
Jaar 1541 - 16
de

 eeuw – Aspecten van de Poperingevaart – 

 G. Vandermarliere  
 

 
 

Pieter vander Keere of Pieter Kaerius – een detail uit zijn Leo Belgicus – 1559 – waar mee we 

het kanalennet kunnen zien leidende naar Duinkerke en Gevrelingen, met de Poperinghevaart!  

 

De tol op de schipvaart 
 

Het eerste dat we van de vaart te horen krijgen komt uit 1541 en daaruit leren we dat er op 

het vrachtvervoer over de vaart een tol geheven werd en dit met ‘octrooi’ of toelating van de 

graaf.  

 

13 maart 1541 – Nieuwe tol op schipvaart - Resoluties A – SAP  467 

 

Gheaccordeert by den heeren schepenen ende kuerheers metgaders de raeden dat men volghen 

zal ande majesteit ende zynen raedt omme te vercryghene  

een ampliatie
1
 up tprivilegie vande scipvaert  

dat men eenighe nyeuwe imposten ende tollen zoude moghen stellen ende heffen op alle goet 

dat te Poperinghe vut of inne vaert - alzo wel als op zomighe goeden ghementioneert int 

                                                           
1
 Ampliatie : aanvulling op de verordening  



voornoemde privilegie presenterende den voornoemde majesteit t’overschot ende t’profyt 

vanden zelven vaert boven alle oncosten 

Actum den xiij in maerte xvc xli  

 

 
 

Duidelijk blijkt hier uit dat voor deze ‘ampliatie’ of toevoeging er een ‘privilegie van de 

schipvaart’ bestond waarin men dus ook een tol op de vaart hief.  

24 jaar later in 1565 vinden we een notitie in de resoluties waaruit blijkt dat Joris van Ackere 

de pachter is van de tol op de vaart en dat er met hem een financieel akkoord gemaakt wordt 

rond de ‘boekhoudkundige’ besteding van de gelden hiervan.  

 

24 augustus  1565 – Impost op de schipvaart – Resoluties A – folio 118 

 

Gheaccordeert byden wet Jooris van Ackere in te houden vande ontfanghen penninghen van 

de imposte gheconsenteert byden majesteit te heffen op de schipvaert by hem ghedaen vande 

voorseide imposte vande goede dat boven opghebrocht is gheweest 

Actum den xxiiij te ougst lxv  

 

Op 12 november van ditzelfde jaar wordt het ‘vaargeld’ verpacht 

 

12 november 1565 - Vaargeld – SAP 467 - Resoluties A – folio 119  

 

Impositie van vaerghelde  

Gheraemd by burghmeesters ende schepenen datmen te 

pachte stellen zal by verhoghinghe de opheve van de 

impositie off vaerghelde gheconcenteert te heffen op de 

schipvaert volghens de octrooye danoff gheëxpediert 

ende dat in twee pachten wanoff den eenen zyn zal van 

alle schepen die commen off laden binnen de 

overdraghen ende ghewonden worden ende dandere van 

de schepen commende van de Yseren in de voorseide 

vaert ende passerende de Hebeke  

Actum den xxden october lxv – 20 oktober 1565.  

 

Al op goeden zekere ende principal  



Den eersten pacht is ghebleven Jan van Bethelem voor de somme van xxvi pond iij schel 

iiij deniers grooten  

ende den ijde pacht is de zelve ghebleven voor xj pond iij schele iiij deniers grooten –  

mids conditie dat hy exempt houden zal alle de schepen die goed gheladen hebben tzy terwe 

of andere de stede competerende 

actum ut supra  

Gheresolveert by den wet datmen de weygheraers van de betalinghe van de voornoemde 

vaertghelde zoude rigoreus selve doen executeren ghezien heurlieden dilay naer diverssche 

intimatien ende insinuatien 

Actum ut supra  

We gaan dit laatste als volgt ‘hertalen’: Besloten bij de wet dat men diegenen die weigeren 

het vaargeld te betalen, ‘rigoreus’ of scherpelijk zou veroordelen, gezien hun uitstel na 

verschillende oproepingen en dagvaardingen.  

 

In  het tweede deel van de 16
de

 eeuw maakte men in Poperinge het einde mee van een 

glansrijke lakenindustrie.  
Op 22 juni 1450 kreeg Poperinge van de graaf een verlenging van het recht om accijnzen te 

heffen – SAP A20 – en daaruit blijkt dat er naast de ‘kleine’ accijnsen er drie hoofdartikelen 

waren te poperinge om te belasten: natuurlijk in eerste instantie het bier en andere 

alkoholische dranken, en daarnaast de huidevetterij en het laken.  

