
Jaar 1210 – 1233  - Van de laatste getrouwde pastoor, het Swynland en de 

nieuwe keure  

 

 

 

 
 



Bruno Creus merkt op dat één van de getuigen ‘Symon, prepositio de Poperinghem’ is en deze 

Simon is dan ook de eerste proost van Poperinghe die we bij naam kennen.  

Enkele jaren later in april 1210 is het Joannes, de bisschop van de Morienen, die het akkoord 

goedkeurt dat  gemaakt wordt tussen de abdij en de zonen van ‘Lammelot, clericus’  

Thomas en Lambert. Deze restitueren een aantal opbrengsten verbonden aan het altaar van 

de stad – magnam partem oblationum altaris et minutam decimam et breves van Poperinghes, 

en de kleine tienden die zij na de dood van hun vader verkregen hebben.  

 

Bruno Creus  schrijft daarover het volgende: 

Een clericus Lambert, die gehuwd was en meerdere kinderen had, had gepoogd een deel van 

de kleine tienden ende de offeranden van het altaar van Poperinge op grond van het erfrecht 

voor zichzelf op te eisen.  

De erflaters van Lambertus hadden deze rechten en nu meende deze laatste ook te kunnen 

geniten van deze voorrechten. Paus Lucius III beval een onderzoek in deze zaak en indien de 

beschuldigingen gegrond waren, dan was Lambertus tot restitutie gehouden.  

Na Lambertus had Lammelot een groot deel van de offeranden en de kleine tienden in 

cijnspacht  gehouden van de abdij.  

De twee zonen van Lamlot, Thomas van Lambert, legden na de dood van hun bader de hand 

op deze opgrengsten als gold het hier privaat bezit, terwijl die inkomsten in feite alleen voor 

zijn leven in cijns waren geschonken, en dus zeker niet erfelijk.  

Deze misbruiken konden des te gemakkelijker plaats vinden, aldus bisschop Jan, vermits 

Vlaanderen dan zonder heer en wet was.  

Het gevolg was dat beiden door bisschop Lambertus geëxomuniceerd werden. Het geval werd 

zoals aangegeven beslecht in 1210 doch de feiten dateerden van voor 1207. Thomas die het 

eerst tot inkeer kwam, schonk het deel dat hij voor zich genomen had langs de bisschop om, 

terug aan Sint-Bertins en verkreeg daarvoor van de Benedictijnenabdij een jaarlijks inkomen 

van tien pond.  

Lambertus beloofde ook hetzelfde te doen doch stierf plots zonder zijn gelofte te kunnen 

nakomen.  

Tenslotte werdd eenzelfde regeling getroffen met de zoon van de overleden Lambertus 

namelijk Lambertus junior.  

De kwestie werd tenslotte definitief 

geregeld nadat een overeenkomst 

getroffen werd in 1219 met Adelis, 

dochter van Lammelot en in 1224 

met Lammekinus Rufus, zoon van 

Lammekinus, en kleinzoon van 

Lambertus.  

 

Oorlog tussen Vlaanderen en 

Frankrijk  
Op 24 februari 1212 kregen we het 

verdrag van Lens. De graaf van 

Vlaanderen, Ferrand – of Fernandus 

- van Portugal, diende leenhulde aan 

de Franse koning te brengen. De 

graaf verloor de kasselrijen Sint 

Omaars, Airën, de burcht van 

Ruhout bij Clairmarais en alle 

gebieden ten noorden van de nieuwe 



gracht. Het belangrijkste gevolg was dat Artesië voortaan een Frans kroondomein werd en 

dat ook bleef tot in 1361.  

En de Fransen vielen in mei 1213 Vlaanderen binnen waarbij zij onder andere de steden 

Gent, Brugge  Oudenaarde, Cassel enz. aanvielen.  

 

Er  werd tijdens de 2
de

 helft van 1213 met wisselende krijgskansen bevochten.  

Twee grafelijke offensieven tegen Erquininghem en Rijsel werden door de Franse koning 

bestraft met de verwoesting van drie vestingen, waaronder Cassel.  
In januari 1214 verwoeste hij Cassel, Steenvoorde, Belle en Hazebroek en kwam hij zo wel 

heel kort bij Poperinghe. Op zijn beurt beantwoordde de graaf deze acties met twee raids in 

en om Guines, de vesting Sangatte en de regio tussen Atrecht en Terwaan.  

