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Boerenbetweterigheid uit het verleden 

* 
‘t Is punaisekerremesse. 

* 
 Doos Gazette, een slim schrift des tijds met meer dan 640 lezers  

 
Beste abonnee 
 

Bezoek de Hopast van het Neerhof  in groep ! Alle info op de webstek! 
 

 

 

Lees de geschiedenis van Poperinghe  

 
Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin is de 

website van ’t Neerhof weer aangegroeid en loopt hij nu tot 1544. 

 

https://tneerhofvzw.be/ 

 

 
 

https://tneerhofvzw.be/


 
 

Reeds te noteren in jullie drukke agenda: 
Op 25 en 26 april 2020 zijn er erfgoeddagen waaraan ook de VZW ’t Neerhof meedoet met 
een presentatie van een 6-tal foto-filmpjes – met oude ‘plok’-foto’s  èn met de oude film van 
Leeuwerck integraal! En deze filmnamiddag – ten minste een klein uurtje – zal doorgaan in 
de Aria – de filmzaal bij het hopmuseum ! In samenwerking met het Hopmuseum en met 
Poperinge Verbeeldt.  
 
Op zaterdag 9 mei 2020 zal ondergetekende – Guido Vandermarliere – een inleiding 

houden op de geschiedenis van Poperinge en dit in de Bibliotheek van Poperinge van 9 tot 
11 uur. Breng je schrijfgerief mee – want we willen van de gelegenheid gebruik maken om de 
deelnemers ook wat vragen te stellen! Geef een seintje aan het stadsarchief  als je komt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lied uit de verzameling van Fabien Goussey. 

 

 



 

Vandepitte, Daniël (1922-2016) 
 
Onze ‘erfgoedwatcher’ Carlo Jengember stuurde me de linken door van het onderstaande 

artikel over deze fiere Poperingenaar. 

 
Een bruggenbouwer, een man die voor stabiliteit zorgt. Zo kan Daniël Vandepitte in twee 

woorden omschreven worden, 
zowel in de letterlijke betekenis 
als in de overdrachtelijke zin. 
Een wetenschapper die de theorie 
in de praktijk omzet of het mooie 
aan ingenieur zijn. Maar ook een 
schipper die de Gentse 
universiteit door de woelige 
wateren loodst van de 
studentenrevoltes eind de jaren 
zestig van de vorige eeuw. 
Opgroeien in West-Vlaanderen 
Daniël Vandepitte wordt in 1922 
geboren in het landelijke stadje 
Poperinge. Poperinge is samen 
met Veurne de enige Belgische 
stad die niet door de Duitsers 
wordt bezet tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en komt vrij 
ongeschonden door deze periode. 
Vandepitte loopt er school tot het 
vierde middelbaar en trekt voor 
zijn twee laatste humaniorajaren 
naar het Koninklijk Atheneum 
van Kortrijk, waar hij de 
wetenschappelijke richting volgt. 
Het hoofdvak wiskunde wordt er 
onderwezen door een lerares die, 

mede ingegeven door haar Vlaamsgezindheid, de jonge Vandepitte ervan overtuigt de 
ingenieursstudies te Gent aan te vatten. De grote aantrekkingskracht van de 
ingenieursopleiding aan de Gentse universiteit is tegen het einde van de jaren ’30 sterk 
achteruit gegaan. Enerzijds door de economische crisis, anderzijds door de vernederlandsing 
van de instelling waardoor de buitenlanders er wegblijven. Tevens is de studieduur in 1934 
verlengd van vier naar vijf jaar. 
Aan de universiteit 
In 1939 vat Daniël Vandepitte zijn universitaire studies aan. Het jaar nadien breekt de Tweede 
Wereldoorlog uit, maar de universiteit blijft functioneren. Vandepitte die een kamer huurt in 
Gent maar indien mogelijk tijdens de weekends naar huis in Poperinge spoort, voorziet zijn 
hospita van etenswaren die in het achterland nog vrij makkelijk te verkrijgen zijn. In 1944 
behaalt hij het diploma van ingenieur in de burgerlijke bouwkunde. Het jaar nadien kan hij 
enkele maanden aan de slag als assistent bij professor Gustaaf Magnel in het laboratorium 
voor gewapend beton. Hij kan zijn theoretische kennis in praktijk omzetten als hij in 1946 tot 
ingenieur van Bruggen en Wegen benoemd wordt, eerst bij de Bijzondere Dienst van het 



Stroomgebied der Schelde te Gent, later bij de Dienst van de Ringvaart. Dit belet hem niet om 
in 1949 Master of Engineering aan de Amerikaanse Yale University te worden en in 1953 
geaggregeerde van het hoger onderwijs in Gent. 
Bruggen bouwen 
De eerste officiële opdracht van Vandepitte is het heraanleggen van een aantal Gentse 
bruggen die tijdens de oorlogsjaren vernield werden, waaronder de Tolhuisbrug. Zijn meest 
zichtbare erfenis zijn echter de 19 wegbruggen en 6 spoorwegbruggen over de Gentse 
Ringvaart die hij ontwerpt en waarvan hij de bouw coördineert. Ze worden meermaals 
geprezen voor hun originaliteit. Voor de hangbrug in Merelbeke, de eerste hangbrug ter 
wereld met betonnen verstijvingsliggers die door de draagkabels voorbespannen zijn, 
ontvangt hij in 1956 de prijs Charles Lemaire van de Koninklijke Academie van België. In 
2014 beslist de Merelbeekse gemeenteraad die brug de ‘Vandepittebrug’ te noemen. 
Wanneer hij in 1960 docent wordt aan de in 1957 opgerichte faculteit der toegepaste 
wetenschappen, blijft hij voeling houden met het werkveld door zijn adviserende rol bij 
SECO. SECO is een controlebureau dat in 1934 door de professoren Magnel en François werd 
opgericht om toe te zien op de veiligheid van bouwkundige constructies. Gedurende 42 jaar 
brengt Vandepitte er een halve dag per week door. 
Rector in een bewogen periode 
Daniël Vandepitte volgt Jean-Jacques Bouckaert op als rector in 1969. De zware 
studentenprotesten van maart ’69 met de bezetting van het rectoraat en de Blandijnberg zijn in 
intensiteit afgenomen, maar het ongenoegen en de roep om democratisering van het hoger 
onderwijs blijft de gemoederen beroeren. In deze woelige periode wordt Vandepitte verkozen 
om de volgende vier jaar de universiteit te leiden. Door de wet Vermeylen-Dubois van 1971 
kunnen vier studentenvertegenwoordigers in de Raad van Beheer van de universiteit verkozen 
worden. Uit ongenoegen met de geringe mate van participatie die ze hierdoor krijgen, worden 
deze verkiezingen geboycot. Bij de openingsspeech voor het academiejaar 1971 zegt 
toenmalig studentenleider  Luc Van den Bossche dat hij liever bij het graf van de 
neokapitalistische universiteit had gestaan. 
Vandepitte gaat er prat op dat hij in tegenstelling tot zijn voorganger nooit de politie of de 
rijkswacht heeft opgeroepen om de studentenprotesten onder controle te krijgen en steeds een 
bemiddelende rol heeft gespeeld, 'de kerk in het midden houdend'. 
Magnum opus 
Het boek ‘Berekening van constructies’, door ingenieurs wel eens de bijbel van de 
bouwkunde genoemd, is ongetwijfeld zijn belangrijkste theoretisch werk. Vandepitte heeft 
vijf jaar onverdroten geschreven aan het drie delen en 2100 bladzijden tellend leerboek, 
waarvan het eerste deel in 1979 verschijnt. Het is nog steeds een standaardwerk waaruit 
gedoceerd wordt. Waarschijnlijk zullen nog vele generaties ingenieursstudenten op die manier 
kennis maken met deze autoriteit in het gebied van stabiliteitsberekeningen van 
betonconstructies, bruggen en voorgespannen beton. 
Frank Cotman 
Vakgroep Geschiedenis UGent 
27 juni 2016 
  
Hoe verwijs je naar dit artikel?  
Cotman, Frank. "Vandepitte, Daniël (1922-1916)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 
4.03.2019. http://ugentmemorie.be/personen/vandepitte-daniël-1922-2016. 

 
Daniël Vandepitte  mei 68 
https://www.youtube.com/watch?v=gyIn05lnT3g 

 

http://ugentmemorie.be/personen/vandepitte-dani%C3%ABl-1922-2016
https://www.youtube.com/watch?v=gyIn05lnT3g


Maerle & mergelstikken te Poperinge  - William White & Guido Vandermarliere 

& Jaques Destailleur  

 
De laatste tijd ben ik – Guido Vandermarliere – bezig om enkele 16

de
 -eeuwse registers uit te 

typen en bij enkele van die akten is er sprake van ‘maerle’. We halen er hier eerst drie aan: 
 
1 februari 1557 – Halmen  - SAP 364 – Transcriptie H. Vandenberghe  
 
Ghelein LAUWICK fs. Pieters heift ghecoocht jeghens Steven BASTAERT  
1 ghemet 15 en half vierendeel lans ligghende in de Wipperhouc metter noerthende op de 
maerctwech - metter oostzide an tlant van de kinderen van Mechiel BASTAERT - tzuthende 
in de beke - de westzidde an tlant van Jan VAN HARINCKHOVE.  
Omme de somme van XIII p.grooten ende VIII p.parisis gheret ghelt ende dies de voorseyde 
Ghelein een lidinghe hebben over derve Steven BASTAERT hoef omme daer duere te 

maerlene het voorseyde lant 
Ghealmt over erve int jaer XVC LVI den eersten in spoerkelle 
den eersten coper blift in sien eersten coop mits de wese te gheven 1 p.gr 
K DE SCOTTERE 
 
Ghelein Lauwick heeft dus grond gekocht in de Wypperhoek van Steven Bastaert en deze moet 

dan ook een ‘lidinghe’ of  toegang laten zodat Ghelein zijn nieuwe grond kan ‘maerlene’ of 
mergelen.  

Een tweede akte is de volgende:  

 
10 mei 1574 – Kaelke de Pape koopt grond – Mergel – maerle -SAP 365 - Folio 41 

 
Kaelke de weedewe 

van Matheus de 

Pape doude  heift 
ghecocht jeghens 
Ghelin Kesteloot 

ende Jaeneke zyn 
wiff ende jeghens 
Fransoys Diedeman 

ende Maeke zyn 
wyff ende Jan de 

Muellenare als 

voght van 

Cristineke de 

dochter van 

Christiaen Stassen - 
by consente van 
burghmeesters ende 
schepenen –  
onderhalf ghemet 
preter vyff roeden 
landt ligghende inden 

Eedewaerthouck -  



de westzyde tot half ten dicke van Jan de Muellenaere - mette zuuthende ant landt van 
Lauwys Makeblyde - ghemene met de weede - dies renonsiert alzulck byleven als  
zy heift - causa uxorys Ghelin Kesteloot 
omme de somme van xvj ponden grooten tghemet - thende mate thende ghelt - ghereet ghelt -  
ij schele te godspenninck - ix ponden parisis te lyfcoope –  
dies moet dit vercochte land de maerle leeveren Jan de Muellenaere om zin landt te  

vermaerlen myts en dien datser inne bevonden is -  

Ghealmpt voorts over ervffe den x in meye lxxiiij  
 
Kaelke of Kalleken, de weduwe van Matheus de Pape koopt grond in de Edewaerthoek  van 

Jan de Muellenaere.  

Maar er zit een wel vreemde voorwaarde in: de koopster moet toch aan de verkoper ‘maerle’ 
leveren om zijn land te ‘vermaerlen’. Het stuk grond dat verkocht wordt moet dus wel veel 
‘maerle’ bezitten om dit te kunnen doen.  

En we vonden nog een derde akte over deze ‘maerle’.  
 
7 december 1576 – De ‘maerle’ verkocht - SAP 395 – Renten  
 
Gregorius Cloribus ende Marie Baerde,  
zyne wettelicke gezelnede in persone voor schepenen ondergenaemt,  
hebben verkent ende verkennen mids desen  
wel ende dueghdelick vercocht thebbene ter eeuwigheyt Loys Makeblyde, zijne hoirs ende 
naercommers,  
alle de maerle die hy zal behouven omme te vermaerlen de landen vande voornoemde 

Makeblyde toebehoirende, ligghende inden Hipshouck ende Eeckhouck,  

daer nu ten tyden Pieter Vander Schaeve als pachtere woonende es, by Spagnaersdaele,  
ende de zelve maerle te mogen delfven ende doen haelen, daert meest bequaeme wert  
vut de landen vande voornoemde comparanten,  
daer nu ten tyde Pieter Quaghebuer by pachte woonende es –  
tallen tyden ende stonden alst de voornoemde Makeblyde ende zyne naercommers 
goeddyncken zal,  
mids vullende de pitten der landen effenende daer de maerle gedolfven wort ende de 

schaede vervangende daer schaede gedaen wert van daerut ende in ryden omme de 

voorseide maerle 

Bekennen voorts de zelve comparanten hemlieden dien aenghaende vernoucht ende van de 
voornoemde Makeblyde ten vullen betaeld,  
belovende hem ende zyne naercommers daerinne te houden gerecht ter eeuwighen daeghe – 
zonder daer inne te commen ofte laeten commen in eenighe manieren ofte zonder ter cause 
van dien by den voornoemde Makeblyde zijn hoirs ende naercommers,  
de comparanten ofte hunlieder successeurs inde landen van huerlieden voorseide hofstede yets 
te betaelen ofte geven in recognitie ofte anderssins hoe dat zy als dies - zo voorseit es te 
vullen gedaen -  
Actum eodem 
Present Kaerle de Schottere, burchmeester ende Lauwers Pilgrem doude, schepene  
 
We vinden hier wel een heel bijzonder contract – waarbij Loys Makeblyde en zijn erfgenamen 

tot der eeuwigheid de ‘maerle’ zullen mogen delven en doen halen om hun landen te 
‘vermaerlen’.  De nakomelingen van Makeblyde moetn wel de landen waar ze de ‘maerle’ 
gedolven hebben weer herstellen en effenen en mogelijke schade herstellen.  

 



Wat is die ‘maerle’ waarover hier sprake is?  
Gelukkig hebben we daarvoor William White - een specialist - in huis om ons dat uit te 

leggen. Hij schreef mij het volgende: 

  

Dag Guido 
 
  
Zoals beloofd in bijlage een paar foto’s 
van maarl / marel / mergel / 

moeraskalk waar vermoedelijk in 
Elverdinge ooit een aanzienlijke 
hoeveelheid van in de grond moet 
gelegen hebben en die nu wellicht 
volledig verdwenen is door ontginning 
als kalkmeststof.  
En zoals je zegt is je familienaam 
afgeleid van een marelput of marlière. 
De moeraskalk op de foto’s is 
afkomstig uit de Gavers in Harelbeke 
(meer info op  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14760 ).  
 

 
 

Deze slakkenhuisjes werden door William White uit ‘maerle’ of mergel losgeweekt en zijn dus 
zo’n 5000 jaren oud.  

 

Wikipedia leert ons het volgende:  

Moeraskalk …wordt gevormd in meestal open zoet water waarin door verzadiging kalk 
neerslaat. Onder dergelijke omstandigheden kan moeraskalk altijd ontstaan en ook in onze tijd 
wordt deze nog gevormd, maar vooral de omstandigheden aan het eind van het laatste glaciaal 
en het begin van het onze warme tijd bevorderden het ontstaan. Tijdens de ijstijd werd 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14760


langdurig kalkhoudend materiaal aangevoerd en gesedimenteerd. In plasjes die toen 
ontstonden was relatief veel kalk in opgeloste vorm beschikbaar, die bij verzadiging als 
moeraskalk kon neerslaan. Veel moeraskalkafzettingen zijn dan ook in deze periode gevormd.  
 

William schrijft ons verder; 
Zoals ik een beetje vermoedde gaat het in de westhoek vrijwel zeker om het gebruik van 
moeraskalk, dat – zoals ik vanmorgen uitlegde – gevormd wordt in moerassen .  
Opstapeling van moeraskalk (door slakkenhuisjes - in combinatie met klei) maakt deel uit van 
een verlandingsproces. Na vele decennia of eeuwen waren die natuurlijke laagtes verdwenen 
en opgevuld. In later tijden werden ze opgegraven in zgn. maarleputten (zie ook De Bo en 
WNT). 
  

In onze Woordenboek van de Nederlandse Taal vinden we het volgende over ‘mergel’:  
daarnaast andere vormen —, znw. vr. (in Z.-N. m.: zie b.v. DE BO [1873]). Mnl. mergel, mhd. 
mergel, ohd. mergil, uit margila, een oorspronkelijk Keltisch woord, afgeleid van een term 
die in het classieke Latijn is bewaard in den vorm marga (zie MEYER-LÜBKE, Einf. § 37); 
naast margila heeft ook margula bestaan, dat in het Fransch marle is geworden, later marne 
(zie Dict. Gén.).  
De vorm marle is uit het Fransch ook in het oudere Nederlandsch overgenomen (zie 
VERDAM 4, 1190, en hierbeneden). Naast mergel was ook margel vroeger gewoon, en in de 
Zuidnederlandsche volkstaal vindt men vormen als melleger (CLAES, Bijv. Hagel. Idiot.) en 
mervel (zie DE BO [1873]). 
 
In het Idioticum van onze Deken De Bo staat het volgende over ‘maarl’:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



William White schrijft verder het volgende:  
De maarle uit Elverdinge moet in een depressie ontstaan zijn, waarschijnlijk in het Holoceen 
(pakweg vanaf de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar tot een paar duizend jaar geleden). Schelpjes 
van zoetwaterslakken en –mossels die terug te vinden zijn in de moeraskalk van de Gavers 
tonen dit althans aan. 

 
Na eventjes googelen botste ik op een 
artikeltje in de Poperinghenaar van 13 

december 1931 dat melding maakt van 
een marelput op de grens van 
Elverdinge en Vlamertinge (het artikel 
gaat over verdwenen hofsteden in 
Vlamertinge) (zie bijlage). Misschien is 
de exacte locatie a.d.h.v. dit artikel 
terug te vinden. 
Ook de De Bo maakt melding van een 
maarleput in Elverdinge in zijn 
woordenboek. 
Bodemkaarten en gegevens van 
grondboringen kunnen wellicht ook 
meer gegevens aan het licht brengen. 
  

Maerle in de landbouw 
 

Uit de drie aangehaalde Poperingse  

akten uit de 16
de

 eeuw, blijkt alleszins 

dat het ‘vermaerlen’ niet alleen nog erg 
gangbaar was, maar ook dat de boeren 

hieraan veel belang hechtten. We gaan 

daarom ook kijken in het ‘Handboek voor den Landbouwer’ van het jaar 1846 van de hand 
van M.L. Moll. Daarin werd een artikel uit her jaar 1835 opgenomen van de hand van 

Charles Morren – professor te Luik – die ook veel rond de hop geschreven heeft.  
Het is dus Morren die het volgende schrijft over het mergelen: 

 
Indien het mergelen daerin bestaet om by den grond eene aerde te voegen, die hem vruchtbaer 
maekt, zoo is de mergeling eene uitvinding, waervan de oorsprong zich in den nacht der tyden 
verliest. Maer waervan eht ebruik in België voor den inval der Romeinen bestond. De 
Manapiërs bewoonden, zoo als men weet, de oevers van de Whaal en door de Tenchieren en 
de Usipeten gedwongen zynde hunne woonplaetsen te verlaten, verspreiden zy zich tusschen 
de Maes, de Schelde, den oceaen en de landen der Morinen.  
Hun gewest wasazloo een grondgebiedvan zand en kleiaerde, welnu, om hunne velden 
vruchtbaer te maken, bemestten zy dezelve met eene witte aerde, die de geschiedschryvers 
onder den naem van mergel beduiden. 
Ik geloof wel, dat deze mergel zoude kunnen kalk geweest zyn, wy zien nog heden in de 
vruchtbare omstreken van Yperen, Meenen en Kortryk, in het Zwitserland van ons 
Vlanederen, de kleigrond en de mengeling van zand, die men er met hem ontmoet, zich met 
kalk mergelen, die men van de omstreken van Doornik doet komen. Sedert deze vroege tyden 
bezaten de Menapiërs reeds den welverdienden naem van goede landbouwers te zyn, en men 
weet of de Belgen dien naem overgeërfd hebben. 



 
Volgens Morren gaat het gebruik om het land te ‘mergelen’ of te ‘vermaerlen’ dus vele 
eeuwen terug.  

Hij haalt – zo schrijft hij – een weinig bekend werkje aan, uitgegeven door den Graef de 
Kerckhove d’Exaerde – en voor titel voerende: 
Gedenkschrift over den mergel in het land van Waes gevonden en over de voordeelen, welke 
dese ontdekking opgelevert (Gent, 1834),  

 
 
Brok maarle of 

mergel dat William 

White meebracht om 

één en ander te 

illustreren. 

 

Foto Jacques 

Destailleur  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… de volgende uitdrukking dewelk bewyst, tot welk punt het gebruik om de landen  te 
mergelen by ons is aengeboren: ‘In de oudste vlaemsche woordenboeken, vindt men het 
woord mergel, dat van het latyn marga voortkomt. Men vindt er ook de woorden ‘mergelen’ 
en ‘mergel-geld’ in. Mergelgeld herinnert het regt, dat een apchter eischte van dengenen, 
welke zyne plaets verving in het  huren van een gedeelte lands, dat door hem was gemergeld. 
Dewyl de werking van den mergel langdurend is, zoo werd deze wettelyke schadeloosstelling 
geregtveerdigd. Men vindt in het ‘Huishoudkundig dagblad (Journal Economique) van Saxen, 
de policie van den koning  van Pruisen op de wyze om de gronden te mergelen.  
Men zegt ook in het vlaemsch: die man is uitgemergeld,, hy heeft zyne kracht verkoren, gelyk 
men zegt, een ontvleesschd man, die zeer mager is, de landbouwers vergelyken de uitterenden 
en de oude man met velden, waar de mergel zijne nuttige werking heeft opgehouden.  
 
In de keiachtige gronden van Vlaenderen, is eene kalk en kleiachtige mergel de beste. Zeker is 
het, dat in de middeleeuwen het gebruik om de gronden te mergelen meer verspreid was dan 
nu. Voor de staetsomwenteling van 1830, gebruikte men meestal de hallandsche assche en, 
door een dzer noodlottigheden, die ons Belgen te dikwyls de uitlandsche voortbrengsels voor 
onze eigene voortbrengsels doet verkiezen, gebruikt men vooral sedert dien tyd de assche van 
Ryssel;  deze assche is slechts, volgens he gevolen van M. Degraeve, sekretaris van de 
Commissie van landbouw in Oost-Vlaenderen, eene toebereide mergel.  
Men begrupt alzoo, dat wy met al ons vermogen de poogingen zullen ondersteunen, die onze 
landgenooten zouden aenwenden, om ons van eene belasting te ontslaen, die wy buiten ’s  
lands betalen. Het is met dit oogmerk, dat wy de nuttige onderzoekingen van M. de  graef de 



Kerckhove d’Exaerde toegjuichen, die sedert 1819, eenen kalkachtigen mergel  in zyne 
eigendommen heeft gevonden, waervan het gebruik met groot voordeel is bekroond  
geworden.  
Deze mergel, volgens eene goede ontleding, welke M. Maerska, professor in de scheikunde 
aen de Hoogeschool van Gent er van gemaekt heeft, is zamengesteld  
uit kalk met koolzuer gemengd ....... 4,20  
Keigrond ………………………….. 0,14 
Kleiaerde en yzer ……………….… 0,19 
Plantaerdige stoffen ………………. 0,05 
Water en verlies…………………….0,42  
 

Porfessor Charles Morren  
 
Hy is zeer kalkachtig, en de kleine hoeveelheid 
keigrond, welke hy bevat, maekt hem vooral 
bekwaem om voor de keiachtige gronden van 
Vlaenderen te dienen. M. de graef d’Exaerde 
wyst de plaets niet namelings aen, waer hy zynen 
mergel heeft gevonden, en waer hy denzelven 
uittrekt, maer, volgens de beschryving, welke hy 
er van geeft, is het klaer, dat men hem nog elders 
in groote hoeveelheid aentreft. Het is de kleiaerde 
van Boom by Antwerpen, de London Clay der 
aerdrykskundigen, de kleiaerde der 
pleisterwerkers, de ludus Helmontii van eenige, 
het romeinsche tiras van M. Gauchy, de spetaria 
leem van dewelke deze geleerde dikwyls de 
koninklyke academie van Brussel heft 
onderhouden.  
 

De resultaten waren dan ook schitterend als we het mogen geloven. Morren schrijft immers: 

In 1822, zegt de schryver va neht erkje waervan wy reeds gesproken hebben, deed ik 
mergelassche storten op een gedeelte vlas, het welk door een zeikete was aegnetast, die men 
roest noemt. Niet alleenlyk genas het gemregelde gedeelte, maer het vlas had dry en een 
halven voet hoogte en stond een halven voet boven het andere van het zelfde stuk.  
Op het zelfde tydstip, deed ik van deze assche op myne turfachtige weiden strooijen en de 
inkosmten waren er dry mael zoo groot van. ‘ 
Twee schuitjes van deze stof, door M. De Mersman te Sint Gillis, by Sint Nicolaes, gebruikt 
zynde, gaven aen zyne gronden eene zoodanige vruchtbaerheid, dat de oogst, zoo men zeide, 
als een wonder werd beschouwd en dat men van den zelven nog dagelyks spreekt. 
 

In het boek ‘Over mergel in Nederland’ van W.C.H. Staring uit 1860 lezen we waar mergel 
overal goed voor is:  

Het zijn de peulvruchten, klaver, boonen en erwten die, in de eerste plaats, door het mergelen 

gebaat worden; zoodanig dat ’t hierdoor zelfs mogelijk wordt om deze gewassen op gronden 
voort te brengen, waarop zij anders niet voort willen. De kalverteelt zou zonder twijfel eenen 

grooten stap voorwaarts doen wanneer wij slechts voldoende konden mergelen. Ook andere 

gewassen worden echter zeer door den mergel gebaat; en het is eene bekende zaak dat men 

thans tarwe teelt in streken waar die, voor het mergelen, niet gevonden werd. Zelfs 



hakhoutbosschen heeft men, met het beste gevolg, door mergelen, tot grooter opbrengsten 

gebragt.  

William merkt daarbij op dat bonen en klaver vlinderbloemigen zijn en die zijn gewoonlijk 

kalkminnend. Ze hebben dus inderdaad baat bij een bemesting met mergel.  

Als we deze informatie samenleggen, is het duidelijk dat de ‘maerleplaatsen’ ook in 
Poperinge een speciale waarde kregen.  

 

Er is nog een opvallende akte waarin er sprake is van een ‘maerlestede’ in de Oosthoek. 
 
23 oktober 1545 – Gheeraert Luucs geeft een lening aan Jan Kesteman - SAP 394 – Folio 95 
 

Gheeraert Luucxs heeft ghecocht jeghens Jan Kesteman  
de somme van xxiij pond parisis sjaers  erfvelicke losrente – den penninck zesthiene –  
omme de somme van xxxij pond grooten vlaemsscher munte –  
danof het eersten jaer ende paiement vallen zal den xxiij in october xvc zessenveertich –  
te lossene de zelve renten met philipsgulden te L schele – karolusgulden te xl schele – dobbel 
stuvers te iiij schele parisis elc tstick ende ander ghelt ten  adevenante –  
hierinnen verbonden byden voornoemde Kesteman –  
eerst een behusde stede met al datter up staet – erfven ende catheilen ligghende inden 

Oosthouck ter grooter maerlestede  – daer zyn vaeder ende 
moeder overleet – groot van lande vij lynen xxviij roeden – ligghende rondtsomme in tlandt 
van Jan voorseid  
Item vij vierendeel landts erfven ende catheilen inden zelve houck metter westhende an tlandt 
van tlandt van Pieter van Eeden – ghelast in tween bunderen evenen sjaers den heere 
Item vij vierendeel landts – erfve ende catheilen inden zelve houck metter westhende an tlandt 
van Clays Debaene 
Item vier ghemeten xviij roeden lants – erfven ende catheilen inden zelven houck metter 
oostzyde ande voorseide hofstede – metter westzyde an zyn zelfs landt  
Item noch zeven lynen landts erfven ende catheilen inden zelven houck streckende zuudt ende 
noort op de voorschreven hofstede 
Actum den xxiij in october xvc xlv tich  
Present scepenen Willem Schrolinck – Ghilein Makeblyde – meester Christiaen de Roo – 
Frans Diedeman ende Gillis van Simpool  
 
Zou het kunnen dat er hier werkelijk een grote ‘maerlestede’ gestaan heeft?  
Welke boer vind er veel mergel in zijn stikken?   

Maar misschien maakte de schrijver van deze akte een fout en bedoelde hij hier eigenlijk de 

‘madelstede’ – of het stamhuis van de familie.  

 

 



Poperinge verbeeldt  

 

 
 

Op deze prentbriefkaart verstuurd op 11 april 1936 is het klooster van de Zusters 
Benedictinessen afgebeeld, met op de voorgrond de groenselhof. Links de Onze-
Lieve-Vrouwekerk en rechts de feestzaal van de Kosteloze Meisjesschool (ofwel: 

dekenschool).  
 



 

De Pottestraatmolen – Deel 2 – G. Vandermarliere & J. Destailleur  

 
Na de heroprichting van Poperinge  
 
Nadat Poperinge bijna totaal verlaten geweest  was voor ruim een jaar, wordt de stad 

opnieuw bevolkt en ook de molens worden terug opgericht. In het groot proces rond het 

‘ketsen’ worden  er verschillende getuigenissen gereproduceerd uit het jaar 1609.  
De eerste getuige is Eloy Moreel  die in 1584 reeds de Potterstraatmolen bemaalde als 

pachter.  

We nemen zijn getuigenis dan ook volledig over.  

 

B 
Informatie ghehouden by burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe ten 
versoucke van sire Franchois de Serrinville, proost der zelve stede, op zekeren intendit 
ende interrogatoire by hem overgheleyt  - waer op ghehoort ende ghe-examineert zyn de 
onderstaende ghetuyghen, die ghedeposeert ende ghetuyght hebben, zoo hier naer volght: 

 

Eloy Moreel, eertydts schepene deser stede, oudt lxiiij  - 64 - jaeren ende Pieter 

Masseau, oudt xlv – 45 -  jaeren, beede ofte daer ontrent ghevraeght ende gheexamineert up 
de voorseide intendit,  
zegghen ende affirmeren by eede daertoe ten hoogste ghestaeft, wel te weten dat den prelaet 
ende convent van St. Bertins toebehoorende ende competerende verscheeden muelewallen 
binnen huerlieden stede, jurisdictie ende inclavement van Poperynghe voorseit, ende 
namentlyck de wallen vande Zwynlandmuelene ende van de Coutermuelene, daer zy van 
allen ouden tyden op ghehadt hebben staende souffisante coornemuelenen,  
draeyende ende werckende metten wynde ende toedien eenen watermuelene aende 
Schipvaert ten eynde van de Leverstraete,  
wel wetende dat de pachters vande zelve drie muelenen vermocht hebben van zoo langhen 
tydt als de deposanten – die beede binnen deser stede ende jurisdictie gheboren zyn, ende 
continuelick ghewoondt hebben – ghedyncken, 
zoo zy nogh doen  te ryden over al met peerden ende waghenen, omme daer mede de zacken 
vande inzetenen voornseit vut huerlieden huysen te haelen, in de zelve muelens te beschicken 
ende ghemaelen zynde t’huerlieden huyse te beweghen,  
ende dat vut crachte vande vryheyt ende prerogatyfve den voornoemde prelaet ende convent 
competerende ter cause van de zelve huerlieden muelenen,  
welck vermoghen van ryden met peerden ende waghenen, zoo voorseit es, gheene ander 
muelenaeren houdende, eenighe muelenen binnen der voorseide stede ende jurisdictie, ofte 
hemlieden eyghen toebehoorende, toeghelaeten en es,  
zegghende zy die spreken, dat t’zelve hemlieden van allen ouden ende immemorialen tyde 
verboden  ende ghe-interdiceert gheweest heeft, hebbende ghesien zoo langhe als zy memorie 
hebben de zelve muelenaeren gheene pachters vande voornoemde heer zynde,  
de zacken naer huerlieden muelenen draeghen metten lyfve ofte die legghen op carretten met 
twee wielen ofte andere, die zy metten lyfve oock steke, ofte trecken, zonder daertoe eenighe 
esels, peirden ofte mulen te ghebuycken –  
’t welcke zy niet en vermoghen te doene, obsterende t’voorschreven vrydom vanden heere, 
t’welcke den voornoemde Moreel zeght wel te weten, vuttedien dat hy eertyts, te wesen in 
de jaeren xvc lxxxiiij,  - 1584 - lxxxv – 1585 - ende ander naervolghende in pachte 



ghehouden heeft den muelen staende ten eynde vander Potterstraete, 
gheduerende welcke pacht hem gheensints toeghelaeten en was eenighe peerden ten fyne 
voorseit te ghebruycken, nemaer was ghenoodsaeckt t’zynen grooten excessiven costen 
knapen te houden ende te ghebruycken omme de zacken vande inzetenen te doen draghen, 
ofte trecken op carretten metten lyfve, zoo voorsiet es, hebbende den zelve Moreel ghesien 
ten diversche stonden dat de peerden vande muelenaeren ter contrarie doende by de officieren 
ende dienaeren vande heere voorseit ghelet ende ghesaissiert  waeren, waer op verhaelt wiert 
de boete ende amende daetoe staende  ten contentemente vande officieren t’exploit ghedaen 
hebbende, t’welcke men alzoo gheuseert ende gheobserveert heeft van allen ouden  ende 
immemorialen tyde, zoo den deposant van diversche oude lieden verstaen heeft,  
 
In dit eerste deel van zijn getuigenis, verklaart hij dus dat  hij, Eloy Moreel, de 

Pottestraatmolen gepacht heeft in het jaar 1584 en 1585 en dat hij geen recht op het ‘ketsen’ 
met paarden had.  

De molen was dus snel terug opgebouwd geworden. Uit het tweede deel van zijn getuigenis 

leren we dat het Antheunis Bernaert moet geweest zijn, dezelfde molenaar van voor de 

‘pillage’ die de molen heropbouwde.   
Met dat hij eveneens de wal van de Zwynlandmolen pachtte, verkreeg hij de toelating van de 

abt om te mogen ketsen met paarden. 

 

Ende al ist zoo dat eenen Pieter de Clercq ghetrauwet hebbende Jaquemyne de weduwe 

van Caerle de Roo, ende oock de zelve zyne huysvrauwe, weduwe zynde, ghereden hebben 
met peerden ende mulen ende daermede t’ghemeente ghedient ende haers graen beschikt ende 
ghevoert in haerlieden muelene,  ende namelick inden muelene hemlieden toebehoorende 

staende ter Potterstraete, dynckt den deposant dat den voornoemde prelat ende convent 
daerby gheensins en connen gheprejudicieert zyn in huerlieden vryheyt ende authoriteyt 
voornoemt, uttedien dat  de voornoemde Jaquemyne t’zelve ghedaen heeft met consente 
vande proost deser stede inde naeme vande voornoemde heere ende dat ter cause vande huere 
ende pacht vanden wal vanden voornoemde Zwynlandmuelen ende landen daermede gaende 
– den zelven prelat toebehoorende welcke wal ende landen eenen Anthoine Bernaert – die 
proprietaris ende eyghenaere was vande voornoemde Potterstraetmuelene – in pachte ghehadt 
heeft vanden zelve heere, met conditie dat hy den zelven pacht gheduerende zoude moghen 
ryden met peerden ende waghene omme daermede de zelve synen muelene ter Potterstraete te 
dienen, welcke pacht metten zelve vryheit ende macht van ryden den zelve Bernaert daernaer 
met consente vande voornoemde proost overhelaten heeft aende voornoemde Jaquemyne, die 
vut crachte van dien oock met peerden ende waghene lancx de stede ghereden ende daer mede 
den zelve Potterstraetmuelene ghedient heeft, naerdien sy den zelve jeghens den voornoemde 
Bernaert ghecoght hadde, ten welcken tyde den voornoemde prelat gheene muelenen en 
hadde, in wesen binnen der stede ende jurisdictie voornoemt –  
die al afghebrandt waeren ghedeurende de voorleden troublen –  
t’welcke causeren mochte – zoo den deposant presumeert – dat den zelve prelat te 
lichterlicker consenteerde ende verpachte d’authoriteyt ende macht van ryden aende 
muelenaeren voornoemt up dat t’ghemeente te bet zoude moghen ghedient zyn, hebbende 
daernaer de zelve Jaquemyne opghetimmert den watermuelene vande voornoemde abt 
ende convent ontrent den jaere xvc achtentachtentigh vut vrachte vande huere by haer vande 
zelve abt ende convent vercreghen, 
 t’zydert welcke tydt de zelve Jquemyne ende Pieter de Clercq, haeren jeghenwordighen man, 
den zelve watermuelene tot nu toe ghehouden hebben, waerduere hemlieden gheoirlooft heeft 
gheweest peerden ende waghene ten dienste van de zelve muelene ende gheryfve vanden 
ghemeente te ghebruycken ende anderssins niet. 



 
Ende den voornoemde Pieter Masseau ghevraeght up de redenen van syne wetenschap –  
zeght ghesien t’hebbene ten jaere dat den Watoestraetmuelene opghemaeckt was, gheleden 
dertigh jaeren ofte daer ontrent, dat zekeren landsman comende met synen weghene vander 
stede ghereden gheladen emt twee ofte drie zacken met coorne, daer op gheleyt by de 
knechten van Caerle de Roo, voorgaende man vande voornaemde Jaquemyne – die den zelve 
muelen alsdanne toebehoorde –  
de peerden vande landsman keerende daer naer vanden boscche uytghespannen waeren by 
eenighe vande officieren vande heere ende gheleet in bewaerder handt, ende dat ten regarde 
dat de zelve sacken in den voornoemde muelene ghelost ende ontlaeden waeren, zegghende 

bet voorts dat de huysvrauwe van Jan Mazeman, muelenaere vande voorseide 
Watoestraetmuelene aen den deposant ghecommen es over twee jaeren ofte daer ontrent aen 
hem versouckende ende hem pooghende te bewillighen, ten fyne hy haer consenteren zoude te 
moghen ryden met peerden ende die te ghebruycken ten dienste, oirboore vande zelve haeren 
muelene – t’welcke sy den deposant zoude vergolden hebben, dynckende de huysvrauwe 
vande zelve Mazeman dat den deposant t’zelve wel vermochte te doene als in pachte 
houdende den Zwynlandmuelene, staende up den wal vande voornoemde prelat ende convent, 
die mette zelve vryheyt in cheinse vutgheegeven es, t’welcke nochtans den deposant niet en 
heeft gheconsenteert, zoo hy niet en vermochte te doene buuten de wete ende consente vande 
zelve heere ende op als ghebraecht, sluytende hiermede hemlieden depositie.  
 
Verder leerden we uit de voorgaande verklaring dat het Pieter Declercq is, gehuwd met 

Jacquemyne, de weduwe van Carel Deroo, die de Potterstraatmolen overkoopt van Antheunis 

Bernaert – samen met de pacht van de wal van de Zwynlandmolen – en daardoor de toelating 

krijgt van de abt om te mogen ketsen met paarden.  

Er is een tweede getuigenis uit hetzelfde jaar 1609 – en in de zelfde zaak – waarin men het 

zelfde verhaal vertelt. Alleen specifieert men hier het jaar – 1587 – waarin Bernaert de wal 

van de Zwynlandmolen in pachte nam.  

We geven deze getuigenis ook volledig.  

 

De heer Loys Makeblyde, oudt lxxvij – 77 - jaeren, meester Jan Beyens, oudt lxx  - 70 - 

jaeren, Jacob Roelens, oudt lxx – 70 - jaeren, Willem de Vos, oudt lxxvj – 76 - jaeren al 
burghmeesters gheweest hebbende der voornoemde stede,  

Frans Diedeman, presentelyck burghmeester der zelver stede, Franchois de Vos, 

drapier van zynen style, oudt lxxviij jaeren ende Willem de Deveren, eertydts oock 
burghmeester gheweeszt hebbende vande voornoemde stede, oudt lxxvij – 77 -  jaeren – al 
ofte daer ontrent, ghevraeght ende ghe-examineert als vooren zegghen ende affirmeren by 
eede, vut eenen monde dat van allen ouden tyden ende van zoo langhe als zy onthout ende 
memorie hebben den abt van Ste. Bertins ghehadt heeft ten dienste ende gheryfve vande 
ghemeente binnen zynen voornoemde stede, jursidictie ende inclavement van die twee coorne 
ofte graenmuelens, werckende metten wynde, den eenen ghenaempt den Coutermuelen ende 

den andere den Zwynlandmuelene ende toedien eenen watermuelene, ten einde van de 
Leverstraete,  
die den zelve heere ende prelat altydts ghewoone es vut te gheven in pachte, wel wetende de 
deposanten dat de pachters vande zelve drie muelenen ghewoone zyn te ryden emt peerden 
ende waghene, mulen ende ezels, omme daermede t’graen vande ghemeene inzetenen der 
zelve stede ende jurisdictie uyt haerlieden huysen ghehaelt ende in de zelve muelenen 
ghemalen zynde andermael t’haerlieden huyse beschickt te zyne, t’welke de selve pachters 
alleene vermoghen te doene ter exclusie van alle muelenaeren, pachters ofte proprietarissen 



vande andere muelenen binnen der voornoemde stede fote jurisdictie ghestaen hebbende ofte 
noch staende die gheensins en vermoghen peerden, muelen ofte ezels te houden ende ten 
zelve fyne te ghebruycken,  
nemaer ter contrarien zyn de selve muelenaeren ghewoone van allen ouden ende 
immemorialen tyde te ghebruycken knapen omme de zacken vande ghemeenen man in 
huerlieden muelens te beschicken  ende thuys te beweghen, die zy in costuyme zyn te draghen 
metten lyfve ofte te legghen op carretten die zy oock metten lyfve moeten trecken, ofte 
steken, zonder daertoe eenighe peerden, mulen ofte ezels te ghebruycken,  
waer vooren de zelve kanpen ofte persoonen daertoe by den zelve muelenaeren gheemplyeert, 
hier voortyden heifven ende proffiteerden twee corten ofte deniers voor elck spyndt – 
wesende t’vierde deel van eene raziere, wel wetende de deposanten dat als t’gheviel dat de 
zelve muelenaeren niet jeghenstaende de voornoemde vryheyt vande heere hemlieden 
vervoorderden de contrarie te doene, ende peerden te ghebruycken, dat de zelve peerden by de 
officieren deser stede afgheleet ende ghesaisiert waeren,  
omme daerop te recouvreren de boete daertoe staende, zegghende oock goede memorie 
t’hebbene dat zekeren muelenaere houdende den Iperstraetmuelene over L  - 50 - jaeren ofte 
daerontrent hem wilde vervoorderen met peerden ende waghenen te ryden ende daermede de 
zelve meulene te dienen, t’welcke hem by den abt van Ste. Bertins  - emmers den proost 
alsdanne by hem alhier ghestelt synde, belet wiert, waerduere den zelve muelenaer 
ghemoveert wirdt ten laste van de zelve heere te intenteren proces hanghende als noch voor 
myne heeren vande raede in Vlaenderen onghedecideert, zoo de deposanten presumeren, 
t’welcke niet jeghenstaende en heeft den zelve muelenaere noch ander oynt t’zydert 
gheoorlooft gheweest eenighe peerden, mulen ofte ezels te ghebuycken,  
Weten oock wel zy die spreken, dat Pieter de Clerck, ghetrauwet hebbende Jacquemyne de 
weduwe van Caerle de Roo ende de zelve Jacquyemyne voor haer huywelick metten zelve  
Pieter den watemuelene vanden voornoemde heere, ende prelat in pachte ghehouden hebben 
vanden jaere xvc lxxxvij – 1587 - ofte daer ontrent tot nu toe, vut crachte van welcke pacht 
ende vryheyt van tyden daermede gaende, den zelve Pieter ende Jaecquemyne den zelve 
ghedeurende altyts peerden, muelen ende waghene ten dienste vanden ghemeente ghebruyckt 
hebben, t’welcke hemlieden daer te voorent niet gheoorlofft en was te doene, in teecken van 
dien hebben de deposanten ghesien dat den voornoemde Caerle de Roo, voorgaenden man 
vande voornoemde Jaecquemyne langhen tydt gheduerende de graensaecken vande inzetenen 
deser stede ghehaelt ende wederomme t’huys beschickt heeft draeghende de zelve me synen 
lyfve ofte die ligghen op een waghentjen ofte carrette, die hy oock metten lyfve moeste steken 
ende trecken, zonder daer anne eenighe peerden, mulene ofte ezels te spannen, niet sonder 
groote slavernie ende aerbeyt ende dat zoo langhe als den zelve Caerle ende naer hem de 
voornoemde Jacquemyne zyne weduwe hilden den watoestraetmuelene voornoemt ende tot 
dat de zelve Jacquemyne daernaer de voornoemde watermuelen vanden heere in pachte 
ghenomen hadde,  
 
zegghende toedien den voornoemde meester Jan Beyens dat in t’jaer xvc lxxxvij  - 1587 - 

eenen Antheunis Bernaert – die proprietaris ende eyghenaere was vanden 
Potterstraetmuelen - vande voornoemde prelat, emmers sire Franchois de Persinville 
alsdanne proost alhier, in pachte nam den wal vanden Zwynlandmuelene alsdanne 
afghebrandt ende landen daermede gaende metter vryheyt den zelve heere ter cause van dien 
competerende, ende dat ten fyne van zyne voornoemde Potterstraetmuelene met perden 
ende waghenen te moghen dienen ende ontsleghen te syne vande aerbeyt van alle de zacken 
tzynen muelene commende metten lyfve te moeten haelen, draeghen ofte trecken, t’welcke hy 
by faulte vanden zelve pacht hadde moeten doen,  



den pacht van welcke wal ende landen den voornoemde Bernaert daernaer overghelaeten 
heeft aende voornoemde Jacquemyne als danne weduwe vande voornoemde Caerle de Roo, 
naerdien de zelvbe Jaecquemyne de voornoemde Potterstraetmuelen jeghens hem Bernaert 
ghecocht hadde, welcke overlaetynghe van pachte gheschiedde by consente vande 
voornoemde proost vut vrachte van welcke naerpacht, de zelve Jaquemyne oock toeghelaeten 
wiert peerden ende waghenen te ghebruycken, zoo voorseit es, ende daermede den zelve 
muelene te dienen ende up als ghevraeght, sluytende hiermede haerlieden depositie. 
 
Gezien de getuigenissen hiervoor hebben we meteen een probleem om de onderstaande akte 

te begrijpen.  

 

20 mei 1585 – Pottestraatmolen - SAP 244 
 

Frans Schelewaerd es ghecondempneert te bethaelen Eloy Moreel xlviij pond grooten van 
de actie ende vercoop van de Pottestraetmuelene - payement xvi pond ende daerop 
ghegheven – ghegroot op cedulle  onder de heescher ghebleven ende costen  
 
Eloy Moreel was immers de molenaar-pachter van de Potterstraatmolen en niet de eigenaar. 

Hij was natuurlijk wel de ‘eigenaar’ van het ’roerende werk’ zodat we het voorgaande 
moeten begrijpen als dat een zekere Frans Schelewaerd blijkbaar de molen in pacht overnam, 

maar de overnamekosten van het ‘roerende werk’ – die 6 pond bedroegen – niet betaald had.  

We komen deze Frans Schelewaerd verder in onze documenten niet tegen, zodat we ook 

veronderstellen dat deze overname van de molenpacht niet doorging.   

Uit de volgende akte leren we dat Antheunis Bernaerd gehuwd was met een zekere Jossyne en 

dat hij geld leende van Jacob Beke.  

 
20 november 1586 – De Potterstraatmolen – Renten 395 
 

Jacob Beke heeft ghecocht  
jeghens Anthonis Bernaerd ende Jossyne zijne wettelicke gezelnede  
een erfvelicke losrente van zeven ponden grooten tsjaers vlaemscher munte  
– de pennynck zesthiene –  
voor de somme van hondert twaelf gelycke ponden, wannaff hemlieden de voornoemde 
Anthonis ende zijn wyff verkent hebben vernoucht ende van de voornoemde Jacob Beke ten 
vullen betaelt,  -  
vallende teerste jaer den xxste novembris 1587 ende alzo voortds totter lossynghe te deelene 
ten twee paymenten, verkent de helft naer zulcken gelden ende daerinne verbindende eene 
windmuelene metten walle daerondere met allen de toebehoorten –  
ghenaempt de Potterstraetmeulen –  
metgaders het hofstedeken daernevens ligghende –  
groot een lyne lande ofte daerontrent – zuuver ende onbelast – gereserveert sheeren windrecht 
van iij pond parisis tsjaers – innynghe van gelde naer coustume  
Actum den xxste november 1586  
Ter presentie ende kennesse van Mahieu van Renynghe, Pieter Rouvroye, Jan Fobert ende 
Eloy Moreel, vervanghende Pieter Everaerd, schepenen 
 

Bij deze lening stelt Antheunis Bernaerd zijn molen en hofstede als borg.  

Op de 11
de

 augustus 1588 wordt een document opgemaakt waaruit blijkt dat de molenaar  

Lyoen Vlaemynck, de Potterstraatmolen overgeeft aan Anthone Waels.  



 

11 augustus 1588 – De Potterstraatmolen -  Renten  
 
Anthone Waels kent dueghdelick schuldich tzyne  
Lyoen Vlaemynck, present ende kennesse accepteerende,  
de somme van v pond xj schele grooten,  
reste van ix ponden, ter cause van de coope ende overleverynghe van de prys vande meulen 

ter Potterstraete,  
te wetene van de partien die metten vlonder drayen-  
te bethaelen de voornoemde schuld den xvde – 15

de
 - septembris naestcommende –  

daerinne verbindende de zelve partien van pryze –  
omme by faulte van betaelynghe de voornoemde schuld geheel ofte in deele daerinne te 
behalen naer coustume 
Actum den xi de augusti 1588  
Present Willem Devos ende franchois Diedeman – schepenen  
 
Uit de voorgaande akten mogen we concluderen dat de eerste molenaars na de ‘pillage’ van 
Poperinghe op de Potterstraatmolen, Eloy Moreel was, opgevolgd door Lyoen Vlamynck. 

Daarna was het Antheunis Waels die de molen overnam.  

In datzelfde jaar – op 19 

november 1588 – koop 

Eloy Moreel, die we al 

kennen, een hofstede in 

de Potterstraat, langs de 

molen gelegen.  
 

19 november 1588 – 
Verkoop van een hofstede 
in de Potterstraat - SAP 
116 – uit proces nr. 34 
 
Extrait vut register van de 
onterfvenesse vander 
stede ende heerlichede 
van Poperynghe. 
 
Eloy Mooreel  
heift ghecocht jeghen 
Pieter Hallynck ende 

Kalleken zyne 
huusvrouwe,  
metghaders teghen 
Franchois Wallaert ende 
de voornoemd Pietere,  
als voocht vande kynde 
van Christiaen 

Schaephooft  
by comsente van Burchmeesters ende schepenen van Poperynghe  
alzo verre alst hemlieden angaet,  
deen helft van eene behuusde hofstede,  



metgaders tvierde vande catheylen, groene ende drooghe,  
mortelvast, naeghelvast ende cavelvast,  
gheleghen inde Hamhouck,  
opde Potterstraete,  
ghemeene met de kynderen van Pieter 
Lamelis,  
streckende metten oosthende op de 
muelendreve,  
twesthende erfve ende tgoedt van Mahieu 
Wemaere de jonghe,  
van noorden de kercke van Sinte Bertens,  
omme de somme van eenentwyntich ponden 
grooten vlaemsch themet ,  
tende mate, tende ghoede, 
te betaelene ghereet ter erfvachtichede  
Xl schele parisis voor eenen godspennynck, 
zes ponden parisis voor een hooftcleet  
ende vier ponden parisis ten lyfcoope ten laste 
vanden blyveren 
ghehalmpt over erfve vande xix novmbris xvc 
lxxxiiij tich ter presentie van schepenen  
toorconde my als clerck – Beyens  

 
Den xxviij van wedemaent anno 1585 – zo was ghemeten ten verzoucke van Maillart de 

Puut cum suis –  
een behuusde hofstede  
daer Eloy Moreel nu woont – jeghenwoordelcyk groot van lande  
iiij ghemeten een vierendeel lants  
in den Hamhouck  



ende is streckende – zuut ende noort –  
tnoorhende den Potterstraete meulewal – tzuutene tlant vande hoirs ende aeldynghen 
Mahieu Wemaere, 
de oostzyde de Potterstraete,  
de westzyde de Croembecke straete - iij ghemeten een vierendeel 
 
Aldus ghemeten ten daghe ende jaere als boven by my Gheleyn Quaghebuer – ghezwooren 
lantmetere - residerende binnen der stede van Poperynghe - my het oriconde mijn 
ghewoonelijck hanteecken hier onder ghestelt. - Gheleyn Quaghebuer  
 
Ommestelling 1611 –  
 

 
Quohier van ommestellinghen 
vanden xvjde decembris xvjc  elfve  
1611  
 
 
 
 
 
Den meulenaere vanden 
Potterstraetmuelene – iiij pond 
parisis  
 
Voor het jaar 1611 wordt dus niet 

ingevuld wie de Potterstraatmolen 

bemaalt. Uit de volgende 

uitgebreide – Franse – akte leren we echter dat de Potterstraatmolen in eigendom 

ondertussen overgegaan is van Pieter Declercq naar zijn schoonzoon Jan Mazeman. De akte 

van de 7
de

 februari 1612 hebben we alleen in het Frans teruggevonden.  
 
7 februari 1612  - Het recht op het halen en thuis brengen van graan van de Pottestraatmolen – 
de Gervelgatmolen ende Watoustraatmolen – SAP - Renten  
 

 
 
Naast de versie die bij ons in het stadsarchief van Poperinge -  in de register van de renten – 

terug te vinden is – wordt deze akte ook vermeld in :  Les Chartes de Saint-Bertin, d'après le 
grand cartulaire de Dom Charles-Joseph Dewitte, Volume 2 folio 1499  

Deze franstalige akte werd opgenomen in het deel rond de Gervelgatmolen.we nemen hier 

alleen de vertaling over in het nederlands.  



 

Compareerden in persoon Pieter De Clerck en Jacquemyne, zijn vrouw  
Willem Floor en Marie, zijn vrouw  
Jan Mazeman en Jenne, zijn vrouw  
De vrouwen door hun echtgenoten dankelijk geauthoriseerd 
Dewelke hebben erkent en getuigt – zoals ze doen bij desen –  
In pacht genomen hebben van Guillaume de Loemele – verkozen prelaat van Sint Bertin als 
temporeel heer van deze stad en jurisdictie 
Die ook hen heeft gegeven en geeft bij deze – zowel voor hen als ten proffijt van hun 
kinderen in pacht en huur het recht om door deze stad en jurisdictie te voeren met paarden en 
kaarden alle soorten graan en maalgoed en met deze paarden en kaarden deze te brengen naar 
de molens genaamd de Pottestraatmolen, Gervelgatmolen en de Watoustraatmolen en ook 
naar hun paardenmolen die de verkozen heer hun heeft toegestaan en geoctrooieerd te bouwen 
en op te richten naast de Pottestraatmolen toebehorende aan de vragers, om te malen en 
daarna terug naar huis te brengen naar de burgers van deze stad en jurisdictie op dezelfde 
wijze – en dat dit recht toebehoort aan de gezeide heer, die dit dus kan geven aan de 
molenaars en pachters van de molens aan hen toebehorende – 
En dit omdat de pachters beloofd hebben en beloven te betalen aan de gezeide heer, zijn 
ontvanger of commis in deze stad van Poperinghes de som van 20 ponden grooten – Vlaamse 
munt – zilveren geld per jaar en dit voor een tijd en termijn van negen jaar opeenvolgende –  
Waarvan het eerste jaar van betaling zal eindigen op de laatste februari van het jaar 1613 – en 
daarna jaar op jaar – gedurende de gezeide negen jaren – op voorwaarde dat wanneer deze 
negen jaar zullen eindigen de genoemde pachters dit zullen kunnen verder zetten, of anderen 
indien zij dit wensen – die zullen willen bouwen of kopen – en het graan voeren door de stad 
en jurisdictie ten dienste van de gemeenschap – en dit met paarden, ezels of andere 
gelijkaardige dieren – die dat slechts kunnen mits de toelating van deze heer en zijn erkende 
opvolgers  - 
Daarbij laat men de drie pachters van dit recht verklaren dat noch zij, noch hun opvolgers 

‘troubles’ of moeilijkheden zullen opwerpen omwille van deze pacht – waarvan de heer en de 

abdij bezitter zijn en dus geen proces hieromtrent te voeren – zoals dit met Pieter Declercq 

gebeurde –  

wat de pachters beloofd hebben.  

Verder beloven de pachters omwille van deze pacht genoegzaam borg te stellen – zelfs deze 
borg  - wanneergevraagd – te versterken omwille van grotere zekerheid voor verpachters – 
waarbij de pachters nogmaals beloven om dit contract en deze transactie puntelijke en 
geweldloos te onderhouden zonder zich contrarie op te stellen –  
Waartoe ze zich als persoon borg stellen  met al hun goederen – zowel meubele als 
immeubele – momentele en toekomstige – waarmee ze ook toelating geven aan alle officieren 
van justitie om deze met dit oogmerk aan te slaan en te openbaar te verkopen tot dat de te 
verhalen som volledig betaald is en dit met een gewone jurisdiciële sommatie – zonder 
verdere juridice stappen te moeten zetten – ondanks stijl, gewoonten en andere remedies en 
beneficies van het recht – 
Waartoe de pachters zich hier laten veroordelen en waartoe t wij onderschreven 
burgemeesters hen veroordelen – hen hierbij mits dezen veroordelen –  
Gedaan voor Pieter van den Peerebome en Guillaume Rouvroy, burgemeesters van deze stad 
de 7de februari 1612  
 
Jacquemyne Jacobs, de vrouw van Pieter Declercq moet gestorven zijn in het begin van het 

jaar 1613. Tussen de akten van de ‘weezerie’ zit er immers een ‘Staat en inventaris’ van al de 



bezittingen van het koppel dat opgemaakt werd naar aanleiding van haar dood. Deze akte 

werd integraal overgenomen in het deel rond de Gervelgatmolen.  

Hier halen we alleen het begin aan, waarin de verschillende erfgenamen aangehaald worden.  

 
11 mei 1613 – Weezerie – SAP 339A D3 

 
 

Staet ende inventaris van alle de goedynghen – competerende Pieter deClerck 

ende Jaecquemyne Jacobs – de overleden huysvrauwe vande voornoemde Pieter nu 
jeghenwoordigelicken haer aeldynghen –  
naemelick Guillaume  Floor als ghetrauwt hebbende Mayken – d’ouste dochter vande 
voornoemde Jaecquemyne –  
metsgaders Jan Mazeman – ghetrauwet hebbende Janneken, oock dochter vande 
voornoemde Jaeckemyne –  
die zy heeft gheprocreert in huwelicken staete by Carel de Roode –  
 
Gezien deze familierelatie weten we ook hoe Jan Mazeman & Janneken Deroode, bij de 

verdeling van de erfenis in het bezit kwam van de Potterstraatmolen.  