Voor het laken stond er:  

Item van elken laken dat gemaect  werdt binder voirnoemde poort vier inghelsten 

 

Waarmee we maar willen zeggen, dat er 100 jaar later, halfweg de 16
de

 eeuw, er nog een 

lakennijverheid bestond en dat daarbij zowel de Vleterbeek als Vaart een rol speelden.  

 

6 mei 1542 – De blauwververs – SAP 467 - Resoluties A  

 

Gheordonneert ende ghestatueert byden heere, schepenen ende keurheren ende raden van de 

stede van Poperinghe,  

ende verboden allen blaeuvaerwers dat zy van nu voortan nyet meer gheen vlot slaen  zullen , 

noch laeten loopen in de beke  
ende dat tusschen lichtemesse ende baefmesse  

ende dat up de dobbel boete van lx schele parisis t’elcker reyse als zy dies bevonden werden 

byden officieren van de beke,  

maer zullen houden naer doude costume een speyken daer duere zy tzelve vlot slaen zullen 

ende laeten loopen ten tyden alst gheorlooft es ende anders nyet  

 

Wede  

 

We kunnen dit reglement één van de 

eerste milieureglementen van 

Poperinge noemen. Het 

blauwverven was immers een 

smerige bedoening. De 

wedeplanten werden geoogst, in 

stukjes gesneden en die liet men 

dan rotten. Het resultaat was een 

kleiachtige bal, die gedroogd werd. 

Deze wedeballen werden in een 



wedekuip met zemelen gedaan, waarin warm water gegoten was en een weinig meekrap. 

Daardoor bekwam men een geelgroene vloeistof. Wanneer men daarin de wol deed, werd 

deze blauw gekleurd. De restanten van deze brij liet men dan lopen in de beek zodat dan weer 

de brouwers dit water een tijdje niet konden gebruiken.  

In tegenstelling tot het roodverven, dat bij temperaturen net onder het kookpunt gebeurde, 

werd bij het blauwverven de kleurstoffen aan warm water toegevoegd.De wedekuipen stonden 

dus op een ‘klein vuurtje’ 

 

Tekst uit Verfgoed – Ieper  

 

Het proces om de blauwe kleurstof aan de bladen 

van wede te onttrekken, was heel wat 

ingewikkelder. Na de oogst werden ze meteen 

gemalen. Daarna moest de vochtige 

plantenmassa fermenteren: ze onderging een 

gistingsproces. Wanneer de gefermenteerde massa 

een soort pasta had gevormd, kneedde de 

molenaarsvrouw die tot balen.  

Deze werden gedurende verschillende weken 

gedroogd en geregeld met water of urine 

besprenkeld. 

Hierdoor kwam de kleurstof indigotine vrij. De 

wede werd in deze vorm verhandeld. Nog voor het 

verven begon, kon de lakenhandelaar een staal van 

de wede vragen waarna een akkoord over de prijs 

kon gesloten worden. Met de droge balen van wede 

kon de 

verver echter nog niet aan de slag. Hij moest ze opnieuw verpulveren en er met water een 

papje van maken om zo de pastel te verkrijgen waarmee hij aan de slag kon. 

 

De blauwververs voegden eerst en vooral zaagsel en wat gemalen meekrap aan de verfkuip 

toe, om het water te verzachten. Nadat deze stoffen 

hun werk hadden gedaan, werd het bezinksel 

verwijderd en de wedepastel toegevoegd. Hierna ging 

het deksel op de kuip en begon de inhoud te gisten. 

Ondertussen werden de textielstoffen geweekt in 

helder lauw water. Wanneer de kuip voldoende had 

kunnen gisten, ging het deksel eraf en werd het laken 

in het kleurmengsel ondergedompeld. Terwijl de stof 

zorgvuldig gedraaid werd, veranderde de kleur van het 

water door de toevoeging van zuurstof van groengeel 

in blauw.  

Er konden ook nog andere ingrediënten toegevoegd 

worden die voor de nodige kleurschakeringen zorgden. 

Wanneer de kleur zich aan het laken had gehecht, werd 

de stof zorgvuldig uitgespoeld. Een ketel afwerken 

duurde minstens een hele dag en soms zelfs twee of 

drie dagen. Een 

Ieperse blauwverver kon op deze manier 3 tot 4 kuipen 

per week afwerken. 



 

Naast de ‘blauwververs’ gebruikten ook de ‘volders’ de vaart om hun volderkuipen te legen.  

