
Jaar 1329 - 1343 

 

Jaar 1329  Het baljuwschap gaat naar de kerk van Sint-Bertin 
 

We herhalen nog eens de overwinning van de Franse koning en van de graaf van Vlaanderen 

te Cassel zoals we ze vonden in de  ‘Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467, Volume 1’. 

Daar lezen we:  

 

De grave Lodewijc badt den coninc van Vranreryke dat hem ghelieven wilde te helpene hem 

bedwinghen sijn volc, de coninc consenteerde’t, ende hy quam in Vlaenderen voer Cassel, 

ende daer gheviel eenen groeten wijch, ende eene zware bloetstortinghe, maer t’henden de 

coninc van Vrankeryke behielt ’t felt ende de victorye; daer belven verlseghen wel ixm 

vlaminghen ende men roefde Cassele, ende men stacker ’t fier in, ende verbarrende al de 

steede.  

Doen quamen die van Brugghe, van Ypere, ende van anderen steeden, ende gaven hem op den 

coninc van Vrankeryke, ende den grave Lodwijc.  

Desen wijch gheviel op Sente Bartolomeusdach, in ’t jaer M.CCC ende XXVIJ. De coninc 

van Vranckeryke siende de goetwillicheyt van die van Brugghe, van Ypere ende van dien van 

den Vryen, hy vergaf hemleiden al dat sy jeghen den grave Lodewijc, haren heere, mesdaen 

hadden, maer de opstelders van den mueteryen, die wilde hy ghevanghen hebben.  

 

Het jaar daarop – in de maand maart 1329 wordt de volgende oorkonde opgesteld: 

(Haigneré): 

Gilles van Oxelers, baljuw van de vrije mannen van Sint-Bertin, doet bij deze oorkonde 

kennen aan iedereen, die deze oorkonde zal zien of horen lezen 

dat voor de vrije mannen van Sint-Bertin te weten,  

Franchois Hanghebot, sire Gile de Morcamp, Adrien de Latre, Jehan van de Nyepe, Jehan 

Gaymar, Mahieu le Vilain, Colard Heraut, Jakemon Gaymar en Mikiel de Staples –  

gekomen is in het hof in eigen persoon  

Jakemes de le Scaghe en dat deze gezegd en erkend heeft,  

dat omwille van alle goedheid die hij en zijn voorgangers ervaren hebben van de kerk van 

Sint-Bertin  

dat hij voor God en als een pure aalmoes,  

om opgenomen te worden in de dagelijkse gebeden van dezelfde kerk voor zijn ziel en deze 

van zijn vrouw, zijn vader, moeder en zijn voorvaders ,  

dat hij het baljuwschap en de administratie van Poperinghes en zijn departementen, die hij 

in leen houdt,  geeft aan de genoemde kerk…  

Daarbij is ook zijn broer en erfgenaam Jehan Tetin aanwezig zodat zeker is dat de Sint 

Bertinskerk deze gift zal krijgen. 

De oorkonde werd bezegeld met al de zegels  van de aanwezige edelen.  

En daarmee was er een einde gemaakt aan het ‘erfelijk’ baljuwschap.   

 
 



 

 
 

 
 

 



 

De kerels en het kerelslied 
 

Men stelt dat naar aanleiding van de slag van Cassel het ‘Kerelslied’ gemaakt werd, eigenlijk 

een lied om de Vlamingen uit te lachen.  

Edmond De Coussemaker schrijft in zijn ‘Trois chants Historiques’ een uittreksel van de 

Annales du Comité Flamand de France dat dit lied teruggaat op een heel oude sociale 

realiteit. Er is immers reeds sprake van de ‘karls’ in de Edda, de verzameling van oude 

Scandinavische mythen.  

 

Heimdall met zijn horen, de schepper van de mensen.  

 

 

 

Daarin wordt verteld over Heimdall. Hij is in de 

Noordse mythologie de wachter der goden en hij is 

zelf een godenkind. Hij is de zoon van negen 

maagdelijke zusters, dochters van Aegir en zijn vader 

is Odin.  

Hij heeft heel wat bijzondere eigenschappen, maar 

voor ons verhaal is het alleen belangrijk dat hij als 

de schepper van de mensen en de mensenklassen 

gezien wordt.  

Bij Ai, de overgrootvader en Edda, de 

overgrootmoeder verwekte hij Praell – de knecht – 

een lelijk kind met getande huid. Hij moest zijn leven 

lang handwerk verrichten, en de knechten stammen 

van hem af.  

Bij Afi, de grootvader, en Amma, de grootmoeder verwekte hij Karl, den man en boer, een 

jongen met glanzende ogen en een roze huid. Deze groeide op om het land te bebouwen en om 

te strijden.  

Bij Fadir, vader en Mooir, moeder, verwekte hij Jarl, de edele, een jongen met glanzende 

ogen, lichte huid en blond haar, aan wie hij de runen schonk. Van hem stammen de edelen af.  

 

Deze maatschappelijke organisatie, zo schrijft De Coussemaker, vinden we bij de 

verschillende Germaanse rassen; zowel bij de Franken, de Angelen, en de Angel-Saksen, 

onder de namen: Jarl, - in het Engels kennen we nog altijd ‘Earl’ voor graaf, Karl, Throell, 

Adeling, Ceorl, Theov, Adelingus, Liber, Servus.  

De wet van de Allemannen, de Friezen, de Bourgondiërs en de Saksen, kende vier klassen. De 

vrije mannen werden Karl, Lidi of Frilingi genoemd en ze maakten steeds de tweede klasse 

uit.  

De Saksen Karls drongen binnen in Vlaanderen en zijn hier gebleven.  

Men schrijft in de Kroniek van Lambert, van Ardres,  - zo vervolgt De Coussemaker, - een 

hoofdstuk over de Kerels van Ham, die ‘Colvekerli’ genoemd werden, wat zoveel wilt zeggen 

als de kerels met een ‘kolve’; een gepinde stok of staaf. Hiervan zegt Louis van Velthem dat 

dit hun favoriete en traditioneel wapen was.  



 

 

 

Het Kerelslied 

 

 
 

Wi willen van den kerels zinghen 

Si syn van quader aert 

Si willen de ruters dwinghen 

Si draghen enen langhen baert 



Haer cleedren die zyn al ontnait  

Een hoedekyn up haer hooft ghecapt 

Tcaproen staet al verdrayt 

Haer cousen ende haer scoen ghelapt 

 

Refrein:  

Wronglen wey broot ende caes 

Dat heit hi al den dach 

Daer omme es de kerel so daes  

Hi hetes meer dan hys mach 

Enen groten ruggenen kant 

es harde wel zijn gevoeg; 

die neemt hij in zijn hand, 

als hij wil gaan ter ploeg. 