Toen een Frans leger bij Bouvines – kort bij Rijssel -  de brug over de Marque wilde 

oversteken, werd het door een vijandelijke strijdmacht onderschept maar slaagde erin zijn 

tegenstrevers op beslissende 

wijze te verslaan. Engeland, 

Brabant, Vlaanderen en de 

Welfen werden er verslagen 

door Frankrijk, Luik, Loon 

en de Hohenstaufen.  

 

In ‘Dits de excellente 

chronycke van 

Vlaenderen’schreef men: 

Item daer bleven bedt 

dan.iiij.hondert – 300 - 

Brabanders, ende van andere 

diversche nacien bedt 

dan.vij.duysent – 7000 - 

persoonen, ende oock van 

des Conincx volck bleeffer 

wel.iiij.duysent – 4000 - 

versleghen, sonder die ghene 

die seere ghequetst waren, 

 

Er waren dus meer dan 300 

Brabanders dood en meer 

dan 7000 mannen van 

andere natiën en ook van 

Konings volk bleven er 4000 

dood – zonder diegenen die 

erg gekwetst waren.  

 

De graven van Vlaanderen, Holland en Salisbury en de hertog van Brabant werden gevangen 

genomen en 170 ridders vonden de dood.  

Vlaanderen raakte hierdoor weer afhankelijker van de Franse kroon en werd betrokken bij de 

spanningen met Engeland.  

En alsof dat nog niet erg genoeg was: 

In ’t jaar 1214 zo schrijft men in de Cronycke van Vlaenderen zo geschiede te Brugghe ende 

elders binnen den lande ende graefscepe van Vlaenderen meenich schadelicke brant, daer 

regneerde ooc een zeer moordadighe pestilentie, ende die zee inondeerde zo breet ene zo wijt, 



dat die stede van Brugghe vier mijlen varre rondsomme int watere stont een goede poose tijts 

ghedeurende, daer omsprekelicke groote schade of quam, zo dat die van Vlaenderen wel 

metten rechte zegghen mochten, dat teen quaet tandere niet en verbeyde, byder waerachtiger 

toone Gods, zoot scheen.  

 

De Franse koning kon 

in deze periode zowel 

zijn kroongebied als 

zijn leengebieden sterk 

uitbreiden.  

Ferrand van Portugal, 

graaf van Vlaanderen 

bleef 12 jaar in de 

Franse gevangenis 

vooraleer hij toelating 

kreeg om naar Rijssel 

bij zijn vrouw Johanna 

te gaan maar hij bleef 

ziekelijk en stierf in 

het jaar 1233. Het 

huwelijk had geen 

kinderen 

voortgebracht. Zijn weduwe Johanna hertrouwde met Thomas van Savoyen, de 21
ste

 

graaf van Vlaanderen. Ook met hem kreeg Johanna geen kinderen.  

 

1
 

 

                                                           
1
 Basisrapport – Archeologische opgraving – Poperinge Grote Markt – Trommelmans Raf, 

Bracke Maarten, Wyns Gwendy  



1223 –  Over de pest en over het Swinlande 
 

 

De 

pestlijders 

zoals 

afgebeeld in 

de processie 

van 

Poperinge 

 

 

Anno 1223 

– zo schrijft 

men in ‘De 

jaarboucken 

der stad 

Yper’ – was 

er binnen 

Iper eene grauwsaeme ende schroomelijke peste, de welke zoo geweldig toenaem dat ‘er 

binnen den tijd van ses maenden van het somer saisoen boven de 4000 menschen zijn 

gestorven.  

T’is gebeurt dat Cecilia Planke huysvrouwe van Jean van ’t Thuyne, geleyt wierd op den 

waegen met de andere die van de peste gestorven waeren, meenende dat zij dood was en 

wierd in een grooten put begraeven op het kerkhof van St. Michiel in de voorstad.  

In het midden van den nagt want sij wierden bij nagte begraeven om den stank wille, drie 

heuren, daer naer deze vrowue tot haer zelven gekomen zijnde ende liggende eene van de 

opperste, rammelt uyt den put en gaet regt moeder, moeder nakt, zoo sij was, naer haer huys, 

en klopt stillekens op de deure.  