In de ommestellingen van het jaar 1613 vinden we echter nog altijd geen naam terug als 

molenaar van de Potterstraatmolen.  

 
1613 – Ommestelling  
 
In de ommestelling van het jaar 1613 – SAP 726 – 1 – wordt er het volgende gesteld: 
De meulenare vanden Potterstraetmuelene – iiij pond parisis  

 

 

 

 

 



Voor het jaar 1615 wordt Jan Mazeman vernoemd. We mogen dus aannemen dat Jan, niet 

alleen eigenaar, maar ook effectief molenaar is geweest. Dat blijkt ten andere ook uit de 

volgende akte daterend van de 26
ste

 oktober 1620.  

 
26 oktober 1620 – Jan Mazeman mag graan ophalen voor de Pottestraatmolen – SAP 397 
Renten  
 
Scavoir faisons que ce jourdhuy – date de cestes – comparut par devant nous en persone 

Jean Mazeman 
lequel recongnit avoir prins de monseigneur le prelat de St. Bertin, seigneur de ceste dicte 

ville a ce present et acceptant  - en bon et loyal tiltre de ferme et louage  - le droit et pouvoir 
de chasser avant  ceste ville et jurisdiction avecq bestes chevaulves et chariotz touttes sortes 
de grains et moulures et avecq iceulx les mener au molin basti au bout de la rue nommé au 

Potterstraete de ceste ville  - appertenant audict prendeur  -  
pour y este moulus et par expres les mener a maisons des mamans de la mesme ville et 
jurisdiction en la mesme maniere que de droict et predeminence appertenant audict seigneur 
prelat –  
practicement peurent sans les mouvers et fermers des molins a luy appertenans: parmy et 
moyenant a ledict prendeur –  
pour tenu de payer au mandat seigneur son commis ou rechendeur la somme de trente 

florins par an et ce pour un temps et terme de noeuf ans contunels et ensuivans l’an à laultre 
dont le premier an et payement eschevi le premier jour de mai seize cents vingt et deux et 
aussy d’an en an et de payement en payement lesdicts noef ans durans  
promenant tcelluy prendeur de donner bonne et souffisante caution pour ledict rendaige 
dannuel et ce au en depend ou contentement dudict seigneur prelat touttes et quantessons au il 
en fera requis consentant icelluy prendeur deste conemne au contenu de ces presentes et 
icelles estre jugees executoires souvant ayvoy nous bourghmaites soubscript lavons en ce 
condemne et juge ces presente executoires a la charge de sa persone et tous ses biens presens 
et futurs en tesmoin de quoy etc.  
Actum present Jean Fobert et Andrien Rebault bourghmaire le xxvjde d’octobre 1620  
 
Te weten dat vandaag  dat voor ons verschenen is in persoon Jan Mazeman  

Die verklaard heeft in goede en loyale pacht genomen te hebben van de heer prelaat van Sint 
Bertin, heer van deze stad, het recht en de macht om alle soorten graan en te malen zaken, op 
te halen in deze stad en jurisdictie met paarden en wagens en deze te brengen naar de molen 
gebouwd aan de Potterstraat – toebehorende aan de pachter  
Om hier gemalen te worden en om deze terug te brengen naar de huizen van de inwoners van 
deze stad en jurisdictie op dezelfde wijze dat het recht en voorrecht aan de heer prelaat 
bepaalt - … daarvoor dient hij 30 gulden per jaar te betalen en dit voor een termijn van 
negen opeenvolgende jaren waarvan het eerste jaar en betaling zal beginnen de eerste dag van 
mei 1622.  
Verder belooft hij een suffisante borg te stellen. De ‘getuigen’ zijn de burgemeesters jan 
Fobert en Andries Rebault.  

De ‘pacht’ van dit voerrecht liep over 9 jaar, dus normaal gezien tot en met het jaar 1630.  
 
1624 – Ommestellingen  
 
In de ommestellingen van het jaar 1624 vinden we echter op de plaats waar de naam van ‘Jan 
Mazeman’ zou moeten verschijnt de naamvan Pauwels de Corthe . 



Onder andere in de akte van de 16 juni 1636 staat er vermeld dat Pauwels de Corte gehuwd 

was met Jaecquemynken filia Jan Maezeman. Daarmee is het verband niet ver te zoeken.  

 

 
 

Jan Mazeman liet dus de molen 

over aan zijn schoonzoon 

Pauwels de Clorthe. Was hij 

misschien ziek dat hij zelf niet 

meer maalde?  Alleszins is het zo 

dat hij op de 24
ste

 augustus 1625 

kwam te overlijden.  

We vonden zijn naam in de 

overlijdensregisters van de Sint 

Bertinuskerk.  

Gezien de vorige ommestelling 

zouden we denken dat zijn 

schoonzoon Pauwels de Corthe 

verder als molenaar zou werken, maar in de ommestelling van het jaar 1626 vinden we een 

andere naam.  

Het duurt tot 25 oktober 1626 vooraleer de erfenis van Jan Mazeman beschreven en verdeeld 

werd. De deeloten van de wezen Mazeman vonden we terug in de register van de weezerie.  

Daaruit kunnen afleiden dat Jan Mazeman vier kinderen, 3 zonen en 1 dochter, achterliet.  

 

Jan Mazeman & Janneken De Roo 

- Antheunis Mazeman  

- Jacques Mazeman  

- Pieter Mazeman  

- Mayken Mazeman  

 

25 oktober 1626  - Deellot Antheunis 

Mazeman – Register van de weezerie 
– SAP 322 – folio 292  
 
Antheunis Winnebroodt  - deelvooght 
van Antheunis Mazeman filius Jans,  - 
heeft overghebracht by deelote in daten 



vande vj meye 1626 onderteekent J. Loys – de naervolghende goedynghen,  
dezelve weeze ghesuccedeert ende anneghedeelt byden overlyden vande voorseyde zynnen 
vader Jan, verscheeden van zynne moeder, broeders ende zusters.  
Eerst matrimonie – t’ vierde inde coornmeulen staende inde Potterstraete – met 
ghelicke deel in t’ascodt, woonhuus ende edificien met ghelicke deel in derfve – 
groot in t’gheheele twee  lynnen ofte daer ontrent – ghemeene met de blyveghe, zynne 

moeder ende t’kyndt van Matheus Mazeman, streckende de gheheele erfve met den 
meulenwal van oosten ende zuuden t’landt van Jan de Meulenaere, van westen ende noorden 
Jacques Diedeman ende Jacques Folcke – ende moet volghen in baete van lote an Mayken 
Mazeman xlviij pond parisis –  
Van ghereede pennynghen – Deelt in gereede pennynghen procedeerende van de meublen 
inhaven ende catheilen – bestiael ende ander prysgoedt clevende ande blyfveghe zyne moeder 
ende die te verzekeren ten weezecomptoire jc xlvij pond parisis ende is dit lot van sucessie 
van zynnen vader voldaen – memorie 
Dient ghenoteert indien datter goedt ofte quaet dit sterfhuus zynne over quaeme van tselve 
verdeelt is – in zulcken ghevalle moet elck daerinne zyne portie draeghen 
Actum  ter weezerie den xxv october 1626  

 

 
 

Antheunis Winnebroodt deelvooghd van Jacques Mazeman filius Jan heeft 
overghebracht by deellote in daten vande 6de meye 1626 onderteeckent J. Loys de 
naervolghende goedynghen den zelve Jacques ghesuccedeert ende anghedeelt byden 
overlyden van de zelven zynnen vader int separeren van zyne moeder, broeders ende susters.  
Matrimonie in de Leverstraete – alvooren deelt ’t vierde van een schallien huus met 
ghelycke deel inde scheure, stallynghen, keucken, hanghebeucken ende ander edificien met 
ghelicke deel in alle t’fruydt draeghende met tiiijde van een lynne 16 roeden erfde onder ende 
achter de huusynghen ende madelstede daer den voornoemde Mazeman overleet ende nu 
ghemeene met zyn moeder ende Pieter zynen broeder,  
streckende ende scheedende de voorseide erfve opden poyweegh vande scheure ende 
daschvloer ende alzoo streke ghevende jeghens d’erfve van d’heer Guillaume Floor – causa 
uxoris – langhes de haghe op een wueghel tot inde schipvaert, van noorden t’huus ende erfve 
van Frans Folcke, t’ oosten de voroseide schipvaert ende met de westzyde de voorseide 
straete. 
Conquest inden Eeckhouck – een ghemet zaylandt in een partye van twee ghemeene lynnen – 
ghemeene met Jan Mazeman – zynne broeder, streckende zuudt ende noordt, paelende met 
den zuudtzyde de Watoestraete, t’noordhende t’waterloop, doostzyde t’lant vanden voorseide 
Floor – causa uxoris -  ende metter westzyde t’landt van … niet ingevuld … ende moet 
volghen an Pieter zynnen broeder, t’ gonne hem te vele bewesen is van lote xxij pond x 
schele. 

Item dat lot nog in ghereede pennynghen procederende van de meulen, inhaven ende 
catheilen, bestiael ende andersins clevende ande moeder, die te verzekeren ten 
weezecomptoire jc lvij pond parisis  
Ende is dit lot gedaen vande successie van zynen vader memorie – dient ghenoteert indien 
datter goedt ofte quaet dit sterfhuus over quaeme dan alhier verdeelt is in zulcken ghevalle 
moet elck zyn partie draeghen – memorie 
 



Actum den xxv october 1626  

 
 

Anthenuis Winnebroodt deelvooghd van Pieter Mazeman filius Jans heeft 
overghebracht by deellote in daten vande vjde meye 126 onderteeckent J. Loys de volghende 
goedynghen dezelve weeze ghesuccedeert ende anghedeelt byden overlyden van de zelve Jan, 
zynen vader,  
int verscheeden ende verdeelen van zyne moeder, broeders ende zusters  
matrimonie inde Leverstraete – alvooren deelt t’vierde van een  schallien huus met ghelycke 
deel inde scheure, stallynghen, keucken, hanghebeucken ende andere edificien met ghelycke 
deel in t’fruytdraeghende  ende t’ vierde van een lynnen xvij roeden erfve onder ende achter 
de huusynghen ter madelstede daer den voorseide Mazeman overleet ende in ghemeene met 
zyn moeder ende Jacques zynnen broeder, streckende ende scheedende de voorseyde erfve 
opden poyweegh vande scheure anden daschvloer ende alzoo steke gevenden jeghens d’erfve 
van d’heer Gillaume Floor – causa uxoris – langhes de haghe op een wueghel to inde 
schipvaert – van noorden t’huus ende erfve van Franchois Folcke, t’oosteeynde de voroseyde 
schipvaert  ende metten westzyde de voorseide straete 
atrimonie inden Hamhouck –  
item een ghemet xxv roeden zaylandt ghemeene met de weduwe Ghilain van Damme – 
steckende metten noordtzyde de St. Sixstraete, t’zuudthende de kercke van Ste. Bertins – 
d’oostzyde de weeze meester Pieter Makeblyde ende de westzyde de weduwe Dammes 
voorzseyt  cum suis –  
Item deelt noch in ghereede pennynghen procederende vande meublen, inhaeven ende 
catheilen, bestiael ende ander prysgoedt clevende an zyne moeder ende die te verzekeren ten 
weezecomptoire jc xlvij pond parisis  
ende is dit lot voldaen vande successie van zyn vader dus hier memorie -  
Dient ghenoteert indien datter goedt ofte quaet dit sterfhuus over quaeme dan alhier verdeelt 
is in zulcken ghevalle moet elck zyn partie draeghen – memorie 
Actum den xxv october 1626  
 

 
 

Antheunis Winnebroodt deelvooghd van Janneken – t’kyndt van wylen Mayken 

Mazeman filia Jans heeft overghebracht by deellote in daten vande vjde meye 1626 
odnerteekent J. Loys de naervolghende goederen de zelve weeze ghesuccedeeert ende 
anghedeelt byden overlyden vande zelven Jan haeren grootvader paternel int verscheeden 
ende verdeelen van zyne weduwe haer grootmoeder – ende haere ooms ende moeye. 
Matrimonie  - alvooren deelt t’vierde van een coornemeulen staende inde Potterstraete 
met ghelyck deel in t’ascot, woonhuus, keucken ende andere edificien met ghelycke deel in 
d’erfve ende meulenwal – groot in tgheheele ontrent twee lynnen – ghemeene met de 

blyfveghe ende Antheunis Mazeman, haeren oom, streckende de gheheele partye erfve van 
oosten ende van zuuden t’landt van Jan de Meulenaere, van westen ende van noorden t’landt 
van Jacques Diedeman ende Franchois Folcke ende moet dit lot volghen an Mayken 
Mazeman zyn moeye xlviij pond parsiis 
Item over d’een helft vande inbryngh van dat haer vader ende Mayken Elleiux, haere moeder 
gheadvancheert waeren van vader ende moeder ten huuwelicke staete ende t’zelve niet 



opghebracht waeren in ’t maecken den staet tusschen de blyfveghe ende dit kyndt, 
bedraeghende iiijc lxxvj pond parisis 
Comt over de helft ijc iiijxx viij pond parisis  - hier jeghens deelt t’zelve Janneken in ghereede 
pennynghen commende vande groene ende drooghe catheilen, meublen ende ander prysgoedt 
jc vj pond  
Also dat dese weeze ten achteren is an zyn grootvrauwe jc vlj pond parisis die zy myncken zal 
van den meulenpacht over liiij  
ende is dit lot voldaen van de successie van haeren grootvader ende de blyfveghe blydt in 
baeten ende commeren  
Dus nu dient ghenoteert indien datter goedt ofte quaet dit sterfhuus over quaeme dan alhier 
verdeelt is in zulcken ghevalle moet elck zyn partie draeghen – memorie 
Actum den xxv october 1626  
 
We onthouden hieruit vooral dat de Potterstraatmolen deels eigendom bleef van de vrouw van 

Jan Mazeman  of Janneken De Roo, deels Antheunis Mazeman en deels van Janneken de 

Corthe, het kind van Maiken Mazeman. Hoewel Maiken Mazeman in deze akte, Maiken 

genoemd wordt en in een vorige Jacquemyne, mogen we er toch van uitgaan dat dit één en 

dezelfde is.  

Zij verpachten nu de molen aan de molenaar Jacob Kiecken die ook in 1628 als pachter 

vermeld wordt.  

 

Uit de rekening van de wees Matheus Mazeman van de 22
ste

 otkober 1636 kunnen we leren 

dat de molen door Pauwels Decorte … ghebruuckt is van halfmaerte 1626 tot den 1ste 

january 1628.  

Daarna werd de molen verpacht aan  Charles ende Jan Maret voor x pond grooten 's 
jaers beginnende te nieuwdaghe 1628. 
 
31 oktober 1629 -  

Actum  ter camere den 31 8bre 1629  

 
 
Gheinterdiceeert de meulenaers deser stede met hunne waghens ende peerden te staen op 
eenighe maerctdaeghen opde maerct op de boete van xx ponden parisis t’elcken reyse  
Actum eodem  
 

26 jui 1631 – SAP 251 – boeten  
 

Van Jan – hier – Morret – geschreven, vonden één boete vermeld in het register van de 

boeten:  
Jan Morret verweerder contra Guilleaume Lefebure, heescher als dienaere vanden heere,  
vande boete van vj pond parisis  
ter cause den verweerder bevonden thebben maelende opden heylich sacramentdagh lestleden 
ghedeurende den goddelycke dienst vande hooghmesse –  



contre t’statuyt med costen.  
 

 
 

Het volgende extract – dat we uit het grote proces 

rond de Potterstraatmolen halen qua betaling van 

het recht op het ketsen - is van Jacues Marsilles, 

proost van de stad - en gaat over de jaren 1630 tot 
en met het jaar 1635 – daarin staat ‘De weduwe 

van Jan Mazeman’ als eigenares voor de Potterstraatmolen vermeld - naast Guillaume Floor 
die voor de Watoustraatmolen dient te betalen. Dit recht kost hen elk 240 pond parisis.  
 
We vinden tussen de documenten van de processen, er ééntje waaruit blijkt  dat een zekere 

Chaerle molenaarsknecht was.  

 
16 mei 1636 - SAP 126a - 44 – Processen - knape vande meulenaere van de 
Potterstraetmeulen – molen  
 

We krijgen in deze stukken twee getuigenissen te horen van wel een heel eigenaardige 

steekpartij kort bij de herberg ‘Het Doorneken’ en dus ook kort bij de Potterstraatmolen.  
We krijgen eerst Frans de Keyser, het slachtoffer aan het woord.  

 

Frans de Keyser, beenhauwer van zynen styl - oudt xxiiij – 24 - jaeren ofte daerontrent, 
tuught ende verclaerst op eedt, dat hij van sdaeghs laetstleden, commende van St. Six, desen 
xiiijde – 14

de
 - deser maend, hij deposant achterweeghe ghevonden heeft, ontrent de 

herberghe van het Doorneken heeft - Chaerle ... niet ingevuld ....  knape vande meulenaere 
van de Potterstraetmeulen binnen deser stede,  
de welcke eenighe woorden hebbende jeghens den deposant, zonder nochtans onthouden  
thebben wat de zelve Chaerle zeyde,  
heeft hem deposant, zonder eenighe voorgaende questie ghesteken in zynen slynckeren arm 
met een mes, tot oopende wonde ende loopende bloede,  
ende alsoo hy tzelve ghedaen hadde, zeyde  
O wat hebbe ick ghedaen! 
waer up den deposant verantwoorde –  
Ick verghevet U maer ghy zult de meester betaelen  



ende mitsdien zyn tsaemen gheghaen ter voorseide herberghe ende mits den weerdt gheen 
bier en wilde tappen,  -  

es den deposant naer huus ghetrocken ende 
sonder voordere te wetene - sluyt zyn 
depositie desen xvjde meye 1636  
Fransoys de Keyser  
 
Guilleaume vande Bussche, oudt lx – 60 - 

jaeren ofte daerontrent, cleermaker van 
zynen style, tuught ende verclaerst 

alsboven, dat voorseide daghe den xiiijde deser  
commende van St. Six  - hy deposant, ghevonden heeft, Frans de Keyser ende Kaerle, 
knaepe vande de meulenaere vande Potterstraetemeulen 
de welcke eenighe woorden tsaemen hebbende ende doende hy deposant, alle debvoiren, 
omme de voorder questie te beletten en heeft zelve niet connen  doen - zulcx dat hy ghesien 
heeft dat de zelve Kaerle ghenomen heeft een bloot mes ende daermede ghesteken ende 
ghequetst den voornoemde Frans de Keyser, in zynen slynckeren arm, tot oopene wonde 
ende loopende bloede - twelcke gheschiet zynde, heeft hemlieden  ghesaemdelick  zien gaen 
naer de herberghe van t'Doorneken, mits dat tzelve ghevecht daerontrent gheschiede, twelcke 
de deposant weet vuytte redenen voorschreven als tzelve alsoo ghesien hebbende –  
aldaer present zynde, sluyttende mitsdien zyn depositie - daete als voren  
Guillames vande Bussche   
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Boerenbetweterigheid uit het verleden 

* 

Ieder een draagt zijn gebrek 

In een broodkorf op zijn nek 

Daarom kan hij ’t zelf niet zien 

Maar hij toont het andre lien 

En de man die achter gaat 

Ziet altijd des voorsten kwaad 

Daarom leer omzigtigheid 

Hoor, wat ieder van u zeit  

Bilderdijk  

* 

 Doos Gazette, een slim schrift des tijds met meer dan 620 lezers  

 

Beste abonnee 

 

Bezoek de Hopast van het Neerhof  in groep ! Alle info op de webstek! 
 

 

 

Lees de geschiedenis van Poperinghe  

 
Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin is de 

website van ’t Neerhof weer aangegroeid en loopt hij nu tot 1545. 

 

https://tneerhofvzw.be/ 

 

 

https://tneerhofvzw.be/


 

 
 

 

 
Blijf in je kot in deze Coronatijden – en dus heb je meer tijd om eens naar de geschiedenis van 

Poperinge te kijken… vandaar dat we deze keer  5 artikels erbij voegen.  
En als je daarmee nog niet genoeg hebt – verwijs ik heel graag eens naar de enorme 

tentoonstelling online die Robert Toussaint op zijn website gecreëerd heeft. En die te 

vinden is op:  

 

https://rohardus.com/prehistorie/ 
 

En naast Robert, maak ik nog eens graag reclame voor de webstek van Wido. Ik kreeg van 

hem het volgende mailtje:  

 

 Beste vrienden, 

https://rohardus.com/prehistorie/


 

Lees mijn artikel vandaag op Doorbraak: https://doorbraak.be/coronavirus-duitsland-elzas-

lotharingen/ 

 

Zie verder op Widopedia mijn meest recente artikels over de pesthuizen van Steenvoorde ; 

over Hazebroek en mijn schoolgaande jeugd ; drie vragen over Vlaamse onafhankelijkheid ; 

mijn interview over het boek van E. Vanneufville : Jean-Marie Gantois. L’histoire. 
En ook : besprekingen van Pieter Jan Verstraete en Dr. Michiel Nuyttens over mijn nieuwe 

boek : Nicolas Bourgeois en Frans-Vlaanderen 

Klik hiervoor op     www.widopedia.eu 

 

Met vriendelijke groet  

Wido 

 

PS De lancering van mijn boek Nicolas Bourgeois en Frans-Vlaanderen is door de 

coronaperikelen verstoord. In afwachting dat ik mijn  boek op diverse plaatsen kan 

voorstellen kan u het alvast via mijn webstek bestellen: klik hiervoor  op www.widopedia.eu 

 

En ik kon het niet laten om in deze tijden het voglende artikeltje over te nemen… 

De Pesthuizen van Steenvoorde 

Door Wido Bourel op woensdag 1 april 2020 

 

(Steenvoorde, de pesthuizen en het pestkerkhof, Flandria Illustrata) 

In Steenvoorde, in de Poperingestraat, naast huisnummer 14, leidt een onopvallende smalle 

gang naar enkele kleine huizen achter de huizenrij . Weinige mensen weten dat dit de toegang 

was tot het vroegere pestkwartier van het stadje...  

Op de kaart van Steenvoorde in de Flandria Illustrata van Sanderus kan je het pestkwartier 

duidelijk waarnemen. Een weg leidt naar een groep afgezonderde huizen, door de tekenaar 

pesthuysen genaamd. Men telt er elf huizen in u-vorm, opvallend los van elkaar 

gepositioneerd. In het midden zie je enkele kruisen en de melding pestkerkhoff. De Flandria 

https://doorbraak.be/coronavirus-duitsland-elzas-lotharingen/
https://doorbraak.be/coronavirus-duitsland-elzas-lotharingen/
http://www.widopedia.eu/
http://www.widopedia.eu/


Ilustrata van Sanderus verscheen in 1641 en dit betekent dat de pest voor onze voorouders nog 

een realiteit was in de 17
de

 eeuw. 

  

De pesthuizen van toen zijn verdwenen. Maar je kan nog steeds langs deze akelige plaats van 

herinnering passeren. In mijn jeugd kon je nog voor een van de huidige woningen een steen 

zien. Hij was met een jaargang gemerkt. Dat jaar, dat ik toen niet noteerde, herinnert wellicht 

aan het jaar van de bouw van deze pesthuizen en aan de sombere periode van de pest in 

Steenvoorde. Wie gaat eens kijken of de steen met de jaarmelding er nog ligt? 

  

Wido Bourel 

  

Op het vorige nummer van Doos Gazette kwamen verschillende reacties. We geven hier eerst 

deze van Toon Coutigny:  

Dag Guido ,  

 

Wat ik niet vind in het artikel over Daniël Vandepitte is het feit dat hij als , enige 

buitenlander, van de Nederlandse regering de opdracht kreeg de eindberekening te maken 

voor de bouw van de Oosterschelde keerdam die het land moest behoeden voor de noodlottige 

overstroming van de vijftiger jaren . Het is ook zijn idee om het  waterdicht afsluiten van deze 

enorme constructie te laten gebeuren door een rubberen constructie .  

Hij was de zoon van de café -baas van de “ Café de la Paix “ en beste vriend van Roger D’ 
Amour nog een bekende Poperingenaar , zoon van de uitbaters van “café Belge” in de 
Ieperstraat en ook oud – leerling van de RMS . Info van mijn oudste broer , burgerlijk 

ingenieur bij leven en leeftijd genoot van beide .  

Groeten en het was plezant om je “gazette” te lezen , samen met het artikel van “ Fredjes 
zeune” White .   
Toon 

 

Ook van Bertin Deneire kreeg ik een reactie in die zin: 

Dank voor je gazette, Do! Veel leesvoer deze keer! 

 

Misschien een suggestie voor de volgende editie. De beste vriend (en tijdsgenoot) van 

Vandepitte was Roger d'Amour die Directeur General van de Rijkskanselarij was. Die was 

ook al van Poperinge en heeft net zoals VDP een blitzcarrière gemaakt maan dan in de 

ministriële administratie. Hij was gehuwd met Maria Cappelaere uit de Veurnestraat maar 

woonde in Dilbeek.  

Misschien ware het opportuun dat je over deze man een artikel schrijft ook al weet ik niet 

meteen wie daar info over heeft. Zijn enige zoon is ondertussen overleden. Er moet echter 

heel wat over die man in het archief zitten want hij was net zoals VDP ereburger van de 

stad. Zijn zus leeft nog en is in Proventier. Jammer dat we daar nu niet kunnen gaan.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_Overheidsdienst_Kanselarij_van_de_Eerste_Minister  

 

mvg ) Bertin Deneire 

 

En om het eens van iemand anders te horen:  

Beste Guido, 

Inderdaad, dat is zo. 

Doos Gazette is een mengeling met van alles een beetje : plaatselijke geschiedenis, cultuur, 

genealogie, heemkunde en wat algemene wetenswaardigheden. Ook vragen en antwoorden 

wekken belangstelling. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_Overheidsdienst_Kanselarij_van_de_Eerste_Minister


Bedankt voor uw inzet. 

Mvg - Werner Goussey 

 

Oproep – Ik kom in een paar artikels van de Ieperse krant ‘De Toekomst’ – ‘een 
cybelschietign’ tegen – is er iemand die mij kan uitleggen wat dit is?  

 

Op mijn facebookpagina  
https://www.facebook.com/100009661925965/videos/1195931770738876/?id=100009661925965 

 

heb ik een filmpje gezet rond de hommelpluk waarin ik dan weer een filmpje verwerkt had an 

een zekere Jan Ackaert gefilmd in Sint Jan ter Biezen.  

Van Daniel Hauspie kreeg ik de volgende reactie daarop:  

Dag Guido .Mooi filmpje over de pluk . Fonky Alan of Alain Ballyn vriend van mij heeft het 

op mijn facebook gezet . Ik vraag mij af wie Jan Ackaert is.Ik ken die boer in de film : Gaston 

Desmadryl van de Kapellemolenstaat .De familie Ackaert ken ik ook allemaal .Gilbert heeft 

veel oude filmjes gemaakt en ik bezit nog een over St Jan Ter Biezen waar ook deeltje van die 

pluk bij Desmadryl opstaat .Ik was jaren bevriend met Michel Ackaert en zijn samen in 

Oostende gaan studeren . Mijn vraag is of dat filmpje niet van Gilbert is ? Groetjes Daniël een 

oud St jan ter Biezen inwoner die jaren de pluk heeft meegemaakt .Mij eerste jaar college was 

ik zelf drie weken later op school door de pluk . Werkmensen hé ! Nu het is wel goed 

gekomen hoor . 

28 MRT 2020 20:37 
 

 
 

Jan Ackaert is zoon van Tony ( overl ) en woont nu in Gent en is al op pensioen .Gilbert 

Ackaert (overl)was zijn oom die veel van die oude filmpjes maakte . Uitleg Monique Ackaert 

zus van Gilbert . 

VRIJ 08:35 
- bedankt voor jouw appreciatie - heel hartelijk bedankt voor deze informatie. Het zou mij zeker interesser 

 
 

Goede morgen Guido .In elk geval bedankt voor die heel mooie oude beelden en vele andere 

historische info die jij hier post .Ik heb altijd van jongs af interesse gehad in geschiedenis 

tijdschrift wenst te ontvangen - gratis - dan moet je mij jouw emailadres doorgeven - en ja ik 

heb interesse voor de fimpjes van Sint Jan ter Biezen ! - mijn emailadres is:  

 

https://www.facebook.com/100009661925965/videos/1195931770738876/?id=100009661925965
https://www.facebook.com/daniel.hauspie
https://www.facebook.com/daniel.hauspie
https://www.facebook.com/daniel.hauspie
https://www.facebook.com/daniel.hauspie


 

Acteur en Poperingenaar Raymond Bossaerts overleden - Lukas 

 
’t Is nu ook al even geleden- maar ik pik dit toch nog 

eens van HNL  

 

Raymond Bossaerts.  

Poperinge De Vlaamse acteur Raymond Bossaerts is op 

zondag 9 februari overleden op 81-jarige leeftijd. Hij is 

vooral bekend van zijn rol als Ben in Kapitein Zeppos. 

Hij woonde al een tijdje in Poperinge.  

De acteur werd geboren in Brasschaat, maar woonde al 

jaren in Poperinge. “Hij heeft in Poperinge het 
toneelstuk ‘Adem’ geregisseerd. Dit werd in de jaren ’90 
in de stad en de deelgemeenten opgevoerd ten voordele 

van Kom op tegen Kanker”, zegt kennis Mark Paelinck. 
Mark is een amateurtoneelspeler en gewezen OCMW-

voorzitter van Poperinge. Hij speelde met onder anderen 

Lena Sohier en Mark Colpaert in het stuk. “Raymond 
heeft vooral in het begin van de opkomst van de tv zijn 

strepen verdiend. Onder andere als Ben in Kapitein 

Zeppos. Daarna was hij een vaste waarde in heel wat 

jeugdseries.” In de jaren ’60 en ’70 speelde hij in Fabian 
van Fallada, Het zwaard van Ardoewaan en 

Keromar. Daarnaast speelde 

hij ook in Postbus X, 

Heterdaad, Rupel, Wittekerke 

en Thuis.  

Tuinier 

“Raymond en zijn echtgenote 
Nora hielden van de natuur en 

de rust van de Westhoek. Ze 

kochten in 1976 een huisje in 

Krombeke, als buitenverblijf. 

Halfweg de jaren ’80 zijn ze er 
definitief komen wonen. 

Raymond was vooral bezig in zijn grote tuin. Tuinieren was dan ook zijn hobby. Leuke 

anekdote: op een zondag gaf Raymond eens zijn sla water, maar hij vergat de kraan dicht te 

draaien. Hij en zijn vrouw vertrokken die dag terug naar Antwerpen, waar ze toen nog 

woonden. Enkele dagen later belde hun buur om te vragen of hij die kraan mocht 

dichtdraaien. Nora en Raymond hebben kroppen sla van een halve meter gegeten. Raymond 

vertelde dat verhaal ooit op televisie in een talkshow van Margriet Hermans”, lacht Mark. 
“Raymond was ook een enorme kindervriend.” 

 



 

1 november 1803 – 9 brumaire jaar 12 – Stoelenverhuur in de kerk – Guido 

Vandermarliere 

 

Na de Franse Revolutie – ook in onze contreien – werd er een complete nieuwheid in de onze 

kerken ingevoerd – de stoelendans in de kerken. We vonden de verhuring van de stoelen in de 

Sint Bertinuskerk op de 1
ste

 november 1803 – en dit in ons prachtig oud-vlaams opgesteld.  

 

Conditien ende bespreken 
op welcke naer voorgaende 

publicatie van wegens de 

kerckmeesters der 

parochiale kercke van Ste 

Bertens binnen Poperinghe 

te pachte gestelt worden de 

stoelen der selve kercke 

voor den termyn van een 

jaer in te aen 9 brumaire 

xijde jaer der fransche 

republique – of de 1
ste

 

november 1803  

 

Primo  - Alvooren den 

nombre van stoelen sig als 

nu bevindende in de 

geseyde kercke zullen ter 

presentie van den pachter 

overgestelt worden ende zal 

den nombre van gelycke 

stoelen in het afgaen van de 

pacht door den pachter 

moeten overgeleverd 

worden. 

Dezen nombre zal betaen in 

ses hondert t’seventigh 
stoelen – de gonne te cort 

om dien nombre uyt te 

maken, zullen door de 

verpachters vervult worden. 

2° -  Zoo haest eenighe 

stoelen defectueus zullen worden, zullen door den pachter van cant moeten gestelt zijn, om ist 

saecke de geseyde kerckmeesters het geraedig vinden, gerepareert te worden, nemaer den 

pachter zal verobligeert wesen van t’synen coste de planckjes boven de leine van de stoelen 

afvallende ofte gebroken te erstellen gelyck ook de 6 rugghen onder de stoelen.  

3° - Den pachter zal vermoghen te heeschen van elken persoon die sig van eenen stoel zal 

bedienen een oortjen ten allen tyde, ende zoo dickwils als hy sig op differente stonden van 

eenen stoel zal bedienen op alle de zondagen ende heyligdaghen, soo ’t smorgens in de 
respective missen ende cermoenen, als naer middagh in de vespers ende voordere diensten.  

4° - Hij zal vermogen te heesschen ene gelycke contributie in de groote middel ende derden 

uytvaerden, in de singende missen der respective ambachten ende andere particuliere 



singhende missen als ook in de cermoenen 

die binnen de weke zouden connen gedaen 

worden, gelyckerwys voorgaendelyck 

gepleegt is geweest. 

5° - Alle de gonne die dienst doen in dese 

geseyde kercke zullen hun mogen 

bedienen van een zitten sonder retributie.  

6° - Den pachter is verobligeert naer het 

verrichten der goddelicke diensten de 

stoelen ten meerderen deele te vergaederen 

ende van kant te stellen, als ook wel 

bezonderlyck op de tijden dat de kercke 

moet gekuyst wesen, hy sal daer en boven 

decentelyck en zonder verstroyheden te 

veroorsaeken zyn retributie moeten 

vraegen, op peine dat het zal liber wezen 

aen de kerckmeesters tegen de gonne 

contraire agierende de pacht te revileeren.  

7° - Den pachter is nog verobligiert met 

het aengaen van den pacht te stellen zeker 

ende suffisante borge ten contentemente 

der kerckmeesters ende bovendies van te 

betaelen het import hunder pacht van drye 

maenden tot drye maenden in handen van 

den ontfanger van de selve kercke.  

8° - De kerckmeesters reverveeren zig de 

faculteyt van te aenveerden voor pachter den 

naesten ofte naernaesten verhooger volgens 

hunne beliefte zonder daer af enighe redenen te 

moeten voortbrengen.  

9° - Den pachter en zal niet vermogen zijne 

accoorden ofte abonnementen hoogher te 

maecken als in de eerste verpachtinghe der 

stoelen is gepleeght ende gestatueert geweest. 

 

Actum dezen 24vendemaire xij ° jaer – 17 

oktober 1803 - der fransche repulbicque is door 

my onderschreven notaris publicq van het 

departement der Leye tot Poperinghe 

resideerende voorzien van patente ten versoucke 

als hier vooren geseyt geprocedeert geworden 

tot de verpachtynghe der stoelen deser geseyde 

kercke. 

Ende naer overlesynge der conditien ende 

oproepynghe syn de selve stoelen verpacht 

geworden op alle de voorenstaende conditien 

aen Bertinus Ramaut, ende Jacobus 



Ramaut – beide stoeldraeyers binnen Poperynghe, alhier present ende accepterende voor de 

somme van twaelf hondert dertigh francs.  

Handteken: Jacobus Ramaut – Bertinus Ramaut  

Aldus dese verpachtynghe gedaen ten dage, maende ende jaer als boven ter presentie van 

Louis Scholaert – perequier ende Francois van Renynghe – schoemaeker – beede binnen 

Poperinghe – getuygen hier toe aenzocht ende hebben dese naer gegeven lecture ondertekent  

 

Ter Couden Ypermaert en de Assentiemaert – Guido Vandermarliere 

 

In ons transcriptiewerk van oude teksten komen we in de onderstaande akte van de 3
de

 

november 1544 twee Ieperse markten tegen de ‘Couden Ypermaert’ en de ‘Assentiemarkt’. 
 

3 november 1544 – Lauwers Puendt heeft schulden bij Jan van Bethelem - SAP 394 - Folio 75 

 

Lauwers Puendt kendt wettelick schuldich zynde Jan van Bethlehem de somme van xxvj 

pond parisis te betalen de selve somme by thien ponden grooten ghereet ende twee ponden 

grooten ter couden ypermaert eerstcommende –  

noch twee ponden grooten ter assentiemaert daer naer xvc xlv tich ende danne van 

assentiemaert ter assentiemaert vier ponden gooten sjaers totter vullen betalinghe -  

hierinne verbonden byden voornoemde Lauwers een huus, erve ende catehelen staende op de 

Werf - twelcken hy Lauwers jeghens den zelven Jan ghecocht heeft metter noortzyde op 

tstraetken - metter zuudtzyde an thommelhof van meester Pieter Lauwic 

Actum den iij in november xvc xliiij tich 

 

Kan mij iemand van Ieper vertellen wat voor markten dat eigenlijk waren – waren het 

effectief jaarmarktenen op welke dag of periode vielen ze dan ? 

Met mijn dank bij voorbaat.  

 



 

Lied uit de verzameling van Fabien Goussey – Achille Coppenolle  

 

 
 

De versie van Al Jolson  is te vinden op Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=r2cYWxLQW9Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2cYWxLQW9Y


 

Poperinge verbeeldt  

 

 
 

 
 De bekermatch tussen KFC Poperinge en Blankenberghe op 23 april 1922. Op de 

foto staat 'Match Poperinghe-Blankenberghe voor coupe gegeven door FC 
Thourout'. Op de tweede rij in het 

midden zit Marcel Papegaey, de 
andere leden zijn nog niet gekend. 
 

 



 

De Potterstraatmolen – Deel 3 – G. Vandermarliere & J. Destailleur 

 

16 juni 1636 - Verkoop van een deel van de Potterstraatmolen  
 

Uit het onderstaande stuk blijkt dat de weduwe van Jan Mazeman, Janneken de Roo, 

overleden moet zijn, want het zijn de dochters die nu hun deel van de Potterstraatmolen 

verkopen aan de molenaar Jacob Kiecken.  

 

Ten halmdaeghe van 16 juny 1636 

 

Frans Roelens en Mayken filia Jan Maezeman;  

Paulus de Corte en Jaecquemynken filia den selven Maezeman,  

heurlieden respective huysvrauwen,  

onterfden hemlieden ende erfden Jacob Kieken,  
alhier present ende accepterende in de gherechte helftschede van de erfve daer den 

Potterestraetmeulen op staet  

met ghelycke helft vanden selven meulen, ascot, keucken, ende ander edifitien opde selve 

erfve staende  

emmers al sulck part ende deel cause ende actie als de vercoopers daerinne es competerende, 

presentelick in pachte ghebruyckt by Christiaen ende Jan Moret  

omme te godtspenninck v schele  

ende lyfcoop xviij pond –  

thooftlceede voor svercoopers huysvrauwe twee dobbel ducaeten –  

ende van principaelen coope de somme van tweehondert neghen en dertigh ponden grooten 

vlams te betaelen gereet –  

gelast de gheheele partie in xl schele tsjaere ende in acht capoenen – saisie rente aende heere 

deser stede blyfvende scoopers laste onvermits de principaele àpennynghen lits by de 

vercoopers de acht shellynghen te suyveren tot date deser voorseid   

Voorts ghelast in syn advenant in ander losrente die den cooper sal moghen myncken van de 

coopsomme mette verloopen van dire oock tot dat deser  

Actum ut supra  

 

We mogen er dus van uitgaan dat de familie Moret tot en met het jaar 1636 de 

Potterstraatmolen bemaalden en dan opgevolgd werden door de nieuwe eigenaar en 

molenaar  Jacob Kiecken.  
Gezien de nieuwe situatie werden ook alle rekeningen vereffend. We vonden de rekening van 

de wees Matheus Mazeman, die eigenaar 

was van ¼ van de Potterstraatmolen.  

 

22 oktober 1636 – Rekening van de 

wees Matheus Mazeman – 

Weezerie SAP 342B - M9 

 

Bovenaan de akte  

Ghepresenteert byde doender deser an 

dheeren Pieter Vande Pereboome, 

burchmeester van de commune ende 



meester Jan Vandefosse, burchmeester van de wet -  

oppervooght ter presentie van Pieter Markeau ende Antheunis Maseman desen xxijde october 

1636  

  

Rekenynghe omme Jan Mazeman als vooghd vande weeze Matheus 

Mazeman van zulcke handelynghe ende administraetie als hy ghehadt heeft vande 

vraemgoedinghen de zelve  weeze competerende byden doot van haeren grootvader paterneel  

voor myne heeren burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe als 

oppervooghden 

 

Eerst rakende den ontfangh  

 

De voorseyde weeze deelde ten sterfhuus van haeren voorseyde grootvader 't vierde vande 

Potterstraetmeulen, med ghelycke part van de huysynghen ende ander edificien - volghens 

haer deellot in daten vde – 5
de

 - mey 1626 onderteekent J. Cheys  

ende heeft Pauwels Decorte alle  t'zelve ghebruuckt van halfmaerte 1626 tot den 1ste 

january 1628 voor xl pond grooten 's jaers danof de weeze moeste trecken boven tlast jc ij – 

1402 - pond parisis jaers - paert vande xxj – 21 - manden en half - jc iiijxxij – 182 pond xv – 

15 - schele - de welcke de weduwe Jan Mazeman ontfaen heeft in minderynghe van tgonne zy 

opde weeze goedt hadde,  

zoo oock by den zelven deellot geseyt is - de zelve weduwe zulcx vermoghen te doen inden 

voughen dar zy zelve de handelynghe ende administratie haer heeft onderwonden ende wiens 

hoirs ghesamendelick de rekenynghe ende incumberen, dus hier niet min ontfanghe -  

jc iiijxx ij – 182 - pond xv – 15 - schele  

 

Inde marge 

Wel ghenomen volghens den vooghdyebrief raekende de part vande pacht by affirmatie van 

de doender deser med wete van Pieter Masseau, schoonvader ende Anthuenis Maseman - 

oom van de weese. 

Daeraen is t'iiijde – 4de
 -  van de voorseide meulen mette toebehooren verpacht gheweest an 

Charles ende Jan Maret voor x pond grooten 's jaers beginnende te nieuwdaghe 1628 - 

afslagh xviij – 18 - pond parisis s'jaers over t' iiijde – 4de
 -  van 't recht vande den wyndt 

ende ander recognitie -  

reste zuuver voor de weze jc ij – 102 - pond parisis by jaer daeraf Pieter Massau heeft tot 

s'weesens onderhoudt als hem gheconsenteert par appostille  per requeste xlviij – 48 - pond 

parisis 'sjaers  - de welcke oock ghemynckt, zoo en can de weeze maer proffyteren zuuver van 

haer advenant contribueren inde refectien - liiij – 54 - pond parisis 's jaers - termyn van acht 

jaeren - t''eerste verschenen ten nieuwe jaeredagh 1636 dat de weeze moet heffen  -  

de rekenaer heeft ontfaen ter goeden bevynde van naerghevolghende jaeren - iiijxx xv – 95 - 

ponden parisis –  

noch heeft t'sterfhuus de weduwe Jan Mazeman ontfaen op 't jaere 1635 - xxiij – 23 - pont iiij 

– 4 - schele iiij – 4 - deniers parisis  

En dat de voorseyde Marets resteren iiijxx xvij – 97 - pond xv – 15 -  schele viiij – 9 - deniers 

parisis  

 

Somme van de ontfanghcx bedraeght iiijc iiijxx xviij – 498 - pond xv schele  

Betaelynghen commende in deductie vande voornoemde ontfangh  

Eerst over t'gonne de weeze ende weduwe van de voorseide Jan Mazeman  schuldich was 

reste ende inbryngh ten sterfhuse vande grootvader per lot van daten v – 5 - mey 1626 - jc xlj 

pond  



In de marge - Wel genomen volghens den vooghdybrief - hier ghesien  

 

Dezelve grootmoeder heeft betaelt per ontlastinghe van de weze aen Frans Roelens - causa 

uxoris - dat zy volghen mogte in baete van lote - xlviiij pond  

In de marge  

Blyckende vande schede by vooghdy ende nopende de betaelynghen  per acquit  

 

Alzoo d zelve grootmoeder hadde de wederhelft van de voorseyde meulen zoo heeft zy 

ghedaen alle de refectien an de zelve ende de huisinghen - cheins vande jaere 1627  

tot de jaere 1635 bedraeghende tsamen volghend zeker bewys ten sterfhuuse bevonden 

uutghetrocken by Antheunis Mazeman iijc lxij – 442 - pond xiiij – 14 - schele - ij – 2 - deniers 

parisis  

In de marge 

Blyckt by zeker billiet specificatyf gheschreven by handt van Antheunis Maseman, twelcke 

hy ghetrocken heeft vutter notitie van syn moeder- d'welcke den styfvaeder naer  't 

examineren debatterende  - den acquyt der naeste rekenynghe sal exhiberen - zoo oock van dit 

artickel 

 

Betaelt over t'iiij – 4
de

 - van zeker 

recognitie van de ascot ten proffytte 

van zyne majesteit betaelt an de 

ontfangher van westvlaenderen - 

bedraghende in gheheele vj pond parisis 

's jaers - acquit over x jaeren t'"last 1636 

– xv- 15 -  pond  

noch ontfaen by ijc – 200 - gley byde 

weduwe Jan Mazeman doen verdecken 

in ougst 1627 te xjx – 19 - pond parisis 't 

hondert - xj  - 11 - pond xvij – 17 - 

schele j – 1 - deniers parisis -  

Verschoten van de jaerelicxsche 

comparitien - xxx schele parisis 

Van de leveringhebrief - xiij -  13 - pond 

parisis 

Van t'executen deser rekeninghe - xxiiij 

– 14 - schele parisis 

Per dobbel - xvij – 17 - schele 

trecht van de camer - xxxvj – 36 - schele 

t'recht vande greffier mette appostille ende double - xxiiij – 24 - schele 

 

Doorstreept 

Hier wordt een berekening gegeven die echter aangevochten wordt en dus niet klopt 

 

Aldus ghehoort, ghe-examineert end eghesloten op protest ende costume ende met last van 

byden voorseyde naerder tzyne betaelynghe te verifitieren  - onthier ende een maendt - op 

peyne als naer redene by d'heer ende meester Jan vande Fosse - oppervooghd ende Guillaume 

Pierins  

 

SAP 342B – M9 – Weezerie  



 
 

Geordonneert by de voornoemde auditeuren an Jan Maseman te commen ende compareerende 

in de camere omme synen rekenynghe te voldoene, mede ende neffens Jan ende Charles 

Maret, pachters van de voorseide meulen de welcke zullen moghen overbrynghen ende 

esxhiberen alzulcke bewysen van betaelynghen –  

soo van refectien als andere welcke zy sullen connen becommen dienende tot verificatie ende 

mysen hiervooren vermelt binnen acht daeghen naer date dese op peyne van breeder provicie  

Actum ten camere den xxijde october 1636   

J. Derycke  

 
 

Een ander stuk uit het dossier is duidelijk de opvolging van de eerste rekening.  

 

29 juny 1637  

 
 

Jan Mazeman in qualiteyt van vooghd van de weeze Matheus Mazeman op diversche 

jaeren meulenpacht 't laetst verschenen te nieuwdaghe 1636 kendt ontfaen thebben t'synen van 

Charles ende Jan Maret - iiijxx xv – 95 - pond parisis 

zeght voorts dat de zelve Marets resteren ter cause vande zelve meulenpacht verschenen als 

vooren iiijxx xvij – 97 - pond xv – 15 - schele viiij – 8 - deniers - memorie 

 

Als raekende de voorseide  administraetie is die ghenomen gheweest by zynen moeder wiens 

sterfhuus meer goedt heeft opde weeze als haeren ontfangh - volghende zeker beweys van 

rekenynghe ghepresenteert den 22 october 1636 - memorie 



Vande weduwe voorseid ontfanghen den voorseide Mazeman voor de weeze betaelt heeft 

ande ontfangher van westvlaenderen  t'bedrach van vier jaeren recognitie 

Verschenen 1ste 9bre 1635 - mette costen - ix pond xv schele parisis - welcke somme 

ghemynckt van de iiijxx xv pont parisis byden voorzeide Mazeman ontfaen ende oock 

ghemynckt metten over tverschot van wettelicke rechten in thooren ende examnieren van de 

rekenynghe ende andersins zoo resteert den voorzeide vooghd ande weeze iiijxx ij  - 82 - 

pond v – 5 - schele parisis 

 

Geordonneert den voorzeide Mazeman t’voorseide te betalen ofte s’weezens proffytte 
t’employeren onthier binnen een maendt veremptioneert – ende voorts te procureren innynghe 

vande iiijxx xvij pond xv schele viij deniers die de weeze goedty heeft opde broeders Jan ende 

Charles Maret binnen drie maenden naer date deser, ofte eet is doenende – op peyne van in 

zynen priveen naeme goedt te moeten doen. 

Actum present oppervooghd ende burghmeester den 29 mey 1637  

Preent Pieter Masseau, stiefvader vande weeze  

Jan Mazeman  

 

 J. Maezeman  

 

SAP 342B - M9 

Je soussigné conseiller et recepneur general de westflandres - confesse avoir receu de Jean 

Maeseman  

la somme de treiz florins, quatre sols pour quatre années d’arrieraiges,  
de recognoissance deue a sa majesté a cause d lerection de son moulin servant a mouldre 

grains - gisant en la ville de Poperinghe  

y comprins quatre acquits la derniere escheu novembre seize cens trente cincq - faict a 

Hondschote le quatorzie de janvier 1636 - Ingelbert  du cellier 

 



 
 

SAP 342N- M9 

Ick onderschreven deurwaerdere vande comptoir generael van Westvlaenderen ende vande 

consfiscatie der zelve kenne ontfaen tehebben van Anthoine Masseman  

de somme van vyf guldens ende acht stuuvers over het recht van twee sommatie te wetene 

den een ghedaen in janaurio xvjc vyfendertigh ende de ander den zevesten  

february sesthien hondert sevendertigh ten advenant van ses schellinghe elcke end voor 

executie ten advenant ende voro de wetboden betaelt vier schellinghen doende tsaemen de  

somme van zes guldens end twalf stuevers  

toorconde den 21 february 1637 

J. Dubois 

 



 
 

Voor de Potterstraatmolen is het laatste bijgevoegde stuk nog het meest interessant; het 

betreft hier immers de onkosten die men gemaakt heeft in het kader van de ‘refectien’ of 
herstellingen aan de Potterstraatmolen zelf.  

 

Refectien ghedaen ende 

hout ghelevert ten 

behouve vande 

Potterstraetmeulen - 

ascot end husekens by 

my  ende moeder inden jaere 1627 
 

Eerst ghelevert de 16
de

  mey ten behouve van het zelve huus in zillen, posten spannen ende 

reghels ghepresen by  Pieter van Carseel voor de somme van xviij pond x schele  

Item betaelt an Nicola Jool over het wissen van hetzelve huus de somme van xxiiij pond  

Item betaelt an Robert Provoost ten zleve tyde over het placken de somme van xij pond xij 

schele 

Item betalt Pieter van Caisele over vier dachheuren met zyn knecht tot lvj – 51 - schele 

sdaeghs comt tzamen - xj pond iiij schele 

Item betaelt an Adriaen Sansen opden 4d july 1637 over de leverynghe van naghels, letsen
1
 

met een iseren clincke - lij schele parisis 

Betaelt an Gelaude Cordier over het metsen vande oven ende het huus te vervoeten de 

somme van ix pond parisis 

                                                           
1
 Lets = lus – Hier in de betekenis van ‘scharnier’  



Item betaelt an Clays Tlam over de leverynghe van zeven hoven brycken ter somme van vij 

pond parisis 

 

 

Item betaelt an Guillaume de Bouve opden 14
de

 july 1627 over de leverynghe van thien 

voeten berdt de somme van – vj pond parisis  

Item betaelt an Lodewyck Druant opden 22 ougst 1627 over het verdecken van het ascot 

met de leverynghe vande latten omme de keuken end het privaet ende op het huus ende mur 

Noch de leveringhe van naeghels, wissen end bandroen per rekeninghe tzamen 19 pond 17 

schele parisis  

Item ghelevert op het ascot ende het prevaet de nomber van xxj  plantsoenen met de 

leverynghe van vier yseren boutten van het wiel - tsamen de somme van  

 xv pond parisis 

Item betaelt an Nicola Erminer over het timmeren van het zelve  werck de somme van iiij 

spond 

Item betaelt Pieter Dubois over de leverynghe van viftich voeten dambert met noch de 

leverynghe van zes hondert schallien met twee plancken en pattynen de somme van xxj pond 

parisis 

Item beaelt ove zyn handwerck de somme van v pond parisis  

Item betaelt an Maerten Berwuer over de leverynghe van zesthien honder naeghels met het 

maeken van twee anckers tzamen - iij pond j schele parisis 

Item ghelevert ten zelve tyde twee loopstaken ende twee eecken berden om het planckiet ende 

over het vermaeken van de oore - tsaemen iiij pond vj schele  

Item betaelt den 26
ste

 ougst Nicola Erminer over het verlegghen vande marken met de 

leverynghe ten planckiet – tsamen iij pond s6 schele 

Item ghelevert ten zelve tyde twee loopstaken ende twee eecken berden om het planckiet ende 

over het vermaeken vande oore – tzamen  

Betaelt Jacob Bortier over het verwaesen
2
 vande dyck de somme van viiij pond x schele  

Betaelt opden 30
ste

 maerte 1628 an Lodewyck Druant over het verdecken van 36 gley op het 

huus – de somme van – 30 schele 

Item over het leveringhe vande zelve gley
3
 met de wissen ende banderoen

4
 – tsamen – vj pond 

x schele 

Betaelt an Clays Buuck op de 20
ste

 mey 1630 over een eeken bulken
5
 omme de meulen steert 

– de somme van – x pond viiij schele 

Betaelt ten zelven daeghe an Nicola Erminet over twee jaere te verblocken ende den zelve 

steert te doen tramen met de leverynghe van vier blocken ghepresen by den zelve Ermiret – 

zamen ix pond 

 

                                                           
2
 Verwaesen = de modder uithalen  

3
 Gley = strobundels  

4
 Baneroen = Roede om mede te binden, twijg, teen 

5
 Bulken = bul = stam  



 
 

Item betaelt Pieter Mazeman over de coop van een boom de somme van ix pond parisis 

Betaelt an Jan Ermiret naer het stellen vande zelve schoore
6
 met noch ander tzamen 30 pond  

 

Betaelt an Ghlaude Cordier over het matsen van een oven met het heelen
7
 op de zesten ougst 

1633 de somme van vij pond  

Ghelevert om den zelven oven 25 heelen - hout  over de somme van v pond parisis 

 

 
 

Betaelt ….. en Stoffelken over de leveringhe van twee anckers met de  crammen ende naghels 
tsamen v pond 26 schele  

Betaelt Pieter Dubois over het vermaeken van de steenbedde
8
 met de anckers en 23 naghels – 

30 schele  

Betaelt an Boudewyn Masselis over den coop van een eeke de somme van v pond parisis 

Betaelt Jaques Poers over het wetten van een yserbalcke –xij schele  

 

                                                           
6
 Schoore = Stut  

7
 Heelen = Verbinden, vastmaken, hechten, lasschen en derg. In de uitdr. IETS AAN OF OP IETS 

(ANDERS, GEWOONLIJK WEL IETS SOORTGELIJKS) HEELEN. Ook in 't Mnl. (zie bij VERDAM 

heelen, Trans., 3). 
8
 Steenbed =  in Z.-Nederl. 1°. .… Bij mulders. Zolder waar de molensteenen liggen en 

draaien, Fr. beffroi de moulin,   CORN.VERVL.  (zie ook DE BO [1873] en JOOS [1900-

1904]).  
 



 
 

Betaelt opden 23
ste

 marty 1634 an Jan Erminet over de leveringhe van de vanghe – vleghel 

met het verlegghen van de marbel – iiij pont x schele  

Betaelt an de zelve Erminet over de meulen toe te wynden – iiij pont x schele 

 

 
 

Betaelt an de zelve Erminet op den vden 7bre over de creese - ? - in 23 haelen met een 

ancker en 13 naghels – 30 schele  

Betaelt an  de leverynghe vande zelven ancker – 24 schele  

Betaelt an Jan Eerminet over de leverynghe van twee plancken om het steenbedde ter 

somme van 20 schele  

Betaelt an Jan Erminet den 29 ougst 1634 over het indoen ende leveringhe van een 

sporreblock – 50 schele  

Item den vxij ougst 1635 over de leverynghe van een schorreblock an den meulen – 30 schele  

Item over de leverynghe van een passerigghe ende een nieuwe vanghe messe met de schyven 

– 

4 pont  

Item betaelt Jan Erminet over de leverynghe van een buusse met het indoen – 30 schele  

Item betaelt over het beslaen van een yserbalcke – xix schele  

Item over het verlegghen van de sporreblock met het leveren vande zelve den 14
de

 7bre – xx 

schele  

Item over de leveringhe van een nieu vuerseken – met het indoen – xij schele  

Betaelt an Pieter Duboys over de leverynghe van het rynckhout met het indoen van den 

meulensteen – blyct per acsuit – 48 pont  

Betaelt an Ghelaude Cordier over het metsen van de oven ende vierstede – blyckt ghelyck ix 

pont an Antheunis de Witte over de leverynghe van yserwerck – xvij pont 

Betaelt an Pieter Craeye over de leverynghe van yserwerck – 3 pont  

Totaal – 99 – 2 – 0  

 

Omtrent de ‘vang’ van een molen – één van de bijzonderste stukken van de molen – gteven we 

hier nog de definitie zoals we ze vonden in WNT :  

–1.  Rem waarmee men een bepaald onderdeel van een machine vangt of 

opvangt, zoodat de beweging van dit onderdeel en van de machine tot stilstand 
wordt gebracht.   

HALMA [1710].Vang …, hedendaags het werktuig, om eenen windmolen in 
zijnen gang te stuiten, of hem te vangen,   WEIL. [1810].Vange, v. Bij mulders. 
Soort van breeden hoepel die rond het vangewiel sluit om den gang van den 

javascript:toggle_subsense('N10080')


molen te stuiten, fr. frein,   DE BO [1873].  VISSER en PIETERSE, Holl. Molenb. 

10 [1941]. 
Volgens V. DALE [1898] beteekent DE MOLEN DOOR DE VANG LATEN LOOPEN: 

uitgelaten vroolijk zijn, zich door niets laten weerhouden.  ↪—  DE MOLEN IS DOOR DE VANG. 1°. (Eig.).  

Als een molen door den vang, het stremtuig, is, dan is'er geen stuiten meer aan, 
hy maalt zich zelven lichtelyk in den brand,    
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Jakob & Mahieu Kiecken –Molenaars op de Potterstraatmolen 
 

De nieuwe molenaar op de Potterstraatmolen is Jacob Kiecken.  