 

9 oktober 1542 – Schouwing van de beek en de volders - Resoluties A SAP 467 

 

We zagen reeds eerder dat men pogingen deed om de beken zuiverder te krijgen. Daartoe 

werden de blauwververs aan banden werden gelegd. Nu ging men nog een stap verder. De 

controleurs van de beek: de bekenaars dienden wel eerst de eigenaars op hun fout te wijzen 

en hun de kans te geven zich te ‘beteren’ alvorens een boete uit te schrijven.  

 

Gheordonneert byde wet ende raden dat bekenaers van nu voortan,  

als zy de beke scauwen zullen, ten anderstondt,  

dat zy yement beslaen ende wysen zullen in eenighe tack ofte boom, ’t uytgheweert van 

messe die te naer ligghen, ende van eenighe verwasinghe  

enige tak of boom, de mesthoop die te naar ligt en enig modder 

wesen ghehouden alvoren de lieden te doen bevelen zulcx te beteren,  

zeker corten tyt daerna  

eer anderstondt zij hemlieden beslaen zullen inden boete 

Item es voorts gheordonneert dat gheen vulder meer eenighe confyt greppen houden zullen 

ten waere dat zijlieden daerinne stellen ende houden zullen drie souffissante tyden eer dat ’t 

zelve confyt inde beke quid mach 

Actum den ixde in october xvc xlij  

Met het ‘confyte’ van de volder denken we te mogen verstaan de restanten van de volderskuip.  

De taak van de volder is het vollen of het vervilten van een wollen weefsel. Dit is een 

bewerking om de vezels dichter ineen te werken, waardoor een stevige, waterdichte stof 

ontstaat die minder vatbaar is voor krimp. Volgens de traditionele methode wordt het weefsel 

gedompeld in een grote bak met heet water, urine en vollersaarde: een vettige klei die het vuil 

uit de vezels opneemt. Door het weefsel met de voeten aan te stampen zal de stof vervilten en 

krimpen. 

We konden op basis van de register van de ‘halmen’ – SAP 364 – drie ‘vulderijen’ benoemen.  

De eerste hier van lag aan het Sint-Bertin Rekhof. Men specifieerde het Rekhof omdat naast 

dit Rekhof er ook een Onze Lieve VrouwRekhof bestond en daarnaast nog een Rekhof in de 

Potterstraat.  

 

15 juli 1560 – Vulderie in het Rekhof – Halmen SAP 364  

 

Pieter de Kerle  
heeft ghecoocht jeghens Kaye de wedewe van Wullem Borry  

ende jeghens Ghelein Borry als vooght van de kinderen van Wullem Borry,  

by consente van schepenen  

de helft van een stede, ervffe ende catheilen, mortelvast, naeghelvast ende wertelvast 

mitgaders de helft van talame van de volderye  

stande in Sint Bertins Reckhoof  

van oosten an tlant van Jores van de Goesteene –  

van westen an tlant van heer Colaert Tollet –  

tzuut ende in de becke – tnort ende up stratken 

Omme de somme van eenenvertich ponde ngrooten en half –  

te betaelene xxv pond grooten gheret –  



de reste de helft te Couden Ipermarkt  

ende dander helft Sint Jans messe utganck van oeust  xvc lxj –  

mits ij schele te godspennynck  

Xx schele parisis sjaers de armen  

Xj pond x schele te lyfcoope ten laste van de blivere  

mits dat de voornoemde Pieter breder seker doet van ervffe voer de toecomende payement 

Ghealmpt vorts over erffe den xv de dach van hoymant xvc lx  

 

Een tweede ‘vulderie’ vonden we in de toenmalige ‘Nieuwstraat’ – de huidige 

Benedictijnenstraat.  

 

17 juni 1575 – Vulderie in de Nieuwstraat - Halmen SAP 365  

 

Den xxvij inde weedemaent 75 

Pieter Rouveroy  
heeft ghecocht jeghens Jacob vander Haeghe ende Roozeaenne zyn wyff  

een behuusde hoofsteede, ervfe ende catheelen,  

moertelvast, naeghelvast ende cavelvast gheleeghen ende ghestaen inde nieu straete  

metghaders tallame van de vulderie te weeten vier commen ende een groote keetele, vier 

stoffe caerden
2
, een slach keetele, vier hotten

3
 suelen ende al dat de mesterie

4
 an ghaet  

van oosten Jan Wecsteen, van westen de cooper, tzuut hende de beeke ende van noorden de 

Strael 

Ghelast het voorschreven in xij ponden parisis sjaers losrente de penninck xvi 

gheldende Clays Beeke ende in l groote 

vlaemsch ten profytte van Pieter van 

Heede van het halfvierendeel ligghende 

onder de voorseide catheelen 

Omme de somme van tweevychtich 

voornoemde groote metghaeders de lasten 

te betaelene xiiijde ponden grooten 

onthier en oust ment ende de reste totter 

vulle betaelinghe te medwinter der naer – 

ij schele te godspenninck – vi schele 

parisis voor een hoftcleet ende ix schele 

parisis te lyfcoope 

De helft payement zynde 

Ghealmpt den 17
de

 in wedemaendt 75 

Een derde ‘vulderie’ stond in de 

Leverstraat, het eerste deel van de huidige 

Veurnestraat.  