Dan komt tot hem zijn wijf, de vule,  

spinnende met enen rok, 

een sleter omtrent haar mule, 

ende gaat zijn schuutle brok. 

refr. 

Ter kermesse wil hij gaan: 

hem dinkt dat hij es een grave; 

daar wil hij ‘t al ommeslaan 

met zijnen verroesten stave. 

Dan gaat hij drinken van den wijne, 

stappans es hij versmoord; 

dan es al de wereld zijne: 

stede, land ende poort. 

refr. 

Wij willen de kerels doen grijzen, 

al dravend over ‘t veld; 

het ‘s al kwaad dat zij peinzen. 

Ik weet ze wel besteld: 

men ze za slepen end’ hangen; 

haar baard es al te lank. 

Zijne konnen ‘s niet ontgangen: 

zijn dochten niet zonder bedwank 

 

De graaf vergeeft de Ieperlingen hun wandaden 

 

Filip Hooghe schrijft dat de Franse koning, bij Lodewijk II van Nevers er op aan drong dat de 

Ieperlingen geen onrecht mochten aangedaan worden. Op 24 januari liet hij de Ieperse 

schepenen toe om zich te verzoenen met de graaf.  



Ze beloofden op 19 maart dat ze een boete zouden betalen aan Lodewijk. Nog in ruil voor de 

onderwerping schonk Lodewijk de Ieperlngen genade voor hun misdaden begaan tegen 

Poperinge en Langemark.  

 

Op de 21
ste

 maart 1329 wordt door de graaf Lodwijk van Nevers, als graaf van Vlaanderen, 

een akte opgesteld waarin hiij de Ieperlingen hun misdaden die ze in Poperinge en in 

Langemark begaan hebben, vergeeft en kwijtschelt.  

Daarin is er sprake van ‘plusieurs homicides’ – dus verschillende moorden, arsins, roberies – 

diefstalen, brisures de édifices – vernielingen van gebouwen  - et envaies par force d’armes - 

en inbraak met geweld van wapens- et à banières desployés- en met ontvouwen baniers. … 

Daarbij kwam er dan nog wangedrag en ongehoorzaamheid aan de graaf zelf. 

De graaf vergeeft hen echter al deze fouten indien ze hun eed van getrouwheid aan hem en de 

Franse koning maar vernieuwden, dan zal hij hen terug opnemen in zijn ‘vrede, gracie en 

miséricorde’.  

 

 
 



 
 

Het vrouwenhuis in de Hontstrate 
 

In de ‘Cartulaire de Saint-

Bertin, volume 4, blz. 244-

245’ haalt Haigneré de 

onderstaande akte nr. 124 

aan, die terug te vinden is in 

de registers van abt Dom 

Dewitter. Ik vroeg Tom 

Deneire om de Latijnse tekst 

voor mij uit te typen en 

hiervan een vertaling te 

geven, wat hij heel snel deed. 

Hieronder zijn transcriptie en 

vertaling.   

 

 

124-1330 

die s(anct)i Bartholomei 

ap(ri)li(s) 

jacobus Elbode 

curatus S(anct)i Bertini 

Poperingis, fundat 



et dat ibidem quasd(am) 

domum et mansuram 

pro domicilio sex 

mulierum pauperum 

cum annuo censu 

trium denariorum 

parisiensium solven- 

dorum religiosis 

S(anct)i Bertini. 

 

Op de dag van de Heilige Bartolomeus in April 

Jacobus Elbode 

pastoor van Sint Bertinus 

te Poperinge, sticht 

en geeft op dezelfde plek ten geschenke  

een bepaald huis en een verblijfplaats 

als onderkomen voor zes 

arme vrouwen 

met een jaarlijkse pacht 

van drie Parijse denarii 

te betalen aan de geestelijken 

van Sint Bertinus. 

 

Omnibus haec visuris Jacobus dictus Elbode 

presbiter curatus parrochialis Ecclesiæ sancti Bertini de Poperinghes 

salutem in filio Viriginis Gloriosæ. Cum Religiosi viri Dominus et Pater 

Reverendus Dominus henricus permissione divina Abbas Monasterii sancti  

Bertini in sancto Audomaro et eiusdem loci Conventus suum prebuerunt 

consensum quod quasdam Domum et mansuram quas nuper in eorum  

villa et dominio de poperinghes obtinebam in vico qui dicitur hontstrate 

propter deum ad opus sex mulierum pauperum in eadem perpetuo mo- 

raturarum, contuli et concessi, quas et quales voluero, instituere 

et ponere potero in domo supradicta. Noverit universitas vestra quod 

me viam universæ carnis ingresso, dicti Religiosi ex tunc in futurum 

dictas sex mulieres ad domum allocare predictam, quales voluerint 

de consilio curati sancti Bertini, quicumque pro tempore fuerit, 

et eas ammovere et iterum aliam vel alias ponere secundum tuæ 

libitum voluntatis, et prout expediens videbunt, poterunt et debebunt. 

Annuum vero censum trium Denariorum parisiensium in quibus dictæ 

Domus et mansura(e) dictis Religiosis annuatim tenentur dictæ mulieres.  

   (handtekening) 

 



 
 

Allen die dit zien groet Jacobus genaamd Elbode, 

priester van de parochie Sint Bertinus te Poperinge 

in de zoon van de Glorieuze Maagd Maria. Aangezien de geestelijken, 

heer en eerwaarde henricus en de abt, met goddelijke toestemming, van het klooster van Sint 

Bertinus te Saint-Omer en het convent op dezelfde plaats hun goedkeuring hebben verleend 

dat een bepaald huis en verblijfplaats, die onlangs in mijn bezit kwam in hun  

dorp en domein van Poperinge in de wijk die genoemd wordt Hontstrate, 

uit godsvrucht ter beschikking van zes arme vrouwen tot eeuwig 

gebruik heb overgegeven en overgedragen – vrouwen die ikzelf zal kiezen 

onder te brengen en te plaatsen in het voornoemde huis. Mogen u allen weten dat, 

eens ik de weg van het eeuwige vlees ben gegaan, de voornoemde geestelijken  

van dat moment in de toekomst zullen bepalen, beschikken en moeten (voorzien) dat 

de voornoemde zes vrouwen in het voornoemde huis ondergebracht worden – vrouwen 

die ze mogen kiezen met de raadgevingen van de pastoor van Sint Bertinus, wie het ook op 

dat moment zal zijn – en dat de vrouwen aangebracht worden en een andere of anderen in de 

plaats gebracht worden volgens uw beschikken en naar goeddunken. 

Verder is er een jaarlijkse pacht van drie Parijse Denarii waaraan 

de voorgenoemde vrouwen van het voorgenoemde huis en verblijfplaats 

jaarlijks voor de voorgenoemde geestelijken worden gehouden. 

