Jaar 1187 - Jan van Yper, de markt en het water
De abt Jan van Yper – van 1187 – tot 1230
De religieuzen – zo schrijft François Guerard in zijn ‘Cartulaire de l’abbaye de Saint Bertin’
namen zelf het initiatief en zij vroegen de bisschop van Therouanne om tussen te komen in het
geruzie van de pretendenten op de stoel van de abt. Deze kon abt Simon ervan overtuigen om
af te treden en deze gaf dan ook het bestuur van de abdij over aan Jan, religieus van de abdij
van Lobbes op de 11de juli 1186. Simon trok zich terug in de proostdij van Oxelaere, bij
Cassel. Men verzekerde hem, zijn leven lang, een inkomen getrokken uit de ontvangsten van
Poperinghe. Simon leefde echter niet lang meer, hij stierf op de 29ste januari 1187.
Jan Yperius werd voor Poperinghe een bijzondere abt, enerzijds omdat hij lang – 40 jaar
lang heer van Poperinghe was, maar ook omdat hij in 1208 een tweede stadskeure aan
Poperinghe gaf.
Die tweede keure werd vooraf gegaan door een bijzondere keure in het jaar 1187 – waarbij
Poperinghe een markt mocht stichten.
De tekst luidde als volgt:

De markt & de vaart

In eadem villa facere licebit
Cartularium. Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe ...
geredigeerd door Félix Henri d' Hoop

Deze keure luidde ongeveer als volgt:
In den naam des vaders en des zoons en des heilige geest, amen

Ik, Philip, bij de gratie Gods, grave van Vlaanderen en van Vermandois, laat weten aan al
deze die deze letteren zullen zien, dat ik aan den abt en het klooster van Sint-Bertens, de
privilegie verleend heb van te mogen houden een wekelijkse markt, op den vrijdag in
hunne stede van Poperingahem.
Daarbij wordt het hun toegelaten een vaart te delven wanneer het den abt en zijne
onderhorigen believen zal.
Ten dien einde geef ik hen de toelating de nodige gronden aan te kopen zowel binnen als
buiten de stede.
De schepen gaande naar Poperinge of er van komende, die zullen moeten zijne ‘overdraghe’
of deze mijner vassalen gebruiken, zullen het gewone passagerecht moeten betalen.
Indien de abt of zijn onderhorigen overdragen maken op gronden die zij aangeworven hebben,
zo zal men er dezelfde rechten als te Yper mogen eisen.

De getuigen bij deze keure waren:
Mathilde, koningin, dochter van de koning van Portugal en echtgenote van de graaf
Gerard, proost van Brugge en van St. Omaars, kanselier van Vlaanderen
Gerard, proost van Rijssel
Joannes, kasteelheer van Bergen sint Winocx
Syger van Gent
Het octrooi is gedagtekend op het kasteel van Ruhout.
Het grafelijk kasteel van Ruhout stond niet ver van de abdij van Clairmarais bij St. Omaars
aan de ingang van het bos van ‘Neuf Fossés’
Warnkoenig interpreteert deze akte dermate dat het Poperinge toegelaten wordt om binnen de
port ook ‘kanalen’ te graven.
Als we dus de aanleg van de Hondsgracht moeten bepalen, lijkt ons deze akte daarbij
cruciaal. Poperinge kreeg hierdoor niet alleen de kans om de watervoorziening voor de stad
uit te bouwen maar tevens om zijn wallen rond de stad, te sluiten.
We zien de Hondsgracht ook als een deel – of zelfs het sluitstuk van de ‘omwalling’ van
Poperinghe. Deze omwalling vond men in eerste instantie bij de natuurlijke waterlopen; de
Vleterbeek en de Bommelaarsbeek.

Het enige gedeelte
dat men ‘toe’
moest doen, was
het stuk tussen de
Bommelaarsbeek
en wat we nu het
Bertenplein
noemen.
En dat werd
gedaan met de

Hondsgracht.
We zetten deze af
op de Poppkaart uit
1864.
De huidige
Hondstraat was
vroeger begrensd
door de
Hondsgracht.
Een gracht is een
kunstmatig
gegraven diepte of
wal, dus geen
natuurlijke beek.
Zoals reeds eerder uitglegd is de ‘hont’ afgeleid van het woord ‘onno’ dat moerasven of poel
betekende. Met de Hondsgracht aan te leggen ‘draineerde’ men tevens een heel gebied.