 

15 mei 1577 – Vulderie in de Leverstraat 

                                                           
2
 Caerden – WNT - Varianten: carden, cairden - Modern lemma: kaarden(carden, cairden), 

zw. ww. trans. Mhd. karten; mnd. karden, karten; hd. karden; de. karde, karte; zw. karda; 

eng. card; ndl. kaarden. Vgl. fr. carder, it. sp. cardare.  

↪1.  Eene stof (katoen, wol, laken) met de kaarde bereiden of krassen; hd. krämpeln; vgl. 

Lübben 2, 429: das tuch kratzen.  
3
 Hotten = houten  

4
 Mesterie – metier = nering of ambacht  
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– SAP 395 Renten  

 

Jan Vanderhaghe filius Jans  
kendt schuldich te zyne Pieter Vander Meersch filius Anthonis,  

de somme van vijf ponden neghenthien scellinghen drie penninghen grooten,  

spruutende van coope van baeyen te betaelen te bamesse eerstcommende 1577  

daerinne verbindende een huus, wesende eene vulderie metten aelaeme daermede gaende, 

staende op derfve van Jacques de Muelenaere inde Leverstraete  

daer hy comparant jeghenwoordelick inne woont hem toebehoorende, zuuver ende onbelast – 

omme by ghebreke van betaelinghe trechte te innen naer coustume  

Actum den xvde mey lxxvij 

Present Pieter du Floucq, verganghen Pieter vande Coutere, schepen 

 

 

Naast het reglement op de blauwververs en de volders, vonden we ook nog een verbod op het 

wassen van ‘lakens’ in de vijvers en stilstaande waters.  

 

4 juni 1547 – Verbod op laken wassen in de vijvers  - Resoluties A – SAP 467 

 

Gheordonneert byden heeren, den wet ende raden  

ende verboden dat men van nu voortan hem nyemant en vervoorderen zijn lakenen vutter 

listen,  

noch eenighe ander vuule lakenen te wasschen of spoelen inde vyvers  

ende ander staende waeteren van de stede  

ende dat op de boete van lx schele telckens warfve alst dofficieren van de beke bevinden 

zullen ofte dat de heescher daervan mach 

Ooc mede alle de ghonne die wasschende wesen omtrent eenighe vivers ende staende waters 

van de zelve stede,  

zullen ghehouden zyn hemlieden waeter vut te gheven bekewaert  

zo dat tzelve nyet en loope inde voorseyde vivers oft staende waters  

op ghelycke boete telcker reyse als zy dies dar bevonden werden byden voornoemde 

officieren ofte dat de heere tzelve herroupen ware  

Actum up supra 

 

Dus niet in ‘staande’ waters, maar het mag wel in de stromende beek. Het voorgaande besluit 

uit het jaar 1547, werd herhaald in het jaar 1565.  

 

24 maart 1565 – Spoelen van lakens in de vijvers – SAP 467 - Resoluties A – folio 115 

 

Eenyghelycke is gheinterdiceert te spoelen lakenen  

off ander vulicheyt te bringhen in eenighe vande vivers deser stede toebehoorende  

op de boete van vi – 6 - pond parisis te verbeuren – betalen -  byden ghenen die tzelve 

vervoorderen zal te doene by daghe  ende xij – 12 - pond parisis by nachte  

ende datter proffyte van  de heeren dienaeren
5
 oft d’ommeloopers voorzitters

6
 die danoff 

tbeslach doen zal  

Actum den xxiiij ste in maerte lxiij voor paesschen  

                                                           
5
 Dienaren = hiermee worden de dienaren des heere bedoeld of de plaatselijke 

‘politieagenten’.  
6
 D’ommelopers-voorzitters – waren de officiële omroepers  



 

Naast de lakenindustrie was de huidevetterij in het middeleeuwse Poperinge heel 

belangrijk, maar zij was ook heel vervuilend voor de Vleterbeek en de vaart. En daarbij 

mogen we niet vergeten dat naast die vervuilende industrie er ook verschillende 

brouwerijen bestonden die hun water uit de Vleterbeek en uit de vaart moesten betrekken.  