 (handtekening) 

 

Kortom we mogen dus aannemen dat dit een klein ‘bejaardentehuis’ of ‘weeuwhuis’ was. 

Over deze stichting krijgen we echter in de loop van de verdere geschiedenis van Poperinge 

niets meer te horen.  

 

We halen hier een fragment aan van B. van Bavel in zijn artikel over de lakenhandel in het 

tijdschrift ‘Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis’ 3/2000.  

 

 

 

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 

Door B. van Bavel 

 

https://books.google.be/books?id=AjGRtYSPGVIC&printsec=frontcover&hl=nl


 
 



 

1330 – De vrede tussen Poperinge en Ieper en veel oorlog 
 

Rond 1330 legde de abt van Sint Bertin, Henri de Coudescuere, als heer van Poperinge 

klacht neer voor de raad van de graaf, omdat de Ieperlingen Poperinge veel schade 

toegebracht hadden, zowel met te moorden als met brandstichtingen.  

 

Beide partijen mochten voor de graaf hun zaak 

komen uitleggen. Een compromis werd gesloten. Er 

zou vrede heersen tussen beide steden en als één 

van hen deze vrede verbrak zou deze een boete van 

6000 pond parisis opgelegd worden, waarvan 1/3 

naar de graaf zou gaan, 1/3 naar de bisschop van 

Terwaan en 1/3 naar de getroffen stad.  

Als Ieper nog ooit naar Poperinge op ‘herevaart’ 

trokken, of als die van Poperinge dit zouden doen 

tegen Ieper, dan zou de voornoemde boete 

opgelegd worden.  

De graaf vroeg de vertegenwoordigers van de 

abdij en de stad Poperinge om de Ieperlngen te 

vergevne zonder van de Ieperlingen 

schadevergoeding te eisen. Ook de Ieperlingen 

zuden de Poperingenaars niet meer mogen 

vervolgen.  

De graaf beval Josse de Hernsorde om een onderzoek in te stelen naar de schade en kosten 

die de abt en de abdij hadden opgelopen.  

We gaan toch even de getuigen bij deze akte opnoemen.  

Voor Ieper waren er als ‘procureurs’ of advocaten  Johans vande Clite, Denis Wildegans  en 

Jehans Berengiers.  

Voor de Poperingse kant hadden we onze Henri, de abt van Sint Bertin en als procureurs 

Johan van de Wedde, Lambers van Provendes, Jaquèmes Selin en Jaquèmes De Griet.  

De Poperingenaars die hun zegels aan deze akte hingen waren: Simon Mali, Henris Bette, 

Lambers Godewin, Willaume Diedeman en Lambers Melys, schepenen en Willaume de 

Grave, Maufforeid Wid, Willaume Buxhoren, Brixis de Dammere en Johans van de 

Broec, keurheren van de stad Poperinge.  

 

Napoleon De Pauw, zo schrijft Filip Hooghe, ontdekte dat op 28 oktober 1330 deze grafelijke 

enquêteur een aanzienlijke som van 468 pond werd betaald door de stad Ieper. Was dit een 

omkoopsom van de Ieperse schepenbank om de hele zaak in de doofpot te stoppen?  

Er kwam alleszins geen vervolg aan dit twijfelende vonnis.  

De liefde van de graaf – of was het de schrik voor de grote steden – zat diep in het hart van de 

graaf van Vlaanderen en kort bij zijn portefeuille.  

 

Al bij al kwam deze ‘vrede’ er op neer dat Ieper zijn gestrijpte halflaken en zijn gesmoutte 

lakens bleef weven en dat Poperinge zich verder diende te houden aan de ‘nieuwe draperie’ 

en verder mocht weven maar dan met wol van slechtere kwaliteit.  

Niet voor niets verweten de Ieperlingen de Poperingenaars dat ze ‘Vachtplotters’ of 

‘vachtplukkers’ waren.  

Maar toch; de Poperingenaar, hij weefde voort.  

 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

In het jaar 1332 rees d’orloghe tusschen de Inghgelssche ende Vrankeryke, te wetene, 

tusschen den coninc Eduwaert van Inghelandt, ende den coninc Philips van Valoys, coninc 

van Vrankeryke, omme dat Eduwaerts wijf, vrouwe Ysabielle met rechte de croene verstorven 

was, ende Eduwaert de prinche van Waels, die vrouwe Yzabielen oudste sone was, die 

soudemet rechte coninc van Vrankeryke ghesijn hebben, want vrowue Yzabielle, sijn 

voorseide moedere, was de oudste dochtre van den coninc Philipse de Schoene, coninc van 

Vrankeryke, end soe was oec de oudste sustere van den drye ghebroeders Lodewijc Hustin, 

van Philips de Langhe ende van Karlen de la Marche.  

Dese drye gebroederen waren alle drye coninghen van Vranerkyke, d’een naer den anderen 

ende storven sonder oir na te laten, ende sy waren des conincs Philips de Schoene sonen.  

 

Die ruzie tussen Engeland en Frankrijk had niet alleen als gevolg dat er tussen deze twee 

landen een oorlog kwam, maar ook – omdat de graaf van Vlaanderen Lodewijc voor de 

Franse koning koos - Engeland weigerde nog wol naar Vlaanderen te sturen.  
… mits welken de wevers en vulders in Vlaenderen gingen om Gode  ende van armoeden om 

der lieden brood….  

 

 

Ten oorlog! Voor de graaf!  



Lodewijk II van Nevers had op dat moment andere zorgen. Hij was in oorlog met de hertog 

van Brabant over de ‘Scheldekwestie’ en vandaar dat hij op de 12
de

 maart 1333 de baljuw 

van Poperinge of aan zijn luitenant – dus de amman – opriep om zijn Poperingse troepen 

samen te brengen en aan te tredenin de stad Grammont om ten strijde te trekken. (D’hoop)  

Dit was blijkbaar niet de eerste keer want in de akte staat – comme autrefois – dus zoals 

eerder – que vous feissiez cryer et commander que toutes manières de gents dedens vostre 

bailie, nobles, non nobles et tous autres fussent appareillies et pourveus.   

Dat hij dus moet oproepen en commanderen de krijgslieden binnen zijn baljuwschap, edelen 

en niet edelen en alle anderen de gewapend en voorzien zijn –  

 tant a pied comme à cheval – zowel te voet als te paard –  

chascun selonc son estat, - elk volgens zijn staat  

pour estre tous prez et appareillies toutes les fois que nous en ariens besoing. – zodat deze 

paraat en gewapend zijn wanneer wij deze troepen nodig hebben.  