De Hondstraat werd al vermeld in 1330 (D'Haigneré & O. Bled, Les chartes de Saint-bertin
d'après la cartulaire de Dom Dewitte, Saint-Omer, 1886-1899.) toen men aldaar een huis
stichtte waar enkele zusters ‘arme vrouwen’ opvingen., waarmee ook bewezen wordt dat
deze reeds bestond voor de kanalisatie van de Vleterbeek in 1367.
Van de Hondsgracht zijn er twee afbeeldingen overgebleven – deze op de Deventerkaart
opgemaakt rondd 1560 en deze op de Ferrariskaart opgemaakt rond 1776.

De Deventerkaart

Op de Ferrariskaart zien we nog een restant van deze gracht. Duidelijk is – in het verlengde
van de Hondstraat – Pater Kruis.
Op het einde van de Hondsgracht diende men blijkbaar de grond te verhogen en bouwde men
het Katspel.

Een ‘katte’ wil zoveel zeggen als een kunstmatig opgesmeten hoogte. Het huis op de hoek van
de huidige Gasthuisstraat en de Hondstraat kreeg ook deze naam en was rond 1635 ten
andere een herberg ‘’t Catspel’ waar Francois Wydoot ‘weerd’ was.
Op deze plaats vond men ook het ‘kattepitje’
Zo kregen we kat en hond samen.
Dit tweede „wallensysteem‟ omsloot de middeleeuwse stad Poperinge.
Bij dit alles dienen we vooral te bedenken dat de Hondsgracht niet alleen zijn functie had als
‘defensiemiddel’ tegen mogelijke aanvallen op Poperinge, maar tevens en vooral dat hiermee
ook een ‘uitbreidingsgebied’ voor bewoning gerealiseerd werd.
Het gedeelte tussen de oude wal rond het Vroonhof en de Sint Bertinuskerk, èn de wallen kon
nu genivelleerd worden en voor bewoning geschikte gemaakt worden. Deze ruimte is gelegen
tussen de Bommelaarsbeek en de Vleterbeek in en maakt eigenlijk deel uit van de
Wipperhoek. De natuurlijk hoogte hiervan kon geslecht worden en vooral de
Bommelaarsvallei kon aangehoogd en genivelleerd worden.
De Hondgracht had hier dan de functie om het water stromende van het hogere gebied op te
vangen en af te leiden naar de Vleterbeek èn daardoor de ondergrond van de huizen droog te
houden.
Verder kon men ook aan de overkant van ‘de straat’ tot tegen de beek aan, nieuwe erven
inrichten en kregen we eigenlijk een bebouwde straat die liep van het Katspel tot aan de
stenen brug naar de huidige Ieperstraat toe.
Pas later zou de markt als open ruimte ingericht worden.

1 – Het Haantje – Eigendom van Willem Dalaert filius Malens en gekcoht door Bartholomeus
de Bardemakere
2 – Het Wit huis – Augustyn vande Aert –– Wiliam de Jonghe – Maximiliaen de Jonghe
3 – Het Staerken – brouwerij - Jan Baelden – Everaert van Menuypten - Lauwers Pilgrem,
Jan Baerdt ende Ghelin Pilgrem – Joos Denys

4 – Huis waar eerst Robert Kioen woonde – Cornelis Stilte
5 – Hoekhuis
6 – Tussenhuis
7 – Hommelhof
8 – De Nobele
9 – Het Moriaenshooft

Een poortkasteel?
De Hondsgracht liep tot aan de hoek van de Noordstraat – de huidige Gasthuisstraat – zodat
we tussen deze straat en de Bommelaarsbeek een opening hadden. Daar denken we stond er
een poortkasteel.
Als we via de oudste halmen of verkoopsacten die we hebben en die dateren uit half weg de
16de eeuw, deze situatie bekijken kunnen we het hierna opgestelde plan maken.