Jacques Destailleur zoch het gezin samen:  

 

Jacob Kieken – Perynken, officieel Petronella Bambeke  
Het koppel huwde in de Sint Bertinuskerk in het jaar 1613 

Ze kregen zes kinderen: 

De oudste was Petrus °1614. 

Het tweede kind was ook een jongen en kreeg de naam Jacobus  °1617. 

Beide eerste kinderen bleven niet lang leven. De volgende zoon was Joannes° 1620.  

Deze Jan  Kiecken huwde in 1646 met Mayken Questroy + 1652 

 
Huwelijksakte van Jan en Maria of Mayken  

Kind: Michielken deze huwt later met een zekere Marie Ghys  

 

Waarschijnlijk werd Mahieu als volgende kind geboren, maar van hem vonden we geen 

doopàakte.  

Mahieu Kiecken gehuwd met Janneken Verhaeghe dochter van Nicolays  

Mahieu sterft op 26 maart 1651 en zijn weduwe Janneken hertrouwt in 1657 met Jacobus 

Scherrier  

Mahieu en Janneken Verhaeghe hebben drie kinderen – Cathalynken geboren in 1645 – 

Janneken geboren 1649 en Mahieu geboren in september 1651 – dit laatste kind moet 

gestorven zijn voor 1654 gezien de verdeling later van de erfenis. 
 

Marie Kiecken is het eerste meisje en werd geboren in 1627. Het leefde alleszins niet lang.  

Daarna kregen we Cornelis °1630.  

Deze huwde met Margriet Vanabeele in het jaar 1649  

 
Huwelijksakte van Cornelis en Margriet  

Hij verkoopt zijn aandeel in de molen in het jaar 1652 aan Maillaert Maesen.  

 

Na Cornelis kwam er nog een jongen, Nicolaes, °1633 - die echter ook niet lang leefde.  

 

Op de 16
de

  juny 1636 kocht Jacob Kieken ¼ van de Potterstraatmolen aan.  

De andere ¾ waren nog eigendom van Antheunis Mazeman, die ondertussen gehuwd was 

met Jacquemyncken van Renynghe.  



Zij gebruiken nu dit deel van de molen als borg voor het opnemen van een lening bij Joos 

Gheys de jonge.  

 

24 maart 1639 – Pottestraatmolen en de Schorsemolen - SAP 398 - folio174 

 
 

Compareerden in persoone Anthonis Maeseman ende Jaquemyncken filia Jaques van 

Renynghe, zyn huusvrauwe  

verkennende vercocht t hebben aen ende ten proffyte van meester Joos Gheys de jonghe -  

present end accepterende eene erfvelucke losrente an elf ponden grooten vlaemsch by jaere 

den pennynck xvj - voor de somme van hondert zes en tzeventich ponden grooten vlaemsch -  

byde vercoopers thaerlieden contentemente ontfaen,  

inneghegaen zynde den 24ste octobre laetstleden danof teerste jaer vallen ende verschynen sal 

den 24ste october 1639 -  

ende alsoo voorts etc - te lossen met xviij pond parisis t'sjaers in capitael tseffens midts 

oplegghende de verloopen naer rate van tyde met ghepermitteerden ghelde -  

verbyndende daerinne - boven t'verbant van hemlieden persoon -  

onderhalf ghemet zaylant inde eeckhouck deser jurisdictie -  

abboutterende met de noodtzyde een dreve - toostende Ghelein Diedeman - de zuudtzyde 

Dierick Liebaert causa uxoris - ende twestende ... niet ingevuld ...  

Item vyf vierendeel zaylandt inde Helhouck, abbouterende met tnoortende in t'waterloop, 

t'zuudt de Watoestrate - d'oosteydne de weduwe Corneel Pierins de jonghe - ende de westzyde 

Lodewyck Keerne  

Item de oosthelft van twee ghemeten en half zaylant inde Hipshouck ghenaemt de Distelaere 

- abboutterende de westzyde de wederhelft toebehoorende de kynderen Jacques van Renynghe 

- tzuudtzyde dhofstede Jacqeus Floor, t'noortzyde t'elst Cornelis Pierins 

Item vier lynnen 29 roeden gheslant inde Haeghebaerthouck genaemt de Clyttebilck -  

abboutterende t'zuudteynde de Renynghelststraete - de westzyde t'lant Jaques Vaecke ende 

anden t'noorzyde Jacques Melis ende d'oostzyde d'aeldinghen Frans Keerne 

Item twee lynnen elstlant erfve ende catheil inde Hamhouck streckende langhes duere t'elst 

wylen Gheraert Hazebaert nu ... niet ingevuld...t'zuudteynde d'hofstede Cathelyne Moenaert, 

d'oostzyde telst d'aeldynghen Loys Makeblyde 

Item een half ghemet elstlant, erfve ende catheil inde Peselhouck aboutterende tzuudzyde 

d'hof Jan de Mey ,  nu .... niet ingevuld ... d'oostzyde ende westzyde Pieter vande Stichele - 

t'noortsyde telst Clays Vanderdoene 

 

Item de drie deelen van viere vande coornewyntmeulen staende in de Potterstraete deser 

stede met ghelycke deel in t'ascot, woonhuus ende edificien met ghelycke deel inde 

meelenwal ende erfve - groodt ontrent drie vierendeel - abboutterende van oosten ende 

zuuden t'landt Jan de Nuwelaere - van westen ende noorden tlant Frans Folcque ende Jacques 

Diedeman - de helft van de voorseide meulene voor desen belast met een losrente van vier 

ponden grooten tsjaers ten proffytte van d'heer Guillaume Floor 

 

Item tzevente deel van onderhalf ghemet lants ende huus daer Maillaert Cappoen woont - inde 

Watoustraete - ghemeene met de kynderen Jacques van Renynghe abboutterende  



van westen de Watoustraete, noort de drve, Jan Folcque - oost ... nit ingevuld ... ende zuudt 

t'lant vande gulde van t'heilig Sacrament 

Item zes zacken int tour vande nieuwen schorssemeulene  
Item twee ghemeten zaylandt inde Haghebaerthouck abboutterende van westen Maerten 

Pladijs, noorden Joos Barthier- van zuuden de beke 

Item drie vierendeel zaylandt inde zelve houck abbouterende met zuudtsyde de Casselwegh - 

't noortsyde de kerke van Sint Jan - d'oostsyde de cappelebilken - van westen Jacob Tant  

Item drie vierendelen meersch inde Eeckhouck abboutterende met toosten de 

Crombekestraete - t'westsyd t'hommelhof de kynderen Diryck Liebaert  - zuudt de 

Frans Scherrier causa uxoris - noort t'lant Ghelein Diedeman 

Item een half ghemet hommelhoff gheleghen inde Peselhouck aboutterende ... niet ingevuld ...  

de voorseide vier laetste partyen voor desen ghelast met zes pond grooten tsjaers losrente ten 

proffyte van de weese Michiel Vande Zande d'jonghe - gheprocreert by Mayken filia 

Augustyn van Damme, met inninghe etc. 

Actum present Baeert - Levein, Vermaerle ende Maes ende Maesselis - schepenen den 24 

marty 1639  

 

Lang houdt Antheunis Mazeman dit deel van de Potterstratmolen niet meer, het jaar daarop 

verkoopt hij zijn deel ook aan de nieuwe molenaar Jacob Kiecken.  

 

30 juli 1640 – Halmen – Verkoop van de Potterstraatmolen  
 

Ten halmdaeghe xxxste july 1640 

 

Antheunus Maezeman ende Jaequemyne van Renynghe syne huysvrauwe, mitdsgaders 

Pieter Masseau ende Jan Maezeman filius Jan als vooghden van Jan Maezeman filius 

Matheus  
uyt crachte van octroy int regart van de selve weese vercregen vande wet deser stede by 

appostille op requeste den xxviiij de deser maendt onderteeckent Vande Fosse – 

 alhier ghesien ende ghelesen,  

onterfden hemlieden ende de selve weese ende erfden Jacob Kiecken alhier present ende 

accepterende  

in eenen coorenwyntmeulen met alle syne toebehoorten metten wal ende erfve groot 

twee lynen lants ofte daer ontrent metsgaders tascot ende huysynghe metten drooghe ende 

groene catheilen daer op staende in conformiteyte van svercoopers deellot ghestaen ende 

gelegen op de Potterstraet deser stede omme te gotspenninck xij pond parisis ten proffytte 

vande aermen deser stede –  

Hooftcleede vier dobbel ducaeten ofte de weerde van dien voor svercoopers huysvrauwe –  

te lyfcoope xxvj pond boven noch een rasiere multere eenen patacon voor svercoopers 

kynderen ende van principaele coope de somme van vyfhondert tneghentigh ponden grooten 

vlamsch,  

te betaelen hondert viftich ponden grooten vlamsch gereet ende tsurplus beloopende 

vierhondert viertigh ponden grooten vlamsch sal de  cooper betaelen rentewys ten 

advenante van een pennynck xvjde bedraeghende xxvj pond x schellinghe grooten vlams by 

jaere –  

dies den cooper de lossynghe sal moghen doen met capitael van eene rente van ses ponden 

grooten sjaers ten proffytte van Frans Vandamme filius Augustyn als vooght van tkynt van 

Michiel vande Sande filius Michiel –  

voorts met capitael vseven ponden grooten tsjaers den penninck svj ten proffyte van dheer 

Guillaume Floor, losselick in twee payementen emmers volgens de briefven van constitutie – 



voorts met negen ponden grooten sjaers gelycke penninck svj ten proffycte vande 

voornoemde Jan Maezeman filius Matheus in twee gelycke payementen  

ende de resterende vyf ponden thien schellynghen grooten tsjaers oock met twee payementen 

tot versekerthede van welcke den cooper ende syne huysvrauwe verbynden haerlieden 

persoon ende goet - pPresent ende toecomemnde  

ende by speicale hypotheque tvoorseide vercochte goet mitsgaders een huys ende erfve 

gelegen in Sint Jans cruyse binnen ese stede presentelick bewoont by Jan Bloeme, streckende 

van suyden Jaecques Leroy – van westen dhoirs Frans Folcque – van oosten de straet ende 

van noorden dhoirs Jan van Feggele omme by daute van betaelynghe daer oppe te procederen 

naer costume in gelycken geuseert – synde tvercochte goet noch verheurt twee jaers aende 

voornoemde Pieter Masseau innegaende ten oughste naerstcommende voor xxxviij ponden 

grooten tsjaers  ende noch aen Pieter Dubois den tyt van neghen jaeren beginnende naer 

texpireren vande heure vande voornoemde Masseau voor vyfentwyntich ponden grooten 

vlamsch by jaere – handt daer anne te slaene te voorschreven ougste naerstcommende –  

synde oock gheconditioneert dat den prys van het draeyende werck inde selve meulen naer 

texpireren van de heure vanden voornoemde Masseau in schaede ofte baete wert ten proffite 

ofte laste vande cooper –  

voorts erfven ende onterfven scoopers laste 

Actum ten halmdaghe den xxxste july 1640 

 

Den voornoemde Maezeman compareerende in persoone ten comptoire vande clerck vande 

heere verclaerste tvercochte goet belast te wesen in xl schele ende acht cappoenen by jaere 

ten proffyte vande heere deser stede volgens sheeren register alhier ghesien – 

consenterende mitsdien tselve last inde voorschreven erfvenisse ge-insereert te syne  

Actum present meester Joos Cheys dejonghe vervanghende meester Pieter Farando, 

schepenen de xxvij de meye 1641  

 

Die laatste toevoeging betreft natuurlijk het heerlijk recht van het ‘ketsen’ of het brengen en 
halen van het graan en het meel.  

Jacob Kiecken kon dat geld ook niet zomaar ophoesten. Vandaar dat hij zelf een lening moest 

aangaan en dat deed hij bij Guillaume Floor, in die tijd één van de belangrijkste 

geldschieters van Poperinghe.  

 

19 november 1640 – De Potterstraatmolen – Renten  

 
 

Compareerde in persone Jaques Kiecken, ende Perynken, zyne huusvrouwe,  

verkennende wel ende deughdelick  

vercocht t’hebben aen ende ten proffyte van d’heer Guilles Floor,  
present ende accepterende eene erfvelicke losrente van xxvij pond xij schele parisis,  

den penninck xvide ,  

voor de somme van xxxvi pond xvi schele grooten vlaemsch  



by de vercooper thaerlieden contentenemente ontfaen,  

innegegaen op den xxde mey laestleeden,  

danof t1ste jaer vallen ende verschynen zal den 30
ste

 july 1641  

ende zoo voorts van jaere etc.  

Te lossen teenen payemente etca 

verbyndende daerinne een coornewyntmeulen, ercscat, huusynghen ende erfve mette groene 

cathyelen daerop staende, abboutterende metten oosten op de Potterstraete,  

t’noorteynde t’hommelhoff weduwe Frans Folcque,  
west t’hommelhof Jaques Diedeman end van zuuden d’hofstede Jan de Nuwelaere,  
voor desen belast met een rente van zeven ponden xvi schele viij grooten vlaems ten proffyte 

van de cooper  

Inde zijn advenant met vi pond borooten vlames tot proffyte an Michelken de weeze van 

Maillart vande zande,  

Voorts zuuver ende onbelast met innynghe naer costume 

Actum present d’heer Jaques Baert, burghmeester, meester Joos Cheis ende meester Pieter 
Ferando, vervanghende Jan Folcque ende Jacques van Landeghem, schepenen 

Den xixde 9bre 1640  

 

In diezelfde periode, nog voor de aankoop van ¾ van de molen, vinden we Jacob Kiecken 

terug als borg voor een molen te Steenvoorde.  

 

4 januari 1640 – Jacob Kiecken borg voor molen te Steenvoorde - Renten SAP 398 

 
 

Compareerde in persoone Jacob Kiecken, meulenaere van zijnen style,  

den welcken hem ghestelt ende gheconstitueert heeft borghe ende principael –  

zoo hy doet by desen – over de jaerelicksche prestatie van een coorne wyntmeulen ghestaen 

ende gheleghen  

onder d’heerelichede van Steenvoorde laetst ghebruuckt by Chaerles Devueren filius 

Chaerles met het huuseken ende garsbilxken,  

ghelicke de voornoemde Vueren ende daervooren Jan Bronau heeft ghebruuckt,  



ghepacht alsnu by Joos Machiels filius Bertholomeus jeghens monsieur Eustance 

Pantaleon de la viefville,  ridder, heer van Steenvoorde etca.  

Voor eenen tyt ende termijn van drie ofte zes continuele jaeren  

danof het eerste innegaen zal den eersten februari 1641 ende zoo voorts van jaere te jaere 

totten expiereren van de voornoemde drie ofte zes jaeren ende dat voor de somme vna dertich 

pondengrooten t’sjaers colghende den pachtbrief tusschen den voornoemde heere ende 
Michiels ghestipuleert 

Belovende de selve zijn borghe te grranderen ende indemneren naer costume 

Actum  present d’heer Frans Pierins, ende Rouvroy, schepenen 

Den 4
de

 januari 1640  

 

Over welke molen het hier juist gaat, kan ik 

niet uitmaken, maar de ‘Noordmolen’ te 
Steenvoorde draaide in 1640 alleszins al.  

 

Wie Joos Machiels, zoon van Bertholomeus 

was, is ons onbekend. We weten dus ook niet 

of hij familie van Jacob Kiecken was.  Wat de 

reden was om hem borg te stellen voor deze 

pacht, blijft dus onduidelijk.  

Eustache Pantaleon de Viefville de 

Steenvoorde, wordt vermeld op de genealogiesite ‘Geni’ waar het volgende staat.  
 

Eustache Pantaleon de Viefville de Steenvoorde 

Datum van Geboorte geschat tussen 1562 en 1614  
Overlijden: 20 juni 1614  

Saint-Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France  
Naaste familie:  Zoon van Eustache de Viefville de Steenvoorde en Michelle de Blondel Cuincy  

Echtgenoot van Claude de Merode  
Vader van Georges de Viefville de Steenvoorde en Claude François de Viefville de Steenvoorde  
Broer van Marie de La Viefville  

 

Gezien het feit dat Eustache Pantaleon hier nog in de akte van het jaar 1640 vermeld staat, 

lijken mij zijn overlijdensdatum twijfelachtig.  

 

27 juni 1640 - SAP 251 - Register 

der boeten   

 

Het valt op in de ‘register van de 

boeten’ dat de familie Kiecken in het 
jaar 1640 – 1641 frekwent aanwezig 

is.  

 

Op de 27
ste

 juni 1640 kunnen we het 

volgende lezen:  

Jan Kiecken filius Jacobs, 

verweerder jeghens den bailliu - 

causa officy - heescher vande boete van vj- 6 -  pond parisis in eerste instantie ter cause den 

verweerder opden … niet ingevuld ... 1640 hem heeft vervoordert te slaen Clais Huignon 

inden nacht ter herberghe van Clais van Pradelles, metgaders omme de boete van lx pond 

parisis  

https://www.geni.com/people/Eustache-de-Viefville-de-Steenvoorde/6000000070722312821
https://www.geni.com/people/Michelle-de-Blondel-Cuincy/6000000070722330825
https://www.geni.com/people/Claude/6000000020865196163
https://www.geni.com/people/Georges-de-Viefville-de-Steenvoorde/6000000070721541913
https://www.geni.com/people/Claude-Fran%C3%A7ois-de-Viefville-de-Steenvoorde/6000000070721227086
https://www.geni.com/people/Marie-de-La-Viefville/6000000019342196293


in 2
de

 instantie ter cause den verweerder inde zelven nacht  

 

‘Boeren in een herberg’ – Adriaen 

van Ostade – 1646  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – oktober 1640 - Boeten – SAP 

251  

 

 

 

 

Jacob Kiecken, verweerder, 

jeghens den bailliu – causa officy 

- heescher vande boete van drie 

guldens ter cause den verweerder  

opden xxste – 20
ste

 - october 

ghepresenteert heeft aende 

heescher drie ortiens wesende 

billioen ende contrefaict
9
, 

contrarie t’placcaet – tenderende 

voorts tot confiscatie van dies – 

met costen   

 

25 juni 1641 - Boeten – SAP 251 – folio 243  

 

Jan Hubrecht de jonghe, verweerder jeghens den amptman - causa officie
10

 - heescher vande 

boete van vj – 6 - pond parisis ter cause den verweerder ghebolt heeft deurende den 

goddelicke dienst vande vespers opden xxvste juny 1641 wesende Ste.Jacobsdach ten 

herreberghe van tReepken – met costen  

 

                                                           
9
 Billioen ende contrefaict = valse munten  

10
 Causa officie = omwille van zijn ambt  



 
 

 
 

En Jan Hubrrecht was daar niet alleen, ook Mahieu Kiecken was er. 

Mahieu Kiecken verweerder jeghens den zelve heescher omme ghelicke boete causa als 

vooren met costen  

De wet ordonneert hemlieden onderlynghe te accorderen dies met recht – actum 30
ste

 8bris 

1641  

 

6 mei 1641 - Boeten – SAP 251 

 

Op de 6
de

 mei 1641 vinden we een eigenaardige boete voor Jacob Kiecken, waardoor ik  moet 

denken dat hij op dat moment ook molenaar van de watermole van het klooszter van Sint 

Bertin moet geweest zijn.  

 



 
 

Opden vjde mey 1641 

Jacob Kiecken, verweerder  

jeghens den bailliu causa officy – heescher,  

vande boete ter arbitaige vande wet ter cause den verweerder hem vervoordert heeft te 

diversche stonden te stellen een berdt opde speyedeure neffens de waetermeulen deser 

jurisdictie waerdeure de schipvaert ghelopen heeft over de houvers ende schade ghedaen in 

meersschen daerontent legghende – met costen  

 

De wet ghehoort hebbende den verweerder ende ghesien informatie ghehouden ten verzoucke 

– op alles ghelet hebbende den voornoemde verweerder ghecondemneert – zoo zy doen by 

desen – inde boete van xij pond parisis –  

deen helft ten proffytte vande aermen deser stede ende dander helft ten proffytte van  de 

bailliu – hem voorts ordonnerende de zelve houvers – die hy door tophouden van het waeter 

heeft gheinteresseert
11

 te repareren  

op peine dat de zelve by laste vande wet door andere gherepareert werden tzynen coste –  

met interdictie van gheen berdt meer boven de voornoemde speie te zetten omme twater op te 

houden – op voorder arbitraige correctie –  

hem voorts condemnerende inde costen van de instante – actum eodem  

 

in het grote Potterstraatmolenproces vinden in de rij copies uit de registers van de proostdij 

er ook één over de jaren 1642 – 1643 – 1644.  

                                                           
11

 Interesseren = beschadigen  



 

X 

Het volgende extrait komt van sire Matthieu Deslions - Vanderleeuwe - en gaat over de jaren 

1642 tot en met 1644.  

De weduwe van Jan Mazeman is hier weer de eerste die hier vermeld staat om het 'ketsen' te 

betalen.  Zij staat vermeldt 'modo' de erfgenamen van Guillaume Floor en dit voor de molens 

van de Watoustraat en de Pottestraat.  

 

En dit terwijl de Potterstraatmolen reeds verkocht was aan Jacob Kiecken. Voor dze molens 

kloppen deze gegevens dus niet meer. Dit wordt enigszins recht gezet in de commentaar die 

bijgevoegd wordt. Deze ‘taks’ liep tot het jaar 1643.  
 

Folio 27 dudit compte se trouve entre autres ce que s’ensuit 
 

Aultre recept des molins et terres en depandantes avecq l’cotroy des assises 

Les heritiers Jan Mazeman et Guillaume Floor doibt pour le droict de pouvoir chasser 

maulture pa la ville de Poperinghe avecq chevaulx et charitos pour l’entretenance de leurs 
molins scitiuez sur la rue de Watoue et Pottestrate la somme de jc xx pond parisis par an icy 

pour le dernier de febvrier 1643 – vde de ix – jc xx pond parisis 

La cloture dudit compte est comme s’ensuit  
Par compte faict,  clos, ouis et arresté le vjde de novembre xvjc quarante cincq et estoient 

signé Anthoine abbé de Ste. Bertin, S.P. d’Hassingues, s. Jacques Marsilles, sire Vaast Hanot 

a  le merchier, M. Laurin, sire Matthieu des Lions et s. Bazin secretaire par ordonnance 

Collatie Leliegeois  

 

7 juli 1643 – Boeten – SAP 251  

 

 
 

Jacob Kiecken verweerder contra den bailliu - causa officy - heescher van de boete van lx – 

60 -  pond parisis ter cause den verweerder ghedroncken heeft ghebranden wyn ten huyse 

vande weduwe Jan de Houthauwer sondagh laetstleden – wesende 26 april  

 

Maart 1644 – Mahieu Kiecken had Vleselijke conversatie - Boeten – SAP 251  

 



Mahieu Kiecken filius Jacobs, verweerder 

jeghens den bailliu - causa officy - heescher 

vande boete van vj ponden parisis ter den 

verweerder vleesschelycke conversatie 

ghehadt heeft met … niet ingevuld … 

zuster vande heer  de 

Puudt - Met costen  

 

 

In de ommestellingen van het jaar 1645 – SAP 726 – 1 - worden Jakob Kieken en zijn zoon 

Mahieu, de molenaars van de Potterstraatmolen genoemd.  

 

 
 

Het zelfde jaar komt er nog een tweede ommestelling  en daarin is er opeens sprake van de 

‘vidua’ of de weduwe van Jacob Kiecken. Jacob moet dus dit jaar gestorven zijn.  

In de begrafenisakten van dat jaar – 1645 – heeft de pastoor van de Sint  Bertinuskerk een  

hele lijst namen opgeschreven – waaronder Jacob Kiecken, met daarlangs ‘contagieus’, wat 
zoveel betekent als van weg de pest gestorven.  

In het jaar 1645 was er dan ook een verwoede pest in de stad Poperinge.  

We zien ten andere  op deze lijst dat Frans de Puudt de buurman was van de familie 

Kiecken. 

Mahieu Kiecken had dus die ‘Vleselijke conversatie’ gehad met zijn buurmeisje.   

 

Ommestelling 1645  

 

 
 

1646 – Ommestelling  

 

In de ommestelling van het jaar daarop is er ook sprake van de weduwe van Jacob en Mahieu 

als molenaars van de Potterstraatmolen.  
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Boerenbetweterigheid uit het verleden 

* 

De kunstbekwaamheid van de hand  

Vereist ook de oefening van ’t verstand  
 

Bilderdijk  

* 

 Doos Gazette, een slim schrift des tijds met meer dan 640 lezers  

 

Beste abonnee 

 

Bezoek de Hopast van het Neerhof  in groep ! Alle info op de webstek! 
 

 

 

Lees de geschiedenis van Poperinghe  

 
Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin is de 

website van ’t Neerhof weer aangegroeid en loopt hij nu tot 1546. 

 

https://tneerhofvzw.be/ 

 

 
 

https://tneerhofvzw.be/


 
 

Oproep!  
Momenteel ben ik verder aan het werken rond de geschiedenis van de familie Lebbe – 

enerzijds diegenen die in het huidige Talbot House gewoond hebben en anderzijds diegenen 

die op de boederij ’t Neerhof gewoond hebben.  
Tenminste in eerste instantie van het jaar 1800 tot het jaar 1930. 

Binnen de familie werden een aantal landbouwmedailles bewaard uitgereikt door de 

landbouwvereniging van Poperinge, maar ze kregen ook medailles van de arrondissementele 

landbouwvereniging. Deze zijn echter niet bewaard.  

Kan iemand mij daarvan misschien toch een afbeelding bezorgen?  

Verder is alle digitale informatie over de arrondissementele landbouwvereniging van Ieper 

welkom – zeker rond de verbetering van het runderras uit de periode 1830 – 1914.  

 

Frank Leurdian reageerde nog op het artikel rond de mergelstikken in een vorig nummer 

van Doos gazette en hij schreef mij het volgende:  

 

Dag Guido  

Wat een geluk om in corona tijden een Guido te hebben, die het verre verleden van Poperinge 

grondig uit spit  en dat we alles digitaal kunnen  en mogen lezen in Doos Gazette. 

Doe zo voort . 

In een vorig deel had je het over mergelen en mergel ontginnen in Poperinge en Elverdinge . 

Bestaan er tekeningen of schetsen met welk materiaal ze dit deden ? Was het om op te 

scheppen of eerst mergelsteen in stukken hakken en vermalen ?  

Turf was vroeger in onze streken veel gebruikt om te verwarmen en die gereedschappen zijn 

gekend . 

Aan de andere kant van België zijn er veel mergelgroeven , grotten , die gebruikt  werden  om 

de stenen uit te zagen . 

Ik bezit zo'n mergelzaag van 215 cm lang en er staat Hasselt 1774 ingegraveerd . 

grt Frank  

 



          
 

 

Poperinge verbeeldt  
 

 
‘Een tegen Allen’ in 
Proven 

 

Op 3 mei 1964 

organiseerden de 

plaatselijke Chiro en 

Boerenjeugbond het 

interverenigingsspel 'Een 

tegen Allen' in de 

Kerkstraat (nu Alexisplein). 

Een tiental opdrachten 

moesten worden uitgevoerd, 

waaronder het uitbeelden 

van een ouderwetse 

boerenmaaltijd. De 

figuranten zijn: 1. x x, 2. x 

x, 3. Jeanine 

Vandewynckel, 4. Yolande 

Vanoost, 5. Jozef Vulsteke 

(met accordeon), 6. Luc Vanderhaeghe, 7. Joël Desmyttere, 8. x x, 9. x x 

en 10. x Busschaert. 

 



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Het verwaten kerkhof te Poperinge  
 

Misschien sluit het onderstaande ergens wel aan bij dit voorgaande. In het register van de 

Renten – SAP 394 – vinden we de onderstaande geheimzinnige akte.  

 

13 juli 1549 – Meester Christiaen de Roode heeft schulden bij Pieter van Gribonal - SAP 394 

- Folio 139 

 
 

Meester Christiaen de Roode kent duechdelick schuldich te zyne Pieter van Gribonal  



als ghetrauwet hebbend de wedewe wylent Stouppes de la Couronne -  

de somme van xxv pond grooten te betalene by twee pond x schele grooten sjaers -  

wanof teerste jaer vallen zal te baefmesse eerstcommende ende zoo voort totter vulle 

betalinghe -  

ende indien teene paiement tander achterhaelde zo waere de gheheele somme ghevallen -  

resterende vut cause van coope van eenen halven huze tanderen tyde toebehoorende Frans 

Rondeel -  

twelcke ute name van de voorschreven Pieter - 

vut crachte van afwinninghe voor de voorschreven somme was ghedaen vercoopen ende by de 

voorschreven meester Christiaen ghecocht -  

ligghende tselve huus ghemeene ende onverdeelt met den kinde van Jacob vander Goosteene - 

toosthende an tverwaten kerckhof -  

tvoorhooft op de Casselstrate - van westen den zelve meester Christiaen - metter voornoemde 

weese - tnoordhende an  Vincent Hansamme  - tselve halfve huus inde voorseide paiement 

verbyndende ende voort zynen eyghen persoon ende alle zyn goet -  

Present ende toecommende  

Actum den xiij in hoymaent xlix  

Present cuerheers  

 

Het ‘verwaten kerkhof’? Gelukkig bestaat er een Nederlandse Etymologiebank – en daar 

vinden we het volgende:  

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van 

onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen 

verwaten* [trots] {1679, vgl. verwaten [vervloekt, veroordeeld] 1201-1250} verl. deelw. van 

middelnederlands verwaten [in de kerkelijke ban doen, vervloeken, veroordelen], 

oudnederlands farwatan {901-1000} oudsaksisch farwatan, oudhoogduits fir(h)wazan, 

ablautend oudnoors hóta, gotisch hwōtjan [dreigen], vgl. ook oudnoors hvatr [scherp, snel]; 

samenhangend met wetten; de huidige betekenis misschien beïnvloed door verwaand. 

 

We zien daartussen dus het oudsaksich ‘farwaten’ staan. Een saksisch – vervloekt – kerkhof 

langs de Casselstraat? Waar zou dat geweest zijn?  

 



 

Lied uit de verzameling van Fabien Goussey – Achille Coppenolle  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Het leven en ander lawijt van Jeroom Verhaeghe - Marc Debuysere – Deel I 
 

Marc Debuysere – een geboren Poperingenaar – schreef al in het tweede maartnummer van 

‘Doos Gazette’ – als reactie op een artikel over Achiel Coppernollle - een stuk over zijn 

grootvader Jérome Verhaeghe.  

Mijn excuses nog dat ik toen zijn naam vertypte tot Marc Denuysere. Maar al goed dat het 

niet Demuysere was.  

Maar goed hij nam de uitdaging aan om meer achtergrond te geven aan het levensverhaal 

van Jérome Verhaeghe en hier is – eveneens zonder hoofdletters – een ‘eerste’ deel van het 
epos rond zijn grootvader.  

Hij schreef mij in zijn mail – het volgende:  
guido, 
 
ik zal mijn duifken lossen. het draagt bij zich drie dichtbedrukte vellen kopij ter 
verfraaiing uwer gazette. alsmede vier kopijen illustratie. die komen alle uit het boek van 
blondeau. voor mij zijn ze goed genoeg maar als ge er betere kunt van maken voor mij 
niet gelaten. enige uitleg bij de kopij van bladzijde 132 onderste helft. daar hoort de 
tekst bij onder de foto van de brikkerij. het wijst zichzelf. ik neem nu enige dagen congé 
payé om wat van mijn vélo te genieten om dan te beginnen aan de belle époque. voor 
weer een volgend nummer. kom uit uw kot! wanneer gaat het archief weer open? 
 
groetjes, marc 

 

En even later voegde hij daar het volgende bij:  

 
guido, 
na het 
beluisteren van 
de aflevering van 
het leugenpaleis 
van vandaag sta 
ik erop dat ge 
voorafgaandelijk 
uitdrukkelijk 
vermeldt dat ik 
het boek van 
rubbrecht in mijn 
eigen bibliotheek 
heb gevonden. de 
mensen die altijd 
slechte dingen 
van andere 
mensen denken, 
ja die zelfs 
andermans 

zonden durven biechten, zeggen waarschijnlijk dat die schavuit van een debuysere die er 
altijd al de kantjes van heeft afgelopen rap langs de achterdeur van het archief hier in 
ieper is binnengeslopen, want bij de voordeur hebben de flikken een camera gehangen, 
zogezegd om illegale skaters te betrappen. dat hij langs de achterdeur is binnengeraakt 
zoals in sommige cafés ook nog altijd de achterdeur op een kier openstaat en daar 
hebben de flikken in deze tijden ook al voor gewaarschuwd dat die cafés ook hun 
achterdeur moeten sluiten. ik herhaal nogmaals met de meeste nadruk dat ik het boek 
van rubbrecht in mijn privé-bibliotheek gevonden heb en het hier in de huiskamer half 



heb overgeschreven. maar verder beken ik niets. en is dit nu eens en voor altijd 
duidelijk? 
Bovendien heb ik het boek evenmin wederrechtelijk tot mij genomen, zeg maar 
ontvreemd of gestolen uit een of andere bibliotheek of archief, niettegenstaande ik 
hiertoe in de gelegenheid verkeerde mitsgaders misbruik van vertrouwen. En dit 
verklaart bovengaande kwitantie die bewijst dat ik het boek gekocht en vereffend heb bij 
voornoemde bogaert van antiquariaat zannekin op de casselberg. Ik spaar namelijk alles, 
net zoals de onlangs in zijn eigen woonst verkoolde peter caessens die tot mijn intimi 
behoorde, althans in de tijd toen wij samen spoorden naar de bibliotheekschool in 
brugge, alwaar wij ons bekwaamden in de kunst van het archiveren en ontsluiten van 
allerhand geschreven en gedrukt gerief. Het kon ons ooit eens van pas komen en het 
werd ons beider broodwinning. Wij waren met ons gat in de boter gevallen. Voor peter is 
het nu helaas te laat, hij is gesneuveld op de brandstapel van al zijn vergaarde kennis, 
iets wat mij wel niet vergund zal zijn. het probleem van peter was dat hij zich alleen 
maar liet insluiten. Ik heb de stille wenk begrepen en ben begonnen waartoe peter helaas 
niet gekomen is: het ontsluiten en beschrijven van mijn archief.  
 
groetjes, marc 

 

BOER, BROUWER EN BURGEMEESTER 
 

Boer, brouwer en burgemeester van steenkerke, pieter feys, waarvan sprake in mijn vorige 

brief, had een oom, petrus feys die in rousbrugge notaris en schepen was. Via hem vernam 

pieter in 1883 dat er in rousbrugge een zoutziederij en azijnstokerij te koop was.  

De toen 47 jarige in steenkerke geboren pieter zag de kans om zijn horizon te verruimen en 

het toch wat enge steenkerke te ruilen 

voor de grootstad rousbrugge.  

Dit rousbrugge floreerde aan de ijzer en 

liet zijn water tijdens de talrijke 

overstromingen gul over de velden en de 

akkers en zelfs over de stad stromen.  

Rond de eeuwwisseling hadden de 2000 

zielen van rousbrugge zeven brouwerijen 

en 100 café-cabarets waar ze hun dorst 

konden laven. Pieter droomde van het 

zwarte goud en kocht van alphonse viane 

het onroerend goed. Het gebouw was een 

enorm volume. De zoutziederij en de 

azijnstokerij waren reusachtig groot, 

pakweg honderd meter diept de zijgevel 

zich uit.  

 

Pieter de verschrikkelijke  

 

Pieter baatte de zoutziederij nog een 

tijdlang uit. Uit de zoutmijnen van 

Duitsland en oostenrijk werd het zout per 

schip via de ijzer aangevoerd.  

Maar vanaf 1890 zag pieter meer brood 

in de brouwerij en het gebouw werd 

hiertoe aangepast. Pieters merkantiele 

kijk op de zaak bracht hem ertoe de 



konkurrentie een neus te zetten door het opstarten van een eigen mouterij.  

En deze alchemist toverde uit zijn alambiek een forte  brune die overal in de prijzen viel. Een 

kolfje naar zijn hand. Het was voor pieter maar klein bier.  

Hij veroverde vlaanderen met zijn ongeëvenaarde toverdrank.  

En als kroon op zijn carrière als brouwer kocht pieter zich een bottelinstallatie aan. Nu gaf hij 

de konkurrentie de genadeslag.  

Pas na de eerste wereldoorlog zou het flessenbier de markt veroveren. Niet slecht geboerd 

voor dit heerschap uit het bescheiden steenkerke. 

 

Pieter woonde in beveren en de brouwerij bevond zich op beveren kalsijde, in de volksmond 

beveren kolchie. De strategische ligging aan de ijzer was natuurlijk een belangrijke 

meerwaarde voor de brouwerij die de basisgrondstof voor het bier maar aan de achterdeur 

voor het opscheppen had en ook het spoelwater voor de flessen lag voor de hand. 

Ondertussen begon het ook politiek bij hem te kriebelen. In de zitting van het schepencollege 

van 13 maart 1893 stelde m. peel, burgemeester van rousbrugge voor baron ruzette, 

gouverneur der provincie, uit te nodigen een officieel bezoek aan de gemeente te brengen. Er 

wordt een feestcomité voorgesteld dat de viering in goede banen moet leiden en daar duikt 

pieter, als inwoner van beveren, warempel als een duivel uit een doosje op. Er wordt een 

onbepaald crediet voorzien. Noblesse oblige.  

Het programma voorziet ook een groot banket voor de notabelen.  

Dit wordt uitbesteed aan een gerenommeerd traiteur uit ieper. Ieper mag ook een graantje 

meepikken want baron surmont, senator van ieper, behoort tot de genodigden. Over de dag 

zelf zal ik nu wat 

uitweiden. het weder was 

prachtig zomerweder. 

Onder het uitvoeren van 

muziekstukken trekt de 

stoet door gans het dorp. 

Uit de naburige gemeenten 

is ’t volk toegesneld.  
 

 

De Brouwerij  

 

 

De eerewijn wordt de 

genodigden in ’t stadhuis 
aangeboden. De 

Brabançonne begroet den 

hoogen ambtenaar. De 

burgemeester verwelkomt 

en van alle kanten stijgt de 

kreet “leve de gouverneur”. 
Dit gebeuren geschiedt in 

de brikkerij.  

Te 3h30 zijn de overheden 

in ’t gemeentehuis waar de 
gouverneur de gewone 

ontvangsten doet. Men zet  

zich aan tafel; 53 heeren 



nemen deel aan ’t banket. Alles is goed verzorgd en doet eer aan de inrichters, zoals dat heet. 

Het feestmaal, gul overgoten met pieters gerstenat, maakte de tongen losser.  

Na nog een heildronk op leopold II en op de Koninklijke familie bedankte gouverneur ruzette 

de burgemeester peel, de gemeenteraad en alle rousbruggenaren voor deze aangename blijde 

intrede. Daarna neemt de gemeentesecretaris namens de besturen van ’t kanton het woord en 
vraagt de medehulp der overheden voor ’t bekomen van een beurtspoorweg. ’t Vertrek van de 
gouwheer, van de heren senator en volksvertegenwoordigers wordt begroet met de 

vreugdekreet “leve lang!”  
 

Voor dit onderwerp der beurtspoorwegen dat maar op het einde van het feest ter sprake 

komt, een klein woordje uitleg.de wet van 28 mei 1884 zorgde voor de oprichting van een 

naamloze vennootschap de nationale maatschappij der buurtspoorwegen. Van in het begin 

stelde zich het probleem van de financiering.   

De kern van  de zaak was dat de aandeelhouders van de n.m.v.b. bijna uitsluitend openbare 

machten waren.  Er was geen inbreng van privé-kapitaal, de aandeelhouders waren de 

gemeenten, de provincies en de staat.  

Reeds op 24 augustus 1884 deed het gemeentebestuur van rousbrugge-haringhe een aanvraag  

aan het ministerie van landbouw en openbare werken om een rechtstreekse lijn te bekomen 

van poperinge naar rousbrugge-haringhe, die daar zou vertakken enerzijds over rexpoede naar 

sint winoksbergen en anderzijds naar veurne.  

Er ontstond echter een verbeten strijd tussen de verscheidene gemeenten betreffende de te 

volgen weg tussen poperinge en rousbrugge-haringhe.  

Een eerste ontwerp voorzag een rechtstreekse verbinding over proven. In een tweede voorstel 

was er sprake de lijn over watou te laten lopen. Hierop stelde de gemeente rousbrugge voor de 

lijn rechtstreeks te laten doorlopen naar haringhe en verder naar rousbrugge met uitsluiting 

van proven.  

 

 
 

De mannen van de brikkerie  - Foto geleverd door Stef Ryon  



 

Dat voorstel werd evenwel unaniem verworpen door de overige gemeenten met als gevolg dat 

de gemeente rousbrugge-haringhe weigerde tussen te komen in de vorming van het kapitaal 

zodat de andere gemeenten besloten haar aandeel over te nemen.  

Uiteindelijk werd op 26 mei 1897 aan de regering toch de inoverwegingneming gevraagd van 

een lijn poperinge-watou-proven-rousbrugge-beveren-leisele-houtem-wulvergem-bulskamp 

waar zij aansluiting zou geven met de lijn veurne-ieper.  

De opening van de lijn had plaats in drie stadia: veurne-de panne werd in gebruik genomen op 

25 juli 1901, poperinge-rousbrugge (haringhe) op 24 oktober 1905 en rousbrugge (haringhe)-

veurne op 1 juli 1906.  

Alleman bediend. Waarom had rousbrugge-haringhe zolang het been stijf gehouden. Geen 

mens die het weet. En het getouwtrek had precies 21 jaar geduurd. Ter vergelijking: de lijn 

veurne-ieper opende na een procedure van vier jaar (1885-1889). Het ging helaas niet overal 

even vlot. 

 

We vinden in het boek van l.a. rubbrecht “geschiedenis van watou” dat we via de 
afhaaldienst, waarop de openbare bibliotheken zijn overgeschakeld, konden raadplegen als 

een soort minimale dienstverlening te elfder ure nog volgende interessante gegevens over 

deze zaak: “een buurtspoorweg, volgende de richting poperinghe, watou, proven, rousbrugge, 
beveren, leysele, houthem, wulveringhem, bulscamp, veurne en de panne, werd 

onwederroepelijk aangenomen door de afgevaardigden der belanghebbende gemeenten, te 

veurne vergaderd, den 4 februari 1901. De aanbesteding der werken, voor de sectie 

rousbrugge-poperinghe, greep plaats te brussel, den 12 augustus 1903. De werken werden 

begroot op 191.927 fr. 50 cent, werden aangenomen door decloedt en broeder te st kruis bij 

brugge, voor de somme van 174.474 fr. (…) de tusschenkomst van de gemeente, aangenomen 
den 13 februari 1901, beliep 132.000 fr. , met eene jaarkorting van 5016 fr. deze laatste som 

werd beslissend gebracht op 4602 frank. Voor het eerste jaar der uitbating van den 

buurtspoorweg heeft de gemeente den 1 mei 1906 voor hare jaardooding eenen toeleg moeten 

betalen van 2291 fr. 01 ct. Den 1 mei 1907 is deze gedaald tot de som van 200 fr.19 ct. Den 1 

mei 1908 werd het tekort betaald op 866 fr. 68 ct. En het volgend jaar 820 fr. 05 ct.de 

uitbating van het jaar 1909 is geldwinnend geweest. In plaats van eene toelaag door de 

gemeente, is aan deze, boven de jaarkorting, een winstaandeel van 412 fr. 50 ct. Toegekend 

geweest. Men mag dus, voor het toekomende, dezen openbaren vervoerdienst als eene bron 

van inkomsten aanzien, die de gemeente voor hare noodwendigheden zal weten wel te 

besteden.” Hoe duur je kortzichtigheid op lange termijn betaalt . 
 

Op het einde van zijn boek “histoire de rousbrugge-haringhe en flandre” schrijft Emile vanden 
bussche, de adjunct-conservator van het rijksarchief van brugge, in 1866; “le jour où la 
première locomotive franchira le molenwal, et viendra s’arrêter aux bords de l’Yser, 
rousbrugge pourra dire aussi: une nouvelle aurore, une aurore de prospérité s’élève pour moi. 
Cette locomotive, ce chemin de fer, viendront-ils? Il faut l’espérer.  
En ik kan het niet laten ook het volgende op te schrijven want de waarheid heeft  haar recht 

van spreken. Ge zijt verwittigd, het navolgende moet met een grote zoutklomp worden 

genomen: “pieter feys was de grote drijfveer voor het bekomen van een spoorweg door 
roesbrugge. Op 1 juli 1906 werd deze spoorlijn onder zijn impuls dan toch ingehuldigd.” Er 
zijn er die de pluimen die ge in hun gat wilt steken liever op hun hoed hebben.  

Robert toussaint mag bewijzen hoe waar dit is. 

 

“de tram toch ook in proven” kan ik op een ander niveau ook niet onvermeld laten. Het komt 
uit het helaas al bij het verschijnen uitverkochte boek over de geschiedenis van proven door 



ivan top. Ivan vond dit pareltje in de gemeenteraadsverslagen van die tijd. Het zal dit epos de 

gepaste poëtische kracht geven: 

 

Op 17 oktober 1905, na de middag werd ook in proven een aanhoudend scherp gegil gehoord 

van een stoomfluit, terwijl een mengsel van rook en damp zich boven de daken verspreidde. 

Men liet zijn werk staan en iedereen kwam op straat.een donkergroene, spiksplinternieuwe 

machine, met één rijtuig voor reizigers kwam voor de eerste keer door ons dorp. In die wagen 

hadden de heren vanden berghe en wathelet van de maatschappij der buurtspoorwegen en de 

heer van merris volksvertegenwoordiger en burgemeester van poperinge plaats genomen. De 

volgende dag 18 oktober werd de vervoerdienst voor bieten ingericht en op maandag 23 

oktober 1905 werd de reizigerstram definitief van wal gestoken tussen rousbrugge en 

poperinge. Op 9 november kwam de “mallepost” (de postkoets) voor de laatste keer met de 
brieven naar proven. De volgende dag werd de postdienst door de tram verzorgd.(…) 
De tram stopte op vier plaatsen. (…) wanneer de tram diende te stoppen diende een rode vlag 
uitgehangen bij de stopplaats.      

 

Maar terug bij de les. Versporen die tram en we stomen verder waar we gebleven waren. 

Meer bepaald naar de bloei van pieters bierimperium tegen de eeuwwisseling. En de eerste 

schuchtere stapjes aan de hand van de grote westvlaamse politieke kanonnen. En de 

kleinzielige vetes tussen de politiekers die het algemeen belang offeren aan hun 

domkoppigheid. En gij en ik die daar nog altijd de dupe van zijn. omdat ze het doen bij onze 

gratie. Omdat wij nog altijd in dat verdomde stemkot willen kruipen waar we dan onze stem 

mogen uitbrengen en in ’t slechtste geval is het weer de kiezer die de kaarten verkeerd heeft 

gelegd. En de politiekers komen er altijd mee weg. In ’t weekend was het weer van dat. Ik 
lees in de standaard dat een burgemeester bezorgd vraagt aan de crem:”slaapt gij nog wel?” 
waarop de crem antwoordt:”ik kom nog altijd wakker op het militaire uur!”. De crem was in 
een vorige regering minister van defensie. in de zondag van 19 januari 2014 interpelleert een 

nva-er hem met de vraag of dit niet het gepaste  moment is om de 30 000 geïnterneerde 

soldaten van wereldoorlog 1 een soort eerherstel te verlenen. We staan  aan de vooravond van 

een vier jaar durende herdenkingsshow van de gruwelen die in de naam van de staat zijn 

begaan. De crem antwoordt dapper: we zullen er werk van maken. Enige maanden later is de 

crem minister af en heeft een nva-er zijn plaats ingenomen. En die doet niks. Politiekers zijn 

tot alles in staat. Met wat schmink en een tutu en een pluim in hun gat draaien ze pirouettes op 

het ritme van de Brabançonne op kommando van de crem in flanellen legeronderbroek. 

 

Opnieuw op het juiste spoor nu. Ik zal kort zijn. ik zal geen zijsporen meer inslaan, al is de 

verleiding soms groot. En was het niet Oscar wilde die zei: de enige manier om van een 

bekoring af te geraken is eraan toegeven. 

 Pieter kon wel stoppen. In 1901 laat hij de volledige uitbating van de brouwerij-mouterij feys 

over aan zijn zoon cyrille. Hij gaat rentenieren en zich vestigen in rousbrugge dorp. Hij wordt 

kandidaat bij de gemeenteverkiezingen van 18 oktober 1903 en behaalt de meeste 

stemmen:327, uittredend burgemeester peel behaalde 320 stemmen. Op 18 maart 1904 wordt 

hij de nieuwe rousbrugse burgervader. Hij blijft dit tot 1920. Zijn zoon cyrille wordt op 

dezelfde dag verkozen tot burgemeester van beveren. 

Blijkens een bericht in de poperinghenaar van 30 maart 1920 neemt pieter feys ontslag als 

burgemeester van roesbrugge. Zijn zoon cyrille doet in beveren hetzelfde. Hun ontslag wordt 

aanvaaard door de gouverneur van de provincie. Pieter overlijdt in 1922. 

 

’t Vat is af voor vandaag. Maar ik zit op een goed voorziene wijnkelder. De volgende keer 

vertel ik over waar en wanneer opa jeroom of moet ik schrijven jérome geboren en getogen is. 



tegen de hier geschetste achtergrond. En de volgende aflevering zal stoppen wanneer de peis 

en de vree van rousbrugge en van gans de wereld wreed verstoord wordt door de eerste 

wereldoorlog.  
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Foto geleverd door Stef Ryon  

 

Een jolig beeld uit een schalkse tijd. De brikkerij even voor de aankomst der notabelen. Enige 

briekenbakkers staan al in stelling. Ze zullen het vermaarde briekentorenspel presenteren. Ze 

kijken lachend in de lens die hen vereeuwigen zal. De wedstrijd tussen koppels van 2 bestaat 

erin een zo hoog mogelijke briekentoren op de kop van de kompagnon te stapelen. Onderwijl 

moet de drager zoveel mogelijk koepletten van ‘sous les ponts de paris’ zingen. Wie er het 
meeste zingt, wint de eerste prijs. Ter verhoging van de koncentratie werd de drager meestal 



geblinddoekt. De vergelijken met een vinkenzetting ligt voor de hand. Sommige koppels 

waren hierin zeer bedreven.er werden klassementen per jaar gemaakt en de drager die de 

kompetitie won mocht  met een parisienne naar keus een nachtje slapen ‘sous les ponts  de 
paris’. Sommigen zijn nooit meer naar petit paris, zoals rousbrugge soms werd genoemd, 
teruggekeerd. 

 

  
         
 

 

 

 



 

De Pottestraatmolen – Deel 4 – G. Vandermarliere & J. Destailleur 
 

19 januari 1647 - Boeten – SAP 251  

 

 
 

Ook de weduwe van Jacob Kieken krijgt een boete: 

Vidua Jacob Kieken, verweereghe contra den balliue – causa officy – heescher 

Vande boete van 24 pond ter cause van gheen staet ghemaekt thebben vande sterfhuyse van 

haeren overleden man, nochte haere weesegoederen verborgt binnen den tyt volghens de 

costuyme – met costen. 

 

Perynken Bambeke, de weduwe van Jacob Kiecken, komt er niet onderuit, we wordt als volgt 

veroordeeld. 

Ghehoort partien ende gheordonneert de verweerder metten heescher te accordeeren ten 

naesten 19 january 1647 – de wet ghehoort sverweereges procureur – condemneert de 

verweerder in de boete van vj pond parisis, met costen – haer ordonnerende den zelven staet 

te volcommen binnen drie maenden ende te 

doene voorder debvoiren by costuyme 

verheescht op dobbel boete – actum 16 january 

1647 

 

Dit jaar krijgen ook de zonen Jan en Cornelis 

nog een boete. 

 

17 juni 1647 – Boete voor Jan en Cornelis 

Kieken – Gevist in de Speikom! – Boeten SAP 

 

Jan ende Cornelis Kiecken verweerder jeghens 

den bailliu causa officy, heesscher omme de 

boete van elck xj pond ende arbitrarie corectie 

van diefte ter cause van ghevischt te hebben inden speykomp vande schipvaert deser stede 

den … niet ingevuld … juny 1649 met costen  

 



De twee verweerders ontkennen dat ze deze ‘diefte’ gedaan hebben, vandaar dat ze toegelaten 
worden hiervoor bewijs of ‘preuve’ te leveren. Daarmee sluit de commentaar in deze register. 
 

We brengen het gezin van Jacob Kiecken nog even in herinnering. 

 

Jakob Kiecken was gehuwd met Perynken Bambeke. 

Hij had drie zonen: 

Jan Kiecken & Maiken Questroy – en die hadden een kind Michiel.  

Mahieu Kiecken – de molenaar  - & Janneken Verhaeghe  

Mahieu sterft op 26 maart 1651 en hertrouwt in 1657 met Jacobus Scherrier.  

Cornelis Kiecken & Margriet Vanabeele  

 

Hoewel we geen verdeling vonden van de erfenis van Jacob Kiecken, merken we dat in het 

volgende stuk Cornelis Kyecken 1/3 deel van de Potterstraatmolen heeft geërft.  

Gezien het feit dat er drie zonen waren, zal ieder van hen 1/3 deel geërft hebben.  

Perynken, hun moeder, moet dus gestorven zijn voor 1652.  

Uit het volgende document leren we ook dat zijn broer en molenaar Mahieu Kiecken, 

ondertussen ook gestorven is en dat zijn weduwe Janneke Verhaeghe nu de molen huurt 

en de molenares is.  

 

22 januari 1652 – De Pottestraatmolen - Halmen  

 

Cornelis Kyecken verkoopt zijn 1/3 deel van de molen op de 22
ste

 januari 1652 aan Maillart 

Maesen of ten minste, dat wilde hij doen. Na een koop hadden de familieleden nog het recht 

om ‘de naarheid’ te klagen, wat Jan Kieken, de enige lnog levende broer van Cornelis ook 
effectief deed. Daardoor kon hij de koop ongedaan maken en zelf dit deel van de molen 

aankopen, mits dezelfde som te betalen als de eerste koper, in dit geval Maillaert Maesen.  

Jan Kieken werd zo eigenaar van 2/3 van de Potterstraatmolen.   

 

Ten halmdaeghe xxij januari 1652 

 

Cornelis Kyecken onterfde hem  

ende erfde Maillart Maesen alhier present ende accepterende  

int gerechtich derde part vande Potterstraetemeulen  

 
binnen deser stede met ghelycke deel inde huysinghen, edificien, ascot, catheelen  

metghaders alle appendentien ende dependentien,  

met ghelyck deel oock inden meulen wal ende d’erfve daeroppe  den meulen ende de edificien 
sijn staende,  

ghemeene ende onverdeelt met sijne broeders  

commende aende Pottestraete deser stede,  

abboutterende van oosten de selve straete, van suuden tmeulenstraeken, van westen Robert 

Vandegoesteene, ende van noorden dheer Jacques Folcque filius Frans,  

presentelick ghebruuckt bij de weduwe Mahieu Kyecken  

dye daeranne noch pacht heeft den tydt van twee jaeren conforme den pachtbrief danof sijnde, 

welcke derde part belast is met sijn advenante in diversche renten beloopende tsaemen ter 

somme van veerthien ponden … schellingen grooten vlaemsch by jaere,  
croiseerende den pennynck xvide,  



bovendien is tselve ascot belast met sijn voornoemde advenante in eene rente van ses 

ponden parisis tjaers dye jaerelickx betaelt wort aende caemer van rekeninghe tot 

Ryssel,
1
  

bovendien is tselve part noch belast met sijn advenant in twee pondt parisis ende acht 

cappoenen by jaere competeerende de heere deser stede,  

alle welcke renten ende voorseyde lasten sullen blijfven tot laste vanden cooper sonder 

deductie vande principale coopsomme mits dachterstellynghen byden vercooper te furnieren
2
 

tot daete deser,  

voorder in tgherechtich derde part van een woonhuis staende in St. Jan Cruyce binnen deser 

voorschreven stede bewoont by Charles Fuick, met derfve daeronder ende achter synde, 

streckende  van zuuden Jaecques Leroy, van oosten de selve Cruice, van noorden… ende van 
westen vidua Frans Folcque, welcke huis in heure is aende selven Fuick noch acht jaeren, 

beghinnende half maerte eerstcommende, voor vier ponden grooten by jaere, als de selve sal 

beghinnen te loopen ten proffycte vanden cooper, omme te godtspennyck vier schelle parisis, 

te lijfcoope xij pond, bovendien van overtheire xij pond ende van principaelen coope de 

somme van viermael twyntich vijf pondt groten vlaemsch, te betaelen veertich pondt groten 

vlaemsch ghereedt   

ende de resterende vijfenveertich ponden grooten vlaemsch binnen viermaenden naer daete 

deser, op peyne van te verbeuren drye pistoolen voor den aermen,  

dyes is den cooper noch verobligiert te betaelen thien pond parisis over een halfve tonne bier, 

ende in cas de naerheydt compt ghenomen te sijne, sal den cooper proffycteren twee pistoolen 

voor tmaecken van sijn coop, voorts erfven ende onterfven ten laste vanden cooper, actum ut 

supra 

 

Jan Kiecken heeft beclaeght de naerheydt van de partijen inden text ter relatie van 

Nicolais Diedeman ende Jaecques vande Winckele dyen schepen deser stede - den coope dies 

ghesinueert hebbende ende hem dach gheprefigiert jegehns teerste cuerghedynghe  

Actum vijfsten februari xvic twee-en vichtich 

Den cooper compareerde in persoone kende aende naerheydt claegher de selve naerheydt, 

mits volcommende tghonne gheperscribeert bij de costumen  

Dienvolghende was mette roede van justitie onterft ende den naerlynck daerinne ghe-erft als 

naer style  

Actum ten ceurghedynghe xxixde februari xvi twee en vichtich  

 

In de rekening van de proost, van de kleine heerlijke renten, zie het grote 

Potterstraatmolenproces - wordt er voor het jaar 1652 nog vermeld dat het de weduwe van 

Jacob Kieken is die voor de Potterstraatmolen haar ‘taks’voor het ketsen dient te betalen.  
 

Folio 36 verso dudit compte se trouve entre autres ce que s’ensuit 
 

Aultre recept des moulins et terres en despendantes avecq l’octroy des assises  
La veufve Jacob Kiecken et les heritiers de Guillaume Floor pour le droict de pouvoir 

chasser moulture par la ville et jurisdiction de Poperinque avecq chevaulx et chaeriots pour 

l’entretenement de leurs moulins scitiuez en les rues de Watou et Pottestraete doibvent par an 
jc xx ond parisis icy pour le dernier de febvrier 1652 – jc xx pond parisis  

                                                           
1
 Het is de eerste keer dat we in de molendokumneten een verwijzing vinden naar een betaling 

– dan nog een rente – aan de kamer van rekening te Ryssel. De oorpsrong van deze rente is 

voor mij niet duidelijk  
2
 Furnieren = voorzien  



La cloture dudit compte est comme s’ensuit 
Par compte faite, clos et arresté et recirpocquement accepté le xxiijde de mars mil six cent 

cincquante quattre et estoint sousignez de Lieres abbe de St. Bertin et sire M. des Lions, 

prieur 

Collatie – Legliegeois  

 

Het is Jan Kiecken die als vaderlijke voogd optreedt voor de wezen van zijn broer en 

molenaar Mahieu Kiecken. Het is eigenaardig dat hier in deze akte, zijn broer Cornelis, die 

zijn 3
de

 deel verkocht op de 22 januari 1652, aan Jan, hier in dit document toch nog vermeld 

wordt als medeigenaar van de molen.  