Hij diende deze oproep ‘sollennel’- plechtig – en ‘publiquement’ – of publiek te doen 

afkondigen. De troepen moesten zich de zondag daarop, op de dag van ‘de pacques flories’ of 

op Palmzondag, melden in de stad Grantmont. Daar moesten deze Poperingse troepen zich 

voegen bij de rest van het leger om op te trekken en om de eer van de graaf te redden.  

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

 
 

 
 

Deken van de Christenheid  

Op de 18
de

 april 1333 vinden we een akte 

waarbij de officieel van Terouan verklaart 

dat hij Jan de Backere in de parochiekerk 

van Sint-Bertin te Poperinge heeft laten 

aanhouden door de deken van de 



Christenheid van deze stad, zonder het akkoord van de abt van Sint-Bertin te Sint Omaars. 

Daarbij verklaart hij dan deze arrrestatie zeker geen voorgaande rechten die deze abt heeft in 

de stad, ondergraaft.  

Deze akte wijst er alleszins op dat er op dat moment  reeds een deken te Poperinge, maar het 

dekenschap was niet vast aan deze plaats verbonden. We vinden in latere tijden nog dekens 

terug uit andere parochies.  

 

 

In een kalender gemaakt in de abdij van Sint Bertin te Saint Omaars vinden we deze 

illustratie voor de maand december.  

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

 
 

 

 

 



 
 

 

In 1334 overleed Henri de Coudescure en hij werd als abt van Sint-Bertin te Sint Omaars 

opgevolgd door Aleaume Boistel, die de pij nog aangetrokken kreeg van zijn voorganger. 

Vanaf 1348 zal deze abt raadgever van de koning van Frankrijk, Philippe van Valois worden. 

Hij verzamelde op vier jaar tijd 133.818 stukken realen goudgeld van uit zijn goederen. Al bij 

al toen hij kwam te sterven had hij toch nog een schuld van 400 guldens – jaarlijks – 

tegenover zijn ontfanger, zodat zijn opvolger in 1365 een ‘deficiet’ van de abdij diende vast te 

stellen.  

De abdij diende daarom aan de graaf van Vlaanderen, de generale imposten en de accijnsen 

op de domeinen van Poperinge te ‘verkopen’.  

Deze abt Aleaume stierf op de 17
de

 maart 1365.  

 

  
 

Jaerboek Kortrijk  

1335 

 

Ten deezen jare is er eenen grooten oorlog 

ontstaen tusschen de koningen van Vrankryk en 

Engeland, in den welken de Vlaemingen zig 

ook ongelukkig ingewikkeld vonden; onzen 

graef was de Franschen teenemael genegen en 

wilde hun alle hulp bybrengen, maer zyne 

onderzaeten en naementlyk  die van Brugge 

hadden zig liever by de Engelsche te voeten om 

reden zy de wollen voor hunne laekens van 

Engeland bekwamen, ende dien koning hun 

groote voorregten toegestaen ahd.  

De Gentenaers kiezen ook die zyde, door ’t 

opstooken van Jacob van Arftevelde eenen 

ryken edelman ende deken der brauwers 

neeringe, zoo ’t schynd, schoonzoon van den 

ridder Zeger Courtroisin, heere van Dronghene, 

die alhoewel hy in zyne jongheyd opgebragt 

had geweest in ’t hof van Vrankryk, zig ten 

vollen aenden koning Eduaerd hegte.  

 

Sinte Barbara 



 

Afgezien van Onze Lieve Vrouw, is 

Sinte Barbara   de heilige die het 

meest vereerd is geworden te 

Poperinge.  

 

 

Hierbij St. Barbara zoals ze nog te 

vinden is in de O.L. Vrouwekerk.  

 

Sinte Barbara zou gewoond 

hebben in Nicomedië in Klein 

Azië. Haar heidense vader 

Dioscorus sloot haar op in een 

toren om haar te vrijwaren van de 

vele jongemannen die naar haar 

hand dongen. In haar kerker werd 

ze bezocht door een engel die haar 

brood en wijn bracht.  

Ook liet hij een badhuis voor haar 

bouwen zodat ze geen gebruik 

hoefde te maken van de openbare 

baden. Dit badhuis werd gepland 

met twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie. Zij had zich in het geheim 

tot het christendom bekeerd en eerde op deze manier de Heilige Drievuldigheid.  

Toen haar vader haar bekering opmerkte, onthoofde hij haar, maar werd daarop zelf door de 

bliksem dodelijk getroffen.  

Ze wordt doorgaans afgebeeld met een toren met drie ramen.  

En aangezien haar vader getroffen werd door de bliksem, is ze ook de patroonheilige 

geworden van de artilleristen.  

 

Waarschijnlijk, zo schrijft Oscar Fiers, is de devotie tot St. Barbara, in de tiende  eeuw, in ons 

Vlaanderen gekomen, ter gelegenheid van het vervoeren van de relikwieën, in het jaar 985, 

van Rome naar het klooster van St. Baafs te Gent.  

Heel waarschijnlijk is St. Barbara vanaf de inwijding van de O.L.Vrouwkerk, daar een 

huisheilige geworden. En blijkbaar heeft ze ook al vlug een ‘broederschap’ en een 

‘zusterschap’ gekregen.  

In Poperinge is Barbara vooral de ‘huisheilige’ van de Rooische Barbaristen.  

De Barbaristen die veel ‘rooi’ of moeite hebben was één van de 5 rederijkerskamers die 

Poperinge rijk was in de 17
de

 en 18
de

 eeuw.  

Hun ‘doopbrief’ dateert van 1548 maar hun vaandel vermeldt als stichtingsjaar 1335. 

 

1336 

Vrede tussen Vlaanderen en Brabant  
 

Lodewijk II van Nevers sloot op 31 mei 1336 een akkoord met de Hertog van Brabant.  

Dat was positief nieuws maar anderzijds maakte Edward II, de koning an Engeland 

aanspraak op de Franse kroon en zo begon de Honderjarige Oorlog.  

De Vlaamse grote steden hadden zich in deze periode gespecialiseerd in de duurdere 

kwaliteitslaken waarbij men de betere Engelse of Schotse wol diende te gebruiken. De 



Vlaamse steden bleven met Schotland handel drijven, ook wanneer dit land in oorlog lag met 

Engeland, met als gevolg dat Edward een verbod op de Engelse wolexport legde.  

Dit economische embargo bracht de Vlaamse lakennijverheid in crisis. Het textielproletariaat 

werd met werkloosheid geconfronteerd en men begon te morren.  

Edward III speelde hier dan nog eens op in door zijn deuren breed open te stellen voor de 

Vlaamse wevers die wilden emigreren. Zoveel waren er dit niet, maar toch genoeg om aldaar 

het kwaliteitslaken ook te produceren.  