1 – Het Haantje
De oudste akte waarin sprake is van het Haantje dateert van de 25ste september 1559 en luidt
als volgt:
25 september 1559 – Thanneken in de Noordstraat - Halmen

Bartholomeus de Baardemakere
heeft ghecocht jeghens Willem Dalaert filius Malens,
tvierde van een huusse, erffe ende cathelen mitgaders tvierde van de koutsen, bancken, taffels
ende scraghen wezende int zelve huus, stande up de Noortstraete
ghenaempt tHanneken
Omme de somme van vertich ponden grooten, tvorseide vierendeel ghereet ghelt
Ghealmpt over erffe int jaer xvc lix den xxv dach van september.
Daarmee weten we dat de nieuwe eigenaar van het Haantje Bartholomeus de Baardemakere
is. In de periode tot 1583 vinden we geen verkoopakten meer terug. Pas uit een akte van de
30ste januari 1599 blijkt dat het Haantje dan in eigendom is van Jooris vande Goosteene
30 januari 1599 - ’t Haantje – Renten SAP 395
Jof. Marie Beecke weduwe van Meester Andries vande Clyte

heeft ghecocht jeghens Jooris vande Ghoosteene ende Cathelyne zijne huusvrouwe
eene erfvelicke losrente van twee ponden grooten sjaers
den penninck xvj –
voor de somme van tweedertich ponden grooten vlaemscher munte
wanaff deerste jaer vallen ende verschynen zal den xijde novembris
op tjeghenwoordich jaer 1599
ende zoo voorts tooter lossinghe met zulcker ghelde als ter zelven tyden permissie ghanckbaer
wert –
daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen ghenaempt tHaentjen
staende ende ligghende op de Noortstraete deser stede
ende streckende by zelve straete achterwaert tot derfve van Cornelis van Bethleem –
de noortzyde d’aeldynghen van Cornelis Stilte
ende de zuutzyde daeldynghen van Maximiliaen DeJonghe ende van Jacob Bortyer
Item drie gheemeten en een lynnen lants gheleghen inden Helhouck in vier parcelen al
deenen an danderen metten westzyde op de dreve
Item drie gemeten en een vierendeel zaylant ligghende inden zelven houck vande westzyde
dhofstede van Jonker Borteel –
van noorden opde Casseldreve
ende metten zuuthende tlandt van Pieter Quaeghebeur –
de voorseide parthien van goede al zuuver ende onbelast –
die belovende overzulcx te gaeranderen ende requiteren –
inninghe naer costume van dese stede
Actum den xxx ste january
Present Anthoine Winnebroot, burghmeester, Frans DeVos, Jan de Schottere, Cornelis van
Bethleem ende Frans Keerne, schepenen.
Een nog latere akte legt ons de juiste betekenis uit van ‘Het Haantje’. Op de 13de oktober
1613 vinden we een akte waarbij Jehan du Mailly verklaart Trucham Lucas de som van 62
ponden schuldig te zijn. Hij stelt daarbij de volgende borg:
zijn huusken - zoot gestaen ende gheleghen es ende wezen zal inde Noortstraete deser stede,
staende op de gront by hem in pachte ghenomen jeghens Guillaume Houzdau
jeghens vuer thaentjen
Daaruit leren we in eerste instantie dat er tussen het Haantje en het Wit Huis er een klein
huis, eigendom van Jehan du Mailly, is bijgebouwd maar ook dat het Haantje vol uit eigenlijk
het Vuurhaantje genoemd wordt.
Wat is een vuurhaantje? Waarom wordt een herberg een vuurhaantje genoemd?
We gaan eens gaan kijken naar de schutterijen, daar worden immers ‘vogels’ geschoten.
Op de website https://sintandries.wordpress.com/wat-zijn-schuttersgilden/ leren we dat de
Schuttersgilden de term «papegaaischieten» vrij frequent, gebruiken niettegenstaande het om
diverse vogels kan gaan, en dus niet enkel om de papegaai.
Zo is er de gans, de valk, het winterkoninkje, de duif, de haan…
Belangrijk te noteren is dat aan de haan mythische krachten toebedacht worden.
In de oudheid werd hij als Zonnevogel aan Helios gewijd.
Daarom verbood Pythagoras witte hanen te eten of te offeren.
Bij de Romeinen was hij als symbool van Waakzaamheid aan Mercurius en Apollo gewijd.
In de Germaanse mythologie en meer nog bij de Slavische volkeren, is hij naast andere
beduidingen, het symbool van de Vruchtbaarheid, als weerhaan en sinds de 10e eeuw op
kerktorens, als oproeper tot het dagelijks werk.