Janneken Verhaeghe, de blijveghe – heeft één zesde van de molen en haar twee kinderen 

samen ook een zesde.  

 

In 1655  

Mahieu Kieken & Janneken Verhaeghe  

- Cathalyne – 8 jaar - °1647 

- Janneke – vijf jaar - °1650 

 

 

1655 - SAP 323 - folio 20 verso e.v. - 

Pottestraatmolen  

 

Jan Kieken - Voocht van Cathalyncken - oudt 

acht jaeren ende Janneken vijf jaren, kynderen 

van Mahieu Kieken filius Jacob - wettelick 

ghewonnen by Janneken filia Clays 

Verhaeghe  -  

van goede hemlieden ghesuccedeert door den overlijden van de voornoemde hemlieden vader 

op den xxvj marty xvjc eenenvyftich  - 26 maart 1651 - anneghedeelt  

in het verscheet van het voornoemde Janneken hemlieden moedere  - soo hier naer volght -  

alvooren het derde over ghemeene met Jan ende Cornelis Kyeken, - hemlieden ooms 

paterneel van drye vierendeel gherslandt begrepen den Potterstraetemeulenwal -  

ligghende in den Hamhouck deser jurisdictie van Poperinghe –  

van oosten den voorseide Potterstraete ofte Sint Sixstraete - 

de suytsyde de hofstede van Robert Bonte  - de haeghe aldaer half en half –  

twesten thommelhof van Robert vande Goesteene hebbende aldaer een erfachtiche 

dreve totte Crombekestraete langhs de hofstede van den voornoemde Bonte -  

van suiden ende het hommelhof van den voornoemde Goesteene van noorden -  

ende dit landt van noorden paelende aen dhommelhoven vande weduwe ende hoirs van dheere 

Frans Folcque ende Nicolays Diedeman –  

comt hier over dit part lxxv – 75 - schelle parisis belast het voorseide part over dheen helft in 

byleven ten proffycte van de blyvereghe  

ende voorts den ontfanghere van sheeren renten -  

heescht sonffier ofte grondtrente twelcke den vercoopere versweghen heeft in synnen coop 

ende erfenisse memorie 

Item het seste van een coorenwyntmeulen staende op den voornoemde erve met de 

toebehoorten  

dies het ander seste mackende een derde ghemeene als vooren anneghedeelt is de voorseide 

blyveghe   



eensghelicks het seste van het huis weesende twee woonsteden, perstal, coestal, 

appendentien end dependentien 

Item ghelicke seste van den backeuken  

Item een ghelicke seste van eenen rosmeulen besuiden den huys ende een ghelicke seste van 

thien jonghe fruitboomen daer opstaende -  

Belast de voorseide drye vierendeel met catheilen met ses ponden parisis xvj schele viij tjaers 

ten proffycte van dheeren Jacques Schevele ende de weduwe meester Jan vande Fosse modo 

deselve weduwe alleenelick  

Item met ses ponden grooten sjaers ten proffycte van meester Joos Cheys de jonghe - 

transport hebbende van meester Jan Maseman -  

voorts met ...niet ingevuld ... sjaers voor recognitie van de wynt in alle twelcke dit hof moet 

contribueren naer proportie van dele  

noch tderde van een erfve in sint jans cruyce ghebruyckt by  Caerles Leseune - paelende van 

oosten de selve cruyce ende de suitsyde thuys ende erfve van Jaecques Leroy -  

van westen thommelhof vaned weduwe ende  

hoirs van Frans Folcque ende van noorden thuys ende erfve van  ... niet ingevuld 

 

Item het derde van het huys daer opstaende  mette appendentien ende dependentien belast het 

selve derde van de erfve over deen helft in byleven an de blyfveghe  - synde tselve huis ende 

erfve ghebruyckt als nu sonder heure by Caerel Leseune    

Aengaende derfve daer thuus afghebrandt is gheweest inde Leverstraete - maeckende de 

houck van het corte ghervelgat - eertijden ghecocht jeghens de kyndren Pieter van Neuville 

d'oude is de selve gheabandonneert ende ghecedeert aen Jacques Diedeman - rentier  

als tlast meerder synde als dhypotheque  weerdich is - memorie  

 

Eyndelynghe haelen aende blyveghe hemlieden moedere over de sterck bewesen over de 

inhaven ende inschulden excederende d'vuytschulden xxx pond  

vij schele parisis - memorie  

Pieter Maseman is schuldich par obligatie vijfthien ponden parisis grooten  by weddynghe te 

betaelen metter species van Hollant ende croone van Spaignien  

danof de weesen competeert een seste grooten gheeyschte de blyveghe over een derde part 

neffens Jan ende Cornelis 

Kiecken by hoirie van Jacob 

hemlieden  

vader twelcke den voorseide 

Maseman debatteert rustende 

het voorschreven contract 

onder den voocht  

Aldus ghetrocken vuytten 

originelen staet van goede ten 

versocuke vande blyveghe in 

de  

presentie van Jan Kiecken, 

voocht vande weesen ende 

gheslooten op alle 

ghewonelicke protestatie bij 

mij Jan de Langhe deelman 

daer toe aensccht  

desen neghensten april xvjc vierenvyftich  

Toorconde ende was onderteeckent J. Lange 



 

23 juni 1655 - Boeten – SAP 251 -  

 

Mayken Questroy, die met Jan Kiecken gehuwd was, overlijdt in het jaar 1652. Drie jaar later 

op de 23
ste

 juni 1655 krijgt Jan een boete omdat hij nog steeds geen erfenisstaat opgemaakt 

heeft.  

Op den 23 juny 1655  - Jan Kiecken verweerder jeghens den bailliu – causa officy – heescher 

omme de boete van xij – 12 - pond parisis ter cause den verweerder gheen staet ghemaeckt en 

heeft ten sterfhuyse van syne huysvrauwe jeghens zyn kynde  

Hij kan dit niet blijven uitstellen, vandaar dat we op de 25
ste

 augustus 1655 – uiteindelijk – 

deze staat terugvinden in de register van de deelloten.  

 

25 ougst 1655  - SAP 323 - folio 22  e.v. - Pottestraatmolen  

 

Michiel Questroy - oom ende voocht van 

Michielcken - oudt ontrent acht jaeren - tkynt van 

Jan Kiecken filius Jacobs by Maycken filia Jan 

Questroy ende dat van de goeden hem 

ghesuccedeert by den doodt ende overlijden van den 

voornoemde syn moedere, overleden keursuster 

deser stede van Poperynghe in weduwaert 1652 - 

saligher memorien  -  

ende hem aenghedeelt int verscheet vande voorseide 

synen vadere voor syn eyghen ende propre goet 

tgonne volght  -  

erfgoederen commende van de syde van de blyfvere 

hem overghedeelt ter vaders ende moeders doodt - 

volghende syn deellot van daten 6 9bre 1649 –  

Alvooren een gherechtich sese van drie vierendeel 

gherslandt in den Ha&mhouck deser jurisdictie daer 

de madelstede ende de Pottersttraetmeulen op 

staet ghemeene met syn vadere wien een ghelyck 

seste competeert, de kynderen Mahieu Kiecken die 

een derde hebben ende voorts met naervolghende 

derde coopschadt abboutterende tselven van oosten 

ende deel noort op de voorschreven Potterstraete, 

van suuden de hofstede van dheeren Robert Bonte - hebbende ten suut west houcke eene 

dreve loopende vande meulenwal naer de Crombeckestraete – van suut westen 

thommelhof van Robert vande Goesteene ende van noort westen thommelhof van meester Jan 

Petyyt, de haeghe van suutoosten vande Potterstraete totte voorseide Crombekestraete 

halfmede gaende –  

den meulenwal dyck ende de haeghe van noort westen gheheele medegaende – dus hier over 

xxxvij roeden en half – catheilen daer op begrepen de gonne opt derde conquest ghemeene als 

vooren –  

Eerst tderde van twoonhuis, twee camers lancx met elck een steenen vierstede,  

hebbende ten noortwesteinde noch een camercken met eenen steenen oven ende vierstede – 

metsgaders de stallynghen op het suutoost einde – appendentien ende dependentien naghel 

ende cavelvast –  

Een ghelicke derde deel vande coorenwyntmeulen boven den prys van tdrayende werck  

Item ghelicke derde van tascot oft rosmeulen boven den prys alsvooren 



Item tderde van ghelicke staende prys van tdrayende werck vande voorseide meulen van 

tescot ghemeene metten voornoemde syn vadere  -  

de weduwe ende de kynderen Mahieu Kiecken dies tselve derde bedraeght de somme van vijc 

lxxix pond vij schele  

Item tderde van xix – 19 - fruytboomkens in d’efve met ghelicke deel van bollaerden, 
tronckenboomkens in de haeghen – ghemeene alsvooren 

Item dhelft van tgheheele waghenkot als dander helft toebehoorende synen vader by hem 

ghedaen maecken 

 

Item tseste van een grontport ghemeene als vooren – aboutternde van oosten op St. Janscruce 

– van suuden thuis ende erfve Jacques Leroy ende syn kynderen – van westen thommelhoff 

van Frans Folcque filius Jans ende van noorden thuus ende erfve Pieter Christien de stenen 

ghevele op beede deinden medegaende – catheilen daerop mitsgaeders op tderde conquest – 

tderde van twoonhuus hebbende twee steenen eindtgevels – soo voorseyt is – camer ende 

vloiren midtsghaders achterkeucken – appendentien ende dependentien – ghemeene metten 

voornoemde synnen vader, wiert een ghelycke derde toegehoort ende met de kynderen 

Mahieu Kiecken die tresterende derde van de erfve ende catheil syn hebbende in heure 

tvoorseide huus ende erfve an Charels Delezeune noch … niet ingevuld … jaeren naer half 

maerte 1655 –  

Voorts 48 pond tsjaers becommende alhier over tderde 16 pond parisis tjaers, memorie – 

Commende een gerechtigch sesse van tvoorseide meulenhofghemeene met syn vaederee dye 

een ghelicke seste heeft – abboutterende soo hier vooren staet – anders de patrimonie is hier 

in lande xxxvij ½ roeden.  

 

Item tseste van derfve onder ende achter het huus in Sint-Jans cruce ghemeene als vooren 

danof abboutterende onder ander de patrimonie staende vercreghen beede de voorseide 

partyen by coope emmers by naerheyt clachte vande coop danof ghedaen by Maillaert 

Maesen jeghens blyfvers broeder Cornelis Kiecken - anno 1652  -  

met syn advenant inde catheilen daerop staende ghenarreert onder de patrimonie belast de 

voornoemde gheheele erfve in den Hamhouck metten meulen ende andere catheielen daer 

opstaende met eene rente van vyff xvj schele vij deniers grooten vlaems tjaers ten prffycte van 

Jo. Leonoire Poirs – vallende jaerelick thalf maerte – dies proces is omme de xfj schele vij 

deniers grooten tjaers – meester Jan Maseman  

 

Item met eene rente van vij schele grooten tjaers vallende jaerelicks 30 july in welcke twee 

renten dit lot moet contribueren een derde brlyfvende – der resterende twee derden tot laste 

van den voornoemde synen vader ende de weduwe ende kynderen van Mahieu Kiecken. 

 

Voorts belast met iij van vij pond parsis tjaers  ande heeren van Sinte Bertins in 

redemtie van vier coppels cappoenen ende met tderde vj schele tjaers over toctroy van de 

rosmeulen ende syn  comat dies dander twee derde syn ten laste als vooren 

memorie –  

De weese is ghelaeten sonder prys by consente van den blyfver een groot silveren Agnus Dei 

met een silveren ceten twelcke hy belooft heeft te verwisselen voor een silveren cruis van 

meerder weerden voro deselve weese memorie  

Houdt an hem selve tgonne hy goet heeft over de vercranckynghe van syn matrimonie erfve 

ghedeurende thuuwelick van syn vader ende moeder naer deductie van byleven twelcke de 

ghevaeren soude ghehadt hebben in cas van non vercoopynghe ende oock naer reuctie van de 



pennynghen dye van de vercoopynghe ghepresenteert syn gheweest midts de selve gheschiet 

is ten tyde dat gheldt courant ghynck de somme van jc iiijxx ix pnd x schele  parisis 

Item sal haelen op synen vader te weeseghelde over syn portie inde vlietende ende in havende 

catheilen inschulden ende ander hauwelicke baeten – suver boven alle vutschulden ende by 

hem te versekeren naer cotuyme de somme van jc iiijxx i pond iij schel 1 ½ deniers parisis 

Item houdt syn advenant  

Folio 24 

In de onghereede ghemeene inschulden rustende vooren commeren onder de voornoemde syn 

vader memorie 

Ende daermede vuldaen buytten soo verre ter kennisse voor my onderschreven deelman 

ghecommen is – memorie 

Aldus ghetrocken vuytten oringinelen staet van goeden ghemaeckt ten voornoemde sterfhuyse 

die ghesloten was op alle behoorelicke protestatie ter presentie van den blyfver ende voocht 

op den 25 ougst 1655 by my onderschreven deelman ende daermede bevonden taccorderen 

Toorconde ende was onderteekent A. Beke  

 

Compareerde Jan Kieken in persoone vadere van dese weese den welcken tot versekertheyt 

vande weese peynnynghen hier boven heeft verbonden syn persoone ende goet – present ende 

toecommende ende specialick tderde van de meulen op de Potterstraete 

Actum xvde meye 1665 – present Ryckewaert ende heeft eene in staete ghehouden 1663 – in 

staete 1664 in state 1665 – in staete 1666 – in staete 1667 – in staete 1668 – in staete ende 

compareert den vader Jan Kieken 9 mey 1669  

 

SAP 357 – Land- en bedrijfsboeken – 1653 – 1659  

 

 
 

In de landboeken zien we dat voor de jaren 1653 – 1659 Mahieu Kiecken aangegeven staat als 

molenaar op de Potterstraetmeulen – modo Jan Kieken ende Pieter Delantmeter.  

 

 



 

Jacobus Scherrier de oude – molenaar op de Potterstraatmolen 
 

Mahieu Kiecken gehuwd met Janneken Verhaeghe dochter van Nicolays  

Mahieu sterft op 26 maart 1651 en zijn weduwe Janneken hertrouwt op 5 augustus 1657 met 

Jacobus Scherrier. 

 

 
 
Hij kreeg met haar 3 kinderen: 

- Jacobus scherrrier °1658 

- Christina Scherrier °1661 

- Petrus Jaccbus °1665 

 

Twee jaar later vinden we nog altijd – in de rekeningen van de proostdij – de naam van Jan 

Kiecken, als eigenaar van de Potterstraatmolen terug.   

 

CC 

 

Het register werd opgemaakt door George Queval en de rekening werd afgesloten op de 11de 

steptember 1659.  

Op folio 254 hiervan staat het begin van de renten van de molens staande in de heerlijkheid 

van Poperinge 'à cause de la reconnoissance de l'octroy du vent'.  

Dan komt Jan Kiecken en de weduwe van Pieter de Lantmeter, cum suis, door de molen in 

de Hamhoek genoemd de Pottestraatmolen. Deze betaalt 20 schele parisis met Sint Jan met 

8 kapoenen. Met Kerst komt daar nog eens 20 schele bij.  

 

1661 – Ommestellingen  

 



In de ommestellingen vinden we voor het jaar 1661 de naam van Jaques Scherrier terug.  

 

 
 

In de proostdijrekening over de jaren 1662 – 1663 – onder de proost Nicolas Ogier – terug te 

vinden in het grote Potterstraatproces - vinden we ook een hoofdstukje betalingen voor de 

molens terug. Het is de ‘vuefve de Jacob Kiecken et les heritiers de Guillaume Floor pour le 

droit de pouvoir chasser moulture par la ville et jurisdiction de Poperinghe avecq chevaux et 

chariots pour l’entretenement de leurs moulins scituez sur les rues de Watou et Pottestraete 
doivent par an jc xx pond – icy pour le dernier de febvrier 1662 et 1663 – ijc xl pond. 

 

Dus het is Janneke Verhaeghe die hier aansprakelijke wordt gesteld tot het betalen van deze 

taks.  

We vinden haar man – Jacques Scherrier ook terug in de register van de boeten op de 1
ste

 juli 

1662.  

 

1 juli 1662 – Boeten – SAP 251  

 

 
 

Jaques Scherrier, meullenaere, verweerder  

contra Frans Blieck, heescher  

omme de boete van ses ponden parisis volghens tstatuyt ter cause hy ghebolt ende 

ghedroncken heeft ter herberghe inden Swarten Leeu binnen de goddelicke dyenst – met 

costen  

 

23 oktober 1663 – Het plakkaat van de koning over de kweren  
 

In de archiefrubriek van het ‘bestuur’ zit dit hieronder gesteld plakkaat, wat betekent dat dit 
ook te Popering op de ‘bretesque’ gehangen heeft, en dus ook te Poperinge diende nageleefd 

te worden.  



 
 

Plakkaat van zijne majesteit – nopende het verbod van windmolens, rosmolens, watermolens, 

handmolen – gezeid kwerren of dergelijke – van de 23
ste

 oktober 1663. 

 

 
 

Op ’t vertoog ghedaen aen de koninck by François Levin, machtig by procuratie over de 

meulenaers in de quaertieren van onse steden van Gendt, Audenaerde ende Cortrycke, hoe dat 

er alomme binnen onsen lande ende graefschepe van Vlaenderen, over eenige jaeren ende 

noch dagelyckx by de landtslieden opgerecht zyn, ende worden menigvuldige wuaerens ofte 

handtmolens, mette weleke sy niet alleene en zyn maelende hunnen eygen graenen, nemaer 

oock voor hunne gebueren ende andere voor geldt ofte te multere, teenemael streckende tot 



ruine van de voornoemde meulens, defraudatie van eht maelgeldt, ende van de selve meulens 

gestelt, waer inne om voorsien te worden, den vertoonder heeft syne majesteyt seer 

ootmoedleyck gebeden, de selve believe gedient te zyn by placcaete, edict ofte andere 

ordonnancie, de voorseyde queerens ofte handtmeulens van stonden aen te doen weeren, met 

interdictie van nu voortaen geen ander te ameken, ten waere met octroy van syne voorseyde 

majesteyt, fote van syne vassaelen, op sulcke peynen als naer goetduncken sal.  

SYNE MAJESTEYT ‘tgene voroseyde is overgemerckt, ende daer op gehandt ’t advys van 
haeren secreten raede ende financien, gegen wesende ter bede ende begeerte van den 

voornoemde suppliant, heeft gewilt ende geordonneert, wilt ende ordonneert by desen, dat 

men als noch punctuelyck ende preciselyck zal onderhouden de voorgaende paccaeten ende 

ordonnantien hier voortydts op dit stuk respectivelyck gemaekt endegegeven den 12 february 

1541 ende 9 van junius 1628. 

Verkalernde verder by forme van interpretatie van diere, haren wille ende intentie te wesen 

dat onder de prohibitie van geene windmeulens, rosmeulens, watermeulens ofte ander op te 

rechten, sodner haer octroy ofte van haeren watergrave ende moermeester van Vlaedneren, 

hem preciselyck hier naer te reguleren, mitsgaders alle de selve queerens (sonder behoorlyck 

octroy opgerecht ofte gemaeckt) af te haelen ende sequestreren ende t’eynde dies van officie 
wege te procederen, ende doen procederen, tot laste van de gene de voornoemde placcaeten 

gecntravenieert hebbende, ende in toekomende tyden contravenieren zullen, tot verbeurte van 

de selve queerens , mitsgaders tot condemnatie ende betaelinge van de boeten dar by 

ghecommineert, willende ende begeerende syne voorseyde majesteyt, dat dese ten selven 

effecte gepubliceert zal worden alomme binnen de steden ende plaetsen van den voornoemde 

lande ende graefschepe van Vlaenderen, daer men gewoone is gelycke publicatien ende 

uytroepingen te doen, ende ’t selve van noode wese”n zal.  
Gedaen te Brussel den drye en twintigsten der maendt van october 1663. 

Ende was geparapheert, Steenh. Vt.  

Endebeneden Blondel ende gesegelt met het wapen van syne konincklycke majesteyt 

Gepubliceert in consistorie van den Raede in Vlaenderen den 16 february 1664 

Ondertekend D’HANE 

 

 
 

We veronderstellen dat het malen met handmolens of kweren, ook in Poperinge gedaan werd, 

maar alleen voor eigen gebruik. We vonden alleszins binnen de processen tot heden geen 

enkel veroordeling in dit verband.   

 

6 december 1664 – Boeten – SAP 251  

  

En we vinden nog een tweede boete voor Jacques Scherrier op de 6
de

 december 1664. Deze 

kreeg hij van Mahieu Aneele – s’heeren dienaere – of de politieagent van die tijd – omwille 

van het feit dat zijn paard en ezel door de eiser ‘bevonden’ zijn geweest.  
Meer staat er niet maar we mogen hierbij wel veronderstellen dat zijn paard en ezel bevonden 

zijn geweest op iemands anders weide of langs de kant van de weg aan het ‘peisteren’ of gras 
aan het eten, wat natuurlijk verboden was.  

 



 
 

Jacques Scherrier 

verweerder 

 jeghens Mahieu 

Aneele, sheeren dienaere  

om de boete van ses 

ponden parisis volghens 

het statuyt ter causen 

sverweerders peerdt ende 

esel by den heescher 

bevonden syn gheweest 

op den xviiij 9bre 1664 –  

met costen  

 

Van Ostade Adriaan  

 

In het grote proces rond 

de Potterstraatmolen, 

vinden we de 

onderstaande akte terug 

op de 2
de

 mei 1664.  

 

 



 

2 mei 1664  

 
B 

Bourgmaitres et esschevins de la ville et jurisdiction de Poperinque scavoir faisons que 

pardevant nous est comparu en sa personne sire Nicolas Ogier, prevost de ceste ville lequel a 

recogni – comme il faict par ceste – avoir donné en tiltre de leale ferme et louaige a 

Jaecques Scherrier, menier et Jean Kiecken, 

l’acceptant en personne le droict et pouvoir de chasser avant ceste ville et jurisdiciton auvecq 
bestes chevalienes et chariots muleter et anlnes touttes sortes des grains et moultures et avecq 

iceulx les mener au molin nommé de Potterstraetmeulen de ceste ville pour leurs molins et 

par aprés les mener en maisons des manans de la mesme ville et jurisdiction en la mesme 

maniere,  

que de droict et preminence appartive a l’abbaye de Ste. Bertin, privativement peuvent faire 
les meniers et fermiers des molins appartinants a ladite abbaye parmy et moyenant que 

lesdictes prendeurs feront tenu de payer audit sire prevost opu aultre a ces comis la somme de 

soixante livres par an, et ce pour ung temps terme et espace de deux fois noeufs ans 

continuellement et en suivans lung lautre dont la premiere annee est commencé le premier de 

mars dernier, et escherat le premier de mars xvj c trois vint et cinq et ainsy consensuivements 

d’an en an les dits deux fois noeuf ans durant  
promettant lesdits prendeurs de donner bonne et saiffisante caution pour ledit rendaige 

annuele et ce quy en depend au consentement dudict bailleiur touttes et quaeses fois qu’il en 
serat requis a  peine de privation de ceste  ferme sy palist ausy audit baillieur consenter lesdits 

prendeurs d’estre condempné au contenu de ces presentes suivant quoy ils sont condempné en 
l’entre tiennement de ces qui dessus et ce a leurs charges jugé cro. In solidum sans division ou 

excussion en tesmoing de quoy avons bourgmaitres et eschevins susdits fait signer cestes par 

le clercq du seigneur de ladite ville ce deuxienme jour de may xvjc trois soixante quatre  

Tesmoing M. Vandezande – 1664  

 

 
 

 



De burgemeesters en schepenen van de stad en jurisdictie van Poperinghe, doen te weten dat 

voor hen is verschenen in persoon sire Nicolas Ogier, proost van deze stad, dewelcke heeft 

erkent – zoals hij doet bij deze – gegeven heeft in loyale titel van huur aan Jacques Scherrier, 

molenaar en Jan Kiecken – dit aannemen in persoon, het recht en de macht om binnen deze 

stad en jurisdictie te halen met paarden en wagens, muilezels en ezels van alle soorten graan 

en maalderijen en deze zo te vervoeren naar hun molen, genaamd de Potterstraatmolen 

binnen deze stad en om deze na het malen terug te voeren naar de inwoners van deze stad en 

jurisdictie op dezelfde manier.  

Wat het recht en het privilegie is dat behoort aan de abdij van Sint Bertin, en wat alleen de 

molenaars en de huurders van de molens – eigndom van dezelfde abij mogen doen –  

In die zin dat de huurders aan de proost of aan zijn agent dienen de som van 60 ponden per 

jaar te betalen en dat voor een termijn en duur van 2 maal negen jaar elkaar opvolgende – en 

daarna nog een andere termijn –  

waarvan het eerste jaar is begonnen de eerste van maart laatstleden en zal eindigen de eerste 

van maart 1665 en dan ook van jaar tot jaar deze periode van tweemaal negen jaar 

gedurende – belovende deze huurders goede en soufficante borg te stellen voor deze jaarlijkse 

huur en wat daarvan afhankelijk is – en de huurders laten zich daartoe vrijwillig veroordelen 

– waardoor deze hiertoe geroordeeld zijn in solidum, zonder verdeling of excussie – in 

getuigenis waarvan de burgemeesters en schepenen onderschreven deze laten ondertekenen 

door de klerk van de heer van deze stad – deze tweede dag van mei 1664.  

Getuige – M. Vandezande - 1664  

 

En daarmee hebben we nog eens een bevestiging van de molenaar en de mede-eigenaar van 

de Potterstraatmolen.  

 

 Rembrandt – 1606 – 

1669  

 

 

 

 



In de ‘ommestellingen’ van het jaar 1665 vinden we Jacques Scherrier terug als molenaar.  
 

1665 – Ommestellingen – SAP 728 

 

 
 

1667 – Ommestellingen – SAP 728 

 

Ook in het jaar 1667 wordt Jacques Scherrier vermeld als molenaar.  

 

 

 
 

De volgende akte uit de rekeningen van de Proosdij – zie proces van de Potterstraatmolen - is 

een uittreksel van een rekening van de hand van sire Nicolas Ogier, proost van Poperinge en 

betreft de jaren 1668 tot en met 1670. Op folio 43 begint men aldaar aan de rekening voor de 

molens en de molenmotten waarop deze geplaatst zijn.  

Het is de weduwe van Jacob Kiecken en de erfgenamen van Guillaume Floor die nog 

steeds gezamenlijk vermeld worden voor de betaling van het recht op het ketsen en dit voor  

op de Watoustraat- als op de Potterstraatmolen.   

 

Op de 17
de

 april 1669 vinden we tussen de ‘halmen’ de verkoop terug van een derde van de 
Potterstraatmolen. Voor alle duidelijkheid: Michiel Kiecken (°1647) is de zoon van Jan en 

de kleinzoon van Jacobus Kiecken.  

 

17 april 1669 – Halmen – Verkoop derde deel van de Potterstraatmolen  

 
Actum ten extraordinaire halmdaeghe xvij april 1669  

 

Compareerde in persoone Michiel Kiecken, filius Jan ende Marie filia Joos Ghys, synne 

huusvrauwe, de welcke exhibeerden contract van vercoopynghe danof den inhouden van 

woorde te woorde hier naer volght 

Michiel Kiecken  filius Jan  



ende Marie Filia Joos Ghys, kennen vercocht te hebben aen Jaecques Scherrier het 

derde vande Potterstraetmeulen met ghelycke deel inden meulenwal ende derfve 

daermede gaende ende den ghelycke part vande huysynghe, groene ende drooghe catheilen 

Aboutten te verclaeren ter erfvenesse 

Item het derde deel vande huyse ende erfve ghestaen ende gheleghen in St. Jans Cruyse – 

wesende twee woonsten insghelicks de aboutten te verclaeren ter erfvenesse – ghemeene ende 

onverdeelt emt de cooper ende Jan Kiecken  

Omme te godtspenninck xj schele parisis 

Te lyfcoope viij pond parisis – overtheire half en half 

Een dobbel spaensche pistole voor den vercoopers huusvrauwe een hoofcleet 

Ende van principaelen coope tweenentsestich ponden grooten vlamsch –  

te betaelen sessendertich ponden grooten vlamsch ghereet met den halm danof den vercooper 

kent ontfaen thebben thien ponden grootne vlamsch ende tresteerende te baemesse 1669 – 

vichtien ponden grooten vlamsch, ende tresteerende te Paesschen 1670 

blyfvende het advenant vande renten ende reconitien met de verachterheyt van dien, s’coopers 
laste tsydert syn huwelick vande vercooper,  

soo oock s’coopers proffycte es den pacht t’sydert s’vercoopers huuwelick boven drie 
achtendeel muuster byden vercooper ontfaen – actum april 1669 – present Joos Cheys ende 

Jan de Drie, toorconde ende was onderteeckent by my Maillaert Kiecken, dit es tmarcq 

Jaecques Scherrier –  

My present Joos Cheys ende t’marcq Jan de Drie  
 

Ingevolghe van welck contract hebben den voorschreven Kiecken ende syn huusvrauwe 

daertoe van haeren man behoorelick gheauthoriseert, hemlieden onterft vande voorseyde 

vercochte partien ende daerinne ghe-erft den voornoemde Jaeques Scherrier - present ende 

acepteerende voor den prys ende op de conditien voorschreven –  

declarerende den cooper ende vercooper dat den voorseide meulenwal es abouterende van 

oosten de voorseide Potterstraet ofte Sint Sixstraet – 
de suudtsyde de hofstede vande sterfhuyse Robert Bonte – de haeghe aldaer half en half, 

t’westeynde  
folio 242  

t’hommelhof van Robert vande Goesteene, hebbende aldaer een erfachtighe dreve, tot de 
Crombeeckstraete langhst de hofstede vande voorseyde Bonte,  

van suuden t’hommelhof vande selve Goesteene ende van noorden d’hommelhofven van 
meester Jan Petyt ende sieur Ferdinandus van Renynhge, causa uxoris,  

ende het derde deel van het huus ende erfve ghestaen ende gheleghen in Sint Jans Cruyse 

paelt van oosten de selve Cruyse – de suudtsyde thuus ende erfve van Daniel Leroy, van 

westen jo. de weduwe ende kynderen van d’heer Jaecques Folcque filius Frans – ghemeene 

ende onverdeelt met den cooper ende Jan Kiecken filius vercoopers vader 

actum xxvj mey 1669  

 

Maar ook hier gaat deze verkoop niet door, om reden dat Jan Kiecken, Michiels vader de 

‘naarheid klaagt’.  
 

Jan Kiecken als vader vande vercooper beclaeght de naerheyt vande voornoemde vercochte 

goederen ter relaetie van d’heeren Jan vande Goesteene ende Jan de Vos d’oude – 

schepenen die den cooper danof ghefrustreert hebben ende dach beteeckent jeghens t’eerste 
ceurghedynghe 

 



Ook om deze naarheid te klagen – diende men voor het gerecht te komen en dit gebeurde op 

de 18 juli 1669. In het verslag lezen we het volgende:  

 

Actum ten ceurghedynghe 18 july 1669 –  

snaerheytclaeghers huusvrauwe compareerende midts d’absentie van haeren man,  
nietmin gheadsisteert metten procureur Sago,  

tendeert totte versochte naerheyt ende alsoo den cooper in faulte es blyfvende van te 

compareeren, es de naerheyt open ghelaeten totten naesten ceurgheynghe 

 

Actum ten ceurghedynghe 31 8bre – oktober - 1669 –  

den naerheytclaegher compareerde gheadsisteert metten procureur Sago tendeert totte 

voornoemde naerheyt – ende den cooper insghelicx compareerende gheadsistert met meester 

Jan Maseman, synen raet,  

seyt hen dat de naerheytclaegher es ghefrustreert van synnen naerheyt door syn non 

comparitie ten eersten ceurghedynghe volghens de costuyme tot 8 artickel 4 –  

emmers conforme den heesch byden cooper als heden inghestelt ten ceurghedynghe by 

daeghynghe aende welcke hy hem conformeert,  

ende alsoo de costuyme es van strycten rechte protesteren niet te willen acquiescheeren aen 

eenighe ander ordonnantie, die soude connen wesen gheappoincteert,  

sluytende daerop van syn t’weghe int advys 

Ende de naerheytclaegher metten voornoemde Sago adhereeren hemlieden aen het deffault 

ghegheven tot laste van de cooper ten laesten ceurghedynghe, daerby te sien es dat de 

naerheyt es open ghelaten, tot desen ceurghedynghe, versouckende dat den cooper sal 

gheordonneert syn te procedeeren by kennen ofte loochenen, de selve naerheyt,  

 

De wet renvoqeert de saecke opt rolle van de oppositien omme bedynght te worden naer 

costuyme  

Eodem 

 

Men komt tot een wel eigenaardig akkoord op de 16
de

 februari 1671 – dus anderhalf jaar 

later.  

 

Actum ten halmdaeghe xvj february 1671 

 

Compareerde de naerheytclaegher ende cooper de welcke verclaeren te wesen d’accoort inder 
voughen dat den selven cooper de naerheyt moet kennen voor d’helft –  

zoo hy die bekent by desen,  

dienvolghende wort hy vanden helft vande vercochte goedynghen onterft ende de 

naerheytclaegher daerin ghe-erft - ten desen present ende accepteerende –  

bekennende den cooper van de helft vande coopsomme ende accessoiren voldaen te syn – 

passerende midtsdesen volle quictantie,  

blyfvende oock doodt ende extinct alle processen met compensatie vande costen –  

synde ten voorderen ondersproken, dat den cooper sal proffycteren interest vande pennynghen 

coopschadts tsynde de vercoopynghe tot halfmaerte 1671 –  

tot wanneer den naerheytclaegher sal proffycteeren de heure ende pacht van tvercochte derde 

ende weghens de verloopen vander renten ende refectien tsydert den dach van d’erfvenesse – 

sullen partien danof accoordeeren ende modereeren, dies niet sullen tselve stellen ten segghen 

van mannen dies van wedersyden te kiesen.  

 



We mogen verder veronderstellen dat Jan Kiecken en Jacques Scherrier toch 

overeengekomen zijn, want we hoorden verder niets meer over dit proces. In de 

ommestellingen van het jaar 1675 wordt Jacques Scherrier als molenaar van de 

Potterstraatmolen aangeduid. 
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Beste abonnee 

 

Bezoek de Hopast van het Neerhof  in groep ! Alle info op de webstek! 
 

 
 
Lees de geschiedenis van Poperinghe  

 
Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin is de 

website van ’t Neerhof weer aangegroeid en loopt hij nu tot 1547. 

 

https://tneerhofvzw.be/ 

 

 

https://tneerhofvzw.be/


 
 

Van Kristof Papin kreeg ik de volgende interessante opmerking. Hij schreef mij:  

 
Beste Guido, 

Het ‘verwaten’ kerkhof. Zou dat niet het stukje zijn van het Sint-janskerkhof waar de ongelovigen, 

niet gedoopten en misdadigers die geen kerkelijke begrafenis konden krijgen werden begraven? Op 

alle kerkhoven was er zo een hoek. We hebben voor de Sint-Janskerk geen goed zicht op de 

oorspronkelijke grootte van het kerkhof (het deel tot aan de Bruggestraat is zeker), maar aan de 

andere kant? Wanneer is de pastorie gebouwd? Dat zou een indicatie zijn wanneer het kerkhof is 

ingekrompen geweest (dat is goed gekend voor de Sint-Bertinuskerk). 

Vriendelijke groeten, 

Kristof   

 

Beste Kristof  

Over het Sint-Janskerkhof kan dit 

natuurlijk niet gaan, aangezien de 

‘Casselstraat’ vermeld wordt, maar 
als het een gedeelte van het oude 

kerkhof van Onze Vrouwen zou 

betreffen, dan zou dit eerder kunnen.  

De omschrijving is: ligghende tselve 

huus - toosthende an tverwaten 

kerckhof -  

tvoorhooft op de Casselstrate - van 

westen den zelve meester Christiaen - 

metter voornoemde weese - 

tnoordhende an Vincent Hansamme - 

 

Als we dit projecteren op de kaart 

van de Atals der Buurtwegen – circa 1845 - dan valt het in eerste instantie op dat de 

oriëntering al niet kan. De zuidzijde zou op de Casselstrat liggen, maar de Casselstraat loopt 

van zuid naar noord. Als we de oriëntering een slag draaien dan komen we uit op het 

roodomlijnde stukje, zo ongeveer Casselstraat 60. Als ik me niet bedrieg is dit zo ongeveer de 

plaats waar Dali – ’t is te zeggen – Daniël Liefooghe residentie houdt.  

Dus Daniël – opgepast! – jouw hof ligt misschien wel op het ‘verwaten’ kerkhof! Nog geen 
spoken gezien?  

 

Van William White kreeg ik de volgende reactie op het artikeltje rond de mergelzaag van 

de heer Leuridan. Hij schreef met het volgende:  



Dag Guido 

  

Graag geef ik een kleine reactie op de vraag van de heer Leuridan. 

  

Het zou leuk zijn mocht iemand in het Poperingse nog een plaats kennen waar mergel te 

vinden is. We hebben dus voorlopig het raden naar hoe de maarle er in Poperinge uit zag 

maar vrijwel vast staat dat het – zeker in nat weer – een plakkerig goedje moet geweest zijn, 

vergelijkbaar met klei gemengd met kalk, zeer courant in hele streken van Noord-Frankrijk 

(ik kan er van meespreken want heb nog in Pas-de-Calais enz. gewerkt). 

De mergel werd dus waarschijnlijk met schoppen of spaden naar boven gehaald – 

ongetwijfeld een lastig karwei. 

  

De mergel in het Maastrichtse is van een hele andere herkomst en is eigenlijk geen mergel 

maar krijt, vergelijkbaar qua samenstelling en leeftijd met de krijtrotsen van Dover en Cap-

Blanc-Nez. Het is een sedimentair gesteente dat moet verzaagd worden wil men het 

gebruiken als bouwmateriaal (vandaar die zaag). Krijt is ook ontstaan in ondiepe zeeën en 

dateert uit het Krijt en is dus minstens 65 miljoen jaar oud (er zijn overigens ook veel oudere 

krijtformaties in België, vnl. uit het Devoon (vooral prov. Namen) en Jura (in het uiterste 

zuiden van België). 

De kalkmergel in onze streken is – voor zover ik weet en vermoed - ontstaan in zoet water en 

na de Ijstijden, met als grote uitzondering de kalkformatie die men vindt op (in) de 

Scherpenberg, dit is ook zeekalk (rijk aan fossielen, zelfs haaientanden) maar ontstaan in het 

Eoceen (ruwweg een 30 miljoen jaar oud). Een van de belangrijkste kleilagen uit die periode 

is trouwens Ieperiaanklei – genoemd naar Ieper, onze ondergrond zit er dus vol van – die 

wordt gebruikt in steenbakkerijen. Ik sluit niet uit dat er plaatselijk ook aders te vinden 

kunnen (geweest) zijn van weggeërodeerde kalklagen die zich vermengd hebben met die 

Ieperiaanklei. Die zouden dan ook bruikbare mergel voortgebracht kunnen hebben. 

  

Maar eerlijkheidshalve : ik ben geen geoloog – slechts een onbeduidend amateurke – en ga 

dus niet beweren dat alles wat ik hier verkondig juist is. Toch kan mijn uitleg wellicht toch al 

een en ander verhelderen. 

  

Misschien moet dat hele maarlevraagstuk toch ook eens voorgelegd worden aan een 

professionele geoloog. 

  

Groeten 

William 

 

Dus, kent iemand in Poperinge nog plaatsen waar veel ‘mergel’ voorkomt?  
Laat het mijvia deze weg weten! 

 

De Coude Ypermarkt en de Asdsentiemarkt te Yper  

 

Van Hilde Cuyt kreeg ik onalngs het volgende mailtje, met uiteindelijk het antwoord op de 

vraag wanneer deze markten te Yper eindelijk vielen.  

 

Dag Guido, 

Jouw vraag onderaan pagina 9 van bijgevoegde nieuwsbrief trok mijn aandacht.  



Ik stak mijn licht op bij collega Hannelore Franck, wetenschappelijk medewerker van het 

Yper Museum. 

Ik voeg haar antwoord toe als bijlage. 

Groeten, 

Hilde 

 

E,n Hannelore schreef het volgende:  

 

- Coude Ypermaert: dit is de jaarlijkse markt in Ieper in de ‘koude’ periode, februari-
maart. De jaarmarkt startte aanvankelijk op 22 februari (Sint-Pietersdag) omdat de 

jaarmarkt plaatsvond rond het centrum van de Sint-Pieterskerk (vanaf circa 1127). Dit 

verandert bij de opkomst van het grafelijk centrum rond Sint-Maartenskerk De Sint-

Pieterswijk legt uiteindelijk de duim in dit conflict en vanaf dan start de markt op 

Aswoensdag (circa 1166). Beide data liggen bij elkaar om verwarring te vermijden.
1
 

In 1544 zou het dus om Aswoensdag gaan als startdatum 

o Enkele verwijzingen in kronieken: 

o 1595:  Voorts de Coude Ypermaert es zeere sober gheweest verre de alder 

meeste omme te claghen... Op den laetsten dach vande Ypermaert wezende 

Sint Pietersdach [22 Febr.] ende mesdach 
2
 

o 1574: Op den 10
sten

 van maerte, 't welke was op den lasten dag van de Yper-

maerct, zoo wasser een placaet uytgeroepen by den nieuwen Gouverneur
3
 

- Assentiemaent was de tweede jaarmarkt van Ieper, rond de periode van Ons-Heer-

Hemelvaart (de ‘assentie’) 
o Deze vond plaats in het Tempelgebied, op de Opstal. Hier stond een kapel. De 

markt bestond zeker in 1131.
4
 

- Markten fungeerden als eikpunt in de lokale kalender en waren momenten waarop veel 

personen zaken konden doen en inkomsten genereerden. Het waren dan ook praktische 

data om schulden op te betalen. Uiteraard in 16
de

 eeuw niet meer de internationale 

markten van in de 12
de

-13
de

 eeuw, maar nog wel regionale markten. Exacte duurtijd 

van de markten heb ik niet gevonden, maar ik vermoed dat dit een tweetal weken was. 

In elk geval refereren de data naar de aanvangsdagen, hier dus respectievelijk 

Aswoensdag en Ons-Heer-Hemelvaart. 

 

Met mijn dank – Guido  

 

Wuk è je nu ezeid?  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/08/dialectwoord-_wuk-rukt-op-in-west-vlaanderen-en-

brengt-zelfs-een/

                                                           
1
 O Mus en P Trio, De geschiedenis van de middeleeuwse grootstad Ieper. Van Karolingische villa tot de 

destructie in 1914, Ieper, 2010, 31-32 

2
 https://dbnl.org/tekst/_bie001193901_01/_bie001193901_01_0010.php  

3
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De Hoge Reke 100 jaar oud!  

 
 

Op 14 maart 1919 – zo schrijft Franz Denys in zijn boek ’t Zweerdhof - werd te Veurne de 

naamloze vennootschap ‘Briqueteries de l’Yser’ opgericht. Bij de oprichters was onder andere 
Henri de Quebedo, een gepensioneerd kolonel van het Belgische leger.  

Hector Lebbe; ijzerhandelaar  te Poperinge en provincieraadslid van West-Vlaanderen komt 

in contact met deze groep en op 12 april 1919 schrijft hij in voor 200 aandelen. Bovendien 

wordt hij beheerder van de steenbakkerijen van de IJzer.  

Daar er te Poperinge ook een aanzienlijke activiteit met betrekking tot de wederopbouw te 

verwachten viel en dus afzet van bakstenen, werd te Poperinge ook een steenbakkerij 

opgericht.  

Daartoe kocht Hector Lebbe op 21 juli 1919, voor notaris Boucquey te Poperinge, 5 ha 95 are 

90 ca zaailand te Popeirnge, gelegen langs de Krombeekse weg, even voorbij de herberg de 

‘Klimop’ en doorsneden door de tramlijn Poperinge-Watou, van Baron Eugene Ferdinand de 

Page van Brussel voor 40.000 fr.  

Reeds in mei van hetzelfde jaar werden op deze gronden de steenbakkerij opgericht daar de 

gebruikers pachters Remi Metsu en Cyrille Debandt schadeloos werden gesteld door de 

prijzie.  

Gans de zomer werd door de arbeiders van de steenbakkerij het land ‘uitgebriekt’ en stenen 
gebakken. Het seizoen nam een einde op de laatste dag van oktober. De slaapbarakken die bij 

de steenbakkerij stonden laten veronderstellen dat vele arbeiders niet van Poperinger waren, 

maar vreemden die in barakken overnachtten.  

 

Op 28 november 1919 werd te Veurne de naamloze vennootschap ‘Yser, entreprises et 

constructions’ opgericht, deels door dezelfde aandeelhouders, deels door anderen personen.  
Hector Lebbe schreef zich hier in voor 150 aandelen.  



Op 20 december 1919 verkoopt Hector Lebbe aan ‘Yser, entreprises et constructions’ een stuk 
grond, parallel aan de Krombeekseweg en tot een deipte van 50 meter, tussen enerzijds de 

herberg de Klimop en anderzijds de tramspoorweg, met een oppervlakte van 87 aren, 82 ca 

voor 23.156,40 frank.  

 

In de Poperinghenaar
5
 – onze stadskrant – 

vinden we op de 19
de

 september 1920 een 

artikeltje onder de noemer van : ‘Maatschappij 

der Goedkope woningen van Veurne’.  
Daarin lezen we het voglende: 

Den 20 Oogst, is de Naamloze Maatschappij ‘Goedkoope Woningen van Veurne’ voor den 
noatris Verdievel gesticht geweest.  

Ede mnister van Financiën, de Naamloze Maatschappijen ‘Briqueteries de l’Yser’ en ‘Yser 
Entreprisse et Construction’, de Bank J. Loyette, de maatschappij J. Loyette en cie’, de heer 
Beirnaert, mouter, zijn de bijzonderste inschrijvers van eht maatschappelijk kapitaal.  

De Provindie die een gestemd krediet heeft van een miljuoen om tusschen te komen in de 

stichting van dergelijke maatschappijen, heeft zich onthouden daar haere inschrijving 

afhankelijk is van die van de gemeente; de std Veurne, gansch ten onder gebracht door den 

oorlog, bezit geen middelen en heeft bijgevolg niet kunnen inschrijven. … 

Het zijn de voetstappen aangewend door den voorzitter van den Beheerraad, mijnheer 

Hippoliet De Wit , die gestrekt hebben tot de stichting van de maatschappij in gevallen waar 

het private initiatief grootendeels de rol speelt van de openbaere besturen.  

 

De maatschappij bouwde meteen een tuindorp van 154 huizen op een partij land van 5 

hectaren, gelegen langs den steenweg van Veurne naar Pervyse. Het metselwerk van de 154 

huizen werd met 10 september geëindigd en de eerste huizen zullen bewoonbaar zijn tegen ’t 
einde van dezelfde maand.  

En het artikel in de Poperinghenaar eindigt met:  

 

 
 

In Veurne stelde de rechter Emeric Feys een groot stuk grond ter beschikking voor deze wijk 

in ruil voor aandelen van de maatschappij. Uit erkentelijkheid werd één van de twee nieuwe 

straten in deze wijk naar hem vernoemd.  

                                                           
5
 Zie Historische kranten  



De andere straat werd vernoemd naar architect Georges Hobé, die aangesproken werd voor 

het ontwerp van de wijk. Hij was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de tuinwijkaanleg, 

aangezien hij reeds in november 1919 een lezing gegeven had over de aanleg van een 

tuindorp te Veurne, in opdracht van de NV Briqueteries de l’Yser. De architectuur is een 

gezamenlijk ontwerp van Hobé en de Veurnse architect Camille Van Elslande. 

 

Als we gaan kijken in Veurne op de Brugsesteenweg zien we het volgende beeld:  

 

 
 

In de Hoge Reke krijgen we het volgende beeld:  

 

 



Het lijkt mij duidelijk dat dit hier dezelfde architect betreft.  

 

 
 

 
 

Ter ere van de verjaardag van de Hoge Reke, plaatste ik een paar foto’s op mijn 
facebookpagina en ik kreeg onder andere de volgende interessante reacties:   

 



 Rita Flou Gezelligehuisjes 

 James Vanderbeke Caroline Boyd Was waarschijnlijk de eerste sociale woonwijk 

van Poperinge. Ik heb er mijn ganse jeugd gewoond. Bij het binnenkomen de trap naar 

beneden waar de woonruimte was en je was toch ook weer op de gelijkvloers. Heb er mooie 

herinneringen aan. In onze tijd was er een pelsenkwekerij langs de achterkant, waar dan later 

de kaarsenfabriek is gekomen. De vroegere trambedding (nu het wandelpad) was ons 

uitverkoren speelterrein. 

 Leo Lozie herinner ik me nog levendig... Veel keren langsgekomen met boodschap 

van mijn pa voor jou pa... Mieltje..... Klopt toch? 

 James Vanderbeke Caroline Boyd Bij mijn weten heeft Norbert Verroye een boek 

geschreven over "D'Hoogereke." Ik weet niet of dat boek ooit is uitgegeven. 

 Christophe Willems Heb er als kind gewoond tot mijn 7 jaar. 

 Toon Bouve nonkel Frans en tante Thérèse hebben er nog gewoond. Ik herinner nog 

de trap naar de moestuin! 

 Renee Simoen In de oorlog gingen mensen naar de klyteput om slam om te branden in 

de stoof  

 Johan Ingelaere Georges Wall woonde er ook. Van origine een Welshman, 

gedurende WOII bij de Royal Navy, werkte daarna aan de Engelse kerkhoven. Was een 

talentvolle voetballer en vooral een schat van een mens. 

 Jacques Destailleur 5 jaar te vrijen geweest in het laatste huis van de reke (familie 

Theeten-Billiet) en er na mijn huwelijk met een der dochters des huize nog een kleine twee 

jaar "meegewoond". 

 Tania Delbaere Heel jammer en pijnlijk, ik ben er geboren 

en woon er al 46jaarenhalf in 108 , fotos van de lelijke dingen erop 

zetten. Ik woon hier graag en dat is het mijne, er zijn hier al veel 

huizen met veel liefde opgeknapt. Mijn ouders hebben hier 29 jazr 

gehuurd aan rachel en in 97 heb ik het gekocht en samen met mijn 

ouders opgeknapt , pa overleed in 2011 en mama 3 maanden 

geleden en ik blijf hier ook tot ik sterf 

En van Carlo Jengember kreeg ik nog de volgende tip mee, die ik 

wil delen: Guido, 

 

Een nieuwe taalbron m.b.t. het Middelnederlands 

 

Kan interessant zijn voor archiefmensen zoals jij  

 

https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/278-2020/146177-

website-middelnederlands-nl-geopend 

 

bvb. Lemma ‘hof’ 
 

https://middelnederlands.nl/zoeken/search/item/?type=simple&prefix=lemma&text=hof&id=

6ba77192-6a87-425b-bc73-a5db48fb823d&position=43&hash=tab-hits#tab-doc-content 

 

Ik vermoed dat je nu ook niet binnen mag in het stadsarchief en geen opzoekingen kan doen 

Gr. 

Carlo 

 

https://www.facebook.com/rita.flou.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTgzNDEyNTUxNjQ1OTQ%3D
https://www.facebook.com/james.vanderbeke?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTgzNTkwMTUxNjI4MTg%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=1083091620&comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTgzOTk4NDUxNTg3MzU%3D
https://www.facebook.com/james.vanderbeke?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTgzNjA0NzUxNjI2NzI%3D
https://www.facebook.com/christophe.willems.12?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTgzNzI1Mzg0OTQ3OTk%3D
https://www.facebook.com/toon.bouve?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTg0MTk2MTE4MjM0MjU%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012660948872&comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTg0MzgzODg0ODgyMTQ%3D
https://www.facebook.com/wanne.ingelaere?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTg2MTkwMzUxMzY4MTY%3D
https://www.facebook.com/jacques.destailleur?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE4MzMzMDI4NDk4NzUwXzEyMTg4NjE4Nzg0NDU4NjU%3D
https://www.facebook.com/tania.delbaere?comment_id=Y29tbWVudDoxNjg3NDMxMDE0NzQwNjM0XzE2ODc0ODE0OTgwNjg5MTk%3D
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/278-2020/146177-website-middelnederlands-nl-geopend
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/278-2020/146177-website-middelnederlands-nl-geopend
https://middelnederlands.nl/zoeken/search/item/?type=simple&prefix=lemma&text=hof&id=6ba77192-6a87-425b-bc73-a5db48fb823d&position=43&hash=tab-hits#tab-doc-content
https://middelnederlands.nl/zoeken/search/item/?type=simple&prefix=lemma&text=hof&id=6ba77192-6a87-425b-bc73-a5db48fb823d&position=43&hash=tab-hits#tab-doc-content


 

 

 

 

Poperinge verbeeldt  
 

 
 

Dromen van de Noord-Franse kust 
 

In mei 1972 ging de schoolreis van de “knechteschole” van Roesbrugge richting Noord-

Franse Opaalkust, met onder andere bezoeken aan Cap Gris Nez en op de foto, Cap Blanc 

Nez. De leerlingen en de chauffeur van dienst gingen met plezier op de foto 1. Johan Braem, 

2. Jacques Maes, 3. Stefaan Samoey, 4. Henk Bischop, 5. x x, 6. Danny Beun, 7. Johan 

Schoonaert, 8. Martin Schoonaert, 9. Frank Beun, 10. Geert Bossaert, 11. Eric Decoene, 12. x 

x ( buschauffeur), 13. Danny Samoey, 14. x x, 15. Luc Devloo, 16. Marc Vandenbroucke, 17. 

x Maes, 18. Wilfried Lannoey, 19. x x, 20. x Leys, 21. Leo Vandenbroucke en 22. x x. 

 



Jacques Collin de Plancy schrijft een stukje Poperingese geschiedenis  
 

 

 
 

Jacques Collin de Plancy °30 januari 

1794 - + 13 januari 1881.  

Hij heette eigenlijk gewoon Jacques 

Collin maar daar voegde hij ‘de palncy’ 
bij als ‘nom de plume’.  
Hij begon zijn schrijfcarrière vooral als 

schrijver van duivelsverhalen en reeds in 

1818  - hij was dus 24 jaar oud – 

publiceerde hij een eerste editie van zijn 

‘Dictionnaire Infernal’. Dit boek kreeg 
verschilende aanvullingen en nieuwe versies tot de laatste editie van 1863. Deze laatste editie 

werd gepubliceerd met tekeningen van Louis Le  Breton.  

 

We halen daar één tekening uit – deze van 

de demon Bael – gewoon omdat hij zo goed 

op Prince Charles gelijkt.  

 

Deze fransman en veelschrijver kwam in 

1830 naar Brussel waar hij de ‘revue de 
Bruxelles’ oprichtte, samen met de 
vereniging ‘La Société de propagation des 
bons livres’. In 1839 vertrok hij naar 
Holland om in Den Haag de (Société des 

Beaux Arts’ op te richten. Daar bekeerde hij 

zich in 1841 terug tot het catholicisme. Na 

zijn verblijf in Holland vertrok hij naar 

Parijs.  

 

Het stuk dat hij over Poperinge, schreef hij 

in zijn Hollandse periode en publiceerde hij 

in zijn Brussels tijdschrift. Hij had naast 

zijn bijzodnere interesse in ‘legenden’, natuurlijk ook veel interesse voor geschiedenis , 
waarmee hij heel creatief omging. Hij schreef zowel verschillende stukken over Jan zonder 



Vrees, als over Lodewijk van Nevers, waarin hij telkens discussies voe de vrijheden der steden 

verwerkte.  

In de jaargang van de Revue de Bruxelles van het jaar 1843, vinden we zo een stuk waarin er 

zelfs sprake is van Poperinghe.  

Gelukkig, voor mijn Vlaamse lezers, 

heb ik onder mijn vrienden een 

schrijver in het Frans, die zo 

bereidwillig was om deze franse 

tekst te vertalen; Pierre 
Bourgeois. 
Op mijn vraag antwoordde hij mij 

dit:  

 
Dag Do, 

Aan mijn huis gekluisterd door de moderne pest heb ik alle 

tijd om verzoeken in te willigen. Wat niet belet dat dit jou 

een Sint-Sixtus zal kosten bij mijn volgende bezoek aan 

Poperinge. 

Ik heb naar godsvrucht en vermogen vertaald, soms moeten 

improviseren bij krakkemikkige zinnen. Met mijn klak gegooid 

naar de vertaling van “haut de chausse” (pofbroek) en 
“serge” (keperstof). Zoveel mogelijk anachronismen 

vermeden. 

Vriendelijke groeten en kiep iet seef, 

Pierre 

 

Nationale kronieken 

Namaak tijdens de veertiende eeuw 
Geef ieder zijn deel hier beneden; 

En alles komt goed. 

 

Groot rumoer in Poperinge op Hemelvaartsdag 1343! Na de vespers troepen de meeste 

burgers samen rond de oude Sint-Bertinuskerk. De gesprekken worden gauw bitsig. Het gaat 

hem duidelijk om belangen die gedwarsboomd worden of op het punt staan het te worden: 

netelige kwesties dus. 

 Met de dag groeit onze stad, weet een lakenwever. Straks zijn onze twee nieuwe 

kerken klaar en men wil ons nog steeds behandelen als een geitendorp. 

 Verschoning, antwoordt een keperstofwever, maar de Ieperlingen houden het erop dat 

we hun product niet mogen namaken. 

 Bij de heilige Pachomius, maak keperstof, Mathias, en laat ons met rust. Men wil ons 

gewoon pesten. Onze stad heeft evenveel recht om laken te produceren als Ieper. 

 Verschoning, waarde buur, maar die van Ieper beweren privileges te hebben. 

 

In die tijd had elke stad, soms zelfs maar enkele families, het exclusieve voorrecht één of 

ander ambacht te beoefenen, zoals het er vandaag aan toe gaat met uitvindingsbrevetten. 

Bovendien vormde elke stad in de Lage Landen een staat in de staat. De sterkste legde de 

zwakste haar voorwaarden op, zoals grootmachten tegenwoordig plegen te doen met de 

kleinsten. Zwakkere gemeenschappen kwamen echter vlotter in opstand dan de huidige kleine 

gemeenschappen. Zij kregen meestal ongelijk. 

 



Een derde gesprekspartner mengt zich in het gesprek tussen Mathias, de keperstofwever en 

Kloky de lakenwever: meester Jan Bassiers uit Reningelst, namelijk, een hopkoopman die 

grote eigendommen bezit in het dorp 

 Bij Sint-Aernout, ik verwed er een roemer Kortrijks bier op dat jullie tijd verliezen 

met oeverloos geklets. Geen woorden maar daden, confraters. Onze handen zijn vrij! Weef 

laken als jullie dat kunnen: jullie zullen goede werkkrachten aantrekken. In Poperinge zullen 

we meer bier drinken en niet klagen. 