 

Den koning van Engeland had een leger van over de 4000 mannen gezonden in’t land van 

Cadzant, onder bevel van den Bisschop van Lincoln en den graef van Betford. Op de 10
de

 

november viel daar een veldslag voor tegen 5000 Vlamingen, meest mensen uit Damme, die 

door Edward gewonnen werd.  

1337 

Den koning van Engeland had de bisschoppen van Canterbury en Durham naer Gend 

bestierd alwaer zy zeer wel ontfangen wierden, byzonderlyk door den ouden ridder Zeger van 

Kortryk, gezeyd le Courtroisin, Ruard of oppervoogd van die stad, den welken door zyne 

edel geboorte, verstand ende vroome krygsdaeden de algemeene agting, ende volle gezag over 

’t volk verworven had: deezen heeft dan met Artevelde en tusschen komste van den hertog 

van Gelder, die zig daer ook bevond, de  Gentenaers verwilligt van een verbond met 

d’Engelsche te sluyten, niet tegenstaende de pogingen van onzen graef, die zig alsdan te 

Kortryk onthield om te tragten van dit te beletten.  

Lodewyk, onze graaf, beriep te Brugge eene landsvergaderinge, waer naer toe hy Courtroisin 

lokte, die er nauwelyks aengekomen was, ofte wierd in hegtenisse genomen ende naer 

Rupelmonde gevoerd, alwaer hy den 21 maerte op ’t bevel van den Franschen koning ’t hoofd 

afgeslaegen wierd. … 

 

JacobVan Artevelde trekt op tegen Poperinge 
 

Op 28 december 1337 kwam er te Gent een college van hoofdmannen onder leiding van Jacob 

Van Artevelde aan de macht waardoor de wevers opnieuw medeverantwoordelijkheid voor 

het bestuur in de stad verkregen.  

In maart 1338 verkreeg het nieuwe bewind dat de Engelse wolaanvoer hervat werd.  

Hier werd de tering naar de nering gezet, en 

Brugge, Kortrijk en natuurlijk Ieper sloten zich 

bij Jacob van Artevelde aan. Poperinge mocht 

weer op zijn tellen passen; de ‘vrede met Ieper’ 

van enkele jaren voordien stond weer op de 

helling.  

Filip Hooghe schrijft dat het uit de Brugse 

register der herevaerden blijkt dat vanaf 17 juli 

1338 door het Brugse gemeenteleger een 

krijgstocht van 18 dagen werd gehouden naar 

Sluis, Ieper, Poperinge en terug naar Ieper. De 

omvang van dit gemeenteleger zou 1.398 man 

bedragen hebben. … 

O. Fiers schrijft dat wij in alle geval zien dat in 

1338 een nieuwe aanval gepleegd wordt tegen 

Poperinge en dat de Ieperlingen aangevoerd 

worden door Jacob Van Artevelde.  

 



Uit de stadsrekeningen van Ieper zoals De Pauw deze opgezocht heeft, leren we dat Jacob 

Van Artevelde 36 kannen wijn met  vis kreeg bij zijn bezoek aan Ieper. In de week voor 1 

november 1338 trok hij van Ieper naar Poperinge vergezeld door een korps 

voetboogschutters geleid door de hoofdmannen Lambrecht van Loo, Frans de Beer en Faes 

en bestaande uit vijf compagnieën sergeaenten, elk van 15 manen 5 ‘conestavles’. Zij werden 

vooraf gegaan door hun banieren en hun schilddragers. Daar achter kwam de beul van Ieper 

en zijn zes knechten. Twee timmerlieden en twee werklieden werden betaald om mee te gaan 

naar Poperinge voor vier dagen. Hij kwam naar Popernge om de wetten ‘aan te passen’ en 

om de misdadigers te straffen.  

Aangezien de beul van Ieper met enkele timmerlieden in zijn gezelschap waren, mogen we 

gerust veronderstellen dat deze in Poperinge een schavot opgesteld hebben en enkele 

Poperingenaars kopje kleiner gemaakt hebben.  

Uit latere gegevens blijkt ook alleszins dat zij de Poperingenaars verweten aanhangers van de 

graaf te zijn en dat zij daarom vijf gijzelaars uit Poperinge meenamen.  

 

1339 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat het grootste deel van de graafgezinden uitweken naar 

Zzuid Vlaanderen en vooral naar Sint Omaars.  

Eind januari 1339 heroverden de graafsgezinden de steden Sint Winoksbergen, Veurne en 

Diksmuide, reden genoeg voor Jacob Van Artevelde om een groot leger in te zetten tegen 

deze laatste stad.  Ieper sloot zich uiteraard aan bij Van Artevelde en stapte ook mee op tegen 

Sint Winoksbergen, dat men terug veroverde.  

Vanaf de tweede helft van 1339 ondernam Edward III pogingen om Vlaanderen aan zijn kant 

te krijgen onder meer door de belofte om de Engelse wolstapel over te brengen van 

Antwerpen naar een Vlaamse stad. Edward beloofde zelf aan de graaf van Vlaanderen dat hij 

Rijsel, Dowaai en Béthune terug zou geven aan het graafschap, maar onze graaf Lodewijk 

bleef trouw aan zijn koning van Frankrijk.  

Hij stak dan ook in het najaar van 1339 het Kanaal over en kwam Kamerijk belegeren.  

Gelijktijdig ontwikkelde zich een strijd op het Kanaal. Franse schepen vielen Sandwich aan 

en de Engelsen brandden een deel van Bonen of Boulogne plat.  

Op 20 juni 1339 betaalde de Engelse koning de schade terug die de Vlaamse handelaars 

hadden opgelopen  door de Engelse confiscaties en het embargo.  

Onder de schadeclaims bevonden er zich ook handelaars uit Poperinge.  

Op 5 oktober 1339 keerde de graaf terug naar Vlaanderen en met de graaf in hun midden 

konden de drie steden alle verzet tegen van Artevelde ontwapenen.  

Poperinge moest nu wel weer heel erg op haar tellen, spin- en weefgetouwen letten! 

 

1340 

Op 26 januari 1340 erkende Van Artevelde – en eigenlijk met hem de drie grote 

steden van Vlaanderen – Edward III als koning van Frankrijk.  
Hij zond in alle steden en kasselrijen zijn hoofdmannen om het land te regeren met de 

terugkerende bannelingen.  

In de eerse oorlogsfase – april tot september 1340 – werd een Franse vloot in het Zwin 

verslagen. Op 24 juni – en werden Sint-Omaars en Doornik belegerd.  

De militie van Poperinge diende nu met Van Artevelde mee te gaan naar Cassel, om van daar 

uit Sint Omaars aan te vallen.   