De stap van haan naar vuurhaan of van vogel naar vuurvogel is dan rap gezet. We merken dat
de vuurvogelschieting in Poperinge alleszins nog bestond op de 30ste augustus 1908 want dan
lezen we in de ‘Pperinghenaar’ het volgende:

Wat een vuurvogel juist is, leren we dan weer bij De Bo. Hij schrijft het volgende:
Vierveugel: Een grote gemaakte papieren vogel met vuurwerk gevuld en op een pertse
verheven, om bij middel van vuurpijlen in brande geschoten te worden.
Vercoullie vertaalt vuurvogel als ‘oiseau de feu’, de oude Franse benaming is echter dragon
d’artifice, het geen wijst op
een stuk vuurwerk.
We weten uit een latere akte
dat het Haantje een toren had,
stond daar een ‘haantje’ op?
Of plaatste men ieder jaar
voor de vuurvogelschieting
een nieuw haan of draak op
deze toren?
Ten andere zou de draak die
momenteel op ons stadhuis
staat in Poperinge, misschien
een verre afstammeling zijn
van het vuurhaantje?
Het Haantje was het enige
huis in Poperinge waar er
ook een hoge toren was, of
ten minste een torreken. Dat leren we uit een verkoopacte van de 3de januari 1653. Dit is dus
ruim 50 jaren na de vorige acte. We zien dit ‘torreken’ ten andere ook op de tekening van
Poperinghe van Vedastus De Plouich uit 1642.
Binnen deze acte wordt het Haantje door de paters recollecten verkocht aan Alexander
Fernandus de Cammaker.
3 januari 1653 – ’t Haantjen - Halmen
Actum extraordinairelick den derden january 1653
Dheer Robert Proventier,
als sindycq vande eerw. Paters recollecten deser stede,
vuyt crachte van octroy ende consent hem verleent,

ter vergaederynghe van het general capitel ghehouden binnen der stede van Cortryck opden
xden meye 1650,
volghende d’acte dannof synde, onderteeckent Bonaventura Dernoye, minister provinciael
den xiiijden 9ber 1650 ende gheseghelt met het carpet vande provincie van St. Joseph in
Vlaenderen
alhier ghesien ende ghelesen
onterfde hem inde selve sijne qualiteyt ende erfde dheer Alexander Ferdinandus de
Cammaker, alhier present ende accepteerende
in een huus mette erfve darmede ghaende gheleghen op de Casselstraete,
emmers Noordtstraete deser stede ghenaempt het Haentjen,
presentelick ghebruuckt bij meester Jan Vanden Ameele,
streckende oost ende west,
van suuden de selve paters Recollecten, de haeghe half ende half,
van oosten de voorseyde straete,
van noorden Jaecques Floor filius Jaecques, den meur incluus,
ende van westen ’t convent van de selve paters, den meur excluus,
omme te godtspennynck een tonne visch, weerdich tsestich pondt parisis;
voor eene recreatie hondert pondt parisis
ende van principalen coop de somme van vier hondert vichtich ponden grooten vlaems,
te betaelen in drye payementen
hondert ponden grooten vlaemsch ghereedt,
ghelycke hondert ponden grooten vlaemsch te Paesschen eerstcommende
ende tresteerende binnen een jaer daernaer,
bovendyen moet den cooper onvermindert de selve somme tsynen laste nemen eene rente van
ses pondt groote vlaemsch by jaere,
den pennynck xvi°
op tselve huus ende erfve gheaffecteert,
ten proffycte van d’heer Jan Rouvroy,
mits byden vercooper d’achterstellynghen te suuveren tot daete deser,
als wanneer den cooper handt is slaende aen tvercochte huus ende erfve,
sijnde ondersprooken dat de selve paters den voornoemde meur sullen moeten laeten staen
ende onderhouden sonder dat den cooper nochtans
ofte de ghonne dye hiernaer sijne actie souden moghen hebben daeroppe
sullen vermoghen te timmeren,
nochte oock daerontrent eenighe edificien maecken ghedeckt met stroyen dake,
ten sy ter distantie van vijfentwyntich voeten van den selven meur,
ende annopende het torreken vanden selven huuse,
is oock gheconditionneert, dat de selve paters tselve sullen vermoghen te vermeerderen
ende doen syncken de cappe van dyen, tot het tweede verdyep,
themlieder coste,
mits hebbende themlieder proffycte de materiaelen dye daerinne sullen commen te
procedeeren
ende mits de selve cappe oock stellende theurlieder ghelycke coste
in sulcken staete als dye nu is gheschiedende
voorts dese erfevenisse met expresse conditie dat den cooper ende sijne huusvrouwe,
emmers den langhstlevenden van hemlieden beeden
sullen hebben het gheheele usufruupt van tvoornoemde huus ende erfve
heurlieder leven lanck ghedeurende,
sonder aen hunne hoirs ofte naercommers dyeshalven eenighen instant ofte recompense te
moeten doen,