De man gebiet aen sijne dogter uyt de venster te zien om te vernemen wie daer was het welke 

sij inderdaed vraegde, wie daer klopte.  

Sij antwoorde: ‘Doet maer open, t’is ik, uwe moeder.’ 

Deze dogter vol schryk, meenende haer geest te wezen, zegt het aen haeren vader Jan van 

Thuyne. Den man haer ook aenziende voor eenen geest en wilde niet open doen, dus bleef die 

vrowue kloppen tot ontrent den dageraet als wanneer eenen man van het gebeurte uyt sijn 

huys quaem en haer siende en hooren klaegen om binnen gelaeten te zijn, syg verstoute bij 

haer te gaen een haer in te nemen in sijn huys en bemerkt hebbende dat deze vrowu van de 

peste genesen was, heeft haer gevraegt om in sijn huys te blijven en sijne sieke vrouwe te 

helpen die ook met de peste laeg.  

Deze Cecilia Planke laet haer gezeggen zonder voorder naer haeren man om te zien en blijft 

daer drie daegen binnen welken tijd haeren man Jan van Thuynen en de vrouwe die sij 

bezorgde alle beyde van de peste stierven. Sij bleef in dat huys aldus weduwe zijnde met de 

weduwnaer drie maenden met hem woonende naer weken tijd zij te saemen getrouwt zijn en 

deze Cecilia Planke bleef met haeren tweeden man leven zoo lange dat sij zelfs gewonnen 

heeft den sevensten zoon.  

 

In het jaar 1223 bevestigt de gravin Johanna de keure die Philip van de Elzas gegeven 

heeft tot het houden van een markt te Poperinge. Waarom dit nodig was is ons niet duidelijk.  

 
Cartulatium: Récueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe ... 



 

 

 

 
Uit het Basisrapport – Archeologische opgravingen Grote Markt Poperinge  

 

Het jaar daarop in 1224, laat Adam, de bisschop van de Morienen, weten dat Lammekinus 

Rufus van Poperinghe verklaard heeft, in zijn hof te Térouanne, dat hij de overeenkomst over 



de ‘oblaties’ verbonden aan hat altaar van de Sint Bertinskerk, en de kleine tienden met 

Théodoric Sinkel, de procureur van de abdij en de kerk van Sint Bertins, aanvaardt.  

Lammekinus was de zoon van Lammelot, - olim notarii de Poperinghem, of  voorheen notaris 

te Poperinge.  

 
Cartulatium: Récueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe ... 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

In mei 1226 geeft Daniel van Rininghels, ‘jusiticiarius de Poperinghem, of dus de baljuw 

van Poperinge, aan de kerk van Sint Bertin als aalmoes een jaarlijkse rente van 18 deniers, 

zoals zijn voorgangers.  Daarbij is onder andere getuige Jacobo, preposito de Poperinghem, 

dus de proost van Poperinge.  

 
Cartulatium: Récueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe ... 
 

 



 

 

 



 

Het Zwynland  

 
Cartulatium: Récueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe ... 

 
 

 

 
In 1227 is het Wautier, de 

bisschop van Doornik; die 

verklaart dat Willekim, de 

zoon van Mamlot, onder 

bepaalde voorwaarden, de 

tienden van ‘het 

Suinlant’ die hij in leen 

hield van de graaf van 

Vlaanderen, verkocht 

heeft aan de kerk van Sint 

Bertin.  

We nemen aan dat het Swinland , dat als een banaan rond Poperinge ligt, effectief deze 

heerlijkheid is.   

Kristof Papin schreef in zijn inleiding op een uitgave over de renten van het  Swynland 

(SAP- Uitgaven van de Vrienden van het Archief) onder andere het volgende : 

Het is wel vreemd dat de tienden – die aanvankelijk een kerkelijke belasting zijn, in de 13
de

 

eeuw een leen geworden zijn en niet meer in kerkelijk bezit zijn.  

Een opmerking die we eigenlijk ook al hadden kunnen maken in verband met de ‘kleine 

tienden’ die verbonden waren met het altaar van Sint Berten.  

Kristof schrijft verder: 

Hiermee weten we evenwel nog niets meer over de bezitters van de heerlijkheid. Wie was 

deze Willekin? Het blijft een vraagteken.  

De burggraaf van St. – Winoksbergen, Willem (1189 – 1225), ridder, was in een eerste 

huwelijk, gehuwd met Eizabeth van Voornezeele, dame van Roesbrugge.  