 

In de Chronycke van de graefscepe van Vlaenderen staat er hierover: 

Dus trocken die van Brugghe ende van den  Vryen voorts met Robrecht van Artoys, in twee 

bataylgien, tot voor die poorte der stede van St. Omaers, schietende daer up zo zy best 



mochten, maer die van Veurnambacht, Betghambocht, Ypere, Cassele, Belle ende 

Poperinghe bleven wat achtere, ooc met drie vesceede bataylgien ende ghenouch varrachtich 

– dus genoeg ver achter – van elcanderen, daer die van de stede zulc behaghen inne vonden, 

dat zy der achter een jeghens te velde quamen, met een groote mencihte van ruyters te peerde 

ende veel meerdere saudeniers- soldeniers – zo datter tallen cante afgeiselde zeere gehvochten 

wiert totten donckeren avonde… 

 

De Fransen kregen echter de overhand zodat het leger van Van Artevelde moest vluchten.  

De Fransen brandschatten nu de streek. Toen ze echter de kerk van Srtasseele in brand 

staken, hebben de troepen van Belle en Poperinge hen op de vlucht kunnen drijven.  

Van augustus tot september 1340 werd Doornik door de Vlaamse en Engelse troepen 

belegerd.  

Op 25 september kwam het tot een wapenstilstand. Op 7 oktober 1340 vergaf de graaf 

Lodewijk II van Nevers,de Vlamingen voor hun misdaden en beloofde dat hij vanaf nu in zijn 

raad ook vertegenwoordigers van de drie steden ging opnemen en dat hij volgens hun 

raadgevingen zou regeren. Nu kregen Gent, Brugge en Ieper dus ook officieel inspraak.  

Voor de Poperingse lakenwevers was dit geen goed nieuws.   

In oktober van het jaar 1341 waren er ook ‘troebels’ of problemen  in Poperinge tussen de 

ambachten. Twee Gentse schepenen vergezelden de Ieperlingen op de 22
ste

 oktober te 

Poperinge om er het ‘discoord’ te beëindigen.  

 

We lezen in ‘De Chronycke van Vlaenderen  - 1727,  het volgende: 

Op het einde van het jaer 1341 sondt Edward, koning van Engelandt 1000 balen wolle naer 

Vlaenderen waer door men wederom groot gewin en rijke werklieden maekten tot vreugd van 

onse Provincie. 

 

Ontrent dezen tijdt hebben de Vlaemsche leden geraedig 

en noodig gevonden hunnen graef Lodewijk naer 

Vlaenderen te roepen ende in dese provincie te houden, 

alhoewel Jacobus Artevelde van strijdig gevoelen was,  

den welken opentlijk seyde, dat het niet en betaemde dat 

men in dese tijden de vlugtige en gebannen soude 

wederrroepen ofte zijn wederkomste verleenen.  

Niet jegenstaende door de voorzigtigheyt der volmatigde 

leden, de welke altijdt het Vlaemsch bestier ondernamen 

ten tijde van het afwesen van hunnen graef,  

is bynaer geheel de beroerte geslist en den graef in ruste  

en vrede met alle blijdschap en eere in alle de 

Vlaemsche steden ontfangen:  

doch de drievoudige leden vesogten van hem alleenelijk 

dit voorregt,  

dat men nergen buyten de steden eenige wol weverijen en soude opregten ofte 

verwerken.  
Welke saek aenstonts even groot geknersel veroorzaekte in alle buyten gehuchten, dorpen 

ende casteelen. Men bootschapt aen Artevelde dat er langs het plat land gemaekt wierden 14 à 

15 nieuwe crygs standaerts met veel gewapende valkoeren, de welke sig langs alle gewesten 

versamelden. Op welk gerugt Artevelde terstonts is uytgeloopen met een magtige bende door 

Eecloo naer Aerdenburg.  

Onder verscheyde klagten dewelke tegen Artevelde binnen Gendt aengebrogt wierden, was 

dese, dat hy die van syn bende niet en waeren, met d’uytterste straffigheyt  handelde sonder 



pligt, niet konnende verdraegen dat syn eygen aenhangers beschuldgit wierden met groote 

schelmstukken, dewelke hy ongehandelt liet.  

Joannes van Steenbeke seyde overluydt, dat Artevelde synen eedt gebroken hadde, waerop 

Artevelde wedergekeert zynde antwoorde, dat hy schandelijk tegen de waerheyd sprak, 

waerdoor eenen twist is opgerezen en hy meende Joannes te doorsteken, ten waer de 

wethouders en omstaenders hem hadden belet.  

Joannes d’handen ontloopende, vlugtede naer syn huys het welke Artevelde besettede met 16 

vendels. De weth verboodt straffelyk dat men het huys niet en zoude beschaedigen.  

De vrienden en minnaers van Steenberge sijn in groot getal, met de waepens in d’handt 

ghekomen op de vrydagsmarckt voor de raedtzael roepende, dat sy buyten hunnen graef 

geenen anderen bestierder en wilden verdraegen: dat men Artevelde met al syne troupen 

moest afstellen, ende hem van syn ghesag ontmaecken.  

Om desen oproer te stillen, hebben de wethouders  Artevelde in hegtenis gestelt ende syn 

gewaepend volk naer huys gesonden, terwijl Joannes van Steenbeke naer de Graefveste werdt 

ghebrocht, soo dat beide dese vyanden hunne saek verre van elkanderen afgezondert mogten 

met woorden en met schriften opstellen en in ’t regt pleyten.  

Maer Artevelde vreesende dat hy soude verwesen worden, sondt terstont door geheel 

Vlaenderen boden en brieven aen al syne vrienden, vraegende, indien sy hem wilden zien 

sterven, dat sy alle naer Gendt souden komen.  

Terstont zyn de Bruggelingen, de Iperlingen, de Cortrisaenen, emt die van Audenaerde van 

het landt van Aelst, van Waes, van de vier ambagten, tot synen onderstaet aengevlogen even 

vierig en vreedaerdig.  

De Gentenaers zelfs hunne vendls op de vesten plantende, openen hunne stadt voor 

d’aenkomende volkeren, ende de bondtgenooten herstellen Artevelde in syn voorig gesag en 

magt, hem nieuwe getrouwigheyt sweirende.  

Dog Joannes van Steenkerke met 70 andre mannen wierden voor 50 jaren gebannen uyt 

Vlaenderen, by dewelke nog 70 gevoeg wiedne korte daernaer. Dit allen gesloten ende 

volbrogt synde, is yder naer syn huys en stadt gekeert.  

 

Nauwelijks en was desen oproer in ruste ofte de Iperlingen brengen een ander stooringe voor 

de dag, willende dat die van Langemarck, van Poperinghe en andere nabeuren geen wol en 

sullen verwerken, het welke den graef Lodewijk niet konnende beslissen ofte bemiddelen, is 

hy wederom uyt Vlaenderen vertrocken. 