En daarnaast was er ook de watermolenin de Ghervelgatstraat die aldaar ook nog wel 

soms de Leverstraat werd genoemd.   

 

Deze watermolen was soms de oorzaak van ellende op de vaart. De molenaar pachtte de 

watermolen van de abdij van Sint-Bertins, samen met de windmolen staande tussen de 

Leugenbeek en de Vaart. Deze windmolen werd ook de Coutermolen genoemd.  

De watermolen gebruikte natuurlijk water van de vaart om te malen en kon bij veelvuldig 

gebruik, zeker in de zomer bij droge perioden, het water van de vaart wegmalen.  

De hoogte van de  ‘speye’ die voor de watermolen lag en die moest zorgen voor het peil van 

de vaart, was voor de vaarlui uiterst belangrijk. Deze moest immers het peil van de vaart 

regelen.  

Jan De Snepere was in het jaar 1562 molenaar, zowel van de windmolen als van de 

watermolen en hij bediende blijkbaar ook de ‘speye’ gelegen voor de watermolen, waarvan 

hij de sleutel had. Dit gaf duidelijk problemen.  

 

21 april 1562 – Speye – SAP 467 - Resoluties A – folio 97 

 

Jan De Snepere es afgenomen de slotele ende gansche administratie van de speye ende 

wateringhe, ghebruuck vande houvers, troncken vande boomkens daerop staende beneden 

den watermuelen  

interdicerende hem danoff eeneghe handelinghe te nemen  

up gheleid te worden in stricte vanghenesse  

ende ghecorrigeerd te worden ter discretie van de wet  

tenzy dat hy danaff behoorlick pacht maeke jeghens den tresorier ende refectiemeester 

Actum den xxiste in april xvc lcij naer Passchen 

Ordonnerende hem de copille by hem ghewerd vande stedegronde te restitueren ten zegghe 

van lieden hemlieden dies verstaende oft by faulte van dien zal de refectiemeester hem ter 

vierschare omme te restitueren van dien betrecken omme hem daertoe te bedwingen 

De copille is het geheel van afgehakt hout.  

Jan De Snepere ‘misbruikte’ dus de speye in zijn voordeel. Ze namen hem de sleutel af en 

alter kwam er zelf een verbod op het bedienen van de ‘speye’ door de watermolenaar, dit om 

problemen te voorkomen.  De Snepere verloor in 1569 zijn pacht van de molens, want dan 

bemerken we dat deze molenpacht heruitgegeven wordt.  

 

29 maart 1569 - Water en windmolen – SAP 467 - Resoluties A - Folio 155 

 

Gheordonneert dat de waetermeulene ende windmeulene die Jan de Snepere in pachte hield 

van den heere van Ste. Bertens, nu te beste middelen dies moghelic zullen verpacht zijn ten 

profytte van de stede.  

 

Een ander reglement dat we nog in de 16
de

 eeuw vinden, is er eentje over de ‘ijkingslast’ van 

de boten die van de overdrachten gebruik maken. We lezen er het volgende: 

 

4 november 1564 – Vaart – SAP 467 - Resoluties A – folio 109  



 

Is scerpelick verboden van de heer ende van de wet weghens de eerste overdraghmeestere 

ende ooc voor de andere, voordan eenighe schepen up te winden breeder ghelaeden synde 

dan met één yckinghlast.  

Daertoe de schippers ghehouden worden te betooghen put, plaat off naeghele eer anderstonds 

henlieden schepen opghewonden werden.
7
  

Ordonneerende dit voorghaende verbod te doen stellen in blecke ende naeghelen ten eersten 

ende nedersten overdraeghe
8
 op dat een yeghelyck daeroff es kennesse hebbende, ’t zelve 

strictelyck onderhouden sy, zonder daerteghen te commen in eenighe maniere  

Opde 16
de

 ste november lezen we het volgende: 

Is ooc verboden van de heere ende wet weghen alle schippers gheladen inde schipvaert deser 

stede, eenighe goedinghen te lossen, distribueren oft vercopen eer anderstond zy den 

ghecommitteerde oft pachtere totten ontfanghen van de imposte op de voorseide schipvaert 

byden majesteit gheconsenteert te heffen –  

zullen de wete ghedaen hebben wat goed dat zy gheladen opbringhende syn ende de zelve de 

impositie daertoe staende betaelt zullen hebben off doen betalen byden ghenen diet toestaen 

zal  

up de boete van iij – 3 - pond parisis telcken reyse
9
  byde den voornoemde schippers te 

verbeurene
10

 te desen contravenierende
11

 

Actum den xxvi in november 1564  

 

Dat de schippers toch wat hardleers waren, blijkt uit het feit dat men enkele jaren later het 

voorgaande reglement moest hernieuwen.   