beloovende voorts den voornoemde Proventier vuyt crachte ende inde qualiteyt als vooren
garand als naer style actum ut supra
Depost
Cooper ende vercooper
van officie weghe int collegie ontbooden synde,
was hemlieden aldaer voorghehouden,
dat nietjeghenstaende hemlieden conventie van te moghen doen syncken ende vervoorderen
het torreken hiervooren gheroert
men niet en verstont tselve te permitteeren
als wesende directelick jeghens statuut deser stede van eenighe edificien te moghen
afbreeken, dienende tot cieraet der selver stede,
daervolghende was hemlieden gheordonneert,
tselve torreken te laeten in sulcke ghesteltenisse ende constitutie als tselve nu is,
sonder dat te verminderen ofte af te breken in eenighe manieren,
met conditie nochtans van byden cooper gheene veynsters van nieuws te maecken ofte openen
opt voorseyde torreken
waerdeure men soude moghen sien in het clooster ofte hof vande selve recollecten
actum eodem
Het is dus het magistraat van Poperinge die verbiedt dat het torentje deels afgebroken wordt,
wat de paters wilden. Het is immers een sieraad van deze stad.
We mogen aannemen dat het torentje dat op de kaart van Vedastus de Plpuich staat herop
gebouw werd bij het herstel van de stad na 1585, zelfs na 1600.
We nemen ook aan dat er hiervoor een andere toren zal gestaan hebben. Een huis met een
toren op de hoek van de oude stad?

2 - Het Wit Huis
Naast het Haantje bevond zich het Wit Huis, zo leren we uit de akte van de 16de januari 1545,
waarbij Eeveraert van Menuypten het huis aan de andere kant van het Wit Huis koopt, het
Staerken. De vorige eigenaar was Jan Baelden.
16 januari 1545 – Eeveraert koopt het Staerken naast het Wit huis - Renten SAP 394
Eeveraert van Menuypten
kendt wettelick schuldich zynde Jan Baelden
de somme van eenendertich ponden grooten zuverren ghelts
ende dat van coopen van een huusen, erfven ende cathelen
ghenaemt tStaercken
staende up den Noortstraete
metten zuudthende an tWithuus,
metten noorthende an thuus van Jan van Bleus
ende den erfven van de kercke van Sint Berten
de westzyde an d’erfven van Jeroon Jacobsoone
commende up de voorseide straete metten oostzyde
te betalen by iij pond grooten sajers van vier maenden telckens een pond grooten
danof dat deerste vier maenden vallen zullen den eersten in september xvc vyfenveertich
ende dander vier maenden den eersten in lauwe daer naer ende den laetsten vier maenden voor
het eersten vullen jaer den eerste van meye xvc xlvj

ende alzo voort van jaeren tot jaere
en telcken iij pond grooten van iiij maenden te vier maenden altyts te betalen zoot vooreyd es
totter vullen betalynghe van de voorseide somme ende omme dit al deuchdelick te vuldoen –
zo verbindt den zelven Eeveraert daer innen tselven huus, erfven ende catheilen metghaders al
zyn goet – present ende toeecommende waert ghestaen ofte gheleghen es binnen der keure
van Poperinghe ofte daer buuten.
Actum den xxvi de in lauwen xvc xliiij
present kuerheeren Jan de Berch ende Maerten De Buckere

Er staat dus wel degelijk het ‘wit huus’
het ‘wethuis’ zoals er blijkbaar sommigen vroeger gedacht hebben.