 Verschoning, meester, U wil hoppe verzetten, en die van Ieper weigeren niet er U te 

kopen. 

 Bij d’Uytzet en de Pieterman, bieren die jullie niet eens kennen, ik zeg U, Mathias, 
weef keperstof en U Kloky, weef laken. 

 ’t Is maar dat men rare dingen hoort, valt een bakker hem in de rede: de grote steden 
willen de kleine hun wil opleggen. 

 Dat zou pas een vreselijk onrecht zijn, onderbreekt de hopplanter. 

 Overigens, voert de lakenwever aan: houdt U Poperinge voor een kleine stad? 

Poperinge, verdorie! 

 Heel juist, antwoordt de bakker, maar die van Ieper zweren bij alle goden dat de 

Poperingenaars hun laken namaken. 

 Tja, meent Jan Bassiers, als jullie die namaken, dan is dat iets anders. 

 Tja, zegt Kloky, maken jullie dan de hoppe niet na? En als de Aalstenaars nu eens hun 

beklag deden? 

 Wat een onzin! Alsof hoppe pas was uitgevonden! 

 Het laken is ook geen nieuwe uitvinding! 

 Verschoning, buurman, maar jullie bootsen precies hun figuren na. Jullie maken rood 

laken met stipjes, kleine kruisjes en zwarte driehoekjes voor wambuizen, groen laken met 

rode ruitjes voor pofbroeken, effen bruin laken voor mantels. Jullie stof heeft precies dezelfde 

breedte als die van Ieper. Jullie laken wordt op jaarbeurzen verkocht als Iepers fabricaat. 

Daarom wordt dat namaak genoemd en is men bereid U de duvel aan te doen. 

 Komaan, roept Kloky uit, zolang ik in Ieper werkzaam was heeft men mij daar geen 

opmerkingen over gemaakt. Nu ik mij hier gevestigd heb, zoals de anderen, bij mijn familie, 

wil men mij dat, bij de heilige Pachomius, beletten. 

 Een klein brood weegt niet evenveel als een groot, merkt de bakker op. De 

belangrijkste drie steden van ons mooi Vlaanderenland, Gent, Brugge en Ieper, houden vast 

aan hun privilege om laken te weven. Wat je ook aanvoert, zij zullen antwoorden dat je maar 

iets anders moet maken. Eeklo en Aardenburg hebben zich verzet. Men heeft hun banieren 

afgepakt. Die twisten hebben bloed gekost. Zonder onze ruwaard Jacobus van Artevelde 

zouden ze nog steeds niet bijgelegd zijn. U zult zien dat hij zich naar hier zal moeten spoeden 

zoals destijds naar Eeklo en elders. 

 Laat hem maar komen, zegt de lakenwever strijdvaardig, terwijl hij met dreigende blik 

naar huis stapt. 

 

De gemoederen geraken steeds meer verhit. Er wordt geopperd dat men maar de wapens moet 

opnemen. 

De brave Ieperlingen waren niet vredelievender. De uitstraling van die dichtbevolkte stad was 

toen zeer groot. Een jaar voordien was men begonnen met de bouw van het prachtige stadhuis 

dat men de Lakenhalle noemde omdat het vooral bedoeld was om ononderbroken het laken te 

koop aan te bieden dat men er weefde. De Ieperlingen, trots zoals elke voorspoedige 

bevolking, namen het niet dat de Poperingenaars de wapens wilden opnemen.  

Meteen werd de oorlog verklaard, zoals men toen de oorlog placht te voeren, stad tegen stad, 

dorp tegen dorp, wat toen de totale vernietiging inhield. Ieper viel Poperinge aan. “Elke stad 



had talrijke troepen verzameld, meldt Oudegherst, en na menige inval en plundertocht, 

bonden ze met elkaar de strijd aan waarbij langs weerskanten talloze doden te betreuren 

vielen. Uiteindelijk behaalden die van Ieper de overwinning en onderwierpen die van 

Poperinge.” 

Ongetwijfeld gingen de lakenwevers van Ieper misbruik maken van hun overmacht, ware het 

niet dat Jacobus van Artevelde tussenkwam. In zijn aanwezigheid legden beide kampen de 

wapens neer; zijn wijsheid – en zijn rechterlijke gezag – werd door beiden erkend. 

 Goede mensen van Vlaanderen, zei hij op ernstige toon, jullie lijken vergeten te zijn 

dat jullie broeders en kinderen zijn van hetzelfde vaderland. Beide steden zijn hier in de fout 

gegaan. Jullie, Poperingenaars, hebben het product van jullie buren nagemaakt en hen schade 

berokkend. Jullie, Ieperlingen, hebben ongepast de wapens opgenomen. Zou het recht dan niet 

langer zegevieren in Vlaanderen? Jullie treden het alleszins met de voeten. Zouden we de 

zaken niet beter kunnen regelen, mijne heren? 

 Maar, heer ruwaard, zo wierp Kloky de lakenwever tussen, zouden wij, 

Poperingenaars, niet dezelfde rechten mogen hebben als de Ieperlingen? 

 Misschien niet, antwoordde de ruwaard: in Ieper geniet men immers ook niet dezelfde 

rechten als in Poperinge. Laat een privilege geen loze woorden zijn. Wij hebben er duur voor 

betaald, met bloed en geld. Laat elke stad haar specialiteit behouden en uitdiepen. Dat is de 

manier bij uitstek om aan de top te blijven. Mochten we eisen dat iedereen mag doen wat hem 

goed uitkomt, dan zouden we vier eeuwen geschiedenis verloochenen. We zouden de zelfde 

weg opgaan als die Duitse kasteelheren die er tweehonderd lijfeigenen op na houden in hun 

verblijven, waarvan de ene kaarsen maakt, de andere schoenen, nog een andere bontmutsen en 

weer een andere de dieren slacht en versnijdt. Iemand spint het garen, een andere weeft, nog 

een andere kleurt het. En zo hebben de heren lelijke, grof geweven stoffen, slecht gemaakte 

kleren, stinkende kaarsen, en eten zij stoofpotjes die wij onze hond niet eens zouden 

voorzetten. Mijne heren, elk ambacht moet beschermd worden door een privilege. Zo 

bekomen we dat ambachtslieden het steeds beter durven te doen, de toekomst veiligstellen 

dankzij een verzekerde afzetmarkt. Kijk hoe vreemdelingen ons laken bewonderen! We 

drijven handel met zeventien koninkrijken. Laten we dus geen andere paden bewandelen. 

 Maar, heer ruwaard, hernam Kloky, als Gent, Brugge en Ieper het exclusieve 

voorrecht behouden om laken te weven, als U dit verbiedt aan Poperinge, Eeklo en 

Dendermonde, waarom laat U dan het laken uit Frankrijk en Duitsland toe? 

 Omdat dit laken van mindere kwaliteit is en dus goedkoper. Omdat de vreemde 

kooplui het in kleine hoeveelheden slijten en het onze in grotere hoeveelheden meenemen, en 

omdat men altijd handel moet drijven met zij die meer kopen dan verkopen. Zo worden we 

rijk. Jullie, Poperingenaars, laat de Ieperlingen hun vermaarde ambacht.  Verbouw hoppe op 

jullie velden en weef keperstof in jullie stad. En jullie, Ieperlingen, laat hen volledig deze 

ambachten ontplooien. Mochten Poperingenaars zich geroepen voelen laken te weven, laat ze 

zich dan vestigen in jullie stad; neem ze op in jullie gilde, op ons verzoek. Zo hoort het. 

Ieperlingen die keperstof willen weven moeten maar naar Poperinge verhuizen. Door 

wederzijds afhankelijk te zijn zullen jullie in goede nabuurschap leven. De nood verenigt de 

mensen. 

De keperstofwevers, hoppeboeren, en andere ambachtslui die met de lakennijverheid geen 

uitstaans  hadden, gaven de ruwaard gelijk. De stad Ieper ging ook akkoord. 

Toen nam Mathias het woord: 

 Verschoning heer ruwaard, moet dit niet allemaal op schrift gesteld worden? 

Deze motie werd aangenomen, een verdrag werd opgesteld. 

Wij hebben deze details gerapporteerd, als een mooi staaltje van economische politiek. Aan U 

om te oordelen. 

J. DE COLLIN DE PLANCY



 

Lied uit de verzameling van Fabien Goussey – Achille Coppenolle  
 



 

De Pottestraatmolen – Deel 5 – G. Vandermarliere & J. Destailleur  
 

1675 – ommestellingen  

 

 
 

 
 

Jacques Scherrier dient in het totaal 30 – 13 – 0 pond parisis stadsbelasting te betalen. 

Daarvan zijn er 21 pond voor zijn huis en molen; 1 – 4 – 0 pond parisis voor zijn rijkdom en 

8 – 9 – 0 voor zijn ‘nering’ – zoals de algemene indeling en opdeling van de ommestellingen 

opgeeft.  

 

Voor de jaren 1670 – 1676 wordt nog steeds de wduwe van Jacob Kiecken voor de 

Potterstraatmolen genoemd in de rekeningen van de proostdij.  

 

EE 

Onder EE zit een copie van de rekening van dezelfde sire Nicolas Ogier maar nu voor de jaren 

1670 tot en met het jaar 1676.  
We krijgen weer de weduwe van Jacob Kiecken en de erfgenamen van Guillaume Floor voor 

de Watoustraat – en de Potterstraatmolen.  

 

Waar Jan Kiecken in 1671 de naarheid nog klaagde tegenover Jacques Scherrier die een deel 

van de molen kocht van Michiel Kiecken, verkoopt hij nu de helft van de Potterstraatmolen 

aan Jacques Scherrier, de molenaar.  

 

24 december 1674 – Verkoop van deel van de Pottestraatmolen – Halmen  

 



 

Compareerde Jan Kiecken filius Jacob & Janneken filia Jaeques van Kayseele, syne 

huysvrouwe 

In naerschreven Z 

zaecken van weghen haeren man behoorelick gheauthoriseert, de welcke hemlieden onterfden 

ende erfden Jaecques Scherrier  
ten dezen present ende accepteerende  

in d’helft van de Pottestraetmeulen, met ghelycke helft van den wal ende erfve 

Mitsgaders huys, stallynghen, ascot, waegencot ende alle voordere edifitien ende groene 

catheilen daerop staende, gheene ghesondert, ghereserveert de scheure, swynstal ende een 

secreet, ’t welcke den cooper particulierelick toebehoort,  
gaende oock met dese vercoopinghe de helft van de staende prys inden zelven meulen ende 

ascot 

alles ghemeen met den cooper, die den wederhelft heeft,  
Ghestaen ende gheleghen aen de Potterstraete deser stede, abboutterende van noorden (aldaer 

happende)  

T’hommelhof van Crispijn Ryckewaert, de haeghe incluys, van oosten de voorseyde straete, 

van suyden de hofstede van wijlent d’heer Robert Bonte, ende van westen met eenen 
jockwegh tot de Crombekestraete tusschen t’voorschrven hofstedeken ende hommelhof van 
de kynderen Robert Vandegoesteene,  

Gheschiedende dese vercopynghe omme vijf schelle parisis te godtspennyng,  

twaelf ponden parisis ter tafel,  

een pistoole te hoofcleede voor s’vercoopers zuyster ende vijf pattagons voor zijn vijf 
kynderen die de cooper al myncken in ’t eerste payement  
Ende van principalen coop de somme van dry hondert ponden grooten vlamsch  

de voorseyde halfschede  - te betalen met hondert een grooten vlamsch met d’erfvenisse , 
daerop de cooper heeft ghelevert seven hondert ponden hoppe van den ghewasse xvjc 

vierentseventich, ten advenante van acht ponden grooten thondert, bedraeghende sessenvijfich 

ponden grooten vlaems,  

ende weghens de reserveerende twee hondert ponden grooten vlaems,  

zal den cooper betaelinghe doen met de helft van eene rente van ses ponden grooten vlames 

tjaers in proffytte van d’heer ende meester Joos Cheys, metgaders de helft van seven ponden  
sesthien schellynghen acht deniers grooten vlamsch   

metgaders de helft van seven ponden sesthien schellingen acht deniers grooten vlamsch t’jaers 

in proffytte van jo. Honore ,  

beede op de voorseyde vercochte meulen beneffens andere goederen bezet ende dat met de 

verloopen naer bevynt -   

ghereserveert de twee laetste jaeren die zijn scoopers laste –  

ten regarde sij proffytteert, t’gonne hij schuldich is van rechte van de voorseyde meulen tot 

den dagh van d’erfvenisse ende nopende t’gonne datter souden excresperen vande 
voornoemde coopsomme boven de voorseyde renten, moet hij cooper naer erfven betaelen 

binnen ses jaeren naer datum deser, sonder eenighen interest,  

mits welcken is blijfvende s’coopers laste, de heerelicke renten in capitael opden vercochten 

meulen ende wet geaffecteert,  

behoudens bij de vercooper suyverende de helft van d’achterstellyngen tot den dach  van 
d’erfvenisse, soo oock is blijfvende s’coopers proffytte sulcke partie als meester Jan 

Maseman moet draeghen, inde voorseyde rente van seven ponden en sesthien schellyngen 



acht deniers grooten vlamsch in proffytte van Jo. Honore Pours 

 
by den vercooper afghecommen jeghens den voorseyde Maseman,  

volghende d’acte croyserende allleenelick ten proffytte vande cooper met date deser,  
nemaer raeckende t’gonne den voorseyde Maseman soude moghen schuldich wesen van 
voorgaende verloopen,  

metghaders de costen vanden processe, blijft t’selve s’vercoopers proffytte,  
sijnde de costen van erfven ende onterfven met t’schrijfven van de conditien half en half  
blijfvende oock scoopers laste de recognoissance van ses ponden parisis tjaers aen syne 

majesteyt, over den standt van tascot  
24 december 1674  

 

Buiten het feit van de verkoop van de molen, valt het hier op dat er op het laatste duidelijk 

staat dat er voor ‘de stand van het ascot’ of het ‘horsekot’  er een ‘recognaissance’ van 6 
pond parisis per jaar dient betaald te worden. Er was dus effectief een landtaks op de 

paardenmolen.  

 

  
 

 

 

De paardenmolen te Volckerynckhove – een 

project van de Yserhouck.  

 

 

 

1675 

 

3
 
december 1675 - Molensteen voor de 

Pottestraatmolen – Rente  

 

Compareerde in persoone Jacques Scherrier,  



inwoonder deser stede ende meulenaere van synen style,  

den welcken te kennen heeft gegeven hoe dat hij van Gelein van de Walle,  

woonende tot Ipre,  

heeft gecocht eenen meulensteen te brenghen binnen desen stede,  

ende alhier te gebruicken in de Pottestraetmeulen  

nemaer al hij niet en vermochte de voornoemde steen te bringen vytter stede van Ipere,  

sonder alvooren thebben passeren heeft in onse handen,  

verclaert dat hij het selve bij ongelucke heeft verlooren  

ende ten desen oock mede compareert Anthounis Beun ende Abraham Lamarcque  

onse inwoonders hebben verclaerst dat de selve steen jeghenwoordich is liggende op den 

meulenwal vande pottestraetmeulen om die te stellen inde voornoemde meulen 

Actum present dheeren vandemaerle, ende Blancquaert, schep’enen 

Iijde xbris 1675  

 

23 december 1676 – Register van de boeten  

 

 
 

Opden xxiij december 1676 

Jaques Scherrier verweerder jeghens den aman deser stede -  heescher - omme de boete 

volghens het statuyt – ter causen syn soone heeft ghequetst d’huysvrauwe van Verschote – 

met costen.  

We weten dat Jacques Scherrier met Janne Verhaeghe drie kinderen had, waarvan twee 

zonen, Jacobus en Petrus. Wie van deze twee de echtgenote van Verschote gekwetst heeft, 

blijft onduidelijk.  

 

1676 – Ommestelling  

 

We vinden in de 

ommestellingen van het jaar 

1676 Jacques Scherrier als 

molenaar ban de 

Potterstraatmolen terug. 

 

Het jaar daarop – op 21 juli 

1677 – vinden in het register 

van de rolle van de kamer – 

hem ook terug omdat hij de 

dokter Charles Rinsdicx niet 

betaalde.  



 

21 juli 1677 – Rolle van de kamer – SAP 259 

 

Jaecques Scherrier, meulenaere 

verweerder jeghens meester 

Chaerles Rinsdycx heescher 

Omme de somme van twee en 

tachtentich ponden acht schele 

parisis  

over ghedaen visiteren ende 

leverynghe van medicinen van 

zyne leste siecke  

wesende ghequest sonder 

prejuditie van voorgaende 

ghemeens,  

met costen  

 

 

 

1 december 1677 – SAP 259 – Rolle van de kamer  

 

In die tijd zijn er in Popeirnge twee families Scherrier wonende – enerzijds hebben we onze 

molenaar, en anderzijds is er de familie van Pieter Scherrier, zoon van Willem, brouwer op 

de Overdam.  

Het is deze Pieter Scherrier, brouwer, die in december 1677 te lang gewacht heeft om zijn 

molenrekening te betalen.  

Dis is alleszins het bewijs dat Jacques – net als de andere molenaars – ook mout maalde op 

zijn molen.  

 

Dheer Pieter Scherrier verweerder jeghens Jaecques Scherrier, meulenaere, heescher  

Omme de somme van sevenenvichtich 

ponden parisis - procederende over het 

maelen van diversche sacken mout  
par rekenynghe metten verweerder 

ghedaen opden 2
de

 january 1677 staende 

opden hantbouck van de verweerder, 

metsgaders noch omme vij – 7 - ponden 

vier schelle ses deniers parisis  

procederende over het maelen van eeen 

particulier mout van 15 sacken t’sydert 
de laeste rekenynghe in advenante van 

seven schele parisis van yder sack by 

accoorde –  

afslagh alle behoorelicke bewys van 

betaelynghe  

de reste metten intereste a tempore more 

ende costen.  

 

 

 



23 november 1678 - Rolle van de boeten  

 

 
 

Jaecques Scherrier, verweerder, jeghens den selven heescher omme de boete van dertich 

ponden parisis ter cause hy ghequest heeft de soone van Carel de Vycq met costen  

 

In de prsoostdijrekeningen vinden we over de jaren 1679 - 1681 – 1684 – toen Gerard Duval 

hier proost was - Jacques Scherrier terug als betaler van het recht op het halen en brengen 

van het graan naar de molen.  

 

Q 

Extrait de certain compte reposant en la prevosté de la ville et jurisdiction de Poperinghe ou 

entre autres se trouve ce que s’ensuit  
 

Compte que faict en rend a monseigneur son abbé sire Gerard Duval pbre religieux de 

l’abbaye de St. Bertin ayant eu la recepte et administratien des rentes, terres, dismes et aultres 
biens appartenants a l’eglise et abbaye dudict St. Bertin gisants et scituez dans la ville et 
jurisdiction de Poperingue pour quatre annees a commenchent a St. Jean Baptiste seize cent 

septante neuf et finissant pareil jour seize cent quatre vingt trois le  tout a monoye parisis de 

flandre de vingt souls parisis la livre 

 

Folio 6 dudict compte se trouve entre autres ce que s’ensuit  
De Jacques Scherrier pour le droit de pouvoir chasser moulture a l’usage de son moulin sur 
la Pottestraete pendant divferses annees la verniere escheu le 1

ste
 mars 1681 par accord a la 

participation de monseigneur pardessus la moderation – iijc pond parisis 

 La cloture dudit cvompte est comme s’ensuit  
Ainsy faict clos et arrest” le dixhuit xbre 1684 et estoient soubsignez S.B. de Bethune, abbé 
de St. Bertin, sire Pacqueur, prieur s. et le Borgue, s. deClatre, s. Daman, s. M. Provost, sire 

G. du Chambge, s. A. Werbier, f. p. Mor, P.de Remets et L. de Renetz, secretaire  

Collatie Leliegeois  

 

1680 – Ommestelling 

 

Voor de jaren 1680 – 1681 dient Jacques ook de ommestellingen te betalen.  

 



 



 

Jacques Scherrier junior & Marie Kieken  
 

Jacques Scherrier huwde in het jaar 1681 in de Sint Bertinuskerk met Marie Kieken, de 

dochter van Frans Kiecken.  

Ze kregen 9 kinderen.  

De oudste – het jaar daarop geboren in 1682 - was een jongen en kreeg de naam Jacobus – 

geboren.  

Het tweede kind was een meisje en kreeg de namen Maria Joanna - ° 1684.  

Petronella was het derde kind en werd geboren in het jaar 1686. 

Dan krijgen we een tweede zoon met de eigenaardige naam Cosmanus - °1688.  

Marie Petronella is het volgende meisje geboren in het jaar 1690.  

Christina Clara °1694 is het volgende meisje. 

Jacobus Daniel is geboren in het jaar 1696. 

Catherine Theresia werd geboren in het jaar 1699 

En dan kregen we nog een meisje Jacoba – geboren in het jaar 1701. 

 

21 maart 1682 – Solutien om Jan Ghysel - SAP153B - nummer 35 – Processen  

 

De onderstaande tekst is tamelijk moeilijk te interpreteren, en niet alleen omdat de procureur 

De Haese die dit schreef, graag geleerde woorden gebruikte, maar ook omdat we de indruk 

hebben dat we hier Jacques Scherrier junior als ‘verweerder’ moeten zien, en niet meer 
Jacques Scherrier senior. Jacques Scherrier, de oude, leeft echter nog, maar het is zijn zoon 

Jacques junior die hem als molenaar vervangt.  

 

Solutien omme Jan Ghysel verweerder ter eender syde  

jeghens Jaecques Scherrier verweerder ter andere  

voor myne heeren bughmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe  

 

Alvooren den verweerder employeert
6
 solutien

7
 van rechte  

verhoopende dat syne pretentie souffisant
8
 is omme te obtineren

9
 absolutie mette costen 

Synde daerby ghebleken dat sverweerders vader ten tyden van de malynghe van het mout in 

questien heeft alleene ghestaen op de Pottestraetmeulen 

Met de welcke den verweerder heeft veraccordeert vande questieuse moutten te malen voor 

seven schellinghen parisis de sacq tot 145 sacken 
sulcx dat de pretensien van sheeschers vader becommen ter somme van vyftigh ponden 

vyftien schellingen parisis 
Den verweerder niet hebbende ghecontacteert met desen heescher - veele min gheweten dat 

hy eenich recht hadde - soo is de betaelynghe van sheeschers vader souffisant omme de 

verweerder te libereren
10

. 

 

Eventjes tot hier: Het proces is tussen Jan Ghysel – de eiser – en Jaecques Scherrier, de 

jonge. We zitten hier al een eindje in het proces. Jan heeft blijkbaar een rekening binnen 

gebracht bij Jacques om betaling van bier te hebben, maar deze repliceerde dat hij 145 

                                                           
6
 Employeren = gebruiken  

7
 Solutien van rechte = oplossing van recht  

8
 Souffisant = voldoende  

9
 Obtineren = bereiken  

10
 Libereren = bevrijden  



zakken mout gemalen heeft voor de prijs van 50 ponden parisis, zodat Jan hierdoor betaald 

is.  

Jacques vader stond echter alleen op de molen toen Jan Ghysel met hem een akkoord maakte 

over het malen van het mout, zodat Jacques hier niet van af wist. Het moalen van het mout 

dient dus als betaling voldoende te zijn.  

 

De opgheworpen exceptie
11

 dat reconventie
12

 gheen platse en heeft is onghefondeert omme 

dat het eerste is blyfvende 3 jaeren jeghens het andere - soo te bevinden is by de notitie van 

21ste maerte 1682 in het extraict met sheeschers hantbouck  

waerinne hy heeft gheschreven een project van pretense rekenynghe ende alsoo de leverynghe 

vande verweerder in betaelynghe gheadmitteert. 

 

De opmerking dat ‘reconventie’ hier niet zou mogen is niet juist omdat de zaak zeker nog niet 
verjaard is. Er is immers nog een notitie van de 21

ste
 maart 1682 in het handboek van de eiser 

terug te vinden, dat de overeenkomst bewijst.  

 

Eenen debiteur
13

 mach objecteren aen eenen cessionnaris
14

 compensatie
15

 van tgonne dat hy 

goet heeft opden cedent ofte schult by hem ghemaeckt voor de remisse
16

 vande cessie  - dimu 

in cap. - capitel -  qui in ius de regulis iu in 6 nummer 16 

Hoeveel te meer daer dat sheeschers notitie compensatie admitteert ende sverweerders 

leverynghe is ghedaen in betaelynghe inde gheheele schult 

In der voughen dat men maer en moet sien tbedrach van sverweerders leverynghe, die 

meerder is als de pretensien van sheeschers vader - soo te bevinden is uyt het extrait van 

sverweerders hantbouck  -  

tsurplus wert gherejecteert
17

 by loochenynghe ende non admissie
18

  

mits welcken etc 

Jan de Haese – procureur  

 

Een schuldenaar mag natuurlijk aan een ‘cessionaris’ of overnemer genoegdoening vragen 
van het gene hij te goed heeft maar in dit geval dient hij ook rekening te houden met de 

betaling die gebeurd is door het malen van die 145 zakken mout. Jan Ghysels mag dus alleen 

betaling eisen van de schuld die nog bestaat, hoger dan die 50 ponden parisis.  

Daarom dient deze rekening verworpen te worden en niet toegelaten.  

 

In dit document is er dus duidelijk sprake van ‘cessie’ van de handel van Jacques Scherrier, 
de oud – aan zijn zoon Jacques Scherrie, de jonge. We gaan er dus van uit dat vanaf het jaar 

1682 de molen bemalen wordt door Jacques Scherrier, de jonge dit ondanks het feit dat men 

in de ommestellingen nog jaren lang Jacques Scherrier de oude zal vermelden. 

                                                           
11

 Exceptie = uitzondering 
12

 Reconventie = Tegenactie ingesteld door den gedaagde tegen den eischer, op zoodanige 

wijze dat de tegenvordering vóór denzelfden rechter en zoo mogelijk op denzelfden tijd wordt 

afgedaan als de actie ten principale. - WNT 
13

 Debiteur = schuldenaar  
14

 Cessionaris = de persoon ten behoeve van wien afstand wordt gedaan 
15

 Compensatie = (Rechtst.) Het tegen elkaar laten wegvallen van schulden die personen aan 

elkaar moeten voldoen; schuldvergelijking. 
16

 Remisse = overmaking  
17

 Rejecteren = verworpen  
18

 Non admissie = niet toegelaten  



 

1684 – Ommestelling  

 

 
 

 
 

16 april 1685 - SAP 280 - folio 75 

 
 

Jacques Scherrier, le jeune, deffendeur contre Jean Facon demandeur  

pour la somme de quarante sept livres parisis procedant de main oeuvre faict au molin occupé 

par le deffendeur par des compte de 16 avril 1685 dont la copie at esté insinnué au deffendeur 

a deduire ce que le deffendeur poudra verifier avoir payé -  le rest avecq le interest a tempore 

more et despens 

 

Jacques Scherrier, verweerder tegen Jan Facon, eiser  

Voor de som van 47 pond parisis – voortkomende uit het handwerk gedaan aan de molen 

bezet door de verweerder – en dit op rekening van de 16
de

 april 1685 – waarvan copie is 

gebracht aan de verweerder zodat deze het bedrag kan verifieren met wat hij reeds betaald 

heeft. De rest met de interest van de lopende tijd en de kosten.  

 



Ook hier op de 16
de

 april 1685 – is het duidelijk dat Jacques Scherrier, de jonge, de molenaar 

van de Potterstraatmolen is, aangezien de molenbouwer Jan Facon, zijn rekening bij het 

binnen brengt.  

Inde rekeningen van de proost – voor het ketsrecht – wordt gewoon Jacques Scherrier 

genoemd voor de Potterstraatmolen, zonder specificatie van de oude of de jonge.  

 

1686 – Ommestelling  

 

 
 

 
 

4 maart 1686 - Pieter Jaecques Pijl gaat voor het priesterdom – Renten – molen  

 

Het onderstaande document is complex. Pieter Jacques Pijl wenst zijn priesteropleiding – het 

seminarie – verder te volgen en moet daarvoor de nodige geldmiddelen kunnen tevoorschijn 

toveren. De hele familie Pijl of Pil, samen met de familie Verhaeghe van zijn moeders kant, 

worden ingezet om de nodige borg te kunnen geven. Ook het koppel Jacques Scherrier & 

Janneke Verhaeghe dienen hun bezittingen als borg te stellen, en in dit geval is het de 

Potterstraatmolen.  

 

Compareerde Jacques Pil, wedewaere alsnoch sittende in baeten ende commeren ten 

sterfhuuse van Jacquemincken Verhaeghe, sijn overleden huusvrouwe,  

mitsgaeders Charles Deram, ende Pieternelle Verhaeghe zijn huusvrouwe,  

voorts Jacques Scherrier doude  ende Janneken Verhaeghe, sijn zuster,  

de selve vrouwen ten naerschreven zaeken van weghen hemlieden mans behoorelick ende 

thaerlieden danck gheauthoriseert,  

dewelcke comparanten ghesaemdelick omme te  voorsiene meester Pieter Jaecques Pijl 
den soon van den eersten comparant  

van eene lyfrente van vijfentwintigh ponden grooten vlaemsch by jaere  

hem noodich tot tontfanghen van de heylighe orders van diaken   

ende van daer voort tot het priesterdom  

daer toe hij verhopt met de gratie godts ghedamitteert te zijne,   

de welke omme daerinne te voldoene hebben gelooft soo sij doen by desen,  



te gelden ende betaelen aende voornoemde meester Pieter Joannes Pyl ter acceptatie van 

Frans Carpentier,  

eene lyfrente van vyfentwyntigh ponden grooten vlaemsch by jaere  

innegaende met het ontfanghen van deerste heylighe orders  

ende omme de voornoemde rente wel ende ghetrouwelick te verzekeren  

hebben de respectieve comparanten daer inne verbonden hemlieden persoons ende goederen, 

present ende toecommende  

mits gaeders de gonne van hemlieden hoirs ende naercommers, elck in solidom sonder 

splyttynghe ofte afwys ende speciaelick heeft de voornoemde Jacques Pijl daerinne 

verbonden ende gheoppginoreert,  

 

Eerst een huis sijnde een backerye met de appendentien ende dependentien daermede 

gaende daer hij presentelick woondt 

aende oosthoek van de Noortstraete deser stede 

aboutterende metter erfve daeronder ende achter van oosten het hommelhof van sieur Louys 

Elle  

suuden t’huys van Pieter de Baene doude 

westen de voornoemde noortstraete  

ende van noorden thuys ende erfve 

vanden voornoemde Elle,  

 

Dat huis is te situeren op deze 

Ferrariskaart – weliswaar een kleine 100 

jaar later - op de linkse kant van de 

Noordstraat. Het moet ergens in het 

midden liggen van dit blok.  

 

Dies tvoornoemde huys ende backerye 

jaerelicks can renderen in pachte ter 

somme van acht ponden grooten 

volghens de prysie ende extimatie danof 

ghedaen, door sieur Richaerd Cambray 

ende dheer Jaecques Bulcquaert, ghe-

eede deellieden ende prysers deser stede, 

volghens hemlieden acte van daten eersten maerte 1686 ten passeren deser ghesien ende 

ghelesen,  

hebbende den voornoemde Pijl tszelve huys ghedaen erigieren opden grondt van de 

voornoemde Elle voor xij pond parisis tjaers van cheinse 

 

Voorts dhelft van een ander huis ende erfve aende noortzyde vande Iperstraete deser stede 

daer Jacques Loovelde presentelick woondt - ten advenante van vijfenvijftigh ponden parisis 

by jaere int gheheele –  

volghens den pachtbrief alhier ghesien ende ghelesen, ghemeene met Richaerd Cambray 

causa uxoris -  die de wederhelft competeert 

Abboutterende van oosten thuis ende erfve van dheer Guills. Hancx  

Suden de voornoemde Iperstraete 

Westen thuis Jacques Deprez  



ende van noorden d’erfve vande kercke van Ste. 
Jans  

den voornoemde Pijl toeghecommen by successe 

vande weduwe Nicolays Verhaeghe, inghevolge 

tdeellot alhier ghesien ende ghelesen,  

 

Dit huis moet dus in dit blok gelegen hebben, 

noordelijk van de Ieperstraat – en in het noorden 

het erf van de kerk van Sint Jans.  

 

 

En de voornoemde Scherrier ende sijne huisvrouwe 

hebben daer inne verbonden ende gheoppignoreert 

eenen coornewintmeulen ghenaempt  de 

Potterstraetmeulen met het ascodt ende 
huisinghe daermede gaende staende op drie 

vierendeels lants inden Hamhoek deser jurisdictie 

neffens de calchiede binnen baillien - daer sy 

presentelick woonen  

 

paelende van oosten de 

voornoemde calchiede  

Suuden de hofstede dheer 

Jacques vande Winckele 

Westen met eenen vryen 

jockwegh tot op de 

Crombeekstraet  

ende voorts thommelhof sieur 

Jan Baptist vande Goesteene  

ende van noordsyde dheer ende 

meester Jan Petyt de haeghe 

incluus  

welcke voornoemde meulen, 

ascodt, huysinghe ende landt 

daer mede gaende jaerelicks 

soude connen renderen in pachte 

ter somme van sesendertich 

ponden grooten vlams volghens 

de prisie ende extimatie van de 

voornoemde Cambray ende Bulckaert alhier ghesien ende ghelesen  

Sijnde den voornoemde meulene mette huyssynghe ende landt den voornoemde Scherrier 

ende sijn huisvrouwe toeghecommen by coope van Jan ende Michiel Kiecken volgende 

derfvenisse van daten 24 decembre 1674 alhier ghesien ende ghelesen  

 

 

Ende den voornoemde Deram ende sijne huysvrouwe hebben daerinne verbonden ende 

gheoppignoreert tvierde van eene behuisde hofstede met ghelicke advenante van groene ende 

drooghe catheilen daerop staende, ghemeene ende onverveeelt met Jacob de Floucq die dhelft 

heeft ende vidua Cornelis Decoester, die tresterende vierde heeft, int tgheheele twaelf 

ghemeten - ghelegen in den Hamhouck deser jurisdictie –  



van oosten aende St. Sicxstraete,  

van zuden de kynderen Jan Roens filus Jans,  

van westen dhofstede van daeldynghen Martynken van Foetenede  

ende van noorden thofstede van de heere pastoor van ste. Bertins deser stede 

presentelick ghebruyckt by Frans Charlet, - dit kunnen we op basis van deze gegevens echter 

niet op de Ferrariskaart porjecteren -   

ten advenante van acht ponden grooten by jaere int ghegheele volghende den pachtbrief alhier 

ghesien den voornoemde Deram ende synne  husvrouwe toeghecommen by successie van 

Charles Rams volghens tdeellot alhier oock ghesien ende ghelesen,  

Item de helft van een ander hofstede inden voornoemde houck - dies dander helft 

competeert de voorseyde Cornelis DeCoester ende dat met ghelicke helft van de groene ende 

drooghe catheilen daerop staende, groot int gheheele vier ghemeten ligghende aende 

noortzyde vande Coppernollestraat aboutterende int gheheele van oosten dhofstede van Caerle 

Saelemaen  

suden de voornoemde Coppernollestraete 

westen tsaeylant vnade disch ende d’aeldyngen Jan Passent  
ende van noorden Ghelein Tryssensoone,  

ghebruyckt by Jan Spossant voor ses ponden grooten tjaers int ghegheel volghende den 

pachtbrief alhier ghesien ende ghelesen - den voornoemde Deram toeghecommen by deele 

ende successie van de voornoemde Chaerle Raems, syn grootvader, volghende tselve deellot 

 

Voorts compareerde Jaecques Frans Pijl filius Jaecques  voornoemt ende Magriete Benisaerts 

syne huusvrouwe - mitsgaders Philippe Pijl filius Jaecques voortseyt ende Janneken 

Kieckens, sijne huusvrouwe, de selve vrouwe  gheauthoriseert als de voorgaende resterende 

kynd van den eersten comparant de welcke hebben verclaert te consenteren int beset ghedaen 

by de voorgaende hemlieden vader ende schoonvader  

 

Alles omme by faulte van betaelynghe vande jaeren verloopen der voornoemde lyfrente 

daerop gheprocedeert te syn achter volgende de costuyme in ghelicke ghe-useert 

Hebbende de voornoemde vrouwe persoonen tsamen ende elcks sonderlynghe gherenunchiert 

an t’beneficie Senartus consult welcke de cracht hemlieden te kennen ghegheven hebbende  
 

In desen medegecompareert Joos ende Frans Pijl die ghecertifieert hebbende souffisanthede 

vande voorseyde hypotecque ende opdat noodt waere ende voorder versekerthede hebben de 

comparanten elck voor ander ende een voor al in solidum sonder divisie ofte execussie inde 

brtaelynghe vande jaeren verloopen - hemlieden voluntairelick laeten condemptneren soo sij 

ghecondempneert sijn mits desen - met ghelicke wijsdom executoir die soo sal blijfven niet 

jeghenstaende verjaerthede, styl ofte usancie ter contrarie hebbende  

Voorts ten desen mede ghecompareert dheer ende meester Jan Petyt ende Jacques 

Bulcquart die ghecertifieert hebben de souffisanthede vande voorseyde hypothecque ende 

debiteuren mitsgaders den certifianten voorseyt 

 

Actum desen 4
de

 maerte 1686 ende was onderteeckent dheer Michiel vande Sande, 

burghmeester vande wet ende meester Chaerles Rinsdicx, Christian Loys, Ferdinandus van 

Renynghe, Folcque, Huyge ende Ferou ende Jan Lebbe, schepenen van Poperinghe ende was 

onderteeckent Philippe Raule 

Ghenomen ter wettelike kennisse van alle ghenomeerde vrauwen in desen  

Actum in eodem ende was onderteeckent Charles de Rinsdicx ende Philipe Ferou hebbende te 

kennen ghegheven dat den selven meulen is belast met derthien pond grooten sesthien 

schellingen acht deniers grooten vlaems by jaere beneffens andere goederen sonder meer 



 

22 november 1687 - Copie B - 1719  - Collatie 16 xbre 1719 

 

Op de 22
ste

 november 1687 komt er een verlenging van de ‘recognaissance’ – laat ons maar 

zeggen – taks op het ketsen voor de molenaar. De proost van de Poperinge is in die tijd nog 

steeds Nicolais Ogier. Als molenaar wordt hier nog steeds Jacques Scherrier genoemd. Of dit 

de jonge of de oude is, is onduidelijk. 

We laten de tekst in het Frans.  

 

Het plattegrond van de Proosdij op de 

Ferrariskaart – omstreeks 1776 

 

Comparut en sa personne sire Nicolais 

Ogier, prevost de cette ville, lequel at 

recognu comme il faict par cestres avoir 

donné a tiltre de leale ferme 

et louage a Jacques Scherrier, monier, 

et Jean Kiecken, l'acceptant en 

personnes - le droit et pouvoir de 

chasser avant cette ville et jurisdiction 

avecque bestes, 

chevalines et chariots, mutes et aulnes 

touttes sortes de grains et moultures et 

avecque iceulx les mener au molin 

nommé den Pottestraetmeulen  

de ceste ville pour y estre molus et par 

apres les mener en maisons des manans 

de la mesme ville et jurisdiction en la 

mesme maniere  que de droict  

et pre-eminence appartenant a l'abbaye de St. Bertin -- privativement peuvent faire les mniers 

et fermietes des molins appertenans a ladict 

abbaye parmy et moyennant que lesdits prenderus seront tenu de payer audit sire prevost ou 

aultre a ces comis la somme de soixante livres parisis par an et ce  

pour un temps, terme et expace de deux fois noeuf ans continuels et ensuivants l'un l'autre 

dont la premiere annee est commencé le premier de mars dernier 

et escheat le premier de mars mil six cent soixante cinq – 1665 - et ainsy consecutivement 

d'an en an lesdits deux fois noeuf ans durans, promctant 

lesdits prenderus de donner bonne et suffisente caution pour ledit rendage annuel et ce quy en 

depend au contentement dudit baillieur touttes et  

suantes fois suil en serat requis a peine de privation de ceste ferme, sy plaiet ainsy dudit 

baillieur, consentent lesdits prenderus destre condempné au  

contenu de ces present servant quoy ils sont condempné en l'entretienement de ce que dessus 

et ceste a leurs chaerge jugé executoir in solidum sans division ou  

execussion 

actum le deuxieme de may mil sic cent soixante quatre pardevants les sieurs Jacques Folcque 

fils de Jean, bourghmaitre et Jean Blancquaert, eschevin, de la ville de Poperingues tesmoin 

comme clercq  

du seigneur de ladit ville et estoit signé M. Vandezande  

 



Comparut sire Gerard Duval, prevost de cette ville lequel a accoré comme il fait par cette 

prolongation dudit ferme a Jacques Scherrier menier icy present  

et l'acceptant en personne pour un terme et espace de sept ans ensuivant l'un a l'aultre dont le 

premiere annee est escheu le premier de mars xvjc quatre vingt trois  - 1683 - et ce pour le 

pres et rendage principal de quarante huict livres parisis par an au lieu de soixante livres 

parisis cy devant que ledict  

sieur prevost at bien voulu accorder e nconsideration de la misere du temps et du bas pris des 

grains, se referont pour le surplus au tontenu du bail  

precedent 

actum xxij 9bre 1687  
pardevant les sieurs Guillaume Hancx et monseiur Jacques de langhe, eschevins de 

Poperinghe - tesmoing comme clercq du seigneur et estoit signé M. Vande Zande 

collatie Leliegeois - 16 xbre 1719 

 

16 maart 1688 – Rente op de Pottestraatmolen – Sap 351b  

 

Comparreerde in 

persoone Jan Bierman 

ende Andries LaRue 
den eersten in 

huwelicke hebbende 

Marie van Renynghe 
filia Frans ende den 

anderen Catelyne van 

Renynghe oock filia 

Frans,  

de welcke kennen wel ende deughdelick vercocht, ghecedeert ende vertransporteert t’hebben 
aen d’heers Nicolais, Jan ende Jo. Anna Folcque het capital van eene rente van twintich 

ponden thien schelle parisis t’jaers  -  
pennynck sesthiene,  

sijnde deel van eenen bryef van vierentachtentich ponden parisis t’sjaers  
spreeckende ten  laste van Jacques Scherrier als cooper van d’hypotecq  
die is de helft van de Potterstraetmeulen, huysynghe ende andere toebehoorten mitsgaders 

den wal ende andere landen daermede gaende,   

 

Voorts op drie vierendeel gers, liggende aende speyecomp alles in conformiteyt vande 

letteren van constitutie dies breeder ghewaeghende verkent door Janneken de weduwe van Jan 

Mazeman  ghepasseert voor de wet deser stede op den xiijde maerte xvjc tweeendertich 

gheteeckent op den ploy meester Lattin schryvende daerup den achtsten maerte ende dat voor 

sulcke somme als het capital is bedraghende in pattacons tot achtenveertich stuyvers het stick, 

schellinghen ende andere ghelde naer advenante die den voornoemde Bierman en la Rue 

kennen ontfaen t’hebben van de coopers passerende hun mits desen daer over volle ende 
absoluitte quitantie dienvolghens soo ist dat de vercoopers de coopers mits desen sijn 

mackende vry acterus omme de selve rente van nu voorts te innen ende ontfanghen als hun 

propre ende eyghen goet ende danof te disponeren te raede synde welcke vermelde rente de 

vercoopers toeghecommen es ter caquse van hemlieden respectieve huusvrauwen by successie 

ende laste ten sterfhuyse van jo. Leonore filia meester Mahieu de Pours, alle het welcke 

d’heer Nicolais Folcque alhier present heft gheaccepteert soo over zyn selven als voer syn 
broeder ende suster 



Actum desen xvj maerte 1688 present d’heeren La Moothe ende Warneys, schepenen van 
Poperynghe – Philippe Raule  

 

Uit het vorige document kunnen we afleiden dat Jacques Scherrier een lening had lopen met 

de molen als borg. De lening die eerst bij de gezusters Van Reninghe zat, werd verkocht aan 

de familie Folcque. De lening bracht voor hen 20 ponden tien schellingen parisis op.  

 

9 maart 1689 – Rolle van de kamer – SAP 260  

 

In de rolle van de kamer, komen we de molenaar Jacques Scherrier nog eens tegen op de 9
de

 

maart 1689.  

 

Jaecques Scherrier junior deffendeur  

contre Maerten van Damme demandeur a fin que le deffendeur faict condempné de 

guarrantir et indempner le deffendeur  

de la demande faict par Guillaume Bulckaert - cherusien demandeur sur ce rolle et en oultre 

qu’il aurat a prester touts les despens domages et interrestes 

peine medicaments, delicateresses et aultres necessité par le demandeur applicque et souffert 

dans une blessure par le deffendeur faict avecq despens.  

We proberen deze Franse tekst ‘letterlijk’ te vertalen.  
Jacques Scherrier de jonge, verweerder 

Tegen Maerten van Damme, eiser, zodat de verweerder veroordeeld wordt om de eiser te 

garanderen en de vergoeden – op de vraag gedaan door Willem Bulckaert, chirurgijn eiser op 

de rol en dat hij alle schade en kosten zal dienen te betalen ten gevolge van de medicamenten, 

delicatessen en andere noodezakelijkheden die de eiser heeft voorzien en geleden heeft 

omwille van een kwetsuur die de verweerder hem aangedaan heeft.  

 

Jacques Scherrier, onze molenaar, was blijkbaar niet bang om eens te vechten en daarbij zijn 

tegenstrever te verwonden. Deze eist hiermee betaling van het verzorgen van zijn wonden 

door de chirurgijn.  

 

1690 – Ommestelling  

 

 
  

 

11 oktober 1692  – Boeten – SAP 

 

Enkele jaren later op de 11
de

 oktober 1692 vinden Jacques Scherrier de oude nog eens terug.  

 



 
 

Jacques Scherrier le vieu, deffendeur 

contre le sieur Honoré Mazeman, aman – causa officy – demandeur  

afin que le deffendeur soit condemné dans une amende de quinze florins carolus d’or,  
et condemné a donner a André Diedeman et Jean Christiaen filius de Nicolais,  

double disme d’avoine ereu sur une piece de terre dont lesdits Diedeman et Christiaen sont 

fermiers de disme comme l’ayant pris en frome de monseigneur le reverend prevost de ceste 

ville  

a cause que le deffendeur at enlevé l’avoine de ladite pièce sans en advertir lesdits fermiers de 
disme,  

le tout en conformité des placcaets et dordonnances folio 98 et 99 – dont copie at este insinué 

au deffendeur avecq despens.  

 

Jacques Scherrier, de oude, verweerder  tegen de heer Honoré Mazeman, aman, - gezien zijn 

officie – eiser ten einde dat de verweerder veroordeeld zou worden tot een boete van 15 

guldens gouden carolus en veroordeeld om te geven aan Andries Diedeman en Jan 

Christiaan, zoon van Nicolaas, een dubbele havertiende gegroeid op een stuk grond waarvan 

de genoemde Diedeman en Christiaen de tiendenpachters zijn zoals zij in pacht genomen 

hebben van monseigneur de prsoot van deze stad –  

En dit omdat de verweerder de haver van eht genoemde stuk - geoogst heeft zonder dit aan de 

tiendenpachters mee te delen, dit alles in conformiteit met de placaten en de ordonnanties 

folio 98 en 99 – waarvan copie meegedeeld is aan de verweerder – met kosten.  

 

Haese pour le  deffendeur nie avoir incorru aucune amende et pour preuve contraire –  

le deffendeur produit Christien Halfmaerten, qui at fait l’advertence aux domestiques des 
fermiers produissant aussy Jean Parmentier le  quel ledict deffendeur at fait diver pour 



conserver le droit des demandeurs - estant en ce cas que different avance des troubles de 

guerre et pleine continuelle –  

Raulé dit que le deffendeur - pour eviter d’avoir fait les deboirs faits suivant placcard -
rejectant l’allegation du deffendeur par denegation, frivolité et non admission conlud comme 

par demande avecq despens  

La loy ordonne comparition des parties pour les prochains plaids a l’intervention des telles 
persones que chacun trouverat convenir  

le 11
de

 8 bre 1693.   

 

Haese, die procureur of advocaat is van de verwerder stelt dat er zeker geen boete dient 

betaald te worden – en hij wil hiervoor eerst Christien Halfmaerten oproepen, die de 

advertentie aan de knechten van de pachters gedaan heeft, met daarnaast Jan Parmentier, de 

welke de genoemde verweerder heeft laten waken over de rechten van de eisers bij de oogst, 

wijzende er op dat er in dit geval verschillende dreigingen waren geizne de oorlog bezig was.  

Raulé zegt dat de verweerder – om verdere processen te voorkomen – deze allegatie verwerpt 

als wezende friool en niet toelaatbaar – besluit zoals bij de eis gesteld met kosten.  

De wet ordonneert verschijning van de partijen op de volgende gerechtsdag met de 

interventie van de personen die elk vindt te komen getuigen. 

De 11
de

 november 1693.  

Over deze zaak horen wet niets meer in de documenten.  

 

Jacques Scherrier d’oude sterft op de 8ste
 februari 1695. 

 

Op de 8
ste

 februari 1695 sterft Jacques Scherrier de oude.  

 

 
 

In het overlijdensbericht stond er dat hij ‘phreneticus’was – ofwel ‘krankzinnig’ – wat in die 

tijd waarschijnlijk ‘dement’ betekende. Of had de molenaar echt een slag van de molen 
gekregen?  

En hij was ongezalfd – of zonder de laatste sacramenten plots gestorven.  

 

Hij was gehuwd met Joanna Verhaeghe en had drie kinderen met haar: 

- Jacobus Scherrrier °1658 

- Christina Scherrier °1661 

- Petrus Jacobus °1665 

 

We zien meteen na zijn overlijden in de ommestellingen van het jaar 1695 een veranderingen; 

daar worden nu de kinderen van Jacques Scherrier vermeld als schuldenaars.  

 

1695 – Ommestelling  

 



 
 

 
 

20 januari 1695 – deelloten  

 

Op de 17
de

 april 1694 sterft Joanna Antoinette Kiecken en dit heeft zo zijn consequenties  

voor de molen waar zij nog deels eigenares van was.  

We geven hier de relatie nog eens in schemavorm: 

 

Joris Hoornaert & Janneken Berat                Mahieu Kiecken & Joanna Verhaeghe 

                          !                                                                       !  

                    Joris Hoornaert                   &                   Janne Antoinette Kiecken °1650 

 

Deellot omme Jacques Scherrier filius Jacques,  

oom natureel ende wettelicke voocht van Louis, out derthien jaeren ende Joanna, oudt seven 

jaeren al ofte  daerontrent, de twee weesen van Joris Hoornaert filius Joris daer moeder af 

was Janneken filia Passchier Berat,  

 
gewonnen de selve kynderen in wettelicke huwelicke met Joanne Antoinette filia Mahieu 

Kiecken, gheprocreert by Joanna filia Nicolais Verhaeghe  

ende dit vande goederen de selve weesen ghesuccedeert by den doot vande voorseide Joanna 

Antoinette Kiecken, hunlieden moeder - overleden  op den 17 april 1694 –  

synde hun aengedeelt in’t versekert van Joris Hoornaert hemlieden vader, weduwnaer ende 

blyfver ten selven  sterfhuyse voor hun eyghen ende proper goet t’gonne volcht  
goedynghen commende van overleden haer patrimonie ende matrimonie uytwysens haer 

deellot vande 9de april 1654 onderteeckent Jan de Langhe, mitsgaders haer deellot van daten 

20 maerte 1694 onderteekent Raule, belast d’eerste met d’helft in byleven aen den blyver als 
naer costume  

Al vooren  52 ½ roeden over de sevenendertichste deelen van drie vierendeel garslant met de 

wal daer de Potterstraetmeulen op staet  

met den huys, scheure ende voorder edificien staende ende ligghende inde Hamhouck van 

Poperynghe, gemeene met weduwe Damiaen Quetstroy die gelyck  



folio 8 

deel heeft  

voorts met Jacques Scherrier d’oude aen wien een derde competeert  -  

toe dien Jan Baptist ende Christyne Clare Scherrier die elck een 1/15 hebben – 

aboutterende van oosten de voorseide Potterstraete –  

de zuytsyde jo. Marie Contre ende ’t gasthuys van Poperinghe – d’haeghe half medegaende – 

’t westeinde d’heer Jan  Baptist vande Goesteene, -  
hebbende aldaer een erfachtighe dreve tot de Crombeekstraete lanchst het voorseide 

Gasthuislant ende t’lant vande voornoemde Goesteene,  

mitsgaders van noorden d’heere ende meester Jan Petyt,  
dus in lande als vooren lij ½ roeden, belast de voorseide g’heele erfve met den meulen ende 
edificien met een losrente van seven ponden sesthien schellynghe acht deniers grooten 

vlamsch by jare in proffyte van hoirs van Jo. Leonore Pours  

ende met eene rente van ses ponden grooten vlamsch by jaere in proffyte van de kynderen 

d’heer Joos Cheys 

mitsgaders belast met eenighe recognitien aende heere ofte syne majesteit toedien met 

eenighe heerlicke renten al van ouden tyden  

danof de partien van dit sterfhuys tusschen de weesen ende den blyfver woort ghemeene 

ghelaeten met de catheilen daerop staende  

wannof dit lot een twaelfste competeert gemeene over ghelyck deel met hemlieden vader 

over een sesde  met de voornoemde weduwe Quetstroy ende met de voornoemde Jacques 

Scherrier die elck een twaelfste hebben 

alvooren t’huus consisteerende in een camer van zuyden met vloer tusschen beyde oversoldert 
mitsgaders twee steenen viersteden inden selven camer mitsgaders een coutse ende schapraei 

- in de zuytcamer, een spondschen - ten noorteinde een peirtstal ende coeistal –  

ten zuyden al onder eenen veurst appendentien ende dependentien 

 

Item den voornoemde wyntmeulen – west van de huyse - met pachters prys die 

bedraeght… niet ingevuld …  
Item een sober escodt – een winckel zuydt  vande huise -  

Andere catheilen daer in dit lot een twyntichsten competeert ghemeene met de voorseide 

meertochters. 

Alvooren eene scheure – zuyt west vande huis in soberen staet, consisterende int twee 

wynckels ende deschvloer  

Item een hommelkeete met den nast ende affschietcamer - 

Zuyt west vande huise  

 

Ste Jans Cruuce tvierde van een erfve inde voorseide cruuce groot … niet ingevuld … daer 
onder ende achter het volghende huis gemeene over gelyck  

vierde met de  

voornoemde weduwe Quetstroy ende met de kynderen Jan Kiecken over de resterende helft  - 

aboutterende van oosten de voorseide cruce – zuyden de kynderen Christoffel Baelden, - 

westen de kynderen d’heere Jacques de Langhe ende van noorden t’volgende - dus in lande … 
Niet ingevuld  

 

Item t’achste van t’huus daer op  - consisterende in een camer ende cruuskeucken al 

oversoldert – appendentien ende dependentien gemeen over ghelyck achtsten met de blyfver 

ende de blyver ende ten surpluse ghelick de voorseide erfve, ghebruuckt tselve huus ende 

erfve door Jeroon Puyt voor 32 pond paisis by jaere tot half maerte  



Item een vierde van de ghemeen alsvooren van een erfve onder ende achter het volghende 

huus in de voorseide Cruuse van oosten de meergeseyde Cruuse, van  

zuyden t’voorgaende – westen de voornoemde kynderen Langhe ende van noorden Jan de 

Byser dus in lande … niet ingevuld. 
Item t’achste ende comende als vooren vande huuse daerop staende consisterende in een 
camer oversoldert – een spende  ende coutse daer in appendentien ende dependentien 

ghebruuckt by Frans Pesfie voor sesentwtyntich ponden parisis by jaere tot  half maerte 

 

Goedynghen by d’overleden ende blyver hangende hemlieden huwelick geconquisteert d’helft 
ende gemeene met hemlieden vader die de wederheflt heeft van een erfve ter zuytsyde vande 

Watoustraete – groot dertich en half roen boven de grootte vande put hier mede gaende 

daerop staet t’naervolghende huus  commende by coope jegens Jacquemynken de Leuse par 

erfvenisse vande 5de mey 1687 ghepasseert voor de wet van Poperynghe -  

aboutterende van oosten t’naervolghende happende tot derfve vande scoopege ende d’heere 
Nicolais vande Maerle ten uyteinde meester Jan Petyt  - den put - inclus op de streke vande 

meur – van westen de kynderen d’heere Guillaume Rouvroy tot Atrecht ende van noorden de 
voornoemde strate 

dus in lande alsvooren boven den selven put x ½  - 10,5 - roeden 

Item d’helft ende ghemeen alsvooren van het huis daer op staende, wesende de madelstede, 

consisterende in een wynckel ter straete met een houxken daer an mitsgaders een camer van 

oosten aen’t keuxken met dobbel steenen vierstede tusschen beede – al oversoldert – coputse 

inde  keucken ende coutse in de camer mitsgaders een spendeken inde keucken ende een in de 

camer – toedien een backkeucken ten zuyteinde vande camer – voorts een dobbel meurken ten 

zuyteinde vande selven keucken – toedien de blende meuren van palckingen rontuyt  d’erfve 
– appendentien ende dependentien – t’vierde ende gemeene over gelyck vierden als vooren – 

mitsgaders met Pihilip Pyl die de wederhelft heeft van een erfve onder het huis van d’heer 
ende meester Jacques Proventier – abboutterende van oosten de voorschreven jo. 

Jacquemynken de Hoirle – van zuyden d’heere Nicolais vande Maerle – van westen het 

voorgaende  end van noorden de voornoemde Watoustraete – vercreghen by coope jegens 

sieur Richardus Cambray, volgens den coopbrief vande 30 july 1688 – dus in lande.  

In schulden desen lot  te ontfangen –  

d’heere ende meester Prunie is schuldich over reste van tafelcost xxvj pond parisis ende mits 

het is van difficile innynge – by dies, woort de voroseide somme questieus gelaeten waer van 

in cas van recouvre elck sal prffyteren naer portie –  

Memorie by furnissement wort dit lot ontfangen van de blyver hemlieden vader – te 

weesegelde de somme van achthondert twyntich ponden parisis over hunne portie in de 

vlietende ende inhavende catheilen  

Inschulden gereede ponden suuver boven d’uytschulden met last van die te versekeren als 
naer costumen viijc xx pond.  

Dit lot hout sijn advenante in drie en tseventich ponden drie schele parisis uyt ghelt voor 

commer onder de handen vande blyver tot betalynghe van de opcommende pointynghe ende 

ander lasten met last van rekeninghe te doen als naer costume  

Memorie  waeromme dit lot voldaen is voor soo veele ter kennisse van mij onderschreven 

deelsman gecommen is.  

Memorie aldus ghetrocken uyt den originelen staet ende inventaris gemaekt, gesloten ende 

ghearresteert op protestatie costumiere – present den blyver ende voocht vande weesen – bij 

mij Jan Bartholomeus Raule – groot deelsman daertoe versocht – desen 20 january 1695 

ende daer mede ’t voroschreven te accorderen 



 
Toorconde ende was onderteeckent J.B. Raule  

Naer t’sluiten vande kaet syn opgecomen eenichte baeten mitsgaders schaeden danof notitie is 
op den voorseide kaet waervan den blyver t’synder commerrekeninghe sal renseing doen.  
Memorie in slote 1706  

Staete 1707 int regaert van Cathelyne – Cathelyne Kiecken °1647 is de oudere  zus van Janne 

Antoinette Kiecken.  