 

27 november 1567 – Overdrachten – SAP 467 - Resoluties A – folio 141  

 

Ter resolutie ende sententie van burghmeesters, schepenen ende raden deser stede –  

es van weghen de heere ende voornoemde wetten ende raeden wel scherpelic van nieuws 

gheinterdiceert ende verbooden  

de overdraghemeesters voortan eenighe schepen op te windene breedere ofte meer 

ghelaeden zynde dan met een yckyngh last  

waertoe de schippers expresselic ghehouden werden te betooghene pit ofte naghele eer 

anderstont haerlieden schepen opghewonden werden  

interdicerende
12

 ende strictelick verbiedende alle schippers de voorseide overdraechmeesters 

te terghen ende op te doen wynden de breeder last dan van een yckinghe zo voorseid es op de 

boete van ix pond parisis  

een derde ten proffyte van de heere,  

‘t ijde derde
13

 ten proffyte van de voorseide overdraechmeesters  

                                                           
7
 Put, plat ofte naeghele = blijkbaar bestonden er verschillende manieren om aan te tonen 

hoe zwaar de boot geladen was, en hoe diep deze kwam te liggen in het water.  Op de boot 

werd er een nagel geslagen, waaraan men kon zien hoe zwaar de boot geladen werd. Als deze 

nagel onder het water verdween, was de lading te zwaar.   
8
 Dit regelement werd ‘in blecke of in nagele’ – dus in blik of in nagels – gesteld op de eersten 

en de ‘nedersten’ overdracht – dus aan het Reepken en aan ‘Vestjens’ opdat iedere schipper 

dit zou weten.  
9
 Telcken reyse = ieder keer  

10
 Verbeuren : te betalen  

11
 Contraveniëren – tegen dit reglement doende  

12
 Interdicerende = verbiedende  



ende tlaeste derde ten proffyte van de ghene die te desen zullen ghecontraveniert ende 

daerjeghens ghedaen hebben 

Actum de voorseide xxvij in november lxvij  

 

Het Puckelstraatje 
 

Men probeerde het branden van de voornamelijk houten huizen te beperken door een streng 

systeem van ‘brandgangen’ tussen de huizen, die in sommige gevallen ook dienst moesten 

doen om zo kort mogelijk bij de ‘vaart’ te geraken om zodoende een kortere ketting te kunnen 

vormen om de leren ‘seulen’ of emmers met water door te geven, tot aan de brandhaard.  

Eén van die ‘brandgangen’ was het ‘Puckelstraatje’ in de Ieperstraat. Een ‘puckel’ is een 

fuiknet waarin een visser zijn vis kan in bewaren.  

 

14 december 1557 – Een poort voor ’t Puckelstraatje - Resoluties A  

 

Robert van Bethlehem heeft ghenomen in pachte van de tresoriers dezer stede een straetken 

ligghende op de zuudzyde van zijn erfve, groot in langhden xiiij roeden ende in breeden zesse  

roeden, toebehorende de zelve stede twelcke by hem met een poorte ende loge betemmerd 

was – den termyn van zeven jaeren voor veertien schelle parisis tjaer wanaff 1
ste

 jaer vallen 

zal te baefmesse xvc achtenvyftich – dies werd hy Roberth gehouden de wapenen der stede te 

doen stellen vooren op de deure 

vande voorseye poorte – ende 

indien hy Roberth binden zelve 

tyd des stede plaetse levert overe 

zyn Erfve naerder den marct 

gheleghen insghelycken breede 

omme voor tzelve betemmerde  

straetken ghehouden te werden 

ten proffyte vanden stede – werd 

ghehouden over behorelick 

gepeten ende beclaeght ende 

ontsleghen van breeder heurlieden 

ghemetenmet expressen 

bespreken indien hy vanden stede 

weghe vermaend werde tzelve 

straeken in dies voorseid name te 

verlegghen een jaer te voren – 

werd gehouden tzelve te doene 

volghende zijne protesten 

Actum present schepenen ende 

cuerheers in de camere – den xiiij 

in december 1557  

 

Het Pukkelstraatje dat hier 

bedoeld wordt, is een klein 

zijstraatje van de Ieperstraat dat 

naar de Vleterbeek leidde. Nog 

steeds is de deur te zien 

                                                                                                                                                                                     
13

 ’t ijde derde – het tweede derde van de boete  



waarachter dit straatje lag.  

We vonden nog een tweede verkoop waarin er sprake is van dit ‘Puckelsstraatje’.  