en niet

De vraag stelt zich nu wel waarom men het huis het ‘wit’ huis noemde. Het merendeel van de
huizen in de 16de eeuw werden gebouwd met hun zijgevel op de straatkant. Daarnaast stond
dan de poort waarlangs de paarden en karren naar de stallingen konden gaan.
Wanneer de huizen echter met hun ‘langgevel’ op de straatkant stonden, viel dit dus erg op –
erg genoeg om deze huizen ’wit’ of ‘wijde’ huizen te noemen.
4 december 1559 – ’t Withuis verkocht – Halmen – Noordstraat
Wiliaen de Jonghe
heift ghecocht jeghens Augustyn vande Aert tvierste van een erffe ende tvierde in de drye
deelen in de cathelen van een husse stande up de Nortstraete
Streckende van vooren ter strate – achterwaert an derfve van Fransoys Scherrier –
de nortzyde an derffe ende huusse van Lauwers Pilgherem –
de zuutzyde an dervffe van Bartholomeus de Baerdemakere
Omme de somme van neghen ponden grooten stuvers ghelt ghereet ghelt
Ghealmpt vorts over erffe den iiijste december xvc lix

We herkennen hier Bartholomeus de Bardemaekere, de eigenaar van het Haantje. Wiliam de
Jonghe kocht het Withuis deels van Augustyn vande Aert.

Franchois Scherrier zal toentertijd het Moriaenshooft bewoond hebben. Laurens Pilgherem
of Pilgrem was de brouwer in het Staerken of Sterken.
Er is nog een derde akte die over het Withuis gaat, daterend vande 22ste oktober 1577.
22 oktober 1577 – De dismeesters van Sint Jans - Renten SAP 395
Clement Haelecaes ende Jan Adam als bedeelders van de aelmoessen vanden disch van Sint
Jans hebben gecocht ten proffyte vande aermen aldaer
jeghens Maxymiliaen de Jonghe ende Mayeken zyn wyff een erfvelicke losrente van vij
pond parisis tsjaers - den penninck xvj –
voor de somme van acht ponden grooten Vlaemsche munte – djste jaer vallende den jste
novembris xvc lxxviij ende alzoo voorts totter lossynghe met sulcke gelde
ende daerinne verbindende een huus, erfve ende catheilen daer de voornoemde vercoopers
woonende zyn inde Noordstraete –
groot een gemet lands ofte daerontrent – streckende oost ende west –
de noordzyde thuus van Joos Denys,
de zuudzyde de herberghe ghezeyt tHaentjen,
twesthende derfve van tMoorjaenshooft,
doosthende de voorseide straete,
te vooren belast in vj pond parisis tsjaers ghelicke losrente ten proffytte van Loys Makeblyde
– zonder breeder
inninghe naer coustume deser stede
actum den xxijste octobris xvc lxxvij –
present Jooris van Goorsteene,
burghmeester, Boudwyn Drueulx,
Gregorius Cloribus, Jan Godduud ende
Jan Gyzelbrecht, schepenen
Deze akte geeft nog eens perfect de
ligging van het Wit Huis – de huidige
Stadsschaal in de Gasthuisstraat. Daar
naast leert ze ons dat de Dis van Sint
Jans een lening hebben gegeven aan
de eigenaar van het Wit Huis,
Maximiliaan De Jonghe,
hoogstwaarschijnlijk de zoon van
Wiliam De Jonghe, die voor hem het
Wit Huis bezat.

3 – Brouwerij het Staerken
In de akte van de 16de januari 1545 –
hiervoor reeds vermeld – zien we dat
Eeveraert van Menuypten - het
Staerken kopen ten zuiden van het
Wit huis van Jan Baelden.
We blijven wel twijfels hebben rond de
juiste lezing van de naam van de

