier, tresenier, tresier
[Tresie?]
Tonnelier: kuiper, tonnenmaker
Toortsdrager: die in processies van een gilde de “ambachtskerse” draagt
Zou dit hetzelfde zijn als een “torchemeester”, een term die we vaker in de bronnen uit het
SAP ontmoetten?
Trappenier: variant van drapier
Trappelaar: voetvoller
Trappist: cisterciënzer monnik genoemd naar het klooster La Trappe in Frankrijk (Orne). De
orde wordt gekenmerkt door een zeer strenge leefregel, waarvan het opvallendst is het gebod
tot stilzwijgen.
Trawant, variant: truwant: . landloper, bedelaar,vagebond
. dienaar, knecht, lijfwacht
. gerechtsdienaar, hellebaardier
Trinitariër: lid van de kloosterorde van de Heilige Drievuldigheid, in 1198 opgericht. Deze
orde richt zich o.m. op het vrijkopen van slaven en gevangenen
Ze had een altaar in de Poperingse O.L.Vrouwe-kerk
Troffelaar: metselaar

6 Transcriptie:”Dat alle herbergiers, Taverniers ende tappers, zullen Inhouden haerlieder vaentkens ende teeckenen van
wyn ende bier, ende binnen den voorseyden goddelicken dienst vande hooghmesse, predicatie ende vespere, gheen
volck te stellen noch in haerlieder huusen behouden, nemaer die doen vertrecken opde voorseyde daeghen, telckent op
de boete van 112 ponden parisis ten laste van elcken persoon, ten waere de vremde reysende lieden.”
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Tuter: trompetter, hoornblazer (in Poperinge ook de brandwacht op “de torre van Sinte
Bertens”)

Uit SAP 2 b: Stadsrekening 1652-53 (30 bis), p 33 vo7
–
–
–

–
–

–

–

Vaarwer: zie verver
Vader: inwonend hoofd van een weeshuis
Verwer: die geweven stoffen kleur geeft
Zo is . de wouw een plant waaruit een gele verfstof bereid wordt
. karmozijn of scharlaken een rode kleurstof bereid van gedroogde schildluizen (Fr. :
cochenille)
. lakmoes of orseille (oreel) een rode of paarse kleurstof die van een korstmos wordt
gemaakt
Vettewarier: die vette waren (boter, olie, smeer) verkoopt
Viltbereider
Vilt wordt gemaakt van dunne lagen wol en andere soorten dierenhaar die in water worden
gekrompen. Door kloppen en persen wordt het materiaal hecht gemaakt --> voor hoeden,
mantels, pantoffels
Vinder:
. gildebestuurder die belast is met het opsporen van overtredingen van de
keuren
. gezworen keurmeester
. bestuurder van een rederijkerskamer, vnl. Belast met financiële en
huishoudelijke aangelegenheden
Vlaker, afkorting van wolvlaker
Vlaken is het reinigen en losmaken van wol door die op een vlaak (horde) te slaan