 

27 Juli 1563 – ’t Puckelstraatje in de Ieperstraat - Halmen - SAP 364 

 

Jan de Keysere  
heift gecocht jeghens Pieter De Conynck filius Clays als voeght van de twee kinderen van 

Fransois Pillaert filius Denis  

de helft van een verbrande hoofstede ligghende up dIpperstrate daer Jan Pillaerdt de oude te 

wonen placht metter northende up dipperstrate –  

de oostzyde upt puckelstratje –  

de westzyde an derffe van myn here vanden clyte  

Omme xi pond grooten te betaelen van deze daeghe in twee jaeren –  

ghelast in ij schel vi deniers parisis sjaers de gheheele erffe den heere int hoofmanscep van 

Jacob Janneke,  

ij schel te godtspennynck  

ende vi pond parisis te lyfcoope  

myts tzelve goedt te verbinden in de handen van den weeghe voer de toecommende 

payementen te laeste van de blivere  

Ghealmpt den xxvij jully xvc lxiij  

 

  

 

Het stadsplan van Jacob van Deventer -  
 

Jacob van Deventer tekende zijn ‘Atlas des villes des Pays-Bas’tussen 1550 en 1565. De 

atlas telt 74 met aquarel gekleurde folio’s die bevestigd zijn op kartonnen dragers en op 

papierstrookjes.  

Deze atlas bevat ook een kaart van Poperinge die echter niet afgewerkt werd.  

Een heel stuk van Poperinge is niet ingevuld.  

De stukken die wel getekend zijn, zijn voor ons natuurlijk wel interessant. De kaart is digitaal 

te vinden op de site van de Koninklijke Bibliotheek.  

De gekleurde versie is te vinden op de website van het Prado in Madrid.  

We leggen ze hier naast elkaar:  

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mercator – 1575 

 

De oudste stadsrekening die we van Poperinge nog bezitten, is deze van het 

jaar 1577 – 1578. 
 

Uit de 16
de

 eeuw, voor de verbranding en ruïnering van Poperinge door de Ieperse en Gentse 

geuzen eerst, en later door de Spaanse troepen van Parma, beschikken we nog over één 

stadsrekening. Hieruit halen we de werken die te maken hadden met het onderhoud van de 

Poperingevaart.   

 

Item Jacob Chier over vier daeghen te reyen
14

 inden schipvaert par billet vande xij october 

lxxvij – xlviiij schele parisis .  

 

Folio 38  

 
Ander betaelinghe ghedaen van reparatien van de schipvaert ende ander wercken 

buuten bailen  
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Eerst betaelt Jan Vanhoucke coordedraeyer van de leveringhe van een nyeuwe speyereep ten 

nedersten overdraeghe par billet van den viijden october lxxvij – iiij pond x schele parisis.  

Item Lampsen Clays ende Pierken van Westbrouck over twee daeghen werckens ter 

Coppernolle den xijde october 77 – iiij pond iiij schele parisis 

Item de zelve over drie daeghen wercken ter oppersten overdraeghe per billet van de xix 

october lxxvij – vj pond vi schele parisis. 

Item de zelve Westbrouck over diversche daeghen werckens ande slethoutten ende wielen 

ende speye ten nedersten overdraeghe par billet van de iste november 77 – viij pond viij 

schele parisis.  

Item Jaocb Maes over drie daeghen werckens anden houvers van de schipvaert par billet – 

xxx schele parisis.  

Item Clays Lamxsen ende Pierken van Westbrouccx over drie daeghen werckens op de 

houver den xviiij november – vi pond vi schele parisis. 

Item de zelve Westbroucx te Clynckenboombrugghe ende elders par billet van de xxiste 

december – viiij pond xvij schele parisis.  

Item Joris de Brune over zijn zich ghedolven thebbende anden schipvaert par billet van de 

isten in lauwe – viij pond viiij schele parisis.  

Item den voornoemde Westbroucx over twee daeghen werckens ten oppersten ende ’t ijde 

overdraeghe den iij den in lauwe – iiij pond iiij schele parisis. 

Item dezelve Westbroucx over drie daeghen werckens ter Coppernolle ende ten oppersten 

overdraeghe den xden in lauwe – vj den january – xiiij pond xiij schele vi deneirs parisis.  

Item den zleve ghevrocht thebben met zijn cnaepe twee daeghen ten oppersten overdraeghe 

anden strynck ende wyntreep den xvsten in sporcle – l schele parisis.  

Item de voornoemde temmerlieden over drie daeghen werckens ten nedersten overdraeghe 

ende hoochbrugghe par billet – vj pond vj schele parisis.  