koper. Aan de andere kant van het Staerken woont Jan van Bleus.
Bij de onderstaande verkoop door Joos Denys van dit huis en brouwerij, zien we dat het huis
staat tussen het eigendom van Maximiliaen De Jonghe en Cornelis Stilte.
12 Juni 1563 – Noordstraat – Brouwerij – SAP 364 - Halmen
Joos Denys heift ghecocht jeghens Lauwers Pilgrem, Jan Baerdt ende Ghelin Pilgrem
metgaders elcke hemlieden huusvrauwen,
een hofsteede erve ende cathelen – drooghe ende groene – naeghelvast, eerdevast ende
wertelvast – staende up de Noortstrate
daer Lauwers Pilgrem in woondt –
tusschen den huusse van Maxiliaen Dejonghe ende Cornelis Stilte
ende voorts alle het alame als ander brauwerie
vutghezondert een coetse ende garderobbe staende in de voorcamer vande voornoemde
huusse
omme de somme van tweehondert ponden grooten,
drye ponden achtien schellinghen parisis te godspenninck,
twintich ponden parisis te lyffcoope,
twaelf ponden parsiis voor Jan Baerdts huusvrouwe een hooffcleet
ende zes ponden parisis de huusvrouwe van Ghelin Pilgrem voor een hoofcleet
ten laste vande blyvere –
te wetene ter poortie van Lauwers Pilgrem bringhende hondert ponden grooten over de
helftsche van de principalen coope te betalene met eenen rentebrieff van xij pond parisis
sjaers losrente - de penninck zestiene –
bedraeghende zesthien ponden grooten ende
noch zesthien ponde grooten in ghereede ghelde ende acht ponden groote te sinschen xvc
lxiiij ende xv pond grooten sjaers ommer de vulle betalinghe van hondert ponden grooten tott
tsestien ponden grooten toe te betalen boven tghereet
wanoff teerste jaer vallen ende vershynen zal te synschen xvc lxv –
dies remunchiert den voornoemde Lauwers van syn actie ende recht van by leven die hy upde
voornoemde hofstede heeft, nu ende toecommende
Item de poortie van Jan Baert bedraecht lxxv grooten te betalen ghereet ghelt
ende de poortie van Ghelin Pilgrem bedraghende xxv grooten
ommer de vulle betalynghen van principalen
coope
te betalen met ende rentebrieffen van xij
pond parisis sjaers – den penninck xvide –
bedraghende xv pond groten ende de reste
met ghereed ghelde
Ghealmpt voort over erffve int jaer xvc lxiij
– den xijden in hoymaent
De juiste betekenis van ‘het Staercken’
gaan we na bij het Woordenboek van de
Nederlandse Taal. Daar weet men te
vertellen dat de spelling kan variëren van
staerken, starkene, naar stercken of
sterken en het zoveel betekent als sterk
maken, krachtiger maken, bekrachtigen,
vooruithelpen, zich sterk maken, lichamelijk

of geestelijk sterk maken en zelfs bijstaan.
Het Staerken betekent dus zoveel als de sterkte.

Een poortkasteel?
Uiteindelijk constateren we dat de drie erven die hier langs elkaar liggen, het Haantje is, een
huis met een toren, een wit huis of een stenen huis en een huis dat Het Staerken of de ‘sterkte’
genoemd wordt.
Samen zijn deze ingrediënten genoeg voor een kasteel.
Is het mogelijk dat er hier voor de 15de eeuw een sterkte of kasteel gestaan heeft en kunnen we
hier spreken van een restauratie van de verschillende delen van het kasteel.
Als we de wallen van Poperinghe bekijken die we op de Popp-kaart tekenden – zie Doos
Gazette van december 2010 – dan zien we dat deze sterkte gelegen is op een stuk waar
enerzijds geen wal aanwezig was en anderzijds er de ‘poort’ van Poperinghe zich bevond,
namelijk de grote weg naar Cassel.
We kunnen dus spreken van een zeker ‘poorthuis’ of ‘poortkasteel’ van waaruit men de poort
kon beschermen.
Ondertussen zijn door verschillende opgravingen bewijzen genoeg verzameld om deze
theorievan de omwalling van de latere port als bewezen te beschouwen.
Kristof Papin suggereerde mij onlangs dat de ‘Casselstraat’ niet naar Cassel liep – maar
wel naar een ‘kasteel’ korter bij. De straat liep alleszins naar het ‘kasteel’ of het ‘sterkens’
dat op de hoek van de Noordstraat stond.
Het gedeelte tussen de oude wal rond het Vroonhof en de Sint Bertinuskerk, èn de wallen kon
nu genivelleerd worden en voor bewoning geschikte gemaakt worden. Deze ruimte is gelegen
tussen de Bommelaarsbeek en de Vleterbeek in en maakt eigenlijk deel uit van de
Wipperhoek. De natuurlijk hoogte hiervan kon geslecht worden en vooral de
Bommelaarsvallei kon aangehoogd en genivelleerd worden.
De Hondgracht had hier dan de functie om het water stromende van het hogere gebied op te
vangen en af te leiden naar de Vleterbeek èn daardoor de ondergrond van de huizen droog te
houden.
Verder kon men ook aan de overkant van ‘de straat’ tot tegen de beek aan, nieuwe erven
inrichten en kregen we eigenlijk een bebouwde straat die liep van het Katspel tot aan de
stenen brug naar de huidige Ieperstraat toe.
Pas later zou de markt als open ruimte ingericht worden.

