Jaar 1367 - De overdracht de Coppernolle Ook van de overdracht te Coppernolle is er een plan van de landmeter J. Loys bewaard.
Bovenaan staat er: actum eodem ten beleede als vooren
En dan langs het erf: Noort Coppernolle – daaronder staat er – volghende wylent de heer
Beke - en daarna: twyelant dhofstede vanden zelven Beke - met verder nog: speyecompt en
helemaal rechts: speyehuys

Onderaan rechts staat er – de vaert –
met in het midden – zuyt de
schipvaert – en links zien we een
gebouwtje getekend met daarbij
geschreven: overdragh – ½ inclus
We zien ook dat oud – archivaris
Oscar Fiers, die deze stukken lang
voor ons bekeek, hierop het
kadasternummer 226 noteerde.
Het nummer vinden we terug op de
Poppkaart van omstreeks 1865 zodat
we dit stuk daarmee beter kunnen
oriënteren.
We vonden ook heet stuk grond
terug, door Fiers herkend als het stuk
grond met het kadasternummer 149
en bovenaan een stukje 129.

Op het volgende plannetje staat er:
Zuyt de vaert - - rechts staat er: speyhuys en
daarnaast Speycomp
De ‘speycomp’ vinden we alleen terug op de
Ferrariskaart uit 1765.

We mogen daarbij stellen dat het stuk grond met
als kadasternummer 129 de vroege ‘speycomp’ is.

Al bij al valt het op dat de overdracht van Coppernolle een lange overdracht was en dus een
lange slet nodig had waarlangs de boten dienden opgetrokken en geschoten te worden.

De plaats waar de ‘rechte’ vaart toekomt op de Coppernolle.

Het is een hele afstand van hier tot aan de weg Poperinge – Woesten

De naam ‘Coppernolle’ bestaat uit twee gedeelten, enerzijds de ‘Coppe’ en anderzijds de
‘holle’.
Een ‘Coppe’ is hetzelfde als een ‘Hanekam’ en deze kunnen we nog steeds zien in de
meanders van het stukje Vleterbeek, dat buiten de vaart viel. Uit een gesprek met de huidige
eigenaar van de gronden, de heer Metsu, bleek dat zijn vader en grootvader, die ook de
gronden aan de overkant van de beek beboerden, over deze grond sprake als over de ‘Coppe’,
waar eertijds een hoppeveld op staken stond.
Het toponiem bleef dus voortbestaan.
De ‘holle’ betekent zoveel als een ‘hol’ of diepte, en het valt nu nog steeds op dat dit ‘hol’ in
het landschap nog uitgesproken is. Blijkbaar was dit ook in 1366 al het geval. De overdracht,
eindigde zo’n 30 meter voor de weg lopende van Poperinge naar Woesten en de brug hierover
was blijkbaar een gewone burg. De diepte of ‘holle’ was diep genoeg zodat de boten er onder
door konden varen. In Westvleteren, diende men aldaar een ‘hooghe bruge’ te maken.
De ‘Coppernolle’ viel onder de heerlijkheid met dezelfde naam.
In één van de registers met het ‘denombrement’ of ‘telling van de landen onder deze
heerlijkheid, krijgen we de volledige titel van de familie-eigenaar. (SAP 508)

Groote ende denombrementen van de bosschen ligghende onder de heerelyckhede van
Coppernolle, competeerende m’heer Louis van Ghendt, Merode, Monmorency, prince van
Isseghem ende Mamines, grave van Middelburg ende Ongnies, burghgrave der stede
ende casselrye van Ypre etc. etc. getrocken uyt de respective pointingh boucken ende
registers van erfvenissen der selve heerelyckhede.
Het was dus toch wel een lange titel dat de man had. Oignies of Ongnies is een dorp ten
zuiden van Ryssel en deze titel werd doorgaans gebruikt in de Poperingse stadsrekening om

de gronden van de Coppernolle aan te geven. Ook de ‘ontvanger’ van de prins van Isseghem,
komt regelmatig voor.
De Heerlijkheid van de Coppernolle viel, zoals men schrijft’ in een apart telling van de
gronden, onder de ‘clockslag’ van Poperinge, wat zoveel wilde zeggen, als dat de bewoners
van deze heerlijkheid voor de armenzorg onder de Poperingse Sint-Bertinsdis vielen.
Bij deze telling rond 1752 gedateerd, bleek de heerlijkheid te bestaan uit in het totaal 364
gemet 0 lynen en 26 roeden dus 156 ha en 52 are.
Ongeveer de helft bestond uit ‘landen’ – 164 gemet 1 lyne 1 roede
De bossen namen een oppervlakte van 174 gemeten 1 lyne en 17 roeden in beslag
En de ‘vlogen’ of stovebossen 29 gemeten 1 lyne en 8 roeden.
De bossen werden opgedeeld in drie
delen: de Baensten, de Bornebossen
en de Capellebossen.
In de Baensten zitten stukken bos
met als namen: de Steenwerfve – het
Capellebusch – de Grooten Koevoet
– de Cleenen Coevoet –
Dynderhoutte – de Baensten zelf de
langhe Baensten en de Tubbe.
In dit gedeelte van de heerlijkheid
bevonden zich ook stukken in gebruik
door de Paters van Sint Six en de
bossen raakten de hofstede van ‘het
Spaignen dHaege’.
In de Bornebosschen vonden we het
Hooghe Busselken, ’t Roose
Marynten – de Platten en de
Hooghen wal, de Vossewal, de
Ketelmersch – de Vleeschauwer en ’t
Cleenen Vleeschauwer, ’t Leen, de
Zaelaers – ’t Maegher Gysekensleen
en ’t Gysekens vette leen, en de
Oostdammer.
Bossen met prachtige namen.
Het bosgebied op de Fricxkaart – 1712