 

Voor de jaren 1694 – 1695 en 1696 wordt  Jacques Scherrier voor het ketsrecht genoemd voor  

de Potterstraatmolen in de proostdijrekeningen.  

Voor het jaar 1687 krijgen we weer een uitgebreidere franstalige akte te zien.  

 

R 

Extrait de certain compte reposant en la prevosté de la ville et jurisdiction de Poperinghe ou 

entre autres se trouve ce que s’ensuit  
Presenté a monseigneur de Bethune son prelat par ledit sire du Chambre en personne en 

presence des soubsignez a la cloture du present compte le dix d’octobre seize cent quatre 

vingt dix sept.  
Compte et renseing que faict et rend et monseigneur son abbe sire Grimbalde du Chambe pbre 

religieus de l’abbaye de St. Bertin et prevost des villes et jurisdictions de Poperinques ayant 
eu la recepte et administration des rentes, terres et dismes appartenant a la dite abbaye scitue 

dans aldite ville et jurisdiction pour les annees et des ouilles escheu au noel 1694 et 1695 et 

pasaques 1695 et 1696 comme aussy des arrierages auterieures depuis le 30 mars 1694 jour du 

trespas de sire Duval conformement a son dernier compte purgative rendus par ce compteur le 

1
ste

 juin 1696, comme aussy des aultres terres et dismes scitueé dans la chastellerie de Furnes, 

paroisses de merckem et Woume escheu comme dessus, let out en monnoye de Flandre, telle 

que vingt gros pour la livre parisis  

Folio 55 verso et 56 dudit compte se trouve entre autres ce que s’ensuit 
Aultre recepte des moullins et terres en dependantes avecq l’octroy des assises  
Les heritiers de Eleonore Pours pour le droict de pouvoir chasser moultures par la ville et 

jurisdiction de Poperinque avecq cheveaux et chariots pour l’entretien de leur moulin scitué 

sur la rue de Watou dobit par an la somme de quarante deux livres parisis mais ocmme les ans 

escheu tle premier mars 1690 et 1691 ont estre receu par feu sire Duval comme at paru par 

son acquit, se porte icy pour les ansx escheu mars 1692 – 1693 et 1694 la somme de jc xxvj 

pond parisis  

2 

Jacques Scherrier pour le mesme droict a l’usage de son moullin sur le Pottestraete doibt 

par an al somme de quarante  huit livres parisis, icy pour touttes les arrrierages compris le 

premier mars 1693 receu la somme de deux cens vingt livres parisis ensuitte la derniere 

quittances de feu sire Duval partant – ijc xx pond parisis 
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Boerenbetweterigheid uit het verleden 

* 
Neem elken dag zo wel in acht 

Als iemand die geen morgen wacht  
Bilderdijk  

* 
 Doos Gazette, een slim schrift des tijds met meer dan 620 lezers  
 
Beste abonnee 
 

Bezoek de Hopast van het Neerhof  in groep ! Alle info op de webstek! 
 

 

 
Lees de geschiedenis van Poperinghe  

 
Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin is de 

website van ’t Neerhof weer aangegroeid en loopt hij nu tot 1549. 

 

https://tneerhofvzw.be/ 

 

 

https://tneerhofvzw.be/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Werner Goussey schreef mij het volgende: 
 
Beste Guido, 
Ik lees steeds heel aandachtig uw gazette. 
Je bent een crack in het lezen van oud schrift. Ik wou dat ik dat even goed kon. 



Nochtans lees ik op p. 18 en 19 niet Jo(ncke)r Honore Pours, maar wel Jo(nckvrouw)e 
Leonore Pours.  
Het vermijdt later misschien verwarring. 
 
Genealogische groeten, Werner 
En Werner – je hebt gelijk – ’t is effectief Leonore – E mensch è soms krooten in zyn oogen, 

hee !  
 
Daniël Liefooghe die misschien wel op het ‘verwaten’ kerkhof woont – schreef met: 
Guido,   
        Buiten dat ik bij een spook slaap heb ik nog geen hinder ondervonden. 
        In mijn tuin heb ik nog beenderen opgegraven. Als deze van mensen zijn weet ik niet,     
        Er heeft op deze plaats ook een beenhouwer gewoond.  
        Tot spoedig eens  
        Daniël 
Mo allé, Daniël toch, ‘k heb ik je toch nog nooit horen klagen over dat spook!   
 
 
 
 



 

Het leven en ander lawijt van Jeroom Verhaeghe - Marc Debuysere – Deel II 
 
GEBOORTE EN NOODDOOP, JONGELINGENJAREN,  TROEP EN TROUW AAN EEN 
VROUW 
                    “““  I K  G L E E D  U I T  E E N  G E K A R T E L D E  S P L E E T ”””   
===================================================================                                           
 
Vooraleer we jeroom verhaeghe geboren laten worden, moeten we eerst es in zijn stamboom 
klimmen.   
Zijn vader noemt pius cesar verhaeghe, wat een geestelijk en een wereldlijk leiderschap 
verenigt in één persoon.  
De grootvader van pius cesar is petrus, die geboren is in 1762 te proven. Hij is hoepelsnijder 
van professie en woont in een eigen huisje in de provenstraat te roesbrugge.   
Bij de dramatische brandstichting in roesbrugge door de franse soldaten, de sansculotten, van 
de woeste, meedogenloze generaal vandamme op 18 september 1793 wordt ook zijn huis 
gebrandschat.  
De grens ligt bij wijze van spreken aan de achterdeur en als die openstaat.  
Doorheen de geschiedenis hebben  de fransen hier grensoverschrijdend gedrag vertoond. 
Wanneer het hen goed uitkwam zonden ze bendes - god noch zijn gebod vrezende 
woestelingen - naar onze noestwerkende kontreien om de oogsten te roven en onze blozende 
maagden te ontbloten en te verkrachten en verdwenen weer met de noorderzon onder het 
mom van “liberté, égalité, fraternité”.  
Een soort universeel broederschap dat allerminst wederkerig was.  
Enfin, om een lang verhaal kort te maken, het kollektieve geheugen dat in de ongeboren geest 
van jeroom werd gestort, was niet bepaald onbevlekt.  
 
Het jaar 1880 begint met een hemel die maar niet uitgeregend raakt.  
Na tien dagen zijn de ijzer en alle beken gezwollen en lopen over.  
Zo ook de buik van barbara dehaeck, pius cesars vrouw. Ze heeft al enige expertise want ze 
heeft al achille en Elisa ter wereld gebracht en gebaard, die alle twee zijn blijven leven -
goddank.  
Nu op de 11de januari 1880 perst ze na urenlange pijnlijke weeën een ventje uit haar buik  
recht in de armen van de kraamvrouw.  het schreeuwt erbarmelijk  en krijst als een gekeelde 
big en het ziet blauw en rood en paars tegelijk.  
de kraamvrouw legt het ventje in de armen van barbara die het met een blik vol tedere liefde 
toereikt aan pius cesar. Deze beziet het schreeuwlelijke hoopje bloot purperen vlees, dat zopas 
“gleed uit haar gekartelde spleet”, zoals de dichter in hem het zo treffend verwoordt en 
spreekt tot barbara: “vrouwe, dit wordt een doop uit nood, een nooddoop,”. 
Waarop barbara hem vraagt “hoe zal hij heten?”  
en pius cesar plechtig zegt: “jeroom is zijn naam.”  
Terwijl hij met de blote kleine naar buiten gaat valt de regen met bakken uit de hemel, alsof 
men hen van boven zegenen wil.  
Éénmaal loopt hij met het tierende kind rond de messing waaruit kwalijke zwaveldampen 
opstijgen. Die hebben een verdovende werking op de stuipen waarin het kind ligt te krijsen, 
en wanneer pius cesar druipend binnen komt is het kind nog slechts aan het snikken terwijl de 
kleur van zijn vel langzaam roze wordt.  
Barbara brengt jeroom aan haar borst die zijn eerste dorst lest. En weldra slaapt hij als een 
roos in de armen van zijn moeder. Pius slaat zijn ene arm beschermend om hen beide en komt 
ook tot rust.  



De twee andere kinderen slapen bij de kraamvrouw op de voute. Hoera, een broertje erbij! 
 
Bij het krieken van de volgende ochtend is het gestopt met regenen en de wind is naar het 
noorden gedraaid. Het is gemeen koud als pius cesar naar de pastorie van proven trekt.  
De pastoor trakteert met zelf onder zijn soutane al brevierend geblauwde eau de vie in de 
gesuikerde koffie met een wolkje melk en pius cesar vertelt in geuren en in kleuren over zijn 
nooddoop na de haast fataal afgelopen geboorte.  
De pastoor herhaalt vraag 370 uit de mechelse catechismus: “wie is de bedienaar van het 
doopsel?”  
pius cesar antwoordt: “de gewone bedienaar van het doopsel is de priester, maar in nood mag 
en moet iedereen dopen.”  
En het antwoord op vraag 371 “met welk water moet men dopen?” weet pius cesar ook van 
buiten: “bij gebrek aan gewijd water, moet men dopen met echt en natuurlijk water, zoals 
putwater, fonteinwater, regenwater, rivierwater, zeewater.” “en”, vraagt pius cesar schalks 
“zou ijzerwater ook mogen?” 
 

 
 

Boten schuiven aan om gelost te worden aan de kade. Kade, nou ja. 

 
De pastoor schenkt nog eens bij en ze stappen op naar het stadhuis waar de geboorte-akte 
wordt opgemaakt. Pius cesar vraagt de pastoor nog hoeveel het kost om een nooddoop toe te 
laten.  
Elke avond een Onzevader en een Weesgegroet en ik ben al kontent. En als de kleine blijft 
leven moet de moeder hem volgende zomer toch eens komen tonen voor de zalving met de 
heilige olie. En als ge dan een vers geslacht kippetje zoudt meebrengen, dan zou ik dat niet 
refuseren. 
 
Broer achille en zus Elisa zijn twee en drie jaar oud wanneer jeroom geboren wordt.  



In de komende vijf jaar worden nog drie zussen geboren, Marie thérèse in 1881, rachel Marie 
in 1882 en hélène Marie in 1885.  
Ze wonen in de roesbruggestraat 25 te proven in het laatste huis grondgebied proven.  
De geburen zijn roesbruggenaars. Ze blijven er wonen tot 1892 en verhuizen dan naar de 
crombekestraat 34 te roesbrugge.  
Pius cesar is van landbouwwerker nu vischverkoper geworden.  
Als ze niet spelen met hun zusjes mogen pius cesar en achille met de viskar van hun vader 
mee. Hij verkoopt verse mosselen en haring als er aanvoer is maar altijd gezouten moluwe en 
andere gepekelde of gerookte vis.  
Maar eerst gaan ze elke dag naar de gemeenteschool waar ze leren lezen en schrijven en 
cijferen. 
 

 
 

De gemeentelijke jongensschool van roesbrugge. 

 
Ze worden ook ingewijd in de gewijde geschiedenis en doen hun eerst en hun plechtige 
communie. Ze zijn wervende leden van de eucharistische kruistocht.   
Een blauwe maandag is jeroom ook misdienaar, maar achille is strenger voor zichzelf en 
houdt het langer vol. Ze zijn ook lid van de heilig hartebond.  
Als ze tijd over hebben moeten ze gras en klaver gaan snijden in de grachten voor de konijnen 
die ze in hokken kweken in de tuin.  
Ze leggen hun pukkels (fuiken) in de heidebeek en vangen aleens een rat of een paling of wat 
witvis. En met fred de fichau gaan ze in de konijnepijpen op hazen jagen.  
Ook dat levert soms een extra rantsoen op. Ze plukken in juli de rijpe tabaksbladeren in hun 
tuin en naaien ze op koorden die ze dan te drogen hangen.  
Ze oogsten de maïs en drogen de kolven waaruit ze op avonden in de winter de korrels duwen 
die ze voeren voor de kippen.  



Ze lopen mee met de stootkar van de scharesliep. Ze gaan  in de zomer zangen, dan rapen ze 
het overschot van de graanoogst op het veld op. Ze moeten de vondst of de vangst gaan tonen 
op het boerhof en als de boer zijn fiat geeft, dan krijgen ze het mee.  
En als ze hiervan moe zijn, dan laten ze een zelfgemaakte draak op. Ze vieren het touw tot het 
op is en de vlieger met zijn staart tegen de hemel  staat te blinken in de zon. 
Of ze dollen wat met een tol. 
 
Maar het liefst hangen ze bij de brug over de dode ijzer en de loskaaien rond. Platte boten,  
bijlanders, varen binnen en brengen een bont allegaartje aan schippers mee die in afwachting 
dat de vracht is gelost en een nieuwe ingeslagen in de cafés wat tering doen en nieuws 
brengen dat ze onderweg hebben gehoord.  
 

 
  
Rechts onder de brug de dode ijzer waar de boten in draaien als ze van roesbrugge wegvaren. 

 
Als ze terugvaren richting nieuwpoort draaien ze achterwaarts de dode ijzerarm binnen en dan 
naar links vooruit. 
 De lading is zeer divers en gaat van dennestammen waarmee de poperingse boeren hun 
hoppevelden mee optuigen tot een lading kalk voor de kalkovens.  
Verder ook nog voedingswaren, verse vis,  steenkool, meststoffen en timmerhout. Er worden 
bakstenen, gebluste kalk, bier in tonnen en in flessen en soms ook granen en aardappelen 
uitgevoerd.  
Hoe verplaatst men zichzelf of een vracht in die tijd? Het is nog wat te vroeg voor fiets en 
auto.  
De wegen zijn onverhard en in de winter zijn de vele putten gevuld met slijk.  



Maar de postkoets vervoert pakjes en brieven en in beperkte mate ook reizigers. De trein rijdt 
al van 1835 op de grote lijnen maar komt in het binnenland traag op  
gang. De waterweg is de goedkoopste verbinding maar is eerder dun gezaaid.   
 
 

 
 

Treinstation in Roesbrugge, maar niet dat van de Wayenburg. Molenwal of Provense weg? 

 
1900 nadert en de speeltijd is voorbij.  
Achille vertrekt het eerst naar de gendarmeschool in tervuren in 1900. 
 Dit is ook voor jérome een speciaal jaar. Hij is dan 20 en behoort tot de militielichting 1900. 
Hij wordt eruit geloot, de gelukzak.  
Maar thuis hebben ze het niet al te breed en jeroom neemt toch dienst als premievrijwilliger. 
Een rijkeluiszoontje kan op die manier zijn dienst uitkopen.  
In jeroom zijn militieregister lezen we: “le 27 mars 1900 engagé au 14ème de ligne (liège) 
comme volontaire avec prime.”  
In zijn stamboekdossier staat een “extrait du registre matricule”. Hij krijgt het nr. 18613.  
 
Jeroom is 1m 64 groot. Zijn vorig beroep is domestique . zijn aangezicht is ovaal met een 
hoog voorhoofd, haren en ogen zijn bruin, hij heeft een “bouche moyenne”, een “nez 
ordinaire” en een ronde kin.  
Ook hier lezen we dat hij “le 27 mars 1900 engagé comme volontaire avec prime pour un 
terme de milice prenant cours le 1er octobre 1900.”  
Hij is soldaat 2de klasse bij het 14de linieregiment te luik, 2de bataljon, 3de compagnie, voor een 
termijn van 28 maanden.  
Die is beëindigd wanneer hij op 30 juli 1902 in langdurig verlof gaat naar de crombekestraat 
in roesbrugge.  
Hij wordt nog twee keer opgeroepen voor een kampperiode, nl. van 15.06.1903 tot 
25.07.1903 en van 09.06.1904 tot 07.07.1904. uiteindelijk wordt hij op 1 oktober 1908 “in de 
reserve geschikt (voor militieverplichtingen)”.  
Tot zover zijn militaire carrière in vredestijd. 



 
 
Opmerkelijk dat jeroom in zijn diensttijd twee keer gestraft is om “s’être présenté dans les 
rangs pour l’exercice avec le pantalon malpropre et déchiré;”  
Deze inbreuk wordt vastgesteld door een “capitaine commandant la compagnie”.  
De straf is “5 jours d’arrêt dans le quartier”.   
De pennenlikker van dienst op 27 juni 1902 voegt er met enig genoegen aan toe (récidive). 
Voor de rest rijdt hij een foutloos parcours en zal zelfs de groote oorlog overleven. Tragische 
ironie … 
 
Maar ondertussen is er heel wat gefeest. Zus Elisa Marie trouwt in 1899 met de houtzager 
achiel wullus. Ze gaan vlakbij wonen in de crombekestraat 21. In hun huis zal jeroom 10 jaar 
later zijn laatste adem  uitblazen. Ze krijgen drie kinderen: André in 1899, gabriëlle in 1900 
en ferdinande in 1906.  



 

Den Trekzak 
 
En nu moet ik hier een parenthèse inlassen want een groot geheim heb ik nog niet 
verklapt. De broer van jeroom zijn moeder, barbara, noemde sanderius en was een smid.  
Jeroom was graag en veel in de smidse van sanderius te vinden en aangezien hij jonkman was 
gebleven stelde hij de bezoekjes van zijn neefje erg op prijs.  
Sanderius woonde op de Hooge Seine in Beveren, een gehucht met een bedenkelijke 
reputatie.  
 
Dat is hier nu van minder belang en daarom ga ik dat nu in het midden laten maar ik zou er 
urenlang over bezig kunnen zijn dat ze in de geuzentijd de pastoor van houtkerke urenlang 
aan de tortuur hebben onderworpen voordat de hageprekers hem met drie man verworgd 
hebben, en dat was geen schoon zicht.  
Maar sanderius die altijd stonk naar pek en de staart van de duivel kon zo mooi vertellen over 
smidje smee dat jeroom er telkens weer naar vroeg. En dan zette sanderius zich en zijn gezicht 
flakkerde rood van het vuur dat hij altijd moest onderhouden omdat er onverwacht een 
edelman te paard aan zijn deur kon kloppen met een paard dat beslegen moest worden.  
Jeroom kraaide van de pret als de duivels op bevel van lucifer allemaal in de portemonnee van 
smidje smee kropen en deze hem op het aambeeld legde en er genadeloos met zijn voorhamer 
op klopte tot ze om genade smeekten en smidje smee het perkament terugkreeg waarmee hij 
eerst zijn ziel had verkocht aan de duivel.  
Maar sanderius kwam te sterven en jeroom ging nog eens snuisteren in de smidse en vond er 
in een hoek onder jutezakken verborgen een soort blaasbalg waar een vreemd geluid uit kwam 

als hij hem oppakte. Hij nam de balg mee naar huis 
en toonde hem aan barbara zijn moeder. Die zei: “ge 
moogt hem hebben, ventje anders verkopen we hem 
voor oud ijzer.”  
Jeroom luisterde veel naar het kwinkelieren der 
vogelen en floot de deuntjes feilloos na.  
Maar de balg tot leven blazen lukte hem niet.  
Tot zijn vader zei dat het een trekzak was. In het 
leger had hij een maat dragonder van de cavalerie 
waar jeroom stalknecht was want aan schieten had 
hij een broertje dood en er waren ook altijd fusieken 
tekort.  
Die maat heeft  jeroom geleerd dat je aan de trekzak 
moest trekken in plaats van erin te blaz  en, het 
woord spreekt toch voor zich. en weldra speelde hij 
walsen als een echte. 

 
In het weekend belandde jeroom wel eens in  café –cabaret “à la ville de sébastopol” in 
de crombekestraat om een partij te manillen of te meulewallen.   
In zo’n etablissement mocht er muziek gespeeld worden en mochten beide geslachten zich 
verenigen in een dans , op voorwaarde dat de blaffeturen toe waren en  de deuren dicht.  
Men moest er een vergunning voor krijgen van de gemeenteraad.  
Deze voorzorgsmaatregel was nodig om de zedenverwildering te beteugelen.  
Waar beide geslachten zich rond bier vermengden werd al eens een mes getrokken en vloeide  
er soms bloed.  



En daar kwam jeroom achiel compernolle tegen, die er vaste speelman was en een echte 
accordeon had. Ze raakten aan de klap en jeroom zei dat hij  een trekzak had.  
Wel ene met minder knopkes en registers dan de accordeon van achiel, maar hij kon toch 
walsen.  
Op een keer zei achiel: “jeroom breng naaste weke uw trekzak mee en ik zal u de schoonste 
wals leren spelen. Welke het is dat verklap ik nog niet, maar als ge die kunt spelen, dan vallen 
alle vrouwen voor u. jeroom, voor wie nog niet al te veel vrouwen waren gevallen liet het zich 
geen twee keer zeggen en was present op de afspraak.  
 

 
. 
Café-cabaret  estaminet“à la ville de sébastopol” gelegen in de crombekestraat aan de hoek 
van de lindestraat. Tijdens de krimoorlog viel sebastopol na een belegering van net geen jaar 

in 1855 door franse en britse troepen. Na de vrede van parijs werd sebastopol weer russisch. 

 
En toen leerde achiel aan jeroom de vingerzetting voor een allergevoeligste deun, “sous les 
ponts de paris”. En jeroom apetrots natuurlijk.  
We gaan zorgen voor een proper repertoire, zei achiel, en dan moogt ge eens een zaterdag in 
mijn plaats spelen, want mijn vrouw zegt de laatste tijd dat ik nooit meer thuis ben en daar 
komen gegarandeerd vodden van.  



En jeroom nam alles wat achiel hem leerde vliegensvlug op en op een schone zaterdagse 
septemberavond, kermisavond in roesbrugge was het jeroom zijn feestelijke toer. 
 En de lezer voelt me op mijn kousevoeten afkomen, want die avond was er een meisje van de 
lindestraat in de oosthoek van 19 jaar dat haar mooiste gebloemde kleedje van de kapstok 
haalde om het rond haar tenger lichaam te draperen.  
Haar moeder spelde er nog een broche op en kamde heur haar waar ze nog rap een bloem in 
stak, een schone witte reine lelie.  
Ik voel me als een versierde kerstboom, zei romanie dever, want zo noemde zij.  
Zot gat, plaagde haar moeder, en blijf weg van de kalchie in beveren, want daar loopt met de 
kermis altijd raar volk rond, ik ga geen namen noemen, maar ge weet wat ik bedoel.  
Maak u geen zorgen, zei romanie, ik ga met mijn beste vriendin blanche props, we hebben 
afgesproken aan alexanders molen.  
Daar wachtte romanie en bleef maar wachten tot blanche plots kwam aangelopen. “awel”, zei 
romanie, “ge laat gij me wel al tien minuten wachten, we hadden toch om zevenen 
afgesproken, blanche?”  
“ik dacht dat het bij leenhouders molen was. Ik kom van de molenwal,” lachte blanche, toen 
ze romanie vol ongeduld zag wachten.  
Beiden proestten het nu uit. “ge hebt nu al een slag van de molen gekregen”, zei romanie “dat 
belooft.”    
 

 
 
Leenhouders molen stond al vanaf 1520 op de molenwal nabij de grens met proven. In 1921 

werd de molen afgebroken en in bikschote terug opgericht waar hij tot op vandaag nog 

molenwiekt. 

 
Die avond in de sébastopol was er één om nooit meer te vergeten. Jeroom was al aan ’t spelen 
toen romanie met blanche binnekwam. Ze vonden nog een plaatsje vlakbij de speelman die 
trok en blies dat het een lieve lust was.  



De kannen bier gingen gul rond en weldra zongen en brulden de roesbruggenaars tegen 
jeroom zijn trekzak in. 
Djoos uttendoale kwam binnen met zijn jazz en placeerde hem tussen de meisjes en jeroom. 
Romanie siste: “nu zien we de speelman niet meer.” Maar daar trok de jazz van djoos zich 
niemendal van aan en rustig bonkte hij het ritme mee van de muziek.  
“oorverdovend”, schreeuwde blanche en ze trok romanie mee naar de hoek van de toog waar 
nog een vrij plaatsje was.  
Daar stond jerooms broer achille die met congé was van de gendarmerieschool wegens de 
kermis. Hij trakteerde de meisjes op een forte brune. Ze babbelden wat over koetjes en kalfjes 
en over de kwaliteiten van de speelman.  
Romanie en blanche kenden de verhaeghes van zien maar veel verder ging het niet.  
Toen zette jeroom “sous les ponts de paris”in. achille wou romanie ten dans vragen maar de 
meisjes zwierden al samen rond. Achille bekeek de zaal monkelend lurkend aan zijn pijp. 
Hij voelde zich al gendarm en een arm der wet die een oogje in het zeil moest houden.  
Maar  dat was wel een speciaal liedje dat hij nog nergens op een tingeltangel had gehoord. Hij 
moest straks eens aan zijn broer vragen van waar hij dat kende.  
En ondertussen braste men voort en naderde het de klok van twaalf en de muziek moest dan 
zwijgen terwijl het café nog openbleef.  
Jeroom bond de trekzak op zijn rug en kwam met djoos aan de toog staan. De baas vroeg wat 
ze dronken en jeroom gebaarde dat de baas dit ook aan zijn broer vroeg en aan het gezelschap 
van romanie en blanche.  
Vijf forte brunes klonk het in koor en het ijs was gebroken.  
Jeroom raakte met romanie aan de klap over de prijs van de patatten. Romanies vader had in 
zijn leven goed geboerd en bezat een propriëteit op de grens van stavele.  
Hij kweekte zelf zijn hoppe aan lange dennestammen waarmee hij de toegangsdreef naar zijn 
erf had beplant. Hij brouwde zelf zijn bier voor eigen gebruik dat hij “devers dreve” noemde.  
 
Jeroom polste of er nog een dagloner nodig was binnenkort en romanie had haar vader horen 
zeggen dat hij nog iemand vandoen had in oktober voor de bieten.  
Romanie beloofde het haar vader te vragen en jeroom zou muziek maken onder de schaft.  
Toen vroeg achille of er iemand nog goesting had voor ene om het af te leren op beveren 
kalchie. Jeroom was daar altijd voor te vinden en djoos ook, maar de meisjes twijfelden. 
Romanie hakte de knoop door: als ze meewaren met een gendarm en met een speelman en 
met een jazz, dan kon hen toch niks overkomen.  
En de stoet zette zich in beweging. Voorop djoos bonkend op de jazz die hij op zijn buik 
gebonden had. Dan de twee meisjes arm in arm zwierend en zwaaiend en lachend en kraaiend. 
Dan jeroom de speelman en de arm der wet in uniform sloot de rij.  
Toen ze aan de brug van de ijzer kwamen, zette jeroom “sous les ponts de paris” in en de 
meisjes vielen stil en djoos wreef over het vel van zijn trom en tokkelde met zijn vingers het 
ritme mee en ze bleven staan op de brug. De maan was in haar laatste kwartier en hing als een 
lijf vol lust achterover en er dreven grillige rimpelingen van maanlicht over het water. En 
ergens huilde een nachtuil. Precies of er onheil brak uit de lucht.  
 
Met een ferme slag op zijn jazz bracht djoos er de stemming weer in. ze waren nu op beveren 
kalchie waar ze het eerste het beste café binnen duikelden.  Ze hadden sjans want er was een 
gratis vat van pieter en cyrille feys. Ze dronken elk nog een paar forte brunes en togen toen 
huiswaarts.  
De fanfare van honger en dorst zette zich weer in beweging richting Wayenburg.  
En ik lees bij émile vanden bussche dat de betekenis van waeyenburg toponymisch is “lieu 
d’exécution des condamnés à mort”.  



Wat voor een macabere tragische ironie is me dat toch.  
Gaat het allemaal niet te plots te heftig? Laat Jeroom en Achille  de meisjes eerst maar veilig 
terug thuis brengen en laat ze maar bekomen van een nacht die hen nog lang zou heugen. 
Daarna zien we wel verder. 
 
De belle époque in roesbrugge was bijna gedaan. Maar eerst moesten jeroom en romanie nog 
trouwen. Ze kwamen dus in kennis tijdens het bietenseizoen. Romanie verstelde al eens een 
gescheurd hemd van haren jeroom op haar singer naaimasjien. En jeroom vrolijkte de 
schaften op.  

Ze trouwen dus in stavele op 28 oktober 

1903. De kerk van stavele lag dichterbij 
dan die van roesbrugge en boer dever 
telde graag zijn stappen en sprong nooit 
verder dan zijn stok lang was.  
En bovendien zei moeder dever, was de 
kerk van stavele van een veel bevallerige 
sierlijkheid dan die rots van roesbrugge. 
 
Neogotische hallekerk van stavele. 

 
Voor haar dochter en haar ventje was 
niets schoon genoeg. En was me dat een 
feest met alles erop en eraan.  En de twee 
zusters van jeroom, rachel Marie en 
hélène Marie, die naar elsene verhuisd 
waren door toedoen van broer achille -  
ze dienden daar in rijke ménages –  
zoals er ook waren van roesbrugge die bij 
chi chi parisiennes gingen dienen - zeg 
maar het vuil werk gaan doen waarvoor 
ze in roesbrugge dikwijls hun neus 
ophaalden, maar dat goed betaalde, dat 
wel  
Die zusters waren ondertussen ook al 
getrouwd en kwamen met hun chéri 
feesten naar roesbrugge, wat schoon van 
hen was.  

En Marie-thérèse die in roesbrugge gebleven was en er getrouwd was met joseph séraphin 
depuydt was ook van de partij evenals Elise Marie natuurlijk met haren achiel wullus de 
houtzager en hun twee kindjes - André die al vijf jaar was en volgend jaar zijn eerste 
communie zou doen en gabriëlle een jaartje jonger.  
Ze liepen hand in hand voorop bij de bruidstoet en strooiden bloemblaadjes over de weg.  
Ik krijg er bijna tranen van in de ogen. 
 
 En ’s avonds kwam achiel compernolle met zijn vrouw en zijn trekzak en walste het feest op 
gang en toen kwam de bruidsdans en romanie liet zich door jeroom naar de dansvloer leiden 
an achiel zette sous les ponts de paris in, en die twee dansten die wals zo innig dat ook de 
laatste babbelaar stil viel en met open mond zijn ogen niet kon geloven.  
Het duurde geen nacht lang onder die parijse brug want achiel begreep dat hij wat mocht 
versnellen en de trouwers verdeelden nu hun contentement eerst jeroom die moeder dever 



ging halen en op pius cesar kwam een stralende romanie in haar zelf genaaide zwart-rode 
kleed, dat niet bij iedereen in de smaak viel. 
 Le rouge et le noir. Het klonk als een roman. De roman van romanie en van jeroom.  
En het feest duurde nog de ganse nacht voort. Meer dan een vond zijn weg niet meer in devers 
dreve. 
 

 
 
Zoals ge al weet is jeroom voor zijn laatste kamp nog een keer voor een maand naar liège 
gemoeten. En daarna begon het jonge koppel in hun nestje in de crombekestraat 20 aan de 
ooievaar te denken.  
Op 16 februari 1905 is het al prijs als richard wordt geboren die zijn hele lange leven lang op 
de wayenburg zal blijven wonen en mijn dooppeter werd.  
Ieder jaar ging hij met zijn vélo trouw naar de ijzerbedevaart in Diksmuide. En hij bekeek me 
soms vanonder zijn borstels van wenkbrauwen met een rare tinteling in zijn ogen alsof hij me 
een geheim wou verklappen waar hij de woorden niet voor vond.  
En ik vroeg na ons wekelijks bezoek in het volkswagentje met de 2 achterruiten in de jaren 50 
van de vorige eeuw, ik vroeg na zo een bezoek soms aan mijn moeder waarom nonkel sjaar 
zich weer eens zo had opgewonden als het over politiek ging en dan altijd een paar keer 
retorisch herhaalde “dat is toch ook niet zjuste, Maria?”, en dan antwoordde mijn moeder dat 
hij dat niet moest doen, dat tante gaby, nonkel sjaar zijn vrouw, haar verteld had dat hij al een 
paar keer naar de dokter was geweest voor zijn hart.  
En ze verbood me dan vragen te stellen, want ik wilde wel eens weten wat er met opa jeroom 
was gebeurd. Had ik daar geen recht van weten op misschien?  
En soms liet mijn moeder dan iets los, zoals dat het schoon moet geweest zijn, dat rood dat 
zijn weg zocht uit opa jeroom zijn hart in die witte sneeuw,  
en dat de moordenaar schreeuwde met het bloedend mes in zijn hand “dedju, nu heb ik de 
verkeerde gestoken” en dat ge daar vet mee zijt  
en hoe de andere drinkebroers in de nacht waren verdwenen en mijn oma romanie er een 
versje bij verzonnen had dat mijn moeder als een mantra maar bleef herhalen alsof ze het in 
mijn oren wilde verknopen 



 “die goan lopen zien vul, en die bluft stoan is den ul”.  
 
En met wat ik nu weet is dat moment op de brug over de ijzer als opa jeroom er als bijna een 
treurmars sous les ponts de paris inzet in die kermisnacht waarin hij in kennis komt met zijn 
latere vrouw romanie, en hoe de maan daar hangt als een slet en het huilen van die uil en de 
rimpeling van die lichtschichten in de ijzer,  
met wat ik nu weet zie ik opa jeroom in die besneeuwde nacht staan wachten op zijn lugubere 
moordenaar. En, voegde mijn moeder er telkens weer aan toe, de moordenaar heeft geen twee 
jaar in het gevang gezeten omdat de burgemeester van roesbrugge zijn hand boven zijn hoofd 
hield.  
Ik dacht eerst dat die brouwer een toverdrank gegeven had aan de moordenaar die daardoor 
uit het gevang kon onzichtbaar ontsnappen.  
Maar nee, gij dromer, zei mijn moeder dan, het is allemaal de schuld van de politiek en ge 
kunt zien dat ge u daar nooit mee bezig houdt. Opa jeroom kon het ook niet laten.  
En om af te sluiten en om mijn verhitte verbeelding wat te bedaren, vertelde ze toen ook die 
schone kant van opa jeroom zijn leven, dat hij een speelman was die om den brode ook de 
cabarets afschuimde.  
Maar een dronkenlap was hij niet, wat hij hiermee verdiende telde hij uit in romanies handen 
die er stof voor kinderkleertjes mee kocht. Met haar singer naaimasjien.  
En zo zijn we nu weer bij de kindjes.  
Met al mijn uitweidingen, ik laat me iedere keer weer gaan. Maar het is nodig voor de 
vertelling. De verteller die ik ben moet af en toe zijn licht laten schijnen over de donkere 
kanten van wat hij vertelt. En nu vertellen we verder. 
 

 
 

“Sanders molen is omgewaaid” het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje en iedereen 

wil mee op de foto. Op de achtergrond de kerk van roesbrugge. Alexanders molen stond op de 

oosthoek, niet ver van de estaminet à la ville de sébastopol. Na de verwoesting werd hij nooit 

heropgebouwd maar direkt vervangen door een stoommaalderij. 

 



Twee maand nadat richard geboren is, op 14 april 1905, stuikt alexanders molen, waar 
romanie en blanche een paar jaar eerder hadden afgesproken, in mekaar ten gevolge van een 
stormdraaiwind. De molen was in vollen draai en bewerking. De mulder die de zoon was, 
theophile, bevond zich in den molen en is ongedeerd uit den val gekomen.de molen is niet 
herbouwd maar door een stoommaalderij vervangen.  
Richard krijgt er een jaar later al een zusje bertha rosalie bij. 
Als ze 15 maanden is overlijdt ze en jeroom doet de aangifte samen met cesar butaye, de 
veldwachter brigadier, die zijn buurman is.  
Bertha is geboren in roesbrugge toen jeroom nog in de crombekestraat woonde maar in maart 
1907 zijn ze naar de molenwal 4 verhuisd wat dus proven is. 
 
Vier maand later in oktober  1907 bevalt romanie van gaston alphonse die in januari 1908 
naar de hemel vaart.  
Nu duurt het tot maart 1909 eer gerard emeri het levenslicht ziet en hij zal het tot mei 1910 
hier uithouden en dan sterven.  
Maar de volgende, georges die op 6 mei 1911 te proven geboren wordt - zal 81 worden en als 
kettingroker in veurne sterven.  
Misschien rentenierde hij als beenhouwer, ik heb het nooit aan iemand gevraagd, maar hij 
kwam soms bij ons thuis en ik herinner me zijn geel berookte vingers. Hij stak de ene sigaret 
met de andere aan, een genot dat ik ook nastreef.  
Hij leefde gescheiden van zijn eerste vrouw en was met een nieuwe vlam getrouwd.  
Hij noemde ons moeder “mietje” en was zeer joviaal.  
En dan is er ook nog firmin geboren in april 1912. In september van datzelfde jaar is hij al 
gestorven en jeroom gaf het op het stadhuis van proven aan samen met zijn broer achille die 
toen gendarm in cruyshouthem was.  
Van de zes die romanie voor de oorlog baarde binnen een tijdspanne van zeven jaar waren er 
twee in leven gebleven die in de tachtig zouden worden en die twee wereldoorlogen en één 
pandemie, de spaanse griep van 1918 zouden overleven.  
 
De belle époque begint ranzig te smaken als er in serajevo een kroonprins wordt neergeknald. 
we zijn aan de vooravond van de groote oorlog gekomen en van al de dodelijke gruwel die hij 
met zich bracht en waarover Jacques Brel in 1977 zou zingen:  
 
                                         JAURES 
QUELLE VIE ONT EU NOS GRAND-PARENTS, ENTRE L’ABSINTHE ET LES 
GRAND-MESSES, ILS ETAIENT VIEUX AVANT QUE D’ETRE, QUINZE HEURES 
PAR JOUR LE CORPS EN LAISSE, LAISSENT AU VISAGE UN TEINT DE CENDRES. 
SI PAR MALHEUR ILS SURVIVAIENT, C’ETAIT  POUR PARTIR A LA GUERRE, 
C’ETAIT POUR FINIR A LA GUERRE. POURQUOI ONT-ILS TUE JAURES? 
 
 
Geraadpleegd werk 
Verpaalen john molens in het hoppeland, koksijde, de klaproos, 1997, 175 p. 
De ijzerbode, 05.05.2006 op basis van de kronieken van e. vandermeulen 
Blondeau Roger-a. en schoonaert guideo, roesbrugge-haringe in woord & beeld, roesbrugge, 
schoonaert, 1998, 251 p. 
Eigen postkaartencollectie 
Familiearchief   
 



 
       
De enige foto in het familiearchief van begin 20ste eeuw met reden tot feesten, hoewel dit van 
de gezichten niet direct af te lezen is. het is de trouwfoto van richard verhaeghe, 
oudste zoon van opa jeroom die toen al tien jaar geleden vermoord werd.  
De foto is van 1929. De juiste datum waarop hij met gabriëlle vandevoorde trouwt is me niet 
bekend, maar  dat is nu niet zo belangrijk.  
Voor de volwassenen zitten vier kinderen. Ik begin met mijn moeder, Maria Verhaeghe, toen 
negen jaar oud, en jongste kind van opa jeroom zit tweede van links. Mijn moeder zit er wat 
gelaten bij. Er loopt een rank van bloemen over de kinderen hun schoot.  
De twee rechts van mijn moeder herken ik niet, maar die aan de linkerkant is nonkel gaston, 
broer van mijn moeder geboren in 1917.  
In oorlogstijd dus, van een vader die volgens de geboorteakte al twee jaar in holland gevangen 
zit. Het koekoeksjong van de familie dat heel zijn leven uitgesproken Franssprekend was. 
Nonkel gaston ging naar de lagere school in steenvoorde.  
Zijn vader, waarschijnlijk een Frans soldaat of onderofficier, was door oma romanie op zijn 
plicht gewezen en nam de opvoeding voor zijn rekening.  
Nonkel gaston werd douanier en ging wonen met  de waalse tante irène in warneton.  
Wij hadden sporadisch met onze cousins en cousines kontakt. Een paar jaar geleden fietste ik 
nog naar ploegsteert,  waar bernard verhaeghe woont, de beeldhouwer van de familie. 
Daarachter de rij der gezetenen.  
De volwassen mensen. Pal achter mijn moeder zit haar broer, nonkel richard en feestvarken 
van dienst. Hij trouwt met  gabriëlle vandevoorde die links naast hem zit. En rechts van 
nonkel sjaar zit zijn moeder, oma romanie, die het precies niet echt ziet zitten.  
Richard is nog tien jaar bij haar gebleven. Hij  is ondertussen ook al 24 jaar. Hij vliegt uit met 
tante gaby en zijn vrijgekomen plaats is al besproken door edmond rosselle, die op de eerste 
rij zit tweede van rechts. Edmond leeft  nog gelukkig tot 1951 met romanie die er in 1956 ook 
de brui aan geeft. Voorts ken ik niemand van de foto, behalve op de tweede rij gans rechts zit 



een nonkel van ons moeder en vader van irma dever die nu nog in het wvt olv te poperinge 
leeft.  
En ik vergat tenslotte nog haast nonkel georges, broer van mijn moeder, met doorrookte 
vingers, toen in de fleur van zijn leven stralend tussen twee bloemen, op de bovenste rij 
tweede van rechts.  
Waarschijnlijk zusters van tante gaby, zo op het zicht.  
 

   
 
Richard verhaeghe in Aktie bij het schapen scheren op de hoevefeesten in roesbrugge in 1979. 
Richard is doende in lichtblauwe pull. Rik Deschrevel kijkt toe in traditionele klederdracht.  
.  



 

Poperinge verbeeldt  
 

 
 
Op 27 juni 1954 herdacht Poperinge de 475e verjaardag van het 'groot mirakel'. Op de Grote 
Markt werd er 's morgens in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders een 
pontificale hoogmis gevierd. Tezelfdertijd vond er een Mariale volkskunsttentoonstelling 
plaats. In de namiddag was er nog een jubelommegang en 's avonds, als apotheose, een 
massaspel op de Grote Markt. Het hele relaas van de festiviteiten verscheen op 3 juli 1954 in 
Het Wekelijks Nieuws. 
(Foto uit collectie beeldbankvrijwilliger Luc 
Ferrand) 
 
 
 



 

Lied uit de verzameling van Fabien Goussey – Achille Coppenolle  
 



 

De Pottestraatmolen – Deel 6 – G. Vandermarliere & J.Destailleur 
 
1700 – Ommestelling  
 
In de ommestellingen van 1700 tot en met 1704 kome we Jacques Scherrier tegen.  

 
 

 
 
Het volgende extract van de proostdij, betreft de jaren 1701 – 1702 – 1703 en 1704. In 

verband met de Potterstraatmolen wordt nu zeker Jacques Scherrier de jongere genoemd.  

 

13 juni 1705 – Het sterfhuis van Pieternelle Kiecken en de Pottestraatmolen - 
Weezerie – SAP 512  
 
Aen mijn heeren 
Mijne heeren burghmeesters ende schepenen der stede ende jurisdictie van Poperinghe als 
oppervooghden van weezen onder hemlieden resorteerende 
Supplierende verthoont reverentelick Jacques Scherrier filius Jacques, weduwaere ende 
blijver ten sterfhuyse van Pieternelle Kiecken, de dochter Frans, 
hoe hij in plaetse van staet te maecken ten selven sterfhuise, hy heeft ghemaeckt een accoort 
met Adriaen Scherrier, vooght van sijne seven kynderen, ghewonnen in wettelycken 
huywelicke met de selve Pieternelle Kiecken,  
Bij welck accoort hij de zelve kynderen moet volghen te weeseghelde de somme van 
veerthien ponden grooten vlaems 
Bovendien behouden sij in proprieteyt hemlieden parten van de erfven, meulen ende 

edifitien van de Pottestraetmeulen ghelick hun incomt  bij den doot van hemlieden voorseyde 
moeder 
Welcke somme den verthoonder presenteert te verclaeren te wesen het  uytterste dat aende 
voorseyde weesen can toecommen, alles breeder ghelick bij den accoorde van den 7de

 mey 

1705 hier annecx is gheseyt 
Nemaer alsoo t’selve accoort niet en can subsisteeren tensij met prealable octroy van ulieden, 
mijne voornoemde heeren, oorsaecke waerom den verthoonder hem keert tot de zelve  
Ootmoedelick biddende ghelieve ghedient te zijn van te considereren de premisen deser ende 
inghevolghe dier te willen approberen het selve accoort, verleenende ten dien effecte octroy in 
forma  
Welcken doende etc onderteeckent Raulé 



 
Appostille 
Zij hier neven ghevoeght de balance van goet ende quat,  omme de zelve ghesien ende ghe-
examineert gheordonneert te worden naer behooren 
Actum incamer desen 13

de
 juny 1705 

Toorconde ende onderteekent Leleigeois 
Onder correcite  
Den suppliant bedanckt ulieden mijnne voornoemde heeren  van de voorschreven appostille 
ende omme aen de selve te voldoen, heeft hier nevens ghevoeght eene declaratie maekende de 
versochte ballance  van goet ende quaet met belofte van de selve onder bodt te affirmeren 
deugdelick ende waerachtich te zijne 
Tenderende bij dies ten voorderen bij den teneur van de requeste twelcke doende etc. 
onderteekent Bouchout 
 
Ander appostille 
De wet als oppervooghden van alle weesen onder hun ghebiedt resorterende, ghesien 
hebbende ende gheexamineert de ballance hier a&nnex approbeert het accoort in zijn vorme 
ende inhouden mits bijden suppliant verseekerende de veerthien ponden grooten vlaemsch, 
weese pennynghen bij hem belooft te volghe naer costuyme 
Actum in cdamer desen 3de

 februarius 1707 toorconde als greffier ende onderteeckent 
Leliegeois  
 
Alsoo Jacques Scherrier filius Jacques ghewonnen bij Joanna Verhaeghe filia Nicolais 
weduwaere gheworden ten sterfhuyse van Pieternelle Kiecken, de dochter Franchoys, wiens 
moeder was Janneken Metsu filia Adriaen,  
zynne huysvrouwe overledene ceursuster van Poperynghe opden 26

ste
 decembre 1704 

zaeligher memoirie in wiens sterffhuyse den selven Scherrier verobligiert is staet te maecken 
den welcken heeft ghemaeckt eene ballance van goet ende quaet ende allen gheconsidereert 
ende ghecalculeert, verclaert geene baete te vinden voor zijnne seven kynderen, ter cause van 
de menichvuldighe lasten aen den selven sterfhuyse  
soo ist dat hy dies aengaende mits desen heeft veraccordeert met -  gheeden vooght van de 
selve seven kynderen ghewonnen met d’overledene-  
 in de maniere naerschreven,  
te weten dat zynne voornoemde kynderen sullen behouden in proprieteyt hemlieden parten 
van de erfve, meulen ende edificien van de Pottestraete meulen ghelick hen soude 
toecommen bij der dootvan hemlieden voorseyde moeder  
ende dat met ghelick partie van het capitael van de renten daerop gheaffecteert  
ende bovendien dat hij aende zelve kynderen zal volghen in ghelde de somme van veerthien 
ponden grooten vlaems eens suyver te weese ghelde  
waermede hij Scherrier ontlast soude blijfven van staete te macken  
ende ten voorderen blijven in alle baeten ende commeren van den sterfhuyse,  
mitsgaders de weesen ontlasten van alle aenspraeke –  
gheschiedende niet myn dit accoort op advies ende aggreatie van mijne heeren burghmeesters 
ende schepenen der stede van Poperinghe als oppervooghden van weesen onder hemlieden 
resortereende 
Actum desen sevensten meye duyst seven hondert vijve – 7 mei 1705  

Inde presentie van Jan Bartholomeus Raulé deelsman 
Toriconde ende onderteekent Jacques Scherrier ende J.B. Raulé  
 



Declaratie vant actif ende passief ten sterfhuyse van Pieternelle Kiecken overledene 
huysvrauwe van Jacques Scherrier soo volght 
Eerste den prijs van de meubelen  - 241 – 0 – 0  
Den prijs van de helft van de waeghen met de twee perden – 108 – 0 – 0  
D’helft vanden pershoop1 ende t’mersch 54 – 0 – 0  
D’inschulden bedraeghen bij calculatie 306 – 0 – 0  
Tsaemen 709 – 0 – 0  
 
Schulden ende lasten 
Alvooren jo. De wed. d’heer Jacques Cheys dheer end meester Jan Baptist Raulé met heer 
ende meester Charle Scherrier, hebben goet van verloop van rente over d’helft van dit 
sterfhuys 180 – 0 – 0  
De kynderen Jooris Hoornaert hebben goet 132 – 0 – 0  
Jan Vandenwynckel smidt heeft goet 24 – 0 – 0  
Den heere Canonmik van St. Jacobs tot Ipre heeft goet van lantspacht 24 – 0 – 0  
Meester Jan Bartholomeus Roens heeft goet van meulen pacht van de watourstraet meulen 36 
– 0 – 0  
Tsamen 396 – 0 – 0  
 
De eerweirdighe moeder van de penitenten tot Hontschote, Pieter Bierman ende ander 
particuliere persoonen hebben goet van ghemeen wynckelwaere, theire, pointynge als 
anderssins  192 – 0 – 0  
Tsaemen 588 – 0 – 0  
 
Compareerde den selven Jacques Scherrier den welken tot versekertheyt van de 
weesepenningen van sijne kynderen hiervooren gheroert heeft verbonden sijn persoone, goet 
present ende toecommende, ende specialick alle de gonne hem competeerende uyt crachte van 
dit accoort voorts het coopschat by hem gedaen van de Pottestraetmeulen ende het part van 
tlant inden Eeckhouck dat hij heeft ghedeelt bij der doot van Cathelyne syne halfve suster  
gelyck by costume is versocht  
Actum desen 4de

 februari 1711 ter presentie van de heer ende meester J.F. Huyghe 
bourghmaitre ende dheer Jacobus Melchior Lansweert schepen deser stede van Poperinghe 
voornoemd ende was onderteekent P.F. Huyghe ende M. Lansweert   
 
In teecken der waerheyt van tgonne voorschreven – hebbe dese onderteeckent omme te 
vallideren als bij de requeste breeder is gheseyt desen eersten 8bre 1705 
Toorconde ende was onderteeckent Jaecques Scherrier  
 
Met dit akkoord voorkomt Jacques Scherrier de jonge, dat zijn kinderen de molen gaan 

verdelen en deze uit de familie zou verdwijnen.  

Voor het jaar 1704 vinden we in de ommestellingen dan ook zijn naam terug. 

 
1704 – Ommestelling  
 
En ook voor de volgende jaren vinden we hem op de 

Potterstraatmolen 
 

                                                           
1 Pershoop = Opgestapelde hoppepalen  



 
 
1 oktober 1708 – Pottestraatmolen – SAP 405 – Renten – folio 77 
 
Enkele jaren later, dreigt er van de kant van de mede-eigenaars, de kinderen van Joris 

Hoornaert, een dreiging dat er toch een stuk van molen dient verkocht te worden.  

 

 
 
Compareerde voor burghmeesters ende schepenen der stede ende jurisdictie van Poperynghe 
in persoon Jooris Hoornaert ende Christine Claere filia Jaecques Harync synnen 
wettelicke huysvrauwe - ten naerschreven saecken van weghen den selven haeren man 
behoorelick ende thaeren dancke gheautoriseert -  
soo sy verclaerde –  
welcke comparanten bekennen deughdelyck schuldigh te wesen aen dheer Passchier Druant 
present ende accepterende over gheleenden gelde ende leverynghe van houdt by rekenynghe 
boven - alle betaelynghe ende leverynghe ghedaen tot daete deser - ter somme van twee 
hondert vierendertigh ponden vijf schelle parisis  
ende omme den acceptant behoorlick te versekeren de comparanten hebben verbonden ende 
verbynden by desen den helft van hondert roeden erfve ghemeene over de wederhelft met de 
suster vanden eersten comparant -  
maeckende deel van drie vierendeel lant daer den meulenwal vande Pottestraetmeulen op 
staet binnen dese jurisdictie ghemeene ten voorderen met Jaecques ende Christyne Claere 

Scherrier -  
abouterende van oosten de Pottestraet- de suytsyde Joseph van Cayseele ende het gasthuys 
deser stede - de haeghe half mede gaende - west d'heer Jan Baptist vande Goesteene - 
hebbende aldaer een erfachtighe dreve tot de Crombekestraete tusschen het lant vanden 
voornomden Goesteene ende vanden voorschreven gasthuyse ende van noorden tlant van 
meester Jan Petyt,-  
dit met de vijf deelen van twee en dertich van het huys ende coornwyntmeulen daer op 
staende -  
mitsgaeders de vijf deelen van achten veertich van eene scheure ghemeene soo voorseyt ende 
voorts van een hommelkeete aldaer ghebaudt, belast de gheheele erfve met seven ponden 
sestien schellynghen acht grooten vlaems gheldende in proffytte vande hoirs jo. Leonore 



Pours end met ses ponden grooten vlaemsch tsjaers in proffytte vande kynderen dheer Jacob 

Cheys ende reconnoissance als van ouden tyden sonder meer  
Item verbonden ter acceptatie als vooren de twee derde deelen van een half ghemet ... roeden 
hommelhof ghelegen inde Eeckhouck deser jurisdictie - paelende van oosten de 
Crombeekestraete - suyden Andries Houwet - van westen dheer Nicolais van Renynghe - heer 
van Voxvrie ende van noorden Jooris Baeteman 
Item verbynd nogh de vyer deelen van neghen van een erfve gheleghen in Sint Jans Cruyce 
binnen desen stede - aboutterende van oosten de cruyce - zuyden thuys ende erve van 
Francois Moeraert van westen de kynderen d'heer Jacqus de Langhe ende van noorden Jan de 
Byser - ende dat met vijf sesthienste vande huyse daer opstaende –  
omme by faulte van betaelynghe binnen de drie maenden de voornomde somme daer op te 
verhaelen by decrete mits versouckende indaeghyngh ende op een sondaghs kerckghebodt 
sonder voorder solemniteyten te moeten oorboiren –  
hebbende de comparanten beneffens den accpetant by eede verclaert dat dit verbandt 
gheschiet ter goeder trauwe ende niet om iemant tsyne te ontsteken  
Aldus ghedaen ende ghepasseert den eersten octobre seventhien honder achte ter presentie 
van d'heer Dirouart de la Mothe ende d'heer ende meester Pieter François  
Huyghe, burgmeesters mitsgaedees d'heeren ende meesters Pieter Mackeblyde, Dominicus 
Reyphins; Jan Baptist van Renynghe ende Jaecques Albertus Plaetevoet - schepenen  
Toirconde als greffier ende was onderteeckent Leliegieos  
 
De eigendom van Joris Hoornaert aan de molen wordt daardoor verder belast met een rente.  

Joris Hoornaert blijft blijkbaar financiële moeilijkheden hebben, en op de 13
de

 januari 1709 

besluit hij zijn part te verkopen.  

Er is weinig animo bij de mogelijke kopers voor een dergelijk ’deeltje’ molen en het valt dan 
ook niet te verbazen dat het part uiteindelijk naar Jacques Scherrier gaat.  

 
13 januari 1709 – Halmen – folio 264 – Pottestraatmolen  

 
Folio 264  
Actum ten halmdaeghe xiijde january 1709  
 
Compareerde Jooris Hoornaert ende Christyne Clare 

Harynck zyne huysvrauwe, Lodewyck Lauwers ende 

Joanne Hoornaert, zyne huysvrauwe, de zelve vrauwen ten naerschreven zaecke van weghen 
heurlieden mannen behoorelick gheauthoriseert – te kennen ghevende hoe dat zy te coopen 
ghestelt hadden ter haulche meestbiedende de naeste, hondert roeden erfve maeckende deel 
van drie vierendeel gheleghen inde Hamhoeck deser jurisdictie – ghemene ende onverdeelt 
met Jacques ende Christine Scherrier – die ’t surplus zyn hebbende – toedies de vyf 
zesthiensten deelen ghemene als vooren van eenen 

coornewyntmeulen den huyse, peirt ende coestal, 
daer opstaende,  
voorts de thien achtenveeritghste deelen ghemeen zoo voorseit is van eene scheure ende 
hoppekeete – appendentien ende dependentien  
metgaders alzulcke pachten als de vercoopers daerin zyn competerende,  
belast den gheheelen meulen, erfve ende edificien met twee distinctie renten,  
d’eene van eenen pond zesthien schellynghen acht guldens philippes by jaere ten proffycte 
van jo. Eleonore Pours  



ende d’ander van zes ponden grooten vlaemsch tsjaers in proffyte van d’heer Jacobus Cheys, 
nemaer alsoo alle de voorschreven goedynghen ghebleven zyn ande vercoopers voor den 
hoogsten instel, by hemlieden gheaen zonder voorder verhoogh,  
zoo ist dat dese voorschreven goedinghen vercocht t’hebben aen de voornoemde Jacques 

ende Christyne Scherrier, present ende accepterende  
voor xxiiij schele parisis te godspenninck –  
ter tafel de theire ghedaen inde instel ende apparenten overslagh -  
Thooftcleede twee oude pistolen voor svercoopers huysvrauwen  
ende van principalen coop de somme van veertigh ponden grooten vlams  
de voornoemde deelen, zoo die ghestaen ende gheleghen zyn, de coopers wel bekent ende 
daermede zy hun content zyn houdende,  
vry ende zuuver ghelt boven de deelen van de vercoopers inde voornoemde renten, die 
blyfven in capitale ende verloop scoopers laste zonder payement –  
de heerelicke renten indien tvercochte daermede belast waere zyn van ghelicke in capitael ten 
laste vande coopers midts by de vercoopers zuuverende dachterstellynghen totter erfe –  
 
Bovendien moeten de coopers oock betaelen boven de coopsomme de wetrechten, journeyen 
vande clercq, ende roupper, erfven ende onterfven ende int gheval de voornoemde 
coopsomme moet betaelt worden ghereet daerinnne d ecoopers syn ghedooghende volontaire 
condemnatie met wysdom executoir soo sy ghecondemneert zyn midts desen met ghelicke 
wysdom executoir dat soo sal blyfven niet tegenstaende verjaerthede, styl fote usantie ter 
contrarie –  
Hantslagh aen tvercochte goet metten erfve  
Dienvolghende zyn de vercoopers onterft ende de coopers ge-erft.  
 

7 januari 1711 – Vuile liedjes – Processen 1711  
 
Bij het pak processen van het jaar 1711 zit er een verhoor - in het frans opgesteld – over een 

bijzondere zaak, het zingen van een ‘vuil’ liedje van de drie koningen in de nacht van de 1
ste

 

op de tweede januari 1711. En aangezien er hier ook molenaarszonen een rol speelden, 

nemen we dit hier op.  

 
Informatie opgedaan door ons de heer en meester Pieter Makeblyde  en 
Chretien vanden Ameele, burghmeesters ende deken van de stad ende 
jurisdictie van Poperinghe  
met adjonctie van de heer Michiel Frans Leliegeois greffier op de vraag van de 
heer  Charles Bertin Butsel, causa officy van de ene kant  
Tegen Pieter Baeckeroot, zoon van Pieter, Charles Mauvault zoon van Gilles, Jacques 

Scherrier zoon van Jacques en Theodor Carton verdedigers  en beschuldigden van de  
andere kant  
 
Dit getuigenverhoor wordt dus gedaan door de twee burgemeesters van Poperinge, de 

burgemeester  van de wet en deze van de commune. Ze worden geassisteerd door de griffier 

Leliegeois en door de baljuw Buttsel. Deze laatste zit er ‘Causa officy’ of vanuit zijn functie 
als baljuw erbij.  