Item Jan Willemse, schippere over tvoeren van diverssche besleghen houtten ende plancken 

ter hoochbrugghe ende die te vermaeken den xixde in sporcle – xxvj schele parisis.  

Folio 39 

Item Michel Haeghebaert over de leveringhe van xxxij pond naghels voor de voorseide 

brugghe met ander yzerwerck ter Coppernolle op billet van den isten in maerete 78 – vij pond 

x schele parisis.  

Item de voornoemde temmerlieden over vijff daeghen en halff werckens ter hooghbrugghe 

metsgaders een dach aldaer op billet van den ijde in amerte – xij pond xix schele parisis.  

Item de zelve over vijff daeghen wercken an ’t schiettewiel ter nedersten overdraeghe ende 

twee daeghen ter Coppernolle an ‘tplanquet den ix den maerty – x pond x schele parisis.  

Item Jan van Houke over de leveringhe van een stryck ten oppersten overdraeghe, een ander 

om de wetschelle ende twee ter Coppernolle – tsamen par billet – xviij pond parisis.  

Item de zelve temmerlieden over drie daeghen werckens an de slethoutten ter Coppernolle den 

xxvijde marty – vi pond vi schele parisis.  

Item de zelve over vier daeghen werckens ten zelver overdraeghe par billet van de xxiiij de 

augusti 78 – viij pond viij schele parisis.  

Item betaelt de zelve temmerlieden met Corneel Meerlevede over vijff daeghen wercken an 

’t slet ter Coppernolle op billet van de xiiij de september 78 – xij pond parisis.  

Item Jooris de Brune over zijn derde te delfven by de roede ten oppersten overdraeghe den 

xxiste september – vi pond parisis.  

Item Cornelis Meerlevede over gheholpen thebbene Jooris de Brune int bedelf van de spriet 

by de roede ten oppersten overdraeghe par billet van de xxviij ste september 78 – xi pond 

parisis. 

Item betaelt Jan vander Vest over diverssche refectien by hem ghedaen ten nedersten 

overdraeghe metsghaders ten woonhuuze ende speye met  leveringhe van diversschen 



yserwerck – naer dvytwysen vande billette van de refectiemeester van de jaere xvc lxxv ten 

voorleden jaer in gheen rekeninghe ghebracht op billet vuter camere van den xx november 

lxxvij – ic xxvij pond xiij schele parisis.  

 

Poperinge tot ruïne gebracht  
 

Twee gebeurtenissen leidden tot de totale ruïne van de stad.  Augustyn van Hermelghem 

haalt in zijn ‘kroniek’ het volgende aan: 

 

30 juli 1583 - Poperinge verbrand! – Augustyn van Hermelghem  

  

Op den zelven dag, 't welke was op eenen zondag, zoo hebben die van Dixmude hun ook 

opgegeven in handen van de Walen by goed apoyntement; 's nachts zoo is de compagnie van 

capiteyn Schakel – met noch veel voetknegten uytgetrocken naer Poperinge; aldaer 

komende in den nuchtenstond hebben't geheel verbrand op den eersten van oust, 

uytgenomen de kerken. 

 

Het tweede feit word wordt aangehaald in een register met een lange titel: Register van 

ordonnantiën ende sententiën ghegheven bij Burghemeester ende Schepenen van der Stede 

van Poperinghe, ghehouden des Maendaghs. Akten van verschillende aard, meest met 

betrekking tot geestelijke instellingen of weldadigheidsinstellingen onder voogdij van het 

Magistraat. Ook octrooien en sententiën, eedafleggingen van voogden en verdelers van 

sterfhuizen. Register van ordonnantiën ende sententiën ghegheven bij Burghemeester ende Schepenen 

van der Stede van Poperinghe, ghehouden des Maendaghs. Akten van verschillende aard, meest met 
betrekking tot geestelijke instellingen of weldadigheidsinstellingen onder voogdij van het Magistraat. Ook 
octrooien en sententiën, eedafleggingen van voogden en verdelers van sterfhuizen.- SAP 33. 
Hierin wordt op de 6

de
 augustus 1582 het volgende door Jan Beyens genoteerd: 

 

Ten selven daeghe was by een groote partie der vutlandsche crygslieden van de coninck, 

onder tgouvernement van de prince van Parma, ghearriveert vut tlegher ontrent Duunkercke 

ende Berghen,  

de stede ende ghemeente deerlick ghepilleert, berooft ende verjaeght.  

 

 
 



Het is in deze tijd dat Poperinge volledig verlaten werd. 

Wanneer de Poperingenaars twee jaar later terug komen om hun verbrande en geplunderde 

stad terug te bevolken, vinden ze alleen puin. Ook de vaart moet terug opgebouwd worden.  

 