 

De stukken die we hieronder aanhalen – editie van De Pauw – worden de twee onderstaande 

stukken gedateerd in het jaar 1342.  

 

23 maart 1342 

Editie: De Pauw 

Onderwerping van die van Poperinge aan het oordeel van de drie steden van 

Vlaanderen  
 

Allen degenen die dese letteren sullen sien iof horen lesen,  

Sceipenen, coriers, raed ende al tghemeene van den dorpe van Poperinghe, salut ende minne 

met kennessen der waerheit.  

Weten alle dat als een debat ende ghescil was ende es tusschen der stede van Ypre ende den 

dorpe van Poperinge vorseid,  

als van der draperie, dat wi alle ghemeenlike, ter versouke, begherte ende wille van den heren 

van den tween steiden Ghend ende Brueghen, ende omme pais, ruste ende eendrachtigheide 



van den drien steiden ende van den lande ghemeenlike, al tdebat ende tghescil voorseid 

ghekeert ende gheleit hebben ten drien steiden waert,  

of ter gonre waert die daertoe van hemlieden ghedeputeirt sullen weisen.  

In kennessen ende orconscipen van den dinghen vorseid, hebben wi deise letteren ghedaen 

seighelen over ons allen ghemeenlike, met Wouters Doem, sceipene, Kerstiaen Meiryc, 

corier, Lambrcht Gaerd, raed ende met den seighels Franchois Bette ende Denis 

Dammans over tghemeene, omme dat wij ghenen ghemeenen seighel en hebben.  

Ghemaect ende ghegheiven up den drie ende twintichsten dach van maerte int jaer des heeren 

M CCC twee ende viertich  

 

Een gelijkaardig stuk, waarbij de Ieperlingen zich ook onderwerpen aan het oordeel van de 

drie steden, waarvan ze deel uitmaakten, is ook terug te vinden in het boek van De Pauw.  

Al bij al, de Poperingenaar, hij weefde voort.  

 

Op 3 oktober 1342 vaardigde Lodewijk II te Diksmuide een bevel uit aan de baljuw van Ieper 

om binnen de acht dagen alle ‘illegale’ activiteiten te Langemark en elders binnen de 

driemijls zone binnen de Iepers kasselrij stop te laten zetten.  

De Ieperlingen zonden  ook twee van hun schepenen met hun klerk en sergeanten naar 

Poperinge om met de vertegenwoordigers van Brugge en Gent een gerechtelijk onderzoek te 

starten dat pas op 26 oktober zou eindigen.  

De afgevaardigden van Gent en Brugge gelasten Ieper en Poperinge om het geschil aan het 

oordeel van de drie steden te onderwerpen.  

De Poperingenaars moesten dus bij de duivel te biechten gaan.   

 

Uit de Chronycke van Vlaenderen   

Jacob Artevelde stelde bevelhebbers aen en gaf de sorge van Bruggen aen Gilles van 

Coudenbrouck. Met Brugge ging het Brugsche Vrye met de oost suyet en Noord Vlaenderen 

Ipre werd onder de bescherming gestelt van Joannes van Houtkerken, eenen edelman. 

Geheel het West Vlaenderen wierdt onder het bestier van Ipre en van synen nieuwen 

beschermer… 

 



 
 

De uitspraak van de drie steden 
 

Op 1 maart kwam er een 

Gents gezantschap in 

Ieper om het geschil 

met Poperinge ‘op te 

lossen’.  

Op 23 maart beloofden 

zowel Ieper als 

Poperinge zich te zullen 

onderwerpen aan het 

vonnis van de drie 

steden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Er kwamen nog verschillende vergaderingen van de ‘rechters’ en deze waren al snel klaar met 

hun werk.  

 

Op de 29
ste

 april volgde het vonnis.  

We lezen hier dit vonnis zoals getranscribeerd door De Pauw: 

 

2 april 1343 

Kenlic zi allen denghenen die dese lettren zullen zien of horen lesen, dat als debat was ende 

ghescil tusschen den goeden lieden van der stede van Ypre , an deen zide 

Ende den goede lieden van Poperinghen an dander zide 

Als van tween manieren van draperyen, daerup dat de stede van Ypre vorseid ghefundeirt 

was, te wetenen es up de strijpte halflakene ende up de ghesmoutte lakene,   

metgaders der sende, welke draperyen ende snede voornoomt die van Poperinghen hadden 

begonnen maintenieren ende maintenierden in groter prejudicien ende achterdeele van der 

vorseide stede van Ypre,  

dies hem de goede lieden van Ypre ghemeenteliken grotelike doleirden,  

so ist dat de vooght, schepenen ende raed ende al tcommun van der vorseide stede van Ypre, 

over hem ende haren naercommers, ter nerenster bede ende verzouke van den goeden lieden 

van den tween steden, Ghend ende Brueghe, dese zaken ghekeert hebben,  

omme tgoetdoen van paise,  

ten drien steden waert van Vlaenderen, Ghend, Brueghe ende Ypre,  

ghelijc at hare opene lettren daerup ghemaect wel verclaeren, dewelke opene lettren vorseid 

de stede van Ghend te  hare waert heift, daeraf dat de vorme hiernaer volghet: 



 

Wij, borghmeesters, vooght, scpenene, raed ende al tcommun van den drien steden vornoomt, 

ziende ende merkende dit debat ende ghescil tusschen den vorseide partyen, ende 

considerende de grote dissentie, discort ende grief datter afghecommen mochte hebben den 

vornoomende partyen ende den lande van Vlaendren ghemeenliken, ghehad hierup raed ende 

avys, met goeder rijper deliberatien, hebben, omme dit debat ende ghescil ende omme alle 

materien van dissentien, discorde ende grieve te bevelen ende te verhoedene, ende omme 

allen pays, ruste, profyt ende eendrachichede van den vorseide partyen ende van den 

ghemeenen lande van Vlaendren te voedene ende tge behoudene, ghedetermineirt, gheseit 

ende ghewijst , termineren, segghen ende wisen in de manieren dat hiernaer volghet, dats te 

wetene: 

1 – Int erste dat die van Poperinghen, achter tsinxenen naestcommende nemmermeer zullen 

maken strijpte halflakene 

2 – Item dat di van Poperinghen vorseid, nemmermeer zullen maken eene gherande 

ghesmoutte draperye, achter desen tsinxenen vorseid,  

of het ne ware dat zijs maecten twaelf elllen, iof daeronder, zonder lijste, neghen vierendeel 

breet ende dat te haren draghene te eenen sticke, ende nemmeer an dat stic gheweven 

3 – Item dat die van Poperinghen vornoomt nemmermeer, achter desen zelven tsinxenen 

vorseid, zullen gherande snede houden,  

of het ne ware dat van dien vorseid twaelf ellen die sij ghemaect souden hebben, alsoet 

vorseid es, hemlieden iet boven hare seeppene bleve, dat zij dat mochten leeghen in eens 

scerriers huus, ende daer vercopen ende els niewer, ofte haren ghebur laten te hant, zonder 

yewer dach ofte marcdach ofte toghedach deraf te houdene.  