 



Op de 7de januari 1711  
Frans Demey zoon van Jan, werkman, 
woonende in de Eeckhoek van deze 
jurisdictie, parochie van Sint Bertins, 
oud 53 jaar of ongeveer,  
welke na de eed afgelegd te hebben, de 
waarheid te zeggen,  
getuigt dat op de dag van eergisteren de 
feiten uit de enqueste gebeurd zijn, en 
aangezien Frans Demey de franse taal 
niet machtig is, hebben we hem als tolk 
Jacques Vandegoesteene gegeven. 
Hij getuigt dat op de nacht van de eerste 
op de tweede januari, van het 
tegenwoordige jaar, tussen 12 en één 
uur, dat hij gezien heeft voor het huis 
van Frans Carpentier, de bode van de 

stad, in de Gasthuisstraat, Pieter Baeckeroot zoon van Pieter en Theodoor Carton, met een 
papieren ster met een licht in gemonteerd, die hij deed draaien, bij de deur van het gezegde 
huis,  zingende samen een onkuis en oneerbaar liedje waarvan hij zich niet alle woorden 
kan herinneren  degene die hij zich wel herinnert in het dialect – à tois - zijn: 
Wat willen wij met ons maeghdom maecken,  
consten wij aen een man gheraeken  –  
hij getuigt verder te weten dat in het gezegde huis aldaer twee meisjes wonen waar van er één 
bij is die recent bevallen is van een kind – naar hij gehoord heeft in de stad  - en hij heeft 
daarna gevraagd aan de groep, wetende de genoemde Baeckeroot, Theodoor Carton, en 
Charles Mavault, zoon van Gilles en Jacques Scherrier zoon van Jacques, of zij dat lied 
gecomponeerd hadden voor haar, en dat Willem Grootduyme die daar ook bij het huis was, 
daar op antwoordde :  
Dat neen, maar dat het  Marc Danneel was, die het meegebracht heeft uit Brussel,.  
De getuige stelt nog verder dat hij gisteren nog hetzelfde  aan Jacques Scherrier gevraagd 
heeft en dat deze daar op ook geantwoord heeft dat Danneel het lied meegebracht had uit 
Brussel.  
Verder stelt hij dat terwijl Baeckeroot en Carton bezigh waren het lied te zingen iemand  een 
pot met water van uit het venster van op de verdieping van het huis gesmeten heeft naar de 
zangers, waarmee deze persoon de ster raakte, zodat deze op de grond viel, en een moment 
later heeft de getuige een venster horen verbrijzelen van het gezegde huis, zonder te kunnen 
zeggen op welke manier dit gebeurd is aangezien hij op dat moment zich op meer dan een 
huis van het huis van Carpentier bevond.  
Hij zag echter dank zij het licht van de papieren ster en door het licht van de maan wat er voor 
het huis gebeurde. Aan het huis zag de geuige dat twee vierkanten van het venster gebroken 
waren. Boven aan het venster zag hij een meisje aan wie hij vroeg of zij gezien had wie 
gegooid had, waarop zij antwoorde, neen.  
 
De tweede getuige is Marie Francoise Carpentier, dochter van Frans, jonge dochter, 
woonende met haar vader in deze stad, Gasthuisstraat, parochie van Sint Bertin, oud 26 jaar of 
ongeveer,  
Na de eed afgelegd te hebben; getuigt zij dat het eergisteren was dat de aangehaalde feiten 
zich voorgedaan hebben,   



dat op de nacht van de eerste op de tweede januari van deze maand, tussen 12 en één uur 
s’nachts, Pieter Baeckeroot zoon van Pieter, Charles Mauvault zoon van Gilles, Jacques 
Scherrier, zoon van Jacques en Theodor Carton, zich vervoordert hebben om te komen voor 
het huis van haar vader, stadsbode,  
met een papieren ster waarin er een licht brandde, die ze lieten draaien bij de deur vn het 
gezegde huis, wat haar opviel in haar slaapkamer gezien de lichtschijn dat deze ster  in haar 
kamer viel  
Zij getuigt verder dat ze gehoord heeft Pieter Baeckeroot zoon van Pieter, Jacques Scherrier 
zoon van Jacques en Theodor de Coninck, dat zij een oneerbaar en onkuis lied zongen voor de 
deur van haar vader, en zij hierbij ook dacht Guilleaume Grootduyme te herkennen  die samen 
met de anderen zong, en deze volgde, waarbij ze aanneemt dat deze mannen dit lied zongen 
omdat haar zuster een kind gekregen heeft. 
Daarna heeft zij haar bed verlaten en is naar de deur gegaan, en toen ze de deur opende heeft 
zij Pieter Carpentier, Charles Mavault, Jacques Scherrier en Theodor Carton herkent en 
gezien dat er nog andere personen waren, die ze echter niet herkende, die ten andere toen zij 
de deur open deed, wegvluchtten, maar die toen ze de deur weer sloot, terug kwamen om 
verder te zingen, en waarvan ze niet kan zeggen, met hoeveel ze waren.  
Zij zongen in het vlaams:  
Wat willen wij met ons maeghdom maecken,   
konsten wij aen een man geraecken  
Daarna  is de getuige, toen ze zag dat de groep niet wilde vertrekken, naar boven gegaan en 
heeft een pot met water van uit het venster naar beneden gesmeten, zonder gezien te hebben 
waar dit gevallen is, omdat ze zich meteen terugtrok,  
en terwijl ze op de trap naar beneden liep, heeft ze gehoord, dat een van de venster gebroken 
werd, en een moment later hoorde ze een tweede venster sneuvelen, waarop ze terug naar 
boven is gelopen, waar ze de vier genoemden nog altijd voor de  deur zag staan.  
Later hebben deze zich ten slotte terug getrokken.  
 
De volgende getuige is  
Charles Debacker  zoon van Frans, leerlooier, wonende binnen deze stad, Gasthuisstraat, 
oud 33 jaar, - na de eed gedaan te hebben… 
Op de nacht van de eerste op de tweede januari 1711 tussen 12 en 1 uur, heeft hij op straat 
enkele liederen gehoord zonder te weten door wie deze gezongen werden, aangezien hij in 
zijn bed lag, terwijl hij wel enkele woorden verstaan heeft; waar onder 
Wat willen wij met ons maeghdom maecken   
consten wij aen een man gheraecken  
Hij  heeft ook een venster horen breken en heeft Marie Francoise Carpentiers stem gehoord.  
Veel weet hij dus niet te vertellen.  

 
De volgende getuige is Jan Maes zoon van Jan, molenaarsknecht, wonende bij Jan 

van Ryckeghem, zijn schoonvader, ook molenaar, in de Peselhouck van deze jurisdictie, 
parochie van St. Jan, oud 25 jaar of ongeveer.   Aangezien hij geen frans kan treedt 

Vandegoesteene hier ook als tolk op.  

Hij getuigt dat hij op de nacht van de 1ste op de tweede januari, tussen twaalf en een uur, ’s 
nachts, komende met Charles Mavault, één van de beschuldigden, passerende aan de 
Recolletten binnen deze stad, heeft gezien voor het huis  van  Frans  Carpentier, stadsbode, 
Pieter Baeckeroot, zoon van Pieter, Jacques Scherrier zoon van Jacques en Theodor Carton 
met een papieren ster, met een licht in, draaiende , vuile oneerbare liedjes aan ’t zingen,  ‘en 
flameng’ – dus in het Vlaams. De tekst die hij onthouden heeft, is als volgt: 

 



 
Misschien wel op deze melodie? 

 

Daer quaemen drie kooninghen  met eene sterre 
Noë, noë, noë,  
Uyt vremde landen van alle zoo verre 
Sire lauere pater  van de franschen 
M’a fait dormire, de plus un cautie 
Wat sullen wij met ons maeghdom maecken 
Noë, Noë, Noë,  
consten wij aen een man gheraeken 
Dan waeren wij blie  
alleene te slaepen  
voor jonghe schaepen  
is slaevernie  
Helaes ten worte ons niet ghevraeght 
Noë, Noë, Noë  
Ick vreese wij sullen noch sterven maeght  
 
Hij kende dus nog een heel stuk uit zijn hoofd maar de rest had hij vergeten.   

 
Hij vertelt ook dat hij gezien heeft dat één van de dochters een pot  water buiten gegooid 
heeft.  
Verder stelt hij dat Mavault die ook beschuldigd wordt, niet meegezonden heeft noch 
meegelopen heeft met de zangers.  
 
Jan Bollaert zoon van Jan, is de volgende getuige, hij is jonkman , wonende met zijn vader 
binnen deze stad op de Iperdamcouter, oud 22 jaar, of ongeveer,  en hij doet ook de eed.  

Dan getuigt hij dat op de dag van eergisteren, om 10 uur en half, hij  samen met Guille 
Grooduyme gezien voor het huis van Jan van Cayseele, voerman binnen deze stad, de 



genaamde Jacques Scherrier zoon van Jacques, Theodor Carton en Francois Mey met een 
papieren ster, met daarin een licht, waar zij een driekoningenlied gezongen hebben  zonder 
dat ze oneerbare liederen zongen   
waarna de genaamde Scherrier zij dat hij een vuil liedje kende dat ze voor het huis van 
Carpentier zijn gaan zingen rond 12 uur ’s nachts  waarvan de tekst die hij onthouden heeft als 
volght ging : 
Wat sullen wij met ons maeghdom maecken  
consten wij aen een man gheraeken 
Alleene te slaepen  
voor jonghe schaepen 
T’is slaevernie,  
De rest is hij vergeten 
Daarna is Marie Françoise Carpentier voor het venster boven gekomen en heeft een pot water 
uitgegooid op Pieter Baeckeroot en Carton. 
 

 
Marie Anne Dieussaert, is de volgende, 

zij is de dochter van Guilein, jonge dochter, 
woonende binnen deze stad, in de 
Gasthuisstraat, parochie van Sint Bertins,  
en is 26 jaar oud,  
Zij heeft in die nacht in de straat horen 
zingen, tussen 12 en 1 uur,  voor of omtrent 
het huis van Frans Carpentier,  een lied 
waarvan zij alleen  het volgende onthouden 
heeft: 
Wat willen wij met ons maeghdom 
maecken  
Noë, noë, noë,  
Zij heeft daarna nog horen een venster 
breken,   
Zij heeft hier over daarna met Marie 

Francoise Carpentier gesproken, en deze zei,: Die duivelse stratenlopers, ik zal ze nog wel 
krijgen,  
 
Het  vervolg van de ondervragingen is op de 10

de
 januari 1711. Dan is het de beurt aan 

Guillaume Grootduyme, zoon van Jacques, jonkman , woonende met zijn schoonvader 
binnen dze stad, op de Iperdamcoutter, parochie Sint Jan, 21 jaar oud, of ongeveer. Hij legt de 
eed af en getuigt als volgt: 
Hij heeft voor de deur van Jan Van Cayseele, zien zingen Jacques Scherrier  zoon van 
Jacques, Theodor Carton, Pieter Baekeroot, zoon van Pieter en Frans Mey, waarbij de 
genaamde Scherrier en Carton een papieren ster hadden met lich daarin en zij zongen 
driekoningen liedjes, die zeker niet oneervol waren.  Daarna zei scherrier dat hij een ander, 
vuil liedje kende.   
Dat gingen ze voor de deur van Frans Carpentier  zingen tussen 12 en 1 uur, waarvan de 
getuige zich de volgende woorden herinnert; 
Wat willen wij met ons maeghdom macken,  
konsten wij aen een man gheraecken,  
alleene t salepen  
voor jonghe maeghden,  



‘tis slaevernie,   
helaes ten wort ons niet ghevraecht 
Ick vreese wij sullen noch sterven maeght 
Als waer wij sucken  
ten wilt ons niet ghelucken  
’t is slaevernie. 
En toen Scherrier zich terug getrokken had, Baeckeroot en Carton  zijn het volgende lied 

gaan zingen: 

Wij zijnder drie cooninghen met een sterre  
lauriere corstillon 
Uyt vremde landen van alle hoe verre  
lauriere sire 
Schoone schaere kynderen,  
pater van de franschen est endormis  
Al deze liedjes werden gezongen met de ster draaiende ,  
Hij heeft ook gezien dat de dochter een pot water naar de zangers smeet, waarna de 
zangers zich terug getrokken hebben 
Daarna heeft hij horen vertellen dat de zoon van Marc Danneel dit schunnig lied heeft 
meegebracht van Ryssel . 

 
5 mei 1711 – Processen  
 
Bij de oproepingen vinden 

we deze kattebel: 

Guillaume de Haese, 
verweerder tegen Jacques 
Scherrier, molenaar, eiser, 
voor de som van 12 pond 5 
schellingen parisis om 
gemalen te hebben 35 
sakken sucrioen, aan 7 
schellingen parisis de zak, 
vragende verder interest a 
tempore more,  - daarvan af 
te trekken een halve ton 
kleinbier – het surplus met 
costen.  
 
Het is Frans Carpentier die 
de insinuatie volbrengt.  
 

 
 
18 april 1712 – Jacques Scherrier en zijn zus kopen de Pottestraatmolen – Register Renten   



 
 
Compareerde in persoone Jaeques Scherrier, filius Jaeques mitsgaders Christina 

Scherrier, filia den selven Jaeques, jonghe dochter,  
thaer self bij competente elde van bet2 dan vijf en twyntigh jaeren,  
ende niet min geassistert bij Jan Frans Liebaert, ten desen haeren ghecooren bystaenden 
man,  
welcke comparanten bekennen ghesaemdelick mits desen  
wel ende deughdelick schuldigh te sijn aen dheer Jacobus Cheys  
de somme van tweehondert twyntigh ponden grooten vlaems  
die de comparanten van den selven Cheys bekennen ontfanghen te hebben  
in goeden ende permissie gelde,  
passerende danof met desen volle ende absolute quitantie, sonder hier naer van ander te 
moeten doceeren,  
Waer vooren sij aenden voornoemde Cheys belooven te betaelen metsgaders aen sijne hoirs 
ofte naercommers jaerelickx interest van advenante van de penninck twyntigh 
vuytbrynghende  elf ponden grooten vlaems bij jaere  
ingaende hedent dat deser sulkx dat het erste jaer van betaelinghe vallen ende verschynen sal 
den 18

de
 april 1713 ende soo voorts van jaere te jaere  

tot den oplegh van de voornoemde capitaele pennyngen  
met de verloopen van diere naer raete van tyde die de rentgelders hunnen hoirs ende 
naercommers sulle vermoghen te doen in twee egaele payementen  
met alle de verloopen alst hun gelieven sal ende omme de voorseyde Cheys hoirs ende 
naercommers te suffisantelicke te versekeren  
Soo ist dat de respective comparanten voor de selve capitaele somme ende aenstaende 
verloopen verbonden hebben  
soo sij verbinden bij desen hun persoons,  
elk voor ander ende een voor al in solidum mitsgaders de bonne van hunne hoirs ende 
naercommers sonder divine splytinghe ofte afwijs mitsgaders hun goet present ende 
toecommende ende by speciaele hypotesque hebben daer inne verbonden ende 
ghehypothequeert eenen cooren wyntmeulen  
met alle syne toebehoorten metten wal ende erfve, groot twee lynnen lants ofte daer ontrent 
mitsgaders alle de huyssinghen, stallynghen ende edifitien met de groene ende drooghe 
catheylen daer op staende ende medegaende,  
gestaen ende gelegen aende Pottestraete deser stede,  
abboutterende van oosten de selve straete 
Van suyden Jan VanDamme filius Guille 
Van westen dheer jan Baptist vande Goesteene  

                                                           
2 Bet = meer dan  



Ende van noorden dheer Jan Petyt  
presentelick gebruyckt bij de comparanten gheschreven dese omme by faute van tydelicke 
betaelinghe daer op geprocedeert te worden als naer costume 
Hebbende de voorseyde Christyne Scherrier tweede comparante mits desen gerecontreert 
voor soo veele het noot sij - aen haer benefitie senat consult Anth Siqua Michel dies teffect 
haer gheexpliceert is gheweest,  
twelcke sij seyde wel te verstaen alhier welcke den voornoemde Cheys alhier present ende 
mede comparerende, heeft gheaccepteert desen 18

de
 april 1712  

Eodem aldus gedaen ende gepasseert voor ende ter presentie van meester Frans Huyghe, 
burghmeester, d’heeren ignatius Proventier, Jacobus vande Goesteene; A. Dauty ende Jacobys 
Delanghe, schepenen ende waeren onderteekent  
 

8 februari 1715 - Proces molen – SAP 210 – Processen 
 
Het proces van de molenaar Jacques Scherrier tegen de abt van Sint Bertins, heer van 

Poperinge, is één van de langste die te vinden is in het archief van Poperinge.  

Het is niet alleen interessant voor de fundamentele vraag: Had de abt het recht om een taks of 

ee n’recongnaissance’ zoals het toen genoemd werd, te vragen voor het ‘drijven met paarden 
en wagens tot het vervoeren van het graan’ van de klanten van de molenaars – maar ook voor 

de vele oude stukken die zich – als ‘geauthenticquiert’ extract aangehaald worden om de 
voorgaande stelling te kunnen bewijzen.  

We vonden eveneens een ‘Extrait van procedure ghetrocken uyt het registre van pandinghe’ 
wat een agendaverloop van het proces inhoudt – dat over verschillende jaren liep – en wat 

we gaan gebruiken om de zaak te systematiseren.  

We halen dan ook deze tekst uit elkaar en halen die per jaar aan.  

 

Het proces begon op de 8
ste

 februari 1715. 

Gezien de uitgebreidheid van dit proces, behandelen we dit in een apart dossier.  

 

 Dat Jacques Scherrier een ‘reputatie’ in de stad had – blijkt niet alleen bij de boeten die hij 

ooit kreeg en die geregistreerd staan, maar we vonden ook een getuigenis van een herbergier 

over hem. Deze getuigenis komt uit een proces van het jaar 1715 omtrent Joffrouw Joanne 

Roens, die eveneens een ‘reputatie’ had.  
We geven deze getuigenis van Martinus van Mechelen voor wat ze waard is.  
 
Sieur Martinus van Mechelen filius Maerten, hostellier in 't Gouden Hooft tot 
Poperinghe, oudt vyftigh jaeern ofte daerontrent …  
deposeert dat te syne dat in den somer van de jaere 1713 te weten t'sydert meye van dat selven 
jaere als wanneer den deposant met sijne huysvrouwe is commen woonen in de herberghe van 
het Gouden Hooft binnen voorschreven Poperinghe,  



dat de heesscheghe t'sijnen huyse diversche keeren heeft gheweest met diversche persoonen 
van ghestaetheden ende conditie ende met hun gheëten ende ghedronken  soo bij daeghe als in 

den avondt,  
ende eens onder andere opgheleydt 
gheweest van sekeren Jacques 

Scherrier, meulenaere binnen 
t'selve Poperynghe, die niet min als 
beschonken en was, 
gheaccompagneert met 
d'huysvrouwe van sekeren Ravenel 
als danne sijnde weduwe van 
Augustijn Van Damme.  
Dit in den avondt, als wanneer sij 
onder hemlieden doen ghedroncken 
hebben eenighte pinten wijn ende 
aldaer ghesonghen, ende 

ghecloncken.  
 

Waartoe deze getuigenissen 

dienden, weten we niet, maar 

Juffrouw Roens, was blijkbaar erg 

populair in Poperinge.  

 

16 oktober 1715 – Jacques 
Scherrier vecht tegen Pieter 
Beun – Processen SAP  
 

Boeten  
Pieter Beun verweerder jeghens d’heer bailliu van Poperinghe heescher, causa officy  
omme de boete van tsestich ponden parisis immers volghens de costume ter cause dat hy 
verweerder den 10de juny last 1715 –  
ontrent den thien uren in den nacht –  
ghesleghen heeft Jacques Scherrier filius Jacques met synen vuyst in syn aensichs,  
synde in de boltra van Sint Andrieshof,  
sonder spreecken waervan den selven Scherrier nederghevollen is ter aerde  
ende door de slach ghebloet ende bloet ghespooghen,  
ende den selven Scherrier synde in het stratien gaende naer de Waterynghe  
heeft den verweerder gheattaquiert ende ghesleghen dat hij ter aerde is ghevallen  
ende den selven Scherrier aldaer soo ligghende heeft den verweerder hem differente schoppen 
gegeven – alles met costen  
 

4 februari 1719 – Menagiebier - Processen 1719 – Pottestraatmolen - + Rolle van de kamer  
 
Sieur Jan Delanghe verweerder  
Jeghens Jacques Scherrier, heesscher  
Om thebben betaelinghe  
Eerst van de somme van ses en veertigh ponden grooten vlaems boven een tonne groot bier, 
wesende menagiebier ende een halve tonne cleenbier  



Soo vele den verweerder aen de heesscher schuldigh is van maelen van de moutten boven 
alle de betaelyngh tot den 23 xbre 1714  
soo in ghelde als leveringhe, conforme de schriftelicke rekenynghe ende bronsynghe 
tusschen partijen ghesloten ende ghedaen ten selven daeghe, ende by hemlieden respectivelick 
onderteeckent,  
Toedies van de somme van seshondert twintigh ponden achthien schelle parisis,  
spruyttende van t’maelen van diversche moutten voor den verweerder naer dat van de 
voorschreven bronsynghe, afslagh nochtans op de voorseyde twee sommen alle de 
betaelynghe bij den verweerder gheaen, soo in ghelde als door leveringhe van groot en 
cleenbier ende hommel bij de verweerder te verifieren,  
De reste metten interest a tempore more ende costen  
 
9 januari 1720 – Gemene passeringen – folio 25 
 
Op de 9

de
 januari 1720 vinden we deze eigenaardige saissie. De Potterstraatmolen wordt 

aangeslagen ‘ten laste van Jacobus Scherrier filius Jacques. Wat zou hij gedaan hebben, dat 

het aanslaan van de molen verantwoordde?  

 
Memorie voor ulieden mijn heeren burghmeesters ende schepenen der stede ende jurisdictie 
van Poperynghe  
dat ick onderschreven bailliu der selve stede ter adjonctie vande wetschepen  Larmuseau  
uyt cracht van acte abandonnatie ende prisie de corps –  
inhoudende ordonnantie ende permissie om te saisieren by ulieden heeren –  
verleent van daten 4de deser –  
jeghens ende ten laste van Jacobus Scherrier filius Jacques ende andere persoonen 
aldaer vermelt – ghesaiseerde onderteeckent als greffier Leliegeois –  
relateert ghesaisiert ge hebben op den 8ste deser alsulck part ende deel als den selven Jacobus 

Scherrier junior is hebbende in ontrent drie vierendeel erfve 
geleghen inde Hamhouck deser jurisdictie met syn advenant  in groene ende drooghe 
catheilen, edificien ende meulen daer is staende ghenaemt den Pottestraetemeulen 
ghemene met syne vader, broeder, susters ende moeye –  
aboutterende met hoofteinde de Potterstraete ende Sint Sixstraete  -  
de zuytzyde de garserie Jan van Damme causa uxoris –  
twesteinde thommelhof de heer ende meester Jacobus vande Goesteene en tgonne van 
Lodwyck Pillaert  
ende de noortzyde den zelven Pillaert  
Item ghesaisiert alsulck part ende deel uyt crachte alsvooren als Ambrosius ende Livin 

Godeliere beyde gheaccusserden - zijn hebbende in zeker huys ende erfve ghestaen ende 
gheleghen aenden Watoustraete deser stede ghemene met hemlieden vader ende consorten by 
den overlyden van hunne moeder – aboutterende van oosten thuys ende erfve van jo.  Thandt 
– van zuyden de selve Watoustraete – van westen thuys ende erfve Michiel Maes ende van 
noorden de selve jo. Tandt – ulieden mits dezen interdicerende van ghene kennisse te weren 
van eenighe bealstynghe  - van coopinghe – alienatie ofte andere wettelicke van eenighte van 
de voornoemde ghesaisierde goederen  in prejuditie van dese saisie op peine als naer recht 
Actum desen 9de january 1720  
Toorconde ende was onderteeckent Butsel ende M. Larmuseau  
 
De reden tot het ‘saissement’ van het deel van de molen van Jacobus Scherrier filius Jacques, 
blijkt uit de volgende stukken. Jacobus Scherrier, wordt verdacht van moord.  



De stukken in het dossier beginnen met een ‘requeste’ of smeekbede van een zekere 
Ambrosius Godeliere, drinkebroer van Jacobus Scherrier.  

 

27 januari 1720 – De moord op Guillaume de Cocq - SAP Processen 1720  
 

Requeste van Ambrosius Godeliere aen 
B.B. & SS om geslaeckt3 te zyn uit 
vanghenesse waerin hy onnoosel4 door 
den balliu is gezet geweest.  
 
Aen mijnne heeren 
 
Mynne heeren burghemeesters ende 
schepenen der stede ende jurisdictie 

van Poperynghe  
 
Supplieerende vertoont reverentelick Ambrosius Godeliere  
dat hij sich vynt gherecomandeert inde ghevanghenisse deser stede  
tsydert den thiensten deser maent – dus januari - door d’heer Charles Bertin Butsel als 
bailliu deser stede  
uyt crachte van acte abandonnatie ende pryse de corps5  
tot laste vande suppliant verleent by ulieden heeren  
van de vierden der voorschreven maent  
op de accusatie6 door den selven heere bailliu ghedaen,  
dat den suppliant pretenselick zoude gheweest zyn complise7 in het slaen van Guyllaume 

de Cocq die daernaer aflyfvich8 soude syn gheworden  
twelcke soude syn ghebeurt by nachte tusschen den xxvi – 26

de
 - ende xxvij – 27

de - der 
voorleden maent – dus in december 1719 - daervan den suppliant teenemael is onnoosel  
nochte noyt daerby ofte ontrent is gheweest,  
nochte selfs inde compaignie vande selven De Cocq,  
twelcke niet teghenstaende den selven heere bailliu is altijt houdende den suppliant in stricte 
ghevangthenisse sonder eenighe voortganck te doene van syn accusatie ende proces crimineel 
tot laste vanden Suppliant die daer door grooten interest9 is lijdende  
als oock Antheunis Godeliere zynnen vader - den welcken hy door syn deughelicx werck 
den cost moet winnen  
 
Oorzaecke den suppliant synnen toevlucht is nemende tot ulieden mynnen voorschreven 
heeren.  
De selve oodtmoedelick biddende  
te willen ordonneren aende voorschreven heere bailliu  

                                                           
3
 Slaken = uit de gevangenis ontslagen worden  

4
 Onnozel = onschuldig  

5
 Prise de corps = gevangenneming  

6
 Accusatie = beschuldiging  

7
 Complise = mededader  

8
 Aflijvig geworden = hij is dus daarna gestorven  

9
 Intrest = hier in de betekenis van schade  



van sonder tydtverlies voorts te gaen met synen criminele accusatie tot laste vande suppliant 
ende alsoo den selven Heere bailliu tot noch toe niet en is proberende10 dat den suppliant 
eenichsints in het voorschreven ghevecht soude hebben gheweest  
ofte daertoe in eenighe manieren ghecompereert  
den suppliant versouckt by provisie te wesen gheslaeckt  
omme voor sich ende synnen vader den cost te connen winnen ten minste onder cautie 
juretoire11 die hij mits desen presenteert te doene  
van sich te presenteren toties quoties12 in te commen ende in recht te compareren alst u.l. 
heeren sullen gheliefven te ordonneren.  
J. Diedeman  
 
Even resumeren; op de 10

de
 januari heeft de baljuw Butsel Ambrosius Godeliere in de 

gevangenis gezet onder verdenking dat de man medepleger was bij het slaan van Guillaume  

Decocq in de nacht van de 26
de

 op de 27
de

 december 1719.  Guillaume is daarna aan zijn 

verwondingen overleden. Ambrosius Godeliere stelt nu dat hij daar niet bij was, en dat de 

baljuw dan ook geen reden heeft om hem verder gevangen te houden.  

 
De balliu Butsel antwoordde snel: 

Ghesien door mij onderschreven Bailliu  
de requeste ende appostille hiervooren op de welcke antwoordende  
segghe dat ick niet en kan invoorderen het proces jeghens den voorschreven Ambrosius 
Godeliere alleene ter oorsaecke dat de medepleghers ende gheaccuseerde Jacques Scherier, 

Paulus Ricour, Jacobus van Cayseele ende Louis Godeliere  
wanof dieren van prise de corps oock thunnen laste is,  
vluchtich syn,  
soo het blyckt ten processe by de processen verbaelen van de exacte visiten naer hun ghedaen, 
soo oock ter oorsacke dat de dilayen13 van daeghynghe ofte daeghevaerdynghe ghedaen ende 
die noch moeten ghedaen syn,  
niet en syn ghe-expireert, niet te min myne voornoemde heeren van het magistraet sullen 
moeten ordonneeren naer hun goedduncken soo het behoort naer ghesien te hebben de 
informatien ende tichten met de antwoorden daerop ghedaen door den voornoemden 
Ambrosius Godeliere  
ende dat dese requeste sal ghevought wesen aen het proces  
omme op de selve gheset te wesen als naer behooren,  
actum tot Poperinghe desen 27

ste
 january 1720.  

Butsel   
 
Daarmee kennen we de reden waarom het proces maar niet vooruit wilt gaan. De vier daders 

zijn ‘vluchtig’ of weggevlucht uit de stad zodat de baljuw hen ook niet kan ondervragen en het 

proces dus niet verder kan gezet worden. De vier daders zijn Jacques Scherrier, Paulus 

Ricour, Jacobus van Cayseele en Louis Godeliere.  

Op de 29
ste

 maart 1720 – dus nog eens 2 maanden later – wordt in eerste instantie Jacobus 

Bouve uit Roesbrugge ondervraagd over deze feiten. Hij is ‘procureur’ of advocaat van 
beroep.  

 

                                                           
10 Proberende = hier in de betekenis van probeert te bewijzen… 
11 Cautie juretoire = wettelijke borg  
12 Toties quoties = zo vaak als… 
13 Dilayen = uitstel  



Actum 29
ste

 maerte 1720 

Additionnele14 informatie ghedaen ende ghehouden bij ons d’heer Charle Bertin Butsel, 
bailliu der stede ende jurisdictie van Poperynghe, mitsgaders Melchior Larmiseau, 
wetschepen jeghens ende ten laste van Jacobus Scherrier, sieur Jacques Ambrosisus, 

Godeliere, Paulus Riccour, Louis Godeliere ende Jacobus Van Cayseele, verweerders 
ende gheaccusserden, soo volght: 
 
Jacobus Bouve filius Christiaen, oudt twee en veertigh jaeren, procureur,  
woonende tot Rousbrugghe, jeghenwordigh binnen deser stede,  
oirconde ghedaeght ende ghe-insinueert door den messagier Frans Carpentier,  
volghens t’relaes danof sijnde, dienende op hedent,  
naer ghedaen te hebben den eedt van de waerheydt te segghen, mitsgaders van gheen vrindt, 
nochte maeghschap15 te wesen van partien,  
tuyght ende deposeert voor waerachtigh dat hij gaende naer Proven den seven en twintighsten 
van december laetst heeft gherencontreert naermidddagh omtrent den meulewalle den persoon 
van Guillaume Decocq, calchiedeleggher, woonende tot t’selve Rousbrugghe,  
den welcken hadde zijn hooft verbonden met een wit cleedt, sijnde gheheel bebloedt, als oock 

sijnen just au corps, hebbende 
sijn aensich vol swarte plecken 
ende schrabbels,  
hem aensprekende ende 
vraeghende waer hij alsoo hadde 
ghetracteert gheweest  
Waerop hij Cocq voor antwoorde 
heeft ghegheven aen de deposant, 
dat het tot Poperinghe gheschiet 
was,  
wederom hem daerop 
vraeghende, waer? door wien? 
Ende door wat maniere?  
 
Het smalle straatje – de 

Wateringe – eertijds de ingang 

naar de herberg Sint Andries 

 
Waerop hij Decocq vertelt heeft 
deser volghende reden, dat hij 
commende van Ipre hem hadde 
ghevonden in het hof van St. 

Andries tot Poperinghe ende daer naer s’avonts te weten op den 26ste vande voornoemde 
maent decembre, tusschen den neghen ende thien uren, hadde gaen vraeghen om te slaepen in 

de herberghe van Duynkercke binnen t’selve Poperinghe, alwaer woont Philippe Pijl, ende 
datter aldaer waeren eenighe dronckaerts sittende bij het vier in den keucken, waer van eenen 
ofte meer van hun hem hebben ghebrutaliseert, segghende,  
Vertreckt van hier ghy schoullie, ende meer andere sotte redens; daer en is gheene plaetse 
voor u, ofte wy schoppen u hier uyt. 

                                                           
14

 Additioneel = bijkomende  
15

 Maegschap = verwantschap  



Seyde voorts dat hij daer mede  vertrocken is den wegh nemende naer Rousbrugghe, ende dat 
hij alsdan iemandt hem heeft hooren volghen,  
presumerende16 wel dat het eenen van die persoonen was die te vooren hem hadden 
ghebrutaliseert in de voornoemde herberghe van Duynkercke, ende commende omtrent de 
brugghe in de Watoustraete heeft hij ghecreghen van achter verraets17 eenen slagh op sijn  
hooft met eenen stock,  
dat hij ter aerden ghevallen is met opene wonde ende loopende bloede ende daer naer op 
staende - seyde hem soo vervoordert gheweest te hebben dat hi,j dien persoon, ook heeft 
ghequetst sijn hooft  
ende ten langhen leste dat hij Cocq in de beeke ghesmeten heeft gheweest van dien selve 
persoon, alwaer hij is uytghecropen is ende hem heeft verborght achter eenen boom in de 
bilck  
als wanneer dien voorseyde persoon is weder ghekeert Poperynghewaert,  
die hij Cocq aende deposant seyde te wesen den cneght van de Pottestraetmeulen van 
t’selve Poperinghe,  
ende een weynigh tijdts ghebleven hebben achter dien boom heeft hij Cocq seer haestelyck 
hooren commen differente persoonen van Poperynghe af –  
al sweiren ende schreeuwen, segghende waer is dien duyvel?  
Ende hem ghevonden hebbende achter den voornoemde boom, inden selven bilck hebben sij 
hem aldaer gheslaghen ende ghestampt dat hij sijn lijfs ghenade ghebeden heeft, hem 
slepende ende treckende lancst de aerde, al slaende ende stampende, segghend altijdt,  
slaet doodt, slaet doodt,  
waerop den deposant aende selve Cocq wederom ghevraeght heeft, met hoe vele dat sij 
waeren ende wie sij waeren,  
waerop hij verantwort heeft dat sij met vijfven waeren, alwaer onder andere was den 

voornoemde cneght van de Potterstraetmeulen  
ende van de andere viere dat hij niemant en kende, welcke voornoemde persoonen hem laeten 
ligghen ghequetst in den selve bilck is hij Cocq ten langhen lesten ten besten doenelick sijnde 
opghestaen ende met vele moeyte gherocht in de herberghe van Ste. Eloy, aen de selve 
Watoustraete,  
alwaer woont Joos Lebbe, ende te vooren Jan Van Peperstraete,  
alwaer hij seyde den gheheelen nacht bij het vier gheleydt te hebben ende verteirt te hebben, 
in hout ende brandwijn, twee en twyntigh stuyvers ende sijn hooft vermaeckt te hebben ende 
verbonden ten besten doenelyck sijnde met hulpe;  
van waer  hij vertrocken is den 27

ste
 xbre voornoemt  omme te commen naer Rousbrugghe   

Tuyght voorts dat hij deposant t’huys ghekeert sijnde van Proven den selven Cocq heeft gaen 
besoucken t’sijnen huyse alwaer hij hem heeft vinden ligghen voor het vier,  
die seyde aende deposant dat hij al sijne leden ende botten in stucken ghesleghen was van 
boven tot beneden, den deposant  hem Cocq siende vol swarte plecken op sijn armen, 
schouders, lichaem ende beenen ghelyck hij Cocq aen de deposant heeft ghetoont, boven dat 
hij ghequetst was in sijn hooft  
ende hem wederom vraeghende hoe? Waer? Ende door wie het gheschiet was? Ende of hij 
niemandt anders en kende van de vijfve dan den cneght van de Pottestraetmeulen, heeft hij 
Cocq gheseydt dat neen,  ende wederom vertelt, de saecke ghelyck hij hiervooren staet 
gheschreven,  
Deposeert nogh dat hij deposant de selve Cocq diversche keeren heeft gaen besoucken 
t’syunen thuyse ende den lesten keer bij hem alleene synde, hem heeft gheholpen met den 

                                                           
16 Presumeren = veronderstellen  
17 Verraets = verradelijk  



waterpot tot t’maecken sijn water, die seyde dat hij in vierentwintigh uren sijn water niet en 
hadde connen maecken,  
ende hem hebbende ghereedt tot het selve en heeft hij Cocq sijn water niet connen maecken 
ende  den deposant heeft bemerckt ende ghesien dat sijne liesschen ande patien ende roede 
styf gheswollen waeren, soe dat hij Decocq corts daer nader ligghende in de presentie van 

de deposant is ghestorven,  
Reden van wetenschap zijn al het gonne voornoemt alsoo van hem Decocq hebben hooren 
segghen en ghesien, ende al het gonne voorder is uyt eigen faiten…   

 
En er komt een tweede getuigenis, van Frans Citerne.  

 
Frans Citerne filius Pieter, schoenmaeker van sijnen style, woonend tot Rousbrugghe, oudt 
sesendertihh jaeren, jeghenwordig binnen deser stede in oirconde ghedaeght ende ghe-
insinueert als den voorgaenden….  
Tuyght ende deposeert voor waerachtigh dat op den 27

ste
 xbre – 27

ste
 december - laest, 

wesende eenen woensdagh tuschen den drie a vier uren naer middag,  
den deposant sijnde op straete, niet verre van sijn huys,  
heeft t’huys sien commen van Provenwaert den persoon van Guillaume Decocq, 
calchiedelegher, woonende ten huyse van de deposant ende siende  dat hij Cocq sijn hooft 
verbonden hadde met een wit cleedt, gheheel bebloedt,  
soo oock sijnen croaet ende just au corps,  
heeft hij deposant hem naerghevolght in sijn huys, aen wie hij ghevraeght heeft waer ende van 
wie hij dat ghecreghen hadde?  
Heeft hij Cocq hem gheantwoort ende gheseydt de volghende redens, ghisteren van Ipre 
keerende hebbe ick gheweest in de herberghe van St. Andrieshof, (volghens de beste 
meyninghe van de deposant) binnen Poperinghe ende aldaer ghedroncken hebbende , sijn ick 
ontrent den thien uren s’avonts ghegaen naer de herberghe van Duynkercke binnen tselve 
Poperinghe daer woont Philippe Pijl, vraeghende om daer te slaepen,  
waerop eenen die sat met sijn hooft al  hanghende over het vier ende droncken was,  
seyde,  
neen, daer en is gheen logyst voor u, gaet hier uyt, of ick gheve u uwen balgh vol sleghen, 
waermede ick uytghegaen sijnde om naer huys te commen ende ghecommen sijnde ontrent de 
brugghe op de Watoustraete, de voorseyde persoon uyt de selve herberghe mij volghende, 
heeft mij van achter verraets eene slagh ghegheven op het hooft met een platten stock  waer 
door ick ter aerden sijn ghevallen ende corts daer naer opstaende,  
hebbe ick mij verweirt ende mijnen reghel in stucken gesleghen op dien persoon ende daer 
naer mij verweirt met mijn mes soo langhe als ick conde,  
ende ten langhen lesten mij niet meer connende verweiren heeft dien persoon mij ghesmeten 
in de beke, waeruyt ick ghecropen sijnde al d’ander zijde in t’weiken ben ghegaen bij eenen 
boom om mijn bloedt af te vaeghen met mijn neusdouck,  
welcken voornoemde persoon ghegaen sijnde naer Poperinghe waert,  
is terstondt wederom ghekeert met nogh vier andere persoonen  
ende mij vindende in t’selve weiken hebben sij mij aldaer fraey ghesleghen ende ghestampt - 
mijn heel lijf deure ligghende ter aerden,  
ick roupende:  
Jesus Maria en slaet mij togh niet doodt, dat ick nogh mijne biechte magh spreken,  



waer naer de selve persoonen vertrocken sijn ende daer  gheleghen hebbende eenighen tijdt 
buyten mijn selven, 
sijn ick met groote moeyte dar naer opghestaen ende ghecommen in de herberghe daer woont 
Joos Lebbe, voor desen bewoont door Jan van Peperstraete, alwaer ick den gheheelen nacht 
gheleghen hebbe voor het vier ende brandewijn ghedaen op mijn hooft  ende sijn van desen 
nuchten van daer vertrocken om naer huys te commen,  
 
Deposeert voorts ghesien te hebben soo meester Michiel, chirurgijn tot Rousbrugghe den 
selven Cocq cureerde ende sijn haeyr afghesneden hadde, dat hij Cocq hadde twee groote 
wonden achterwerts sijn hooft,  
d’eene sijnde boven sijn hooft, daer men wel twee vyngher conde in legghen ende d’ander 
wat bezyden het hooft,  waer men eenen vyngher conde inlegghen,  
Deposeert voorts oock ghesien te hebben dat den selven Cocq gheheel sijn lichaem duere 
hadde vol swarte plecken van slaeghen ende stampen die hij Cocq seyde ghehadt te hebben, 
welcken Cocq ghestorven is ten huyse van de deposant nieuwdaeghe laets tusschen den 
thien à elf  uren  s’merghens,  
Deposeert ten voorderen dat als wanneer d’heeren van Veurne het lichaem van de selve Cocq 
hebben doen schouwen, dat hij deposant daer bij sijnde als dan ghesien heeft dat de liesschen 
ende mannelyckheyt van de voornoemde Cocq gheheel swart waeren ende sterck gheswollen 
ende alsdanne t’hebben hooren segghen door de heer ende meester Frans Waels, docteur tot 
Rousbrugghe, ende van meester Annaert, chirurgijn tot Verune, mitsgaders an de 
voornoemde meester Michiel, die d’operatie dede, dat het selve een doodelyck wonde was 
ende dat hij niet anders en moeste hebben om te sterven,  
welck doodt lichaem d’heeren van Veurne s’daeghs daernaer hebben doen voeren op een 
carrette naer Veurne, 
Niet voorder wetende ter materie dienende, sluyt sijne depositie, die hij naer lecture heeft 
onderteeckent  
Frans Citerne   

 
 
Meester Michiel van de Bogaerde, chirurgijn, woonende tot Rousbrugghe, oudt seven en 
twintigh jaeren ofte daerontrent, jeghenwoordig binnen deser stede, …    
Deposeert voor waerachtigh dat op den seven en twitnighsten december laets ontrent den drie 
uren naermiddagh den deposant heeft ghehaelt gheweest om te cureren den persoon van 
Guilleaume Decocq tot t’selve Rousbrugghe  woonende ten huyse van Frans Citeren, alwaer 
ghecommen sijnde heeft hij deposant ghesien dat den selve Cocq ghequest was in sijn hooft 
ende heeft bevonden een groote solutie op de interne coromalis  
ende een cleyne wat leegher sonder ontblootynghe van het craneum, waer naer den deposant 
heeft ghevraeght aen de selve Decocq, waer ende van wie hij dat ghecreghen hadde, die 
antwoorde tot Poperynghe ende dat hij de persoonen niet en kende 
Deposeert voorts dat hij saterdaeghs daer naer ghegaen sijnde om den selve Decocq te 
cureeren hem heeft t’huys ghevonden al ghecleedt, die s’merghens uyt gheweest hadde om de 
ballien te sluyten, mits het als dan doyde volghens dat hij Decocq alsdan seyde aende 
deposant,  
Deposeerende oock dat hij den selve Cocq daeghelyx heeft ondervraeght of hij niever elders 
ghequetst en was dan in sijn hooft?  
Die daer op heeft gheantwoort dat hij het  heele lichaem deure vol blauwe plecken ghesleghen 
was,  



Deposeert ter  voorderen dat den selven Decocq op den nieuwdaeghe laets s’merghens heel 
quaelyck is gheworden ende ontfanghen heeft alle de gherechten van onse moeder de heilige 
kercke omtrent de ses uren sonder advertentie ghedaen te hebben aen den deposant,  
t’welcke den deposant ghehoort hebbende, sijnde in sijnen wynckel, is terstondt ghegaen, ten 
huyse vande selve De Cocq,  
aen wie hij ghevraeght heeft; Hoe dat het gonck,  
welcken Decocq bijnae sijnde sonder spraecke heeft sijn decksel afghesmeten ende heeft met 
sijne handen ghewesen naer sijne mannelycke partie, sijne handen daerop legghende 
binnensmonts segghende: 
t’is hier al,  
ende sonder hem te visitteren siende dat hij in doodtsnoodt  lagh is hij deposant met haesten 
gheloopen naer Stavel om het rapport te doen aende stadthouder aldaer woonende, ende 
wederghekeert sijnde heeft hij deposant dito Cocq doodt ghevonden,  
 
Deposeert ten surpluyse dat s’woendaeghs naer nieuwdagh, d’heeren van Veurne ghecommen 
sijnde omme te doen de schouwynghe van de selve Decocq,  
den deposant heeft hem aldaer laeten vinden omme te betoonen dat het gonne hij ghecureert 
hadde aen het hooft van de selve Decocq niet doodelijck en was  
ende heeft in de presentie van d’heer ende meester Frans Waels, docteur ende meester 
Annaert, chirurgijn tot Veurne, het  craneum van de selve Cocq gheheel ontbloot ende men 
heeft gheens de minste onghemacken aen het selve cranemum bevonden,  
waer naer den voorseyde Waeles ende Annaert sijn voortghegaen in de schouwynghe van het 
lichaem van de selve Decocq,  
daertoe bij d’heeren van Veurne ghedenommeert sijnde ende hebben het selve lichaem 
ontbloot, als wanneer den deposant heeft ghesien dat het scrottum ende roede sijnde de 
mannelycke partien ende het lichaem er ontrent gheheel swart waeren ende gheswollen ende 
mits de deposant  daertoe niet ghestelt en was en heeft hij daer van gheen nieuw regaert 
ghenomen, want hij gheen rapport danof en moeste doen,  
Niet voorder wetende ter materie dienende…  

 
 

Het lijdt geen twijfel dat die ‘knecht’ van de Potterstraatmolen, effectief Jacques Scherrier is.  
Hoe deze zaak afgelopen is, is mij onbekend, want verdere stukken heb ik tot op heden niet 

gevonden.  

We vinden 5 jaar later zijn overlijdensbericht tussen de begrafenissen – op de 9
de

 april 1726 – 

en hier wordt er gesteld dat hij stierf ‘obyt pie domino munitus ecclesia sacramentis’ wat 
zoveel wilt betekenen als met de ‘laatste sacramenten’ – hij had dus alleszins gebiecht.  
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Boerenbetweterigheid uit het verleden 

* 
Niet vreemd is ‘t , zoo een dwaas den Wijzen brengt tot zwijgen: 

De kei verbrijzelt wel den jaspis en ’t agaat. 
Geen rietvink zal ’t gekras des raafs te boven stijgen,  

Geen kunstschalmei de klok die ’t uur van middag slaat.  
Muslih Eddin Sadi  

Gedenkt gij keikoppen !  

* 
 Doos Gazette, een slim schrift des tijds met meer dan 640 lezers  
 
Beste abonnee 
 

Bezoek de Hopast van het Neerhof  in groep ! Alle info op de webstek! 
 

 
 
Lees de geschiedenis van Poperinghe  

 
Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin is de 

website van ’t Neerhof weer aangegroeid en loopt hij nu tot en met 1551. 
 

https://tneerhofvzw.be/ 

 

 
 

https://tneerhofvzw.be/


 

 
 

 
 

 



 
Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin , kunnen we van uit ’t Neerhof over een webstek 
beschikken. We voegen hier eens de statistiek aan toe van onze bezoekers in deze 

Coronatijden. We mogen zeggen dat er een 1500 personen per maand geregeld de webstek 

komen bezoeken, dat lijkt mij geen slecht resultaat, waarschijnlijk komt het merendeel van de 

bezoekers om het Digitaal Museum van Poperinghe – het DiMPop -  te bekijken.  

 
Van Aimé Smeyers kreeg ik deze interessante opmerking:  
Beste Guido, 
 
Eerst en vooral ook voor u mijn meest oprechte wensen voor een zalig Pinksterfeest. 
Dank voor het regelmatig toesturen van uw Doos Gazette.  
Vooraleer ik die volledig doorneem, “scroll” ik even over al die bladzijden en zo viel mijn 
aandacht onmiddellijk op JAURÈS, het lied van J. Brel onderaan uw p. 17. 
Daar wordt een verband gemaakt tussen de “dodelijke gruwel van de groote oorlog” waarover 
J. Brel in dat lied JAURèS zou hebben gezongen. Toevallig is dat nu precies een lied dat ik 
heel goed ken.  
Het heeft niets of alleszins zo weinig te maken met die WOI.  
Ter staving, lees:  
« Jean Jaurès ne sera absolument pas le sujet de la chanson, mais il en sera le point 
d’articulation. 
Cette chanson utilise son assassinat pour s'interroger sur un vaste sujet : la vie de la classe 
ouvrière dans les périodes d'industrialisation de l'Europe, et les conditions du changement, un 
des combats de Jaurès. » 
Deze tekst en de ontleding van het lied, vers na vers, is te vinden op: 
https://genius.com/Jacques-brel-jaures-lyrics#about. Eigenlijk gaat het dus over het thema van 
de “klassenstrijd”, waarin de gruwelijkheden van de eerste (?) wereldoorlog zeer zijdelings 
worden aangeraakt…  
Nog even een toemaatje: op p.32 is die mooie tekst afgebeeld van dat proces d.d. 5 mei 1711. 
In de marge staat een goede vertaling, waarin de term “sucrion” gewoon als “sucrioen” is 
weergegeven. 
“sucrion” = Fr. escourgeon = wintergerst.  
[Afgeleid van het Lat. cŏrrǐgia (riem), zie: FEW II, 1224a 
(https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/lire/20/1224?DMF)]. 
 
Gewoon ter verheldering: het lijkt me volledig overbodig om de etymologie ervan over te 
nemen: deze heeft als enig doel de exactheid van het gegeven voor u te waarborgen. 
Met heemverbonden groet, 
 

 
Help ! Waar was dat petrolekot van Jules Petrol?  
 
Van Christien Vanlerberghe kreeg ik het volgende mailtje 
Beste Guido, 

https://genius.com/Jacques-brel-jaures-lyrics#about
https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/lire/20/1224?DMF)


Hier een paar foto’s uit het trouwboekje van Achiel Verhaeghe en Emma Goussey, 
voorouders van m’n echtgenoot Luc Goemaere aan moederskant (familie Camerlynck). Of 
deze Achiel familie is van de familie Verhaeghe uit het boeiende verhaal van de Doos-Gazette 
dat weet ik  niet.  
Dan nog een tweede vraagje, m’n schoonmoeder spreekt de laatste tijd nogal vaak over een 
oom ‘Jules Verhaeghe’ alias Jules petrole die een petrolekot openhield in Poperinge. Naar 
haar beschrijving denken we dat dit aan de Helleketelweg was. Zegt die naam jou iets en heb 
je interessante informatie of foto’s over deze persoon of z’n bedrijfje van weleer? 
Alvast bedankt 
Christen 
 
Van Henri Vandenberghe kreeg ik het volgende mailtje en dit naar aanleiding van het artikel 

rond de Pottestraatmolen 

 
Guido   
D A N K 
Awe vanzin levens nog de papieren op ons gemak in handen gaan kunnen nemen dan zou het 
kunnen dat we nog evel bindingen kunnen samen knopen 
Jacobus Vancayseele is niet zonder nakomelingen geweest en daar is mijn vrouw er een van 
(althans volgens de papieren). Maerten Va Mechel van het Gouden hoofd is de vader van Jean 
Baptist die woonde  in de doening  toentertijd nu Books and things JBVM ICVC  Jean Baptist 
VANMECHELEN, x Isabella Vlara Van Cayseele. 
Van die SCHERIER Zijn er veel processen. Ik heb Jacques verschillende keren die naam 
horen noemen en weet zel dat ik er verschillende sporen van heb gevonden in affaires oa als 
ik me niet vergis met onze Jerome LABAERE. Hier moeten we wel opletten de 
SCHERRIER waar ik op denk was misschien Willem SCHERRIER en niet Jacques?? 
Jan VAN CAYSEELE die bij de zangers was die is omwille van de vele Jans niet direct te 
sorteren, al heeft hij wellicht te maken met die Isabella, x VAN MECHELEN en dat zou dan 
kunnen dat het liedje gezongen werd aan books and things... 
Henri 
 
 

De nagedachtenis van Daniël Vandepitte  

 
Onlangs kreeg ik het volgende briefje in de bus: 

 
Beste Guido, 
In aansluting met het artikel, over een fiere Poperingenaar met name Daniël Vandepitte, dat 
verscheen in Doos gazetten r. 214A – april 2020, bezorg ik U graag de nagedachtenis van 
Daniël Vandepitte, om bij het stadsarchief te voegen.  
Deze nagedachtenis kreeg ik van een vriend van mijn echtgenoot nl. van ir. Roland Slock, 
Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur afgestudeerd aan de RUG in 1959 en die aanwezig was op 
de begrafenis van Daniël Vandepitte.  
Het is een heel speciaal aandenken en zeker de moeite waard om in Doos Gazette te 
publiceren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mevr. Pierre Desagher – Battheu Marcelline  
Rollegemeseweg 104 
8511 Rollegem  



 
En inderdaadhet is een speciaal ‘doodzantje’ : met zijn foto maar ook met een prachtige bio 
en prachtig en bijzodner geïllustreerd met die brug.  

 

 
 

 
 



 
 

 
 
Het boek is onder andere te vinden in de Ieperse bibliotheek  
En is onine te raadplegen onder : 
 
https://www.scribd.com/doc/111771310/PDF-syllabus-Berekening-Van-Bouwkundige-Constructies-I 
 
Beste Marcelline, hartelijk bedankt voor deze informatie! 

https://www.scribd.com/doc/111771310/PDF-syllabus-Berekening-Van-Bouwkundige-Constructies-I


 

Lied uit de verzameling van Fabien Goussey – Achille Coppenolle  
 

 



 

Het eerste geld der streek van Poperinghe  
Adriaen – Veearts  
Een artikel uit de Poperinghenaar van de 13de februari 1938  
 

 
 
Van het jaar 500 tot 1553 maakte Poperinghe deel van het bisdom der Morinen, dat van 
Boulogne tot boven Yper strekte en waarvan Terwaan, ook gezeid Terenburg, liggende in de 
‘Pas-de-Calais’, op vijf en veertig kilometers van hier de zetel was.  
Dit feit is in de Sint Janskerk te Poperinghe herinnerd met het wapen van dit bisdom – kelen 
veld met drie gulden mijters,  twee ten hoofde, een ten punte, doortrokken met eenen 
bisschopsstaf – dat links in den brandvenster boven den grooten altaar ingelast is.  
In de vroegste tijden van het christendom, naar den geschiedenisschrijver, Kanunnik Debast, 
volgden de grenzen der bisdommen deze der verschillige volkeren, die het romeins keizerrijk 
vormden. Dit maakt, dat Poperinghe deel mie kvan het Morinnenland en dat eht geld der 
Morinen het geld was der bewoners der streek, waar honderden jaren later Poperinghe ging 
oprijzen.  
Aan het uiteinde van de wereld, zoo schreef de Romeinse dichter Virgilius, die leefde in de 
eeuw voor Christus, was onze gouw een aaneenschakeling van dikke bossen en diepe 
moerassen; ook weinig bewoond, schatte Julius Cesar slechts de strijdmacht der Morinen op 
vijf en twintig duizend mannen. Nogthans hadden zij zekere samenzettingen, waaronder de 
plaats, waar later de Romeinen Terwaan gingen stichten. Dit blijkt ten andere uit het vinden 
daar op de oppervlakte der ‘Oude stad’, van overgebleven aardewerk uit het ijzertijdperk en 



van de hieronder beschreven Morinse munten, sedert enkele jaren in dezelfde plaats opgeraapt 
en mij beschikt. 
Het zijn dus drie stukjes kopergeld, de  grootte van een cent voor den oorlog, doch wat 
zwaarder van stoffe en met drie verschillige vormen geslegen.  Aan den kant van den kop, 
niets en nooit heeft er iets te zien geweest; aan de muntzijde door het slaan een weinig 
schotelvormig, de verre afbeelding van een paard op de vlucht, met uitgerokken neus 
gelijkende aan een snuit, gesnoerde romp en knobbelachtige benen. Noch maan, noch staart, 
noch ruiter, enige ongelijke bollen. Ook geen letter geschrift. Het zijn de verbasterde 
namaaksels van geldstukken van Koning Filip van Macedonie, die rond de drie honderd jaar 
voor onze tijdrekening Griekenland veroverde.  
Maken puntige, ijzeren staven van meer dan een meter lang het eerste geld, waarmede men de 
koopmanschappen vereffende, toch werd het eerste handelbaar geld rond de jaren 600 voor 
Christus, op het eiland Egina, ten westen van Griekenland in omloop gebracht. Van daar 
breidde het weldra zich uit tot al de Griekse nederzettingen. Men weet -, dat op dit tijdstip de 
beeldhouwkunst in Griekenland in volle bloei was en men daar munten sloeg waarvan de 
pracht tot heden nog nooit overtroffen geweest is.  
De Phenicieërs, Griekse bezetting van de Oostkant van Azië, in de geschiedenis bekend voor 
hun vernuft om handel te drijven en voor hun zeetochten, wisten dadelijk er gebruik van te 
maken om met hun schepen de kusten van Italië, Spanje, Frankrijk, zelfs van de Atlantische 
Oceaan aan te landen, koopwaren met de bewoners te verhandelen en dezen de kennis van 
geld aan te leren. Gelijk olie op papier werd dit door geheel Gallië rond verspreid. Ter plaatse 
gemaakt zijn de beeltenissen misvormd, gedeelten zijn achtergelaten, soms barbaarse 
tekeningen dringen zich op, waarin de eerste verbeeldingen moeilijk te herkennen zijn. 
Zo sloeg men het eerste geld in het Morinenland.  