Hoorde hier ook al ’t Zwynland bij?  

Wellicht wel, want hun dochter Elizabeth van Roesbrugge die zou huwen met Willem van 

Bethune bezat de heerlijkheid.  

Als dit zo is, dan wordt Elizabeth de oudst gekende vrouwe van het Zwynland, met een 

vermelding in december 1206. Het is hierbij uitgesloten dat de bovenvermelde Willekin, zoon 

van Mamelot op de burggraaf van St. Winoksbergen zou slaan.  

In juli 1241 was het Willem van Bethune, heer van Pons Ruardi (Roesbrugge) en Meulebeke 

die de heerlijkheid bezat. Deze kreeg de heerlijkheid in handen door zijn huwelijk met 

Elizabeth van Roesbrugge. In 1241 sluit hij een akkoord met de abt van St. Bertinus Simon III 

van Gent waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de inwoners van Poperinge 

mogen gaan wonen op zijn heerlijkheid en omgekeerd.  



De inwoners van Poperinge die willen vertrekken naar het Zwynland en er gaan wonen, 

moeten ten minste acht dagen voor hun vertrek op vrijdag of zondag in de parochiekerk ‘in 

‘coram populo’ hun intenties bekend maken voor de baljuw en volle wet van de stad.  

Inwoners van het Zwynland moeten hetzelfde doen voor hun baljuw.  

Beide partijen mogen geen immigranten opnemen zonder zich ervan te vergewissen dat de 

procedure werd gevolgd.  

De heerlijkheid gaat hier niet naar een van de zonen maar naar Mathilde van Bethune. 

 

 
 

Het molenrecht te Poperinge  
 

Op de 5
de

 maart 1227 bevestigt de paus Honorius III, in een privilege de eigendommen en de 

rechten van de abdij van Sint-Bertin te Sint Omaars.  

… Honoirus episcopus sevus servorum Dei, dilectis filiis Johanni abbati Santi Bertini… En 

daarin wordt ook de kerk van Poperinghe genoemd: … ecclesiam de Poperingehem, - maar 

ook – cum poessionbius  - als hun bezit;  de decimis of tienden.  

 

Op de 20
ste

 april 1227 is het aan de paus Gregorius IX om dit privilege te hernieuwen, een 

privilege dat eigenlijk reeds ingesteld was door de Paus Innocent III.  

Deze akte begint met: … Gregorius etc. dilectis filliis, abbati et conventui Sancit Bertini etc. 

…. 

Dezelfde paus accordeert op de 27
ste

 juni 1227, nog eens aan de abdij van Sint-Bertin een 

gelijkaardig privilegie. Hierbij worden de verschillende eigendommen van de abdij opgesomd  

En dan komt er voor Poperinge het volgende: 

 



 
 

Ecclesium et villam de Poperingehem – dus  de kerk en de stad Poperinghe – cum 

jurisdictione – als jurisdictie –  

fundo et libero comitatu – wat zoveel betekent als het hoger en lager recht, dus alle 

rechtspraak;  

decimis – de tienden 

terris,  - de gronden -  pratis, - velden,  - pachuis,  - weiden – molendinis of molens.  

Er waren dus reeds molens te Poperinge in 1227.  

… vivariis et oomnibus aliis perinentis suis, … specialiter autem possessiones et omnia alia 

que a Nicholao filio Cononis et ab heredibus Lamelot clerici, seu aliis hominibus vestris in 

eadem villa acquisistis.  

 

 
 

 

1227 –  Het graafschap Vlaanderen 
 

In 1227 stelde de Franse Koning Lodewijk IX 

de Vlaamse graaf Ferrand van Portugal in 

vrijheid, mits een aantal waarborgen en een 

losgeld.  

Ferrand berustte in de onderworpenheid van 

Vlaanderen, bovendien stemde hij ermee in dat 

als borg voor de helft van het losgeld, Rijsel, 

Dowaai en Ecluse bij Dowaai aan Franrijk 

uitgeleverd werden. Na afbetaling zou het 

kasteel van Dowaai nog tien jaar lang een 

Franse bezetting op Vlaamse kosten moeten 

herbergen.  

 

 



 

 

 Jacob – abt 47 – 1230 – 1238  

 

De abt geeft een nieuwe keure 

aan die van Arke maar ook 

aan die van Poperinghe. 