4 – Ende ghevielt dat hemlieden enich van haren lakenen, die zij na desen tsinxenen vorseid 

useren (gebruiken) zullen, worden ghescuert ofte ghesneden, omme eneghe faute bi haren 

kueren, die zelve zullen zij moghen leeghen ende vercopen int huus van haers selves scerre, 

ofte haren gheburen laten te hant bi ellen, zonder dach, no marchdach, no toghedach deraf te 

houdene.  

5 – Ende waert zo dat die van Poperinghen, ofte hare naercommers, ofte enich van hemlieden 

eneghe nieuwe dinghen uphieven, die der stede van Ypre vorseid prejudicie, grief ofte 

achterdeel draghen mochten, dat zij die dinghen afleeghen souden ter verclaringhen ende 

seeghene van den drien steden vorseid ofte van den tween dies eens wesen souden.  

6 – Ende, ghevielt dat die van Poperinghen ofte enich van hemlieden of hare nacommers in 

tiden toecommende dit segghen van van den  vorseide drien steden niet wel en hielden, ofte in 

enich point ofte in enegher manieren derjeghen wel en hilden,  

ofte in enich point ofte in enegher manieren derjeghen ghinghen of derjeghen ghedaen worde, 

waert bi hemlieden of bi andren van haren weghe,  

ende daeraf de twee steden van den drien vorseid suffichantelicke gheinformeirt waren,  

dat die van Poperinghen hadden telken verbuert, dat sire jeghen daden hondert pond groten 

tornoyse, te bekeerne deen twintich pont grote den bisscop van Therenborgh, (Therouanne) 

twintich pond grote mijn heere van Vlaendern, ende elker dan den drien steden vornoomt 

twintich pond grote.  

 



 
Het lakenverbod in de Processie 2012 

 

7 – Vort, dat de scepenen ende coriers van Poperinghen afommen zullen ofte zenden machtich 

in den name van hem ende van haren commune vore minen heere van Vlaenderen, zo welken 

tijt dats de drie steden vorseid, ofte de twee van den drien, vermanen zullen,  

binnen viertien nachten daernaer, omme mijnen heere vorseid te biddene ende te supplieen dat 

hi dit segghen van den drien steden vorseid conformere, metgaders der peine ende der 

obligatien, altoes behouden der obligatien daer zi hem in verbonden hebben, ghelijc dat 

bovenghescreven es.  

8 – Ende telken dat men hemlieden vermaent sal hebben van der vorseide drie steden weghen 

ofte van den tween ende sire dan niet en quaeme no sendde machtich over hem ende hare 

commun, alsoet vorseid es ende enich gehbrec in hemliedne dearof ware, dat sij dat telken 

boeten zullen met hondert ponden groten, te bekeerne alsoet boven gheseit es.  

9 – Ende, al waert zo dat sire niet en quamen no en sendden, ofte hem commende ofte 

sendende, ende dit niet gheconfirmeirt worde van minen heere van Vlaendren, alsoet vorseid 

es, nochans sal dit segghen van den drien steden vorseid, metbgaders der peine ende der 

obligatien in allen ende in elken van den pointen vorscreven altoes bliven in sine virtuut.  

10 – Ende het es de meeninghe ende segghen van ons, dat die van Poperinghen ende hare 

naercommers verbonden zijn ende zullen bliven verbonden teeweliken daghe, hare lechamen 

ende hare goet, ende elc zonderlinghe, ghearresteirt ende ghehouden te sine vore ende onder 

alle justicien ende wetten in zo wat lande ende zo waer dat zij vonden mochten worden, beede 

in vrijen steden ende derbuten, waert zo dat zi ghemeenlike ofte eneghe singulere persone 

hierjeghen ghinghen in al ofte in partyen.  

11 – Ende mids desen vorschrevenen dinghen, zo es segghen van ons dat de vorseide partyen 

bliven zullen odnerlinghe in goeden paise ende rusten van nu vortan teeweliken daghen.  

 

Ende omme dat wij, borghmeesters, vooght, scepenen ende raed ende al tcommun van den 

drien steden vornoomt willen ende begheren dat alle dese dinghen vorseid ende elke 

zonderlinghe, bliven goed, vast, ghestade ende welghehouden teeweliken daghen,  



zo hebben wij eendrachtelike gheloofte ende gheloven, manlic met andren, over ons ende 

onsen naercommers, onse segghen in al der manieren dat hier vorscreven es,  

met al onser macht te houden staende, ende te doene houden staende in der manieren dat 

boven gheseit es,  

int cas datter die van Poperinghe ofte hare naercommes ofte enich van hemlieden in enegher 

manieren derjeghen gaen wilden, of datter jeghen ghedaen worde bi hem of bi andren in al 

ofte in zo, ofte in enich van den vorscreven dinghen, bi der orcontscepen van desen presenten 

lettren ghezeghelt vutehanghende metten zeghelen der drie steden bovenghenoomt. 

Ghedaen den xxx de dach van aprille, int jaer ons heeren dusentich CCC viertich ende 

drie 

Al bij al heel veel woorden om te zeggen dat Poperinge geen gestrypte halflaken, geen 

gesmoutte lakens of andere lakens   verder mocht weven en dit op boete van heel veel geld.  

Het was gemakkelijk te voorspellen dat deze ‘vrede’ al snel verbroken zou worden.  

Want de Poperingenaar, hij weefde voort.  

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

1343 - Een proosdijschool 

 

 Meester Germain Schoonaert schrijft in zijn uitgebreid artikel over Meester Jacob DePape 

(°Poperinge ca. 1480 -  + Ieper ca 1555) dat men met zekerheid kan stellen dat er in de 14
de

 

eeuw reeds een proosdijschool te Poperinge bestond.  

Op 11 november 1343 immers, was het ambt van scholaster vacant. Johannes Vituli, clericus 

van het bisdom Terwaan, diende een verzoekschrift in bij paus ClemensVI, die te Avignon 

zetelde. Hij vroeg de bemiddeling van de paus om voor onbeperkte tijd of zolang hij leefde de 

functie van scholaster te verkrijgen, alsook de rechten en de voordelen die hieraan verbonden 

waren. Hij verklaarde hierbij dat het benoemingsrecht bij de abt van Sint Bertijns lag.  

(Info – Meester Jacob de Pape - Westhoek – jaargang 16 – 2000 nr. 4) 
 