 
 
Het schild van Terwaan – van het 

brandglasraam in de Sint Janskerk – zoals de 

heer Adriaen het beschrijft 

 
Met de verovering van België door Julius 
Cesar was het slaan van het Morinengeld voor 
altijd gestaakt. De Romeinen hadden te veel 
kunstgevoelen om deze ruwe gewrochten te 
verhandelen. Ook onder staatskundig opzicht 
wisten zij in hun geld de beste middel te 
vinden, om in de diepste streken van hun 
eindeloos keizerrijk de prachtige beeltenissen 
hunner keizers, die zij vergoodden, rond te 
spreiden en aan dezen de eerbied en de 

getrouwheid, die zij voor hen eisten, af te dwingen.  
Het koperen geldstuk van Keizer Vespasianus (69 – 79 na christus) hiernevens afgeprent 
diene tot bewijs van opschikking. De verhevenheid van het werk, de schrandere handeling van 
den beitel, de deftige houding van de keizer, boezemen de grootste bewondering. Een echt 
kunstwerk. 
Is het Morinengeld allerzeldzaamst, het Romeins integendeel reeds van de eerste tijden der 
overheersing was gemeen.  
Men moest weldra aan de keizer de tol en aan de grondeigenaar de pacht betalen; men 
bewoonde huizen, waarvan de muren bezet waren met marmeren platen of versierd met 
schilderwerk; de vrouwen droegen uitgedoste klederen en kostbare juwelen, op de tafel 



prachtig, rood geprent aardewerk en glanzende glazen bekers, zo dun als papier. In een woord 
men won en men verteerde geld, maar he was ook gepot. Dit getuigt de vondst rond oktober 

laatstleden, van zeven honderd negen 
en veertig koperen geldstukken 
wegende zestien kilogrammen en 
uitgedolven te Beveren (Leye), op vijf 
honderd meters van de grote baan 
Kortijk – Gent.  
Diestukken gaande van Keizer 
Trajanus (98 – 117 na Christus) tot 
keizerin Julia Mamaea (535) dragen - 
buiten enkele - de sporen van een 
hevige verwisseling. Deze van 
Trajanus zijn schier onverkennelijk; de 
jongste stukken zijn best bewaard.  
Voegen wij bij, dat naar alle 
waarschijnlijkheid deze schat voor 268 
– 275 moet verdoken geweest zijn, ten 
einde deze aan de woeste invallen der 
Franken, die in deze tijd een groot 
gedeelte van België teisterden, te 
onttrekken. Na 275 geen Romeinse 
bezettingen meer ten noorden van de 
heirbaan Tongeren-Bavai-Kortrijk-
Boulogne; geheel deze streek werd aan 
de macht der Franken overgelaten en 
dit volk hield weinig aan geld.  
Nuttiger had deze vondst, die onder 
stoffelijk opzicht maar het oud koper 
waard is, in een museum geëindigd. 
Daar had zij bestendig kunnen dienen 
tot opbeuring der jeugd, tot  het 
vaststellen ener Romeinse, landelijke 
nederzetting, waarvan zo weinig in 
Vlaanderen gekend zijn en tot 
onderzoek en gevolgtrekkingen, gelijk 
professer Demayer van de Hogeschool 

van Gent in zijn werk ‘De Romeinse villas in België’ onlangs liet verschijnen.  
De schat is nu bij mij en zal mijn leven lang bij mij blijven. 
 
ADRIAEN Veearts  
 
We combineren dit artikel van de veearts Adriaen met de volgende internetinformatie: 

 

De staters van het uniface-type uit Belgica: Ambianen, Atrebaten of Morinen?1 
 
Eénzijdig geslagen staters kennen reeds lang een historiek van opeenvolgende wisselende 
toewijzingen. Het is pas door de invoering van “le Traité de la Gaule Belgique” van Simone 
                                                           
1
 https://catuvolcos.weebly.com/staters-uniface-typen-belgische-stammen.html 
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Scheers dat er 7 verschillende klassen werden onderscheiden. In dit werk werden deze 
unifacen allen toegewezen aan de Ambianen op basis van de stylitische evolutie vertrekkende 
van de biface (tweezijdig geslagen) staters van de Ambianen en het gewicht van de eenzijdige 
staters. 
Deze oorspronkelijke classificatie van éénzijdig geslagen goudmunten veranderde in 1987 
door haar studie van de schatvondst van Saint-Quentin. Het kwam tot een nieuwe indeling: 
- de klasse I, II, III, V en het “type Pierregot” (eerst onder klasse IV ) blijven vooralsnog 
toegewezen aan de Ambianen 
- klasse VI en het “type Saint-Quentin” (eveneens eerst onder klasse IV) - werden toegewezen 
aan de Atrebaten 
- klasse VII en het “type de Lumbres” (tevens eerst onder klasse IV) - werden toegewezen aan 
de Morinen. 

De uniface-staters toegewezen aan de Morinen: 
 
klasse I – type van Lumbres 
de gladde zijde vertoont een halfcirkelvormig motief in reliëf 
de kz. vertoont een paardje met gevorkte hals en een sierlijk naar achter buigend oor. 
Typisch voor deze klasse is dat de rechterarm van de menner eindigt op een cirkel van 
puntjes, 
de linkerarm in een bolletje. 
Het theoretisch gewicht van deze goudmunten bedraagt 5,85g. 

 
 
 
 
Klasse II - bronzen uitgifte 
de vz. is glad met een symbool (zie afbeelding) 
de kz. vertoont een zeer schematisch paardje naar rechts 
Deze bronzen munten worden gevonden in het departement Pas-de-Calais in de omgeving 
van Thérouanne. 

 
 
 
 
 



 
 

16. Morinen (Lat. Morini)
2
 

 

Morini is de naam voor een Belgische bevolkingsgroep die ten tijde van Caesar gevestigd was in 
de kuststrook van Noord-Frankrijk en België. Onder keizer Augustus gaven zij hun naam aan één 
van de civitates van Gallia Belgica. Van oorsprong is hun naam Keltisch en verwijst naar de zee, 
keltisch mori (vgl. Aremorici, de voor de zee wonenden). 

De Ambiani en Bellovaci waren hun zuiderburen, de Atrebaten zijn te situeren in het 
zuidoosten, tussen de Morini en de Nerviërs. De Menapiërs waren hun oosterburen. Bij Plinius 
e.a. staan de Morini symbool voor het einde van de bewoonde wereld. De latere civitas 
Morinorum had als hoofdplaats Tarvenna (het huidige dorpje Terwaan, in het Frans 
Thérouanne, een dorpje aan de Leie, vroeger in Vlaanderen, nu in Noord-Frankrijk), de grenzen 
ervan bleven bewaard in die van het middeleeuwse bisdom Terwaan (episcopatus Morinorum). 

Volgens Caesar behoorden de Morini tot de grotere stammen: zij konden 25.000 gewapende 
mannen op de been brengen. Dat aantal is waarschijnlijk sterk overdreven aangezien de totale 
bevolking op hooguit 80.000 inwoners kan geschat worden. 

Caesar noemt hen in zijn Commentarii de bello Gallico vaak in één adem met de Menapiers, die 
ten noorden van hen woonden. Tacitus doet dat eveneens. 

                                                           
2
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Caesar was zeer geïnteresseerd in dat deel van het grondgebied der Morini van waaruit de 
overtocht naar Brittannië het korst was, dat wil zeggen de omgeving van Cap Gris-Nez. Zij 
beschikken daar over verschillende havens, waarvan Portus Itius, het huidige Boulogne, er één 
was. De meer noordelijk gelegen gedeelten wou hij vooral angst aanjagen, zodat ze hem niet 
zouden aanvallen. Het gebied waar de Morini en vooral de Menapiërs woonden, boomrijk en 
moerassig, leende zich uitstekend voor guerrilla en de gevaren wogen niet op tegen de baten 
van een definitieve onderwerping van die economisch minder interessante gedeelten. In 55 v. 
Chr. verstevigde Labienus de Romeinse greep op het strategisch belangrijke gedeelte van het 
gebied der Morini. In 54 v. Chr. liet Caesar één legioen, o.l.v. zijn legaat Caius Fabius, daar 
overwinteren. In 53 v. Chr. kwamen zij zeer waarschijnlijk samen met de Menapiërs, onder het 
rechtstreeks gezag van de Atrebaat Commius. Tijdens de grote Gallische opstand o.l.v. 
Vercingetorix leverden de Morini een contingent van 5.000 (7.000 ?) man voor het Gallische 
ontzettingsleger dat Alesia moest bevrijden - het is opvallend dat de Menapiërs niet zijn 
genoemd in deze context, hoewel Commius een belangrijk rol speelde bij de ontzettingspoging 
van Alesia. 

Caesar heeftenkele interessante details. De stam telde een aantal pagi, die, op het eerste 
gezicht althans, nogal autonoom konden beslissen. De Morini zochten tegen het Romeins leger 
bescherming in de moeren (een even eenvoudige als logische verdediging die ook andere 
stammen kenden). In 56 v. Chr., toen het najaar zeer regenachtig was, lukte die tactiek. Het 
jaar daarop, toen het droger was, niet. De Morini zouden samen met de andere kustvolkeren 
(Lexovii, Namnetes, Ambiliati, Diablintes en Menapii) en stammen uit Brittannië, hebben 
deelgenomen aan de opstand van de Veneti. Dat wijst erop dat zij betrokken waren in het 
transport van en naar Zuid-Engeland, transport dat Caesar volledig wou controleren. 

Het oorspronkelijke grondgebied van de Morini komt grotendeels overeen met de Belgische 
provincie West-Vlaanderen plus Frans-Vlaanderen. Het West-Vlaams dialect onderscheidt zich 
sterk van de andere Nederlandse dialecten en vertoont eigenaardigheden die ook in het Engels 
voorkomen, zoals het gebruik van het hulpwerkwoord "komen" in plaats van "worden". 
Dergelijke taalelementen kunnen zowel Ingvaeoons zijn als uit het Keltisch van de Morini 
stammen. 



 

Poperinge verbeeldt  
 

 
 
In juni 1981 worden er in het zwembad van Poperinge zwemlessen gegeven aan de leerlingen 
van de vrije gemengde school van Watou. Juffrouw Paula Decalf van het eerste studiejaar 
helpt Edith Degraeve om de juiste houding aan te nemen. Links met grijs-zwarte badmuts is 
Katrien Busson, rechts met rode badmuts x x. 
(Foto uit collectie beeldbankvrijwilliger Miranda Labaere) 
 



 

Kluchtjes uit ‘De Toekomst’ van de 23ste juli 1876 



 

De Papestraat – De Priesterstraat 
 

Het toponiem ‘Papestraat’ vinden we voor het 
eerst in een rente-akte van de 15

de
 juli 1546 

maar is ongetwijfeld veel ouder.  

Op de Deventerkaart staat ze afgebeeld evenals 

op de Ferariskaart.  

 

Op deze kaart zien we goed dat de blok huizen 

op de linkerkant van de straat als men van het 

Vroonhof afkomt, zich uitstrekt tot aan de  

Hontsgracht.  

 

 

 

 

 

7 december 1545 - Sanders Loncke heeft schulden - SAP 394 - Folio 99 verso  
 
Sanders Loncke kendt wettelick schuldich zynde van goeden, loyaelen ende onvergholden 
schult dheer Pieter Gillis  
de somme van xij pond grooten vlaemsscher munte commende van coope van zeker huuse 
staende jeghens de steenpyt an tkerkhof van Sinte Bertens up derfve van de dissche - 
metter westhende an derfve van Jan van Pottelsberghen - doostzyde an thuus van den kercke 
van Sint Bertens  -  
te betalen een pondt grooten Sint Jans Messe eerstcommende in tjaer xvc xlvj ende van dien 
daghen in een jaer noch tween ponden grooten  ende alzo voort van jaeren ten jaeren twee 
ponden grooten totter vullen betalinghe danof tlaetsten bedraghen zal maer xij pond parisis -  
hierinne verbonden byden voornoemde Sanders tvoornoemde huus ende al zyn goet –  
present ende toecommende  -  
ende in breeder versekertheit zo verbindt Clais Loncke - vader vande voornoemde Sanders 
zyn huus, erfve ende kathelen staende inde Papestraete daer hy Clays nu woondt  
Actum den vij in december xvc xlv tich  
Present kuerheers Willem de Reckemaker ende Christiaen Cruupelandt  
Willem Scrolinck protesteert ter presentie jeghens tvoornoemde verbandt van Clays Loncke 
omme zyn pennninghen daer den zelve Clais hem schuldich es vooren daer up te recouvereren 
Actum ut supra  
 

20 juli 1546 – Daneel Caning geeft een lening aan Wlays Baroen en Jacquemyne - SAP 394 - 
folio 113 
 
Daneel Canin heift ghecocht jeghens Clays Baroen ende Jacquemyne zyn wyf –  
de somme van xviij ponden parisis sjaers erfvelicke losrente  
ende dat omme de somme van xxiiij pond grooten vlaemsscher munte - danof teerste jaer 
vallen zal den xx in hoymaent xvc xlvij tich -  
te lossen al teene reyse met philipsgulden te L schele - karolusgulden te xl schele - dobbel 
stuvers te iiij schele tstick oft ander ghelt ten advenante -  



hierinne verbonden byden voorseide comparanten een huus, erfve ende catehelen staende inde 
Noortstraete  daer zy comparanten nu woonen 
metter oostzyde an derfve van Frans Moenaert - de noortzyde an derfve van mevrauwe van 
Merckem - met een poort inde Papestraete 
Item noch 1,5 ghemet lands ligghende in de Oosthouck dat Foriaen de Rat in hueren houdt - 
ligghende ghemeene met Dieryc vander Doene in diversche parcheelen 
Actum den xxste in hoymaent xvc xlvj  
Present scepenen Scrolinck - Makeblyde - Pieren - Diedeman ende Simpol 
 

We gaan eerst naar de andere kant kijken, op de hoek van de Vlamingstraat en de Papestraat.  
 

17 januari 1557 – De pastorie van Sint Bertins en de Zwane - Halmen SAP 364 
 
Meester Adriaen Alisoene heift ghecocht 
jeghens Willem vanden Abele de helft ende jeghens Catherine Vanderbeke omme huer 
selven ende als procuratresse van Jan de Reckemaekere de jonghe, hueren man  
daertoe gheauthoriseert by seker letteren van procuratie speciael ende irrevocable  
ghepasseert voor scepenen der stede van Poperingye  
sober inspectie ende lectuere van dier vulcommen ghebleken es in date den xvi in lauwe xvc 
lvi; ondertekent by laste Makeblide welcke authorisatie  
sy Cateline over danckelick nam de achtste deel mitgaders jeghens Jaecques Oudegherste 
ende Jaeneke zyne husvrauwe ende Dierick Melis als vooght van Mayke de dochter van 
Willem Vanderbeke daertoe behoorlick gheauthoriseert by scepenen voornoemt  
ende omme beter ghedaen dan ghelaeten  
insghelicx elck een achtste deel makende tsaemen zeven achste deelen van een behuysde 
hofstede, erve ende cathelen, drooghe ende groene,  
wertelvast, moortelvast ende naeghelvast  
daer de voornoemde Willem Vandebeque nu woont,  
streckende van vooren op de Vlaemincstrate, van achter westwaert an de presbiterie van 
Sint Bertins kercke deser stede  
Van zuyden jeghens de Papestrate ende van noorden jeghens derve van De Zwaene  
toe behorende Jan Wyts, ghemene met Jacop Lodick ende sterfhus van Wullem 
Vanderbeke de jonghe  
ende dat omme de somme van hondert achtentwintich pond grooten tgheheele erve ende 
cathelen ende naer advenante van dier met ii schele parisis te godspenninck ende xvi pond 
parisis  
principaele somme by vichtich pond grooten te lichtemesse xvc lvi naerst commende  
ende de reste by xxv pond grooten van dien daeghe in een jaer  
ende also voort totter vulle betaelynghe  
mitgaders het selve goet te verbinden voor de toecommende payementen ghelt 
Gheaelmt voort over erve int jaer xvc lvi den xviii in lauwe  
De Scottere  
 

Dit zelfde erf werd verkocht op de 4
de

 december 1564.  

4 december 1564 – Halmen – SAP 364 – Papestraat – Vlaminkstraat  
 
Augustyn Cheribus heift ghecocht jeghens Maillaerd de Plackere als voeght van de 
kinderen van meester Adriaen Allensoene  
by consente van burghemeesters ende schepenen –  
den helft van een behuusde hoofstede, erffe ende cathelen  



met twee sondach haellegheboden, staende in de Vlaemynckstraete  
metter zuutzyde up de Paepestrate –  
de nortzyde de erffe van de heleghe sacremente ende twest hende an dervffe van de 
presbysterye van St. Bertins  
Ghelast tvoorschreven huus in i schele viiij deniers parisis de heere ende een huere van drie 

jaeren bachten an tachter huus 
de wedewe van meeser Adriaen 
Allesoene 
Omme hondert ponden grooten 
de helft gheret ghelt dies 
begrepen trecht dat Jacob 
Lodyck an pretendeert -  
xij schele te godspenninck ende 
xj pond parisis van lyfcoopt 
noch een jaers verpacht ten 
proffyte vande coopere ten laeste 
van de blivere 
ghealmpt vorts over erffe de iiij 
decembris 1564  
 

Verder vonden we ook dat de 

toenmalige Pastoor van Sint-

Bertins, Jacop Meerchat, het erf 

van de pastorie – de huidige 

dekenij – uitbreidde.  

 

22 April 1560 – Pastorie van 
Sint Bertins uitbreiding - 
Halmen  
 
Heer Jacop Meerchat, 
prochiepape van St. Bertins te 
Poperinghe,  
heeft ghecoocht jeghens 
Cathelyne van Wytsberghe  
een huus, ervffe ende catheilen, 

mortelvast, naghelvast ende wertelvast,  
stande in de Papestrate  
streckende zuut ende noort,  
metten noortende ende de oostzyde an de presbiterye van Sint Bertins –  
tzuutende up de Papestrate –  
de west zyde an erfve van de wezen van Pieter Regoot  
Omme de somme van vierendertich ponden grooten metten laste van iiij pond x schele sjaers 
loosrente  
te betaelene vyff ponden grooten ghereet  
ende vorts drye ponden grooten sjaers totter vulle betalynghe 
Ghealmpt vorts over erffe int jaer xvc lx den xxij in april naer paeschent  
 
Op de 8

ste
 november krijgen we een tweede uitbreiding.  

 



8 november 1563 – Halmen – SAP 364 – Papestraat  
 
Den heer Jacob Merscaet, pasteur van St. Bertins bynne de stede van Poperynghe,  
heift ghecocht by consente van de eerwerdighe prelat ende abt van St. Bertins bynne St. 
Omaers, temporeel heer van de stede van Poperynghe 
Ende vorts by consente vande vicaris vande biscop van Ipere, blickende by zeker letteren 
vanne de ghestelicken hove – gheseghelt metten seghele in roode waesse vuthanghende ende 
up de remploy ghetekent Mylliers – ghepasseert den xv in october xvc lviij  
ende vorts by consente van burghemeesters ende schepenen van de stede van Poperynghe 
Ende kerckmeesters van de zelve kercke daer toe over gheroopen ende by huerlieden 
gheaccordeert –  
te wetene xxviij – 28 - roeden preter tvjde – ’t zesde -  van een roede lants ligghende metter 
voorhoofde ter Paepestraete – breet een roede ende voorts rechte streeke –  
ghevende achterwaert tot up derffe van Marcx De Muellenaere, Jan Martin ende andere 
De westzyde an de erffe ende hoofsteede van de voornoemde  heer Jacob ende de erffe van de 
wedewe van Willem Baillende – tzuuthende up de Papestraete – de oostzyde an de 
voornoemde presbytery naer tkennen van drie stekerkes 
Omme de somme van zesthien ponden grooten voorseit te verkennen de zelve – 
Omme te looprente de penninck xvj ende daer thafsceede ipothecaire naer de doot ende 
aflyfheyt van de voornoemde heer Jacob ofte te zyn afscheed te hipotekeren met suffisante 
ipotheke daeraf kennisse hebbende de wet van Poperynghe ende de kerckmeesters van St. 
bertins  
Ghehalmpt vorts over erffe – den viij ste dach van november xvc lxiij  
 
Wanneer de pastoor in het jaar 1579 gevlucht is uit Poperinge omwille van de geuzen blijkt 

dat hij twee huizen in de Papestraat bezat. Het ene verhuurde hij aan Jaspar Philippe.  

Item angaende vande huize toebehoorende ende achterghelaten by meester Jacob 
Merschaert pbre, ghevlucht staende ende ligghende an de noortzyde vande Papestraete – es 
bewoont gheweest by Jaspar Philippe gratis tot Sint Jansmesse xvc tachentich – dus hier – 
memorie 
Het andere werd verhuurd aan de weduwe van meester Christiaen Deroo.  

Item angaende thuus ende erfve staende inde Papestrate toebehoorende meester Jacob 
Merschaert pbre, daer de wedewe van meester Christiaen Deroo woonende es, heeft tzelve 
huus bewoont gratis by verclaerse tot Sint Jansmesse xvc tachtentich – daeromme hier – niet  
 
Verder naar de Noordstraat toe, vinden we een gangske en een binnenpleintje.  

 

16 januari 1559 – Halmen – SAP 364 – Een 
gangske en een binnenpleintje 
 
Pieter Oyent filius Pieters  
Heift ghecocht jeghens Jan Slusseman als 
voeght van Lauwyck Slusseman by consente 
van scepenen ende met drye sondach 
hallegheboden  -  
de drye deelen in de cathelen ende de helft 
vanden ervffe van een huuse, ervffe ende 
cathelen, mortelvast, naeghelvast ende 

wertelvast, stande in de Gasthuusstrate daer de voorschreven Pieter nu woent  
metter oostzyde an derfve van Gillis Buen –  



de westzyde an derffe van de kinderen van Clays vander Doene met eenen ganck van vyf 
voeten breet commende up de Papestrate  tusschen derfve van Jan Hix ende derfve van 
Andries Palynck 
Tvoerhende up de gasthuusstrate – ghelast tvoorschreven huus in ij schele 1 denier parisis 
sjaers de heere 
Omme de somme van xxviij pond grooten te betalene iiij pond grooten ghereet ende vorts iiij 
pond bgrooten sjaers toter vulle betalynghe mits vijf pond parisis te weten iiij pond parisis 
voer vercoopers vy een hoofcleet ende xl schel voer hem een coutslaken 
Ghealmpt over erffe int jaer xvc lviij den xvj dach van lauwe   
 
We zien dit straatje nog altijd op de Ferrariskaart. Het liep achter het huis van Clays van 

Bambeke door. Op het ‘binnenplein’ zien we een huis apart staan en verder zien we nog 2 
puntjes die het verloop van de gang aanduiden. Clays kocht het huis op de hoek op 21 

november 1558.  

 
21 november 1558 – Clays van Bambeke koopt huis in de Papestraat – Halmen  
 
Clays van Bambeke heeft ghecoocht  
jeghens Janeken de weduwe van meester Christiaen de Roode,  
een huus, ervffe ende catheelen, wertelvast, mortelvast ende naghelvast stande up  de houck 
van de Papestrate  
van noorden an dervffe van de weduwe ende aeldinghen van Christiaen Vanwese,  
van oosten an dervffe van Jan Dierick,  
van zuiden up de Papestrate, van westen upt de Noortstrate,  
omme de somme van lxxv pond grooten ghereet ghelt  
dies es Clays ghehouden tontlastene ende te zuuveren  
een huus, ervffe ende cathelen toe behoorende de zelve weduwe stande up de Nieuwe Mart 
an de houck van de Hontstrate  
ghelast in vi pond groten sjaers loosrente de penninck xvi – sprekende ten proffytte van Jan 
van Bedellem filius Robert – ghelast het zelve huus in iiij schele parisis per jaers de heere 
ende de disch van iij roeden lants het welcke vutgheven es ter ligghende de zelve ervffe an 
derfe van Jan Dierick  
Ghealmpt over erffe int jaer xvc lxiij den xxi in november  
Het huis werd reeds verkocht op de 27

ste
 mei 1560 en eigenaardig genoeg aan de verkoopster.  

 
27 mei 1560 – Halmen – De Papestraat  
 



 
 
Jeanne de wedewe van meester Cristiaen Roode  
heift ghecocht jeghens Clays van Bambeke  
een huus, ervffe  ende catehelen – mortelvast, naeghelvast –  
stande up de houck van de Papestrate –  
ghelast in iiij schele parisis sjaers den heere 
Omme de somme van drie en tseventich ponden grooten  te betaelene xxvj pond grooten 
gheret ende zeven ponden grooten de eersten in lauwe daer naer  ende vorts x pond grooten 
sjaers tooter vulle betalynghe 
Ghealmpt over ervffe den 27 in meye 1560 
 
Hetzelfde huis werd nog eens verkocht op de 19

de
 oktober 1573, maar nu blijkbaar door de 

zoon van Christiaen de Roode.  

 
19 oktober 1573 – Halmen – Noordstraat – Papestraat  
 
Fransoys de Scottere heift ghecocht 
 jeghens Lauwys de Roode ende Cathelynne zyn huusvrauwe  
een huus, erffe ende catheelen, mortelvast, naeghelvast,  
staende bynnen deser stede inde Noortstraete up den houck vande Papestraete daer Jan 
Liebaert filius Diericx nu woendt 
Omme de somme van hondert sessendertich ponden grooten te betaelen lxvj ponden grooten 
ghereet ende voorts x ponden grooten sjaers danoof teerste ter vallen zal te baemesse xvc 
lxxiiij tich ende alzoo voorts totter vulle betaelinghe 
Ghelaest tvoorschreven in een huere van xx jaeren den disch van Sinte Bertins in xiiij schel vj 
schele parisis daer of dat drie jaer gheexpireert zin ofte daer ontrent 
Dies erft Jan Liebaert voorschreven vuten huusse een coutse ende een scapraede staende inde 
voorcamere van de voorschreven huusse midts dat hy den weech behoorelick af stoppen zal 
met berden ende  heift den zelven Liebaert voornoemde int voorschreven huus tot maerte 
eerst commende zonder langhere up de verbuerte van vj pond parisis ten profytte vande 
ghemeenen armen disch dies moet ook de moeder vande vercooper huer medicinale cruuden 
daer vut werren 
Xiiij schel parisis te godspenninck 
Xij pond parisis voor een hoofcleet 
Ende xxxvj tich schele parisis te lyfcoope ten laeste van de blivere 
Ghealmpt voorts over erffe den xix ste octobris xvc lxxiiij tich  



 
 

 
 
Aan de andere kant van 

de Papestraat liepen de 

erven van deze straat tot 

aan de Hondsgracht of  -

straat. Dit was nog 

steeds de situatie toen de 

Ferrariskaart opgesteld 

werd. In 1841 toen de 

Atlas der buurtwegen – 

opgesteld werd, was 

deze situatie reeds 

veranderd. We zien op 

deze kaart ook dat de 

Hondsgracht 

ondertussen verdwenen 

is.  

 

 

15 januari 1550 – Enoudt – Papestraat – Hontsgracht  – Renten  
 
Ghelin Moeraert als vraem voochd van de kinderen van Mahieu Buuck  
heift ghecocht  
jeghens Cornelis Jacobssone ende Colyncken zyn wyf  
de somme van ix pond parisis sjaers erfvelicke losrente  
ende dat omme de somme van xij pond grooten  



danof teerste jare vallen zal den xvc in lauwe xvc vichtich 
te lossen de zelve rente met dobbel stuvers te iiij schele parisis stande ter ij schele tstic  
of ander zelveren ghelt ten advenante –  
hierinne verbonden byden voorseide comparant een huus, erfve  ende cathelen  
staende inden Papestraete  
metter oostzyde an derfve van Caerle de Conynck,  
de westzyde an derfve van Jan Enoudt,  
streckende achterwaert tot inden Hontsgracht  
Actum den xvde in Lauwe te xvc xlix –  
present scepenen Jacop De Hondt, Ghilen Hazebaert, Jan Wyts, Jan Bamelaere, Jooris van 
Goosteene  
 
Daarmee weten we ook dat Cornelis Jacobssone en zijn vrouw Colyncken een lening 

aangingen bij Ghelein Moeraert en dat zij eigenaar waren van een huis, erf en de ‘cathelen’ 
of alles wat daarop stond, gelegen in de Papestraat. Ze woonden tussen Caerle de Conynck 

en Jan Enoudt in. En hun erf strekte ‘achterwaarts tot inde Hontsgracht’.  
De volgende halm sluit daar qua ligging, op aan. We zien immers dat Caerle de Conynck 

daar nog altijd woont.  

 

22 oktober 1576 – Halmen – Papestraat  
 
De weduwe van Jacob Pereboom 
heift ghecocht teghens Jan vander Zoole over hem zelven als procureur over Cathelyne zyn 
huusvrauwe –  
alzo tblyckt by procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert voor burchemeesters ende 
schepenen van Antwerpen in  daten vande lasten augusti xvc lxxvj gheseghelt met een 
zeghele van zaken der zelve stede in groenen wasse vuythanghende ende upden remploy 
ghetekent Marty –  
Een huus ende erve ende catheyl ligghende ende staende inde Papestraet –  
metten westzyde aende erve van Caerle de Connynck  
ende oostzyde derve van wedewe van Maelen de Gay –  
tzuuthende inde Honsgracht  
ende dat te betaelen met de nombre van derthien plusfyne witte bayen lanck zynde vichtich 
ellen ende die te leveren van eenen jaere –  
iiij schele gelast in drie ponden parisis tsjaers den disch van St. Bertens – 
iiij schele iiij deniers te godtspenninck –  
onderhalf elle vuterfyn bay teenen hooftcleet ende xij pond parsiis te lyfcoope ten laste van de 
blyvere 
Ghealmpt voorts over erve den xxijden octobris xvc lxxvj  
 

Een ander erf dat in deze straat lag is datgene dat verkocht werd op de 19
de

 maart 1562.  

 
19 maart 1562 – SAP 364 – Halmen – Papestraat  
 
Alaerdt Deroo heift ghecocht jeghens Robert Nanxs – Baerbelle de wedewe van Matheus 
de Pape – Jan de Pape – Pieter Nanxs filius Pieters – Fransoys Nanxs, Lauwers de Rudder , 
heer Pieter Hauwel , Willem de Zomere filius – Jroemeke de wedewe van Fransoys de Rycke 
ende jeghens Ruben Nanxs als voeght vande kinde Henderyck van Waelscat als aldynghen 

int sterfhuus van meester Willem Nanxs  



Een behuusde hoofstede, ervffe ende cathelen – moertelvast, naeghelvast staende in de 
Papestraete  
metter nort zyde an derffe van Christiaen Sanneken filius Jacobs – 
twesthende in de Hontsgracht –  
toosthende up de Papestrate – daer meester Willem Nanxs overleet  
Omme de somme van lxxv pond grooten te betaelen xvj pond grooten gheret ghelt ende vorts 
xvj pond grooten sjaers  
totter vulle betalynghe vallende alle jaere up desen dach  van hedent 
Ghealmpt vorts over erffe den xxix in marte 1562 voer paeschent  
 
Ook het volgende lag in die rij, maar kunnen we niet verder bepalen.  

 
12 maart 1564 – Halmen – SAP 364 – Papestraat  
 
Willem Goedtschaelck heift ghecocht  
jeghens Jaekes Oudegherste ende Jaeneken zyn wyff  
een behuusde hoofsteede, erffe ende catheelen, moertelvast, naeghelvast ende wertelvast 
staende in de Paepestraete  
daer Francoys Lebbe nu woenende es  
de vier houcken ende de middelwaert metter zuudt hende achterwaert tot inde Hontsgracht – 
de westzyde derffe van de aldinghen van Fransoys Moenaert  
Omme lxxij pond grooten te betaelene xxxvj pond grooten gheret  
ende vorts vj pond grooten sjaers totter vullen betaelynghe 
Iiij pond parisis te lyfcoope –  
iiij schele te godspennynck ende een gouden croon voer een hoofcleet  
ten laeste vande blivere  
Ghealmpt vorts over erffe den xij in maerte 1564  
 
Etymologie  

 
Als we de Papestraat op de kaart 

van Deventer goed bekijken zien we 

dat deze loopt van het Vroonhof 

naar de Noordstraat en deze kruist. 

Ze loopt dan eigenlijk verder in de 

richting van de Sint Bertinsvijver 

waar ze opsplitst, enerzijds in de 

richting ten noorden de vijver en 

anderzijds naar de vijver toe.  

 

Het is de rechterkant die doorloopt naar de Papelangemeersch.  
De Papelangemeersch komen we voor de eerste keer tegen in  een akte van de 1

ste
 maart 1574 

en deze luidt als volgt: 
 

1 maart 1574 – De Distelbilck - – SAP 365 – folio 32  
 
Jan Broudou heift ghecocht  
jeghens Nicolays van Langhemeersch als procureur van Joncheer Nycolays Danes ende 
joncvrouwe Jaene Schrolynck - zijn wettelicke ghesellenede –  



xi lynnen xxx roeden landts,  
emmers de plecke zoo die gheleghen es, genampt de Distelbilck,  
ligghende inden Eeckhouck , streckende van zuuden op de steenwech,  
van noorden de Papelanghemeersch,  
van westen het landt van Lauwys vande Goesteene,  
van oosten Ghelin Moeraert… 
 

Als we in het woordenboek van Deken de Bo gaan kijken zien we dat een ‘paap of pape’ 
enerzijds een aardhoop van bijzondere vorm is, die men bij uitgravingen in de put laat staan, 
om er de hoeveelheid uitgegraven zand of aarde naar te berekenen.  
Maar het is ook een Koekuit.  

Dit is volgens De Bo onder andere een stoeltuit vooraan in een cieze of reiskar, anders ook 
Pape geheten. En legt hij verder uit, de koekuit wordt maar gebezigd als er te weinig plaats is 
in de karre.  
Koekuit is in het algemeen de uiterste hoek van iets. We komen tussen onze toponiemen ook 
het Koekuitveld tegen en in Poperinge bestaat er ook een gehucht dat de Koekuit genoemd  
wordt.  
De PAPE-langemeersch is dus eigenlijk de uithoek van de Lange Meers.  
De Papestraat loopt naar deze Pape en had dus ook evengoed de Papelangemeersstraat 
kunnen genoemd worden.  
 
In de Franse tijd alhier, na de Franse revolutie, doopt men de Papestraat om in ‘rue de 
prêtre’, deze verkeerde interpretatie van de ‘pape’ komt er waarschijnlijk omdat men een 

priester vroeger een ‘pape’ noemde wat dan weer van ‘papa’ komt. Het feit dat de 
‘parochiepape’ van Sint Bertinus al eeuwenlang in de Papestraat woont, zal daarbij zeker 
bijgedragen hebben. Later, wanneer we hier terug Vlaams gaan spreken wordt dit dan de 

‘Priesterstraat’; kortom, een historische vergissing.  
 

 



 

De Potterstraatmolen – Deel 7 – G. Vandermarliere & J. Destailleur 
 

Frans Scherrier – de derde generatie Scherrier op de Potterstraatmolen 
 
9 april 1726 – Overlijden Jacques Scherrier  
 

 
 

Op de 9
de

 april 1726 overlijdt Jacques Scherrier. Hij wordt als molenaar opgevolgd door zijn 

zoon Frans Scherrier. Binnen het grote proces rond de Potterstraatmolen vinden we op de 

19
de

 december 1726 deze ‘overname’ geformuleerd. Dan staat er het volgende vermeld: 

 

19 december 1726 
 
Burghmeesters ende schepenen der stede ende jurisdictie van Poperinghe doen te weten dat 
voor ons ghecommen end eghecompareert is in persoone  
Frans Scherrier filius Jaecques, den welcken omme te genieten het effect vande sententie 
ghegheven in de saeke die hy als erfgenaem van synnen vader heeft aenveert als verweerder  
jeghens den eerwerdigen abt ende religieusen van Ste. Bertins tot St. Omaers, heesschers -  
ter rolle van ceurghedinghe by pandynghe heeft gheproduceert  
Passchier Mersseman, den welcken alhier present hem heeft ghestelt ende verkendt borghe 
voor tgonne is dependerende aende voorseyde sententie,  
synde ten desen oock meede ghecompareert Louys Lauwers, den welcken alhier present ende 
mede comparerende heeft ghecertifieert de suffissantheede vande voorseyde borghe onder 
belofte gedaen byden 1ste comparante van syne borghe ende cirtifiant te garrandeeren ende 
indemneren costeloos ende schadeloos onder belofte van verbande als naer rechte  
 
In kennisse der waerheyt hebben wy burghmeesters ende schepenen voornoemdt op dese 
letteren doen drucken den ordonneiren zeghel van  
saeken ende teecken door onsen greffier desen 5de 9bre 1726  
Toorconde als greffier emmers omme de indispositie vande greffier door den raedt 
pensionaris 
Toorconde als pensionaris ende was onderteeckent J.B. Raulé 
 
Den onderschreven messagier der stede ende jurisdictie van Poperinghe relateert ghe-
insinueert te hebben den eerweerdigen proost deser stede vanden inhouden deser copie acte 
borghtochte ghelaten in handen van Piere Fransoys den Cnecht vande voorseyden heere 
proost, de origineele acte borghtochte  
actum tot Poperinghe desen xiiijde 9bre 1726  
toorconde als messagier B. Carpentier  
 



We merken op dat we de geboorte van Frans Scherrier in de geboorteregisters niet 

teruggevonden hebben. Maar hier staat het ook duidelijk dat de nieuwe molenaar Frans, de 

zoon was van Jacques Scherrier.  

We halen er nog een akte bij uit dit grote proces – deze van de 19
de

 februari 1727 waarin al 

de eigenaars van de molen opgesomd worden in de comparitie.  

 

19 februari 1727 – Overname van Frans Scherrier in het proces tegen de abdij – 

Proces Potterstraatmolen 

 
Ghedient den 19 february 1727 
Authorisatie nottarial voor 
François Scherrier, heescher 
Jeghens 
Dheerweerdigesten heere abt 
ende religieusen van Sinte 
Bertins   
 
Compareerden voor Charles 
Florens de Hulster, notaris 
publycq – de residentie van 
Poperynghe – ter presentie vande 
naerghenomde ghetuyghen in 
persoone Jan Delvoy in 
huwelicke hebbende Marie 

Pieternelle Scherrier, 
Christyne Clare ende 
Cathelyne Therese Scherrier, 
beyde dochters thun selfs by 
competende elde  -  
de ghenaemde Scherrier 
kynderen van Jaecques –  
 
voorts Louys Lauwers in 
huywelicke hebbende Joanne 
Hoornaert soo om syn selven als 
vooght paterneel administrateur 
van de weese kynderen van 
Jooris Hoornaert  
welcke comparanten al 
woonende binnen dese stede 

ende jurisdictie, verclaeren midts desen te autheriseeren den persoon Jean Frans Scherrier 
hemlieden mede erfgenaem respectivelick ten sterfhuyse van den vermelden Jaecques 

Scherrier  
ende Christyne Clare Scherrier  
omme over ende uyte hemlieden naeme ghesaemdelick met den gheconstitueerden ter 
vervolghen de saeke jeghens den eerweerdigsten heere abt ende religieusen van Ste. Bertins – 
heesschers op het recht van dryven –  
ventileerende voor dheeren van het magistraet deser stede, darrementen van de selve saeke 
naergelaten door den voornoemde Jaecques ende Christyne Clare Scherrier te aenveerden – 
deselve te vervolghen tot den diffinitive oft noodt selfs by appelle in dien het vooren valt,  



procureur te stellen ad lites3 ende daertoe te passeeren de noodighe acten, authoriseerende 
hem eensweeghs omme te ontfanghen de crediten competeerende aende sterfhuyse van de 
voornoemde Jaecques ende Christyne Clare Scherrier de debiteuren in cas van refuys ofte 
dilay te bedwynghen in justitie ende daertoe procureur te stellen  -  
van syn ontfanck quittantie te verleenen met clausule  van garrant waer hy het geradigh zal 
vynden alles onder belofte ende verbant als naer rechte  
aldus gedaen ende gepasseert binnen hetselve Poperynghe desen 10 july 1726 ter presentie 
van Pieter Jacobus de Jonckheere ende Jan Calmin getuyghen hierover geropen ende begroet 
toorconde  onderteeckent Jan Delvoye, Ludovicus Lauwers, Christyne Clare Scherrier, 
Catheryne Therese Scherrier, P.J. de Jonckheere – tmaercq van Jan Calmin  
De Hulster notaris quod et huius concordautiam testor 

 
 

We leggen hier even het lijste van namen voor zoals gevonden door Jacques Destailleur en we 

doen daar de commentaren bij naar aanleiding van de vorige acten:  

Jacques Scherrier huwde in het jaar 1681 in de Sint Bertinuskerk met Marie – die dus 

eerder Petronella genoemd wordt - Kieken, de dochter van Frans Kiecken.  
Ze kregen 9 kinderen.  
De oudste – het jaar daarop geboren in 1682 - was een jongen en kreeg de naam Jacobus – 

en die waarschijnlijk Frans genoemd werd – geboren.  
Het tweede kind was een meisje en kreeg de namen Maria Joanna - ° 1684.  
Petronella  die dus eingelijk Marie Petronella genoemd werd - was het derde kind en werd 
geboren in het jaar 1686.  
Dan krijgen we een tweede zoon met de eigenaardige naam Cosmanus - °1688.  
Marie Petronella is het volgende meisje geboren in het jaar 1690. Zij huwde met Jan 

Delvoy. 
Christina Clara °1694 is het volgende meisje. 
Jacobus Daniel is geboren in het jaar 1696. 
Catherine Theresia  ook wel Cathelyne Therese genoemd - werd geboren in het jaar 1699 
En dan kregen we nog een meisje Jacoba – geboren in het jaar 1701. 
 

Van de negen kinderen van Jacques Scherrier & Marie Petronella Kiecken zijn er in 1727 

nog 4 in leven:, Frans, Marie Petronella,  Christian Clara en Catherine Theresia. 

Van de andere vijf kinderen is er geen spoor en deze hebben alleszins niet met de erfenis van 

de molen te maken.  

 

Frans Scherrier huwde opde 19de mei 1722 met Catherine Therese Meersseman 
We zien zijn naam hier geschreven als Franciscus Scherrier – en haar naam is officieel 
Catharina Theresia Meirsseman. 
De getuigen zijn Jacobo Scherrier en Paschasio Meirsseman. 
De pastoor is Robert Roberti  
 
 

                                                           
3 Ad lites = voor een proces  



 
 
Ze kregen samen 4 kinderen  
°14 juni 1723 – Maria Theresia 
 

 
 
°25 mei 1725 – Anna Catharina  
 

 
 
°21 juni 1726 – Joanna Clara  
°4 februari 1728 – Jacobus Franciscus  
 



 
 
Zijn vrouw stierf op de 7de juni 1728.  
 

 
 
Lang kan Frans Scherrier niet gewacht hebben om te hertrouwen met Jacoba Parmentier. 

Op de 31ste augustus 1729 kreeg hij 
immers al een kind met haar, een meisje en 
het werd Cornelia Francisca gedoopt.  
Er volgde ook nog een tweede kind; 
Joannes Franciscus die op de 10de 
februari 1731 werd gedoopt.  
 

1726 – Processen SAP – Pottestraatmolen 
– Een boete  
 
Boeten 
Frans Scherrier ende François 
Warneys, meulenaers van de 
Pottestraetmeulen verweerders  
Jeghens den heer bailliu van Poperinghe – 
heescher causa officy 
Omme alle sulcke boeten als by placaete 
ende coustume is ghestatueert ter cause dat 
hunne twee peerden bevonden syn 
gheweest den 13de 7bre – september - 

lastleden 1726 wat naer den seven uren 
smorghens in ende op het claverstuck 

langhs de Corte Gervelgatstraete4 – van Jacob van Heule ende peysterende  
                                                           
4 Korte Gervelgatstraat = de huidige Doornstraat  



door Jan Questroy, officier present ghetuyghen, waervan hy Questroy ghecallengiert heeft de 
vrauwe van den voorseide Scherrier, met costen  
 
Insinuatie door B. Carpentier  
 
En er komt een tweede boete zonder dat we echter het juiste onderwerp van deze kennen.  

 
 

Boeten 
Te erdaeghen François Scherrier ende Frans 
Warneys, meulenaers vande 
Pottestraetmuelen verweerders ten 
versoucke van dheer bailliu van 
Poperynghe heescher – causa officy – ten 
fine van te antwoorden op s’heeschers 
heesch ter rolle van de boeten folio 103 op 
peine als naer styl ende coustume  
O intimatie met costen 
Toorconde als procureur van de heescher B. 
Crousel  
Ghedaen de erdaeghinghe aen Frans 
Scherrier ende Frans Warneys vanden 
inhouden deser maendaet – gelaeten copie 
met myn relaes jegens saterdaeghe eerst 
commende ten negen uren voornoene inde 
ordinaire wetcamer deser stede 
Actum desen xxj – 21 - april 1728 
Toorconde B. Carpentier  
 

Zoals hiervoor reeds geschetst is het deel 

van de molen in het bezit van de 

wezekinderen van Joris Hoornaert afkomstig van Christine Scherrier de dochter van Jacques 

Scherrier de oude en Janneken Verhaeghe. 



 

1731 – Weezerekening voor de kinderen van Joris Hoornaert – Weezerie – SAP 
 
Bovenaan het document: 

Gheaffiermeert de deughdelyckheiyt deser rekeninhge by den rendant deughdelick – soo in 
ontfanck als uytgheven dedsen 22ste 8bre 1731  
 
In de marge: 
Ghepresenteert dese rekenynghe by den rendant in persoone aen myn heeren burghmeesters 
ende schepenen der stede ende jurisdictie van poperynghe als oppervooghden van alle weesen 
onder hemlieden resorterende ende ter btwesen vande weesen ende van Joanna Clare – jonghe 
dochter – thaer selfs ende ter presentie vande heeren ten slote vermelt.   

 
Rekenynghe , bewys ende reliqua 
omme Louis Lauwers inde qualiteyt 
van vooght van Joanna Clare, Marie 
ende Marie Christine Hoornaert, de drie 
kynderen van Joris Hoornaert, by Clare 
Harynck filia Jacques ende dat vande 
vraemgoederen aende selve drie kynderen 
vervallen ende ghesuccedeert by der doodt 

van Christynken Scherrier filia Jaecques by Janneken Verhaeghe hemlieden moeye 
paterneel van halven bedde, overleden jonghe dochter onder de prochie van Sinte Bertins, 
keursuster van Poperynghe op den …. niet ingevuld … january 1722  - zaligher memorie –  
 

In de marge: Den tyt is wel ghenomen  
 
Alles sydert den 15 juny vande selven jaere, daer van sluytten den staet ende verdeel van 
goede ghemaekt door den deelsman Bouchout, inghevolghe tdeellodt danof synde, welcke 
rekenynghe de rendant is doende – presenterende ende overghevende aen myn heeren 
burghmeesters ende schepenen der stede ende jurisdictie van Poperynghe als oppervooghden 
van de weezen – dit in pnden schellen pennen paresis – soo volght 

 
Ontfanck ofte baeten  
Alvooren competeert aen dese drie kinderen van hier een sethiene roeden synde het achtste 

part van de helft van drie vierendeelen garslandt daer den wal vande 
Potterstraetmeulen op staet – ligghende inden Hamhouck van tvoornoemde Poperynghe  -  
ghemeene ende onverdeelt met de kinderen van Jacques Scherrier ende den rendant – causa 
uxoris –  
soo als by het voorseyde deellodt van dees kinderen gheseyt is, dit oock met een ghelyck 
achtste part van den coornwintmeulen, de huysinghen ende voorder edificien daerop 
staende – aboutterende de selve erfve als by tselve deellot is ghe-expresseert synde de selve 
erfve met de voornoemde meulen ende edifitien in tgheheele belast met eene loffelicke rente 
van twee hondert twintigh ponden grooten vlaemsch capitael – croiserende ten intereste in 
advenante vanden pennynck twintigh – ten proffytte van d’heer Jacques Cheys – vallende 
jaerelicx den 18de april –  



synde den selven meulen met de huysynghe ende landen daer medegaende ghebruyckt 
gheweest by tyttel van pachte door François Scherrier filius Jaeques eenen termyn  van een 
jaer verschenen den 7de meye 1723 tot 373 pond parisis int gheheele, danof ghecort 132 pond 
over een jaer verloop der voorseide rente verschenen ten selven daeghe – betaelt aende 
voorseide Cheys als crediteur – reste 240 pond de welcke goet syn ghedaen ende verantwoort 
inde commer rekenynghe – ghedaen door den voornoemde François Scherrier als mede hoir 
ten voorseyde sterfhuyse.  
Soo oock inde selve rekenynghe syn goet ghedaen ende gherenseigneert alle de voorder 
baeten ende lasten vermelt in dees kynderen deellodt – de welcke ten voornoemde sterfhuyse 
waeren ghemeene ghelaeten met het bedragh vanden commer al sby staete ghemaekt ten 
sterfhuyse vande overledene – de selve commerreknynghe ghesloten den 8 february 1724 – 
dienden alhier voor – memorie  
 
Nopende drie voorder jaeren pacht vanden selven meulen met de huysynghen ende landen 
tlaste verschenen den 7de meye 1726 – ghebruyct by pachte als vooren ende bedraeghende in 
‘tgheheele over de selve drie jaeren 720 pond parisis - ter deductie van gheycke drie jaeren 
verloop ter voorseide rente verschenen ten selven daeghe ende jaere de selve syn goet 
ghedaen by seker rekenynghe purgative ghedaen ten voorseide sterfhuyse door den selven 
François Scherrier die ghesloten is den 3 xbre – december -  1726 met eenighe voorder baeten 
ende lasten daer by vermelt – dus dat dese alhier oock dient voor memorie – memorie  
Item den rendant heeft ontfanghen vanden selven Scherrier over het jaer pacht vanden 
selven meulen, huysynghen ende landen, synde tlaste jaer van den eersten pacht verschenen 7 
meye 1727 ten rpyse als de voorgaende - becommende over dees kynderen partie – suyver 
boven tadvenant van het jaer verloop der vermelde rente verschenen ter ghelycken daeghe 15 
pond parisis - daer van ghecort 5 schele parisis over hemlieden advenant van eenighe 
verschoten oncosten rekenynghe dat alhier wort uytghetrocken – 14 – 15 – 0 
 
Aengaende de vier voorder jaeren pacht tlaste verschenen den 7de meye 1731 bedraeghende 
396 pond parisis jaers - synde de vier eerste jaeren vanden tweeden pachte aenghegaen met 
den voornoemde Scherrier ende Pieter Devos, - hier komt er dus een tweede molenaar 

– pachter -  

overmits datter diversche refectien syn ghedaen ende datter diversche oncosten hebben 
betaelt gheweest door den selven Scherrier, soo en heeft hy danof tot noch toe gheene seker 
rekenynghe connen doen, reden waeromme tselve noch alsoo is ghelaeten in suspens ende dat 
den rendant tselve alhier bringht voor – memorie  
 
Item competeert noch aen deser drie kynderen by den doodt als vooren drie roeden ende vyf 
twaelfste van een roede – deel van een ghemet achtentwintigh roeden saeylant inden 
Eeckhouck van Poperynghe – ghemeene met de graeuwe susters tot Hondtschote tot een half 
ghemet veerthien roeden – mits de selve weezen synde hemlieden patri ende matrimonie tot 
iiijxx xix ¼ roeden ende met den rendant tot het restat synde lj ¼ roeden aboutterende als by 
het voorschreven deellodt is gheseydt – synde tselve lant ghebruyckt gheweest door wylent 
den voornoemden Jaques Scherrier, ghedeurende tjaer veschenen baefmisse 1723 dies dees 
kynderen partie beneffens de voorder party vanden hjoirs van het voorschreven sterfhuys is 
opghebracht ende goet ghedaen inder voorschreven commerrekenynghe dienende alhier voor 
memorie  
Aengaende de drie voorder jaeren tlaste verschenen baefmesse 1726 synde ghebruyckt 
gheweest door de voorseyde Jacques Scherrier ten advenante van 21 pond parisis de 
gheheele party inghevolghe den pacht aenghegaen met d’heer Ignatius Laurentius Proventier 



over de voorseyde graeuwe susters - de selve drie jaeren syn oock door den selven Scherrier 
goet ghedaen byde voorschreven purgative rekenynghe dus alhier oock voor – memorie  
Synde de selve party naer dies ghebruyckt gheweest door den rendant tot hy betaelt heeft aen 
dees kynderen moeder het advenante als vooren – de vier volghende jaeren tlaste verschenen 
baefmisse 1730 – het part van de weezen begrepen hemlieden patri ende matrimonie – 
dienden alhier oock voor memorie  
Synde noch schuldigh het jaer verschenen baefmesse 1731 – memorie  
Belanghende alle de artyckelen van baete ghementioneert by dees kinderen voorschreven 
deellodt  - de selve syn ten meerderen deele gherenseigneert ende goet ghedaen by de 
voornoemde commerreknynghe – trestat by de voorseide purgative rekenynghe ende welcke 
oock inghebracht ende goet ghedaen is de partie van dees kinderen van het baetelick slot der 
selver commerreknynghe bedraeghende 3 pond parisis – nemaer de rendant brenght alhier 
voor baete soo veele hy ontfanghen heeft van de vermelden Frans Scherrier over dess 
kinderen partie vande selve rekenynghe purgative – bedraeghende uytwysens de selve 75 – 10 
– 0  
 
Somme totaele van de ontfanck bedraght iiijxx x - 90 - pond v – 5 - schele parisis  
 

 
 

 
Betaelinghen ende mysen jeghens de 
voorenstaende baten ofte ontfanck 
Alvooren den rendant heeft betaelt aen wylen 
Jacques Scherrier – soo vele hy op dese 
kinderen tsamen hoirs ten sterfhuyse van 
tvoorseyde Christynken Scherrier te goet is 
ghecommen ende dit van volgage by 

furnissement vande active ende passive baeten ende lasten alles inghevolghe den staet van 
goede ten selven sterfhuyse ghemaekt ende het vermelde dees kynderen deellodt 
bedraeghende de somme van 33 – 4 – 10. 
Item den rendant bringht in mysen soo vele den voorschreven Joris Hoornaert dees kinderen 
vader aen desen rendant schuldigh ende ten achteren is gebleven over twee jaeren en half 
pacht van de helft vande backerye staende aende Watoustraete tlaste verschenen te half 
maerte 1708 – inghevolghe de schriftelicke rekenynghe onderlynghe ghedaen ten presentie 
van wylent dheer Passchier Druant opden 18 febraury 1709 – bedraeghende 6 – 0 – 0. 
Item den rendant heeft betaelt over de rechten ter griffie vande weezerye over tregistreren 
dees kinderen deellodt byder doodt vand tvoorseyde Christynken  Scherrier volghende de 
nottitie staende op tselve deellodt – 3 – 0 – 0  
Item over de rechten van neghen jaeren verteekenynghe der selver deellodt – tlaste metten 
jaere 1731 – 0 – 13 – 6  
Item brenght in mysen omme te betaelen aenden deelsman Bouchout over het vergaerderen 
ende stellen van dese rekenynghe mt tmaecken van eenen dobbel voor den rendant – 6 – 6 – 0  
Item over de theire ghedaen met tstellen ende vergaederen van dese rekenynghe 0 – 17 – 6  



Item over trecht vanden heere oppervooght ende commissarissen vachierende ter auditie deser 
rekenynghe 5 – 2 – 0  
Item over trecht vanden heere greffier over tappostilleren vande selve rekenynghe met de 
vaccatie in tsluytten ende legaliseren vanden dobbel – 2 – 8 – 0  
Item over trecht van den eersten deurwaerder vande wetcamer vachierende te auditie deser 
voornoemde rekenynghe 0 – 12 – 0. 
 
Somme totale van de betaelinghen bedracht ter somme van achentvyftigh ponde neghen 
schelle ende thien deniers – dus 58 – 9 – 10  
Ende de contanckt bedraghe alhier vooren ter somme van tneghentigh ponden vyfthien parisis 
– 90 – 515 – 0  
By dies den rendant ten achteren ende de weesen te vooren ter some van eenenderihg ponden 
vyfthien schelle 2 deniers – 32 – 15 – 2 
 
Aldus dese rekeninghe gheslooten, ghearreseteert onder alle gewoonelick protestatie - 
estimatie ter presentie van dheer ende meester Guillaume vande Zande , burghmeester vande 
wet ende oppervooght van de weesen mitsgaders ter presentie van dheeren Jan Baptist van 
Renynghe, Charles Florens deHulster ende Christianus Ignatius Huyghe, schepenen ter 
adjoinctie van dheer ende meester Ml Frans Leliegois, greffier deser stede  
Toorconde als greffier – Leliegois  
 

2 november 1738 – De molenaars                              – SAP Register der resoluties 472 

 
Op de clachten ghedaen aen burghemeesters ende schepenen der stede van Poperinghe  
hoe dat de meulenaers deser stede ende jurisdictie  
by monopolie refugeren te haelen ende thuys te brenghen de bacxsten van de inwoonders 
ghelyck sy tot nu toe hebben ghedaen,  
soo ist dat de selfde burgmeesters ende schepenen van Poperinghe  
ordonneren aen alle de meulenaers de selfde bacxsten te haelen ten huyse vande selve 
inwoonders ende thuys te brenghen ghemaelen synde op den ghewoonlicken loon  
op peine dat de gonne daer an relucterende te incurreren de straffen ofte boeten die men sal 
vynden te behoore 
Actum in camer 2de 9ber 1738  
Als pensionaris Raulé  
 
Ende den bonnen die sal commen aenbrynghen den auteurs van de selve monopolie sal 
largelick ghecompenseert syn voor syne aenbryngh  
 
Ommestellingen 1739 
 

 
 



 
 
In de ommestellingen van het jaar 1739 komen we dan ook de naam van Frans Scherrier 

tegen als molenaar. Voor de molen betaalt hij eigenlijk 14 pond parisis binnen de stadstaks. 

Het ‘kadasternummer’ van de molen – als we dat zo mogen noemen, is 552.  

Ook in het jaar 1740 vinden we zijn naam terug in de ommestellingen.  

 

10 april 1740 – Overlijden Frans Scherrier  
 

Frans Scherrier overlijdt op de 10
de

 april 1740.  

In de overlijdensakte staat er ‘Sepultus est Franciscus Scherrier maritus Jacoba 
Parmentier pulsie tertioe.  
 

 
 

8 juli 1740 – Bakkers en molenaars                                        – SAP Register resoluties  

 
Burghemeesters ende schepenen van Poperynghe laeten een ider weten  
hoe dat men van nu af de terwe die de wet heeft doen commen sal doen uytmeten ten 
advenante van ses en dertigh ponden parisis de raziere ende de pameele tot negenthien ponden 
vier schelle de raziere 
Ende alsoo ter kennisse is gecommen aende voornoemde burghemeesters ende schepenen  
dat de gonne hebben vercocht brooden aen ons gemeente vele menghelen ende bedrogh 
hebben gedaen in de selve brooden,  
soo ist dat selve espresselick verbieden van eenighe broodt te laeten commen binnen deser 
jurisdictie, soo oock door vremde ofte door onse inwoonders behalvens de backers,  
eenighte broode te vercoopen op de marct ofte straeten  
op peine van confiscatie vande selve ende te incurreren de boeten ende amenden daer toe 
staende.  
Ordonneerende in consequentie dies aen alle de backers ende backeghen hunne wynckels te 
voorsien van behoorelycke brooden ingevolgens den slagh die de warrandeerders sullen 
geven, op eine van arbitraire correctie.  
Actum in camer 8° juli 1740  
Toorconde als pensionaris ondertekent J.B. Raulé  
 
Op de clachten gedaen aen het magistraet dat de meulenaers niet en observeren de 
ordonnantie by hun gegeven van niet meer te nemen van elcke raziere den twaelf ponden,  



soo ist dat de selve ordonneren van hun te accuiseeren aen de selve ordonnatie  
op peine van suspensie van drye maenden het maelen ende gestelt te wesen in vanghenisse 
Actum als boven toorconde als pensionaris  
Ondertekent J.B. Raulé 
 

 
 

Een ‘karrewindmolen’ hetzelfde type als van de Pottestraatmolen 

 

 
 
 
 
 