 
Les abbés de Saint Bertin, 
d'après les anciens monuments 
de ce monastère 
Door Henri de Laplane 
 

Henir Delaplane schrijft over 

Jacobus I het volgende: 

De kalmte was teruggekeerd 

in het klooster. Jacobus I, 

geestelijk man en van een 

grote godsvrucht, werd in de 

plaats van Johannes III 

gekozen op het einde van 

maart van het jaar 1230. Hij 

verkreeg de benedictie en de 

bevestiging uit de handen van 

Pieter, bisschop van de 

Morienen, waarvan de 

voorganger zich teruggetrokken had te Clairveaux. Daarmee werd de intronisatie de 

aankondiging van vreugdevolle dagen, zo dacht men maar gedurende de intronisatiefeesten 

rees er protest en ‘gekwerrel’.  

Om de orde te herstellen diende de nieuwe abt beroep te doen op de proost van Sint-Omaars 

en andere personen.  

Een jaar later, in 1231 - rezen er nieuwe tribulaties op.  

De gemeente Arcke en zijn belangrijkste inwoners hadden zich een moeras toegeëigend dat 

ze tot een gemene weide hadden omgevormd. De abt dacht zijn rechten te verdedigen en 

klaagde hierover. Men begon onderhandelingen. De abt werd verzorgd zich ter plaatse te 

begeven om het project te bezoeken. Dit was echter een valstrik. Nauwelijks waren de 

monniken ter plaatse of ze stonden  tegenover de schepenen gevolgd door een massa 

gewapend met vorken, ratels, stokken en andere roeden. De religieuzen werden geslagen en 

konden met moeite ontsnappen, verrast door deze vijandigheid.  

De abt Jacobus was verontwaardigd, en kon dit ‘verraad’ niet zo laten. Hij confisceerde de 

gemeente Arcke en trok al hun privilegies In.  

Lodewijk, koning van Frankrijk, bevond zich toen, met een uitgebreid hof in de abdij van Sint 

Bertin en hij bevestigde deze spijtig maar rechtvaardig besluit.  

Daarom werd de keure van Arcke veranderd. Men voegde er verschillende artikelen bij en 

herzag het charter, wat de Arkenaren allesbehalve konden appreciëren. Zij weigerden deze 

nieuwe keure te aanvaarden. Ze gooiden het document in de kruin van een boom om het 

slechts na een maand terug te halen.   

Toch werden de nieuwe artikelen, beetje bij beetje in uitvoering gebracht.  

Jacobus liet in deze tijd zijn vassalen de eed van de keure – la foi jurée – die bekend werd 

onder de naam van Ceure – chora, waarvan de naam voor de rechters, de choremanni of 

keurmannen afkomstig is.  



Hij profiteerde van deze omstandigheden om de keure van Poperinghe in 1232 eveneens aan 

te passen. Poperinghe kreeg dus een nieuwe keure.  

Daarnaast loste hij ook het probleem op – dat al een tijdje tussen de bisschop, de archidiaken 

en de abdij bestond – waarbij de laatste twee dachten dat ze het recht hadden om zich gratis in 

de huizen afhankelijk van de abdij, te bevoorraden. Dit speelde natuurlijk ook wanneer de 

heren met hun gevolg in Poperinghe verbleven.  

 

 

1232 – Een nieuwe keure 
 

In 1232 komt er een nieuwe keure voor Poperinge die deze van 1147 en 1208 op 

verschillende artikelen verbetert.  

Hierbij wordt onder andere de betichte onschuldig verklaard wanneer 4 choremanni hem 

vrijspreken. Wanneer er 9 zijn die verklaren niet overtuigd te zijn, noch van zijn plichtigheid, 

noch van zijn onschuld, zal hij zijn onschuld moeten doen bevestigen door 8 getuigen, 

‘compurgatores’ genaamd. Indien één van hen een valse eed doet, dan wordt de betichte 

gestraft met de dood. Indien hij geen ‘compurgatores’ kan vinden, dan zal hij zelf zo veel 

eedafleggingen mogen doen als dat hij getuigen te kort komt. Doet hij echter één valse eed, 

dan wordt hij seffens opgehangen.  

Deze eedaflegging verving de vroegere vuurproef.  