7 Transcriptie: “Betaelt aen Jan de Wynter over de nacht wachte getuyt te hebben, te weten: d'eure ende half eure op den
torre van Sinte Bertins, tJaer deser rekenynghe verschenen 29en January 1653, de zes maenden ten advenante van 18 £
parisis ende dander zes maenden tot 24 £ parisis de maendt , commende tzaemen: 252 £ parisis.”
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Vlasbewerker: vlasboter, -hekelaar, -repelaar
Die bewerkingen zijn achtereenvolgens:
. het repelen: de vlasstengels tussen de tanden van een repel door trekken om de zaadbollen
van de stengels te scheiden
. het roten (dit gebeurde vooral in e Leie en de Mandel)
. het braken of boten of beuken: met een boothamer de houterige delen van de stelen
breken en gedeeltelijk van de vezelsscheiden
. zwingelen
. kammen of hekelen: de vrijgekomen vezels door of ovezr de hekel halen om er de
overgebleven houtige delen en de korte vezels te verwijderen en de lange vezels recht te
leggen
Vlegelaar: vlegeldorser
Volder, voller: die weefsels ontvet en door trappelen of herhaaldelijk slaan laat vervilten
Volmolenaars nemen sedert de 16e eeuw gaandeweg het werk van de voetvollers over
Voorschepen: voorzitter van het schepencollege, eerste schepen, schepen der keure
Waardeerder: ambtenaar belast met het toezicht op de kwaliteit van de waren en werkstukken
en op de naleving der keuren: keurmeester, waarmerker
War(r)andeerder: keurmeester
Weddebode: gerechtsdienaar die tijdelijk verblijf houdt in de woning van een schuldenaar of
vluchteling, om te waken over de inboedel waarop beslag is gelegd
Hoofdman: wijkmeester, houdt toezicht en voert een burgervendel aan
Wijnroeier: wijnpeiler
Wijnschroder: die het exclusief recht heeft alle in-en uitgevoerde wijnen te laden, lossen en in
of uit de kelders te brengen
Winnebrood: broodwinner, dagloner, werkman
Wispelaar: zwerver, vagebond
Witzandverkoper
Wit- of strooizand wordt gebruikt om inkt te laten drogen (zand erover..)
Wolkammer: die ruwe wol eerst met de hand uit elkaar haalt (om het kammen te
vergemakkelijken), vervolgens smout met olie of vet (om de wol zacht en lenig te maken) en
tenslotte met een verhitte kam de haren verder ontwart en richt. Door het kammen worden
korte wolharen(kammeling) van de massa (kamwol of lange wol) afgescheiden
Wolman: wolplukker, wolkammer
[Wulleman]
Zeeldraaier: touwslager
Zeepzieder: die zeep bereidt door olie met loogzouten te koken
Zetter: die, aan de hand van zekere maatstaven, ieders verplichte persoonlijke bijdrage van een
bepaalde belasting (hoofdelijke omslag e.d.) vaststelt, pointer
Zoetelaar: kleinhandelaar die militairen te velde van proviand en drank voorziet
(tijdens WO I was dat voor veel Poperingenaars een onvermoede bron van inkomsten bij de
vele duizenden geallieerden die hier voorbijtrokken of gelegerd waren)
Zwaardveger: die zwaarden en andere slag-en steekwapens, zoals degens en rapieren,
“misericorden ende dagghen”, maar ook harnassen en helmen schoonmaakt, polijst en
repareert
[Sweertvagher]
Zwartwerker: kleermaker die gespecialiseerd is in het vervaardigen van (zwarte)
gelegenheidskledij
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Oud schrift, ook iets voor U ?

Foto met uitvergroting van de naam, Joris Misdom, zie onderstaand transcriptie.
SAP 127ª Processen nr10
J Destailleur

Up tverzouck van Bailiu ende amman deser stede
hebben dheeren Jaecques Proventier Burghemeester Jaecques Wijts
ende Jan Rouveroy hemlieden vertransporteert in vanghenesse
deser stede ende eghesoen boven op de westcamer inde vierstede
een gat ghemaect duer de meur in welcke camer gheleghen
hadde Joris Misdom ende ghevisiteert doostcamer scheedende
vande voorgaende met eenen barden weech waer inne was
Gillis Cueleman criminelick ghevanghen ende Pieter De Worm
gheapprehendeert omme schuldt, vut welken berden muer
een berdt afghepingt was waerduere de voorseyde Cueleman
gheraect es bij den voornoemden Misdom ende tsamen ghister nachte vertrocken
vutte vanghenesse. Gehoort tverclaers vande voorseyde
Worm van dat hij gheen cloppijnge ofte tumult ghehoort
heeft nochte gheweten voor smorgens dat de voorseyde
ghevanghenen vutgheloopen waeren hebben de Burgrmeester ende schepenen
voorseyt gejugiert tzelve gheschiet te zyne zonder
culpe vande suppier (zo hij verclaert heeft) hem oversulcx
ontschuldighe van de voorseyde vanghenesbraecke. Actum den
6den maerte 1640
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