De eedaflegging en vroeger ook de vuurproef, waren ook toegepast voor dieften, voor 

eerroof, voor waagspelen, enz.  

Iedere vrouw die een andere aangerand had, en er mee gevochten, moest dubbele boete 

betalen, dewelke nochtans niet boven de 3 ponden mocht belopen, dit was immers het 

maximum der geldelijke boeten die in Poperinghe toegepast werden.  

Een vreemdeling die sedert een jaar en een dag te Poperinghe verbleef, moest de keure 

aankleven en daarover zijn eed doen. Verwaarloosde hij zulks, dan moest hij aan de heer abt 

10 sols betalen en toch de vereiste eed afleggen.  



De bijdrage tot de stadskas bedraagt jaarlijks 2 deniers berekend op de  marktwaarde van zijn 

goederen.  

 

De keuren van 1147 en 1208 hadden jaarlijks drie generale ‘waarheden’ (franche vérité) 

ingesteld. Een ‘waarheid’ was een vergadering van alle inwoners waarbij men de ‘waarheid’ 

over iemand mocht zeggen, of deze dus beschuldigen van een misdrijf.  

Door deze van 1232 werden er 3 toegekend om kleine misdrijven te straffen.   

Verder werden op deze  volksvergaderingen, onder voorzitterschap van de heer ook over 

bestuurszaken beslist.   

Frans Thevelin schrijft hierover nog: 

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat slechts de kleine misdrijven erop moeten behandeld 

worden. Dit is normaal, wanneer wij weten dat de rechtsbedeling in de loop van de XIIIde 

eeuw een heropbloei kende en de rechters of schepenen zich nu meer lieten bijstaan door 

specialisten die de zware misdrijven behandelden.  

In de keure zien wij dat er nog een nieuwe plechtige zitting vermeld wordt, de dorginga of 

souvereine waarheid, die slechts eenmaal per jaar mag worden gehouden.  

In de tekst wordt zij ‘veritas’ genoemd en hier worden de zware misdrijven aangebracht en 

behandeld.  

Op deze dag kon en mocht men iedereen betichten van zware misdaden zoals diefstal, roof, 

brandstichting, moord en dergelijke.  

Het is de baljuw die deze zitting voorzit.  

 

Het lokale magistraat bestond uit schepenen, gezworenen en keurheren.  

Zonder twijfel, zo schrijft Altmeyer in zijn ‘Notices Historicques sur la ville de Poperinghe,’ 

zijn de ‘gezworenen’ en de ‘keurheren’ eenzelfde autoriteit.  

Het aantal schepenen was bepaald op 12, waarvan er 2 burgemeesters benoemd werden. Deze 

functionarissen werden jaarlijks opnieuw aangesteld.  

De schepenen kozen dan weer, nadat ze de eed afgelegd hadden, 12 raadgevers en 24 notabele 

poorters. De abdij benoemde nog zelf alle pensionarissen – of ‘bedienaars’ van de stad.  

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 

 
 



 
 

De rechten van de abdij  

Net zoals in Arcke, heeft de abt ook te Popeirnghe het ‘ambt’ van ‘chormanni’ ingevoerd, 

mannen die aan hem de eed moesten afleggen en op de gemeente toezicht houden.  

De abdij bleef de volgende rechten in de stad hebben: de hallerechten, de ‘droit d’éstalage’ of 

het recht op het tentoonstellen van de te verkopen goederen,  

de grondrechten,  

het recht op de maten en gewichten,  

de rechten op de confiscatie van de verlaten goederen, de verlaten huizen en ruimten  

en op de nagelaten goederen de kinderloze bastaarden.   

Zij bleven ook de rechten hebben wat men de ‘calmage en afforage’ – rechten noemde. 

Dit was het recht om wijn en bier  te schenken en herberg te houden.  

 

 
 

Uit die keure willen we nog één aspect aanhalen.  

Artikel 14 van de keure van 1233 haalt het volgende aan: Indien een inwoner van Poperinge 

een banneling onderkomen of logies verleend, zal deze een boete van 3 pond moeten betalen.  

Indien iemand betrapt wordt op het spelen van het teerlingspel, wordt beboet met een boete 

van 10 solidi. De eigenaar van het huis of herberg waar er gespeeld wordt, dient zelf een boete 

te betalen van drie pond.  

 

 

 

 

 

 