De Papestraat
We denken dat ook de ‘Papestraat’ toen definitief vastgelegd werd.
Als we de Papestraat op de kaart
van Deventer goed bekijken zien we
dat deze loopt van het Vroonhof
naar de Noordstraat en deze kruist.
Ze loopt dan eigenlijk verder in de
richting van de Sint Bertinsvijver
waar ze opsplitst, enerzijds in de

richting ten noorden de vijver en anderzijds naar de vijver toe.
Het is de rechterkant die doorloopt naar de Papelangemeersch.
De Papelangemeersch komen we voor de eerste keer tegen in een akte van de 1ste maart 1574
en deze luidt als volgt:
1 maart 1574 – De Distelbilck - – SAP 365 – folio 32
Jan Broudou heift ghecocht
jeghens Nicolays van Langhemeersch als procureur van Joncheer Nycolays Danes ende
joncvrouwe Jaene Schrolynck - zijn wettelicke ghesellenede –
xi lynnen xxx roeden landts,
emmers de plecke zoo die gheleghen es, genampt de Distelbilck,
ligghende inden Eeckhouck , streckende van zuuden op de steenwech,
van noorden de Papelanghemeersch,
van westen het landt van Lauwys vande Goesteene,
van oosten Ghelin Moeraert…
Als we in het woordenboek van Deken de Bo gaan kijken zien we dat een ‘paap of pape’
enerzijds een aardhoop van bijzondere vorm is, die men bij uitgravingen in de put laat staan,
om er de hoeveelheid uitgegraven zand of aarde naar te berekenen.
Maar het is ook een Koekuit.
Dit is volgens De Bo onder andere een stoeltuit vooraan in een cieze of reiskar, anders ook
Pape geheten. En legt hij verder uit, de koekuit wordt maar gebezigd als er te weinig plaats is
in de karre.
Koekuit is in het algemeen de uiterste hoek van iets. We komen tussen onze toponiemen ook
het Koekuitveld tegen en in Poperinge bestaat er ook een gehucht dat de Koekuit genoemd
wordt.
De PAPE-langemeersch is dus eigenlijk de uithoek van de Lange Meers.
De Papestraat loopt naar deze Pape en had dus ook evengoed de Papelangemeersstraat
kunnen genoemd worden.
In de Franse tijd alhier, na de Franse revolutie, doopt men de Papestraat om in ‘rue de
prêtre’, deze verkeerde interpretatie van de ‘pape’ komt er waarschijnlijk omdat men een
priester vroeger een
‘pape’ noemde wat
dan weer van ‘papa’
komt. Het feit dat de
‘parochiepape’ van
Sint Bertinus al
eeuwenlang in de
Papestraat woont,
zal daarbij zeker
bijgedragen hebben.
Later, wanneer we
hier terug Vlaams
gaan spreken wordt
dit dan de
‘Priesterstraat’;
kortom, een

historische vergissing.
De aanleg van de ‘Hondsgracht’ houdt alleszins in dat men de ruimte tussen de wal – de
Hondsgracht – de bestaande huizen van de Noordstraat en de Papestraat - kon gaan opdelen
om hier een nieuwe middeleeuwse wijk te bouwen.
Volgens Warnkônig moge we aannemen dat de aanleg van de kanalen in de stad door de akte
van 1187 toegestaan werd, zodat we deze aanleg in de volgende jaren kunnen plaatsen.
In 1190 vinden we een akte terug waarin dezelfde graaf Philippe, de rechten van de abdij
die het zij in Arques en in Poperinghe hebben, bevestigt en dit voor het heden en in de
toekomst.
Cartularium. Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe ...
geredigeerd door Félix Henri d' Hoop

Het is een lange akte – waarin Philip – graaf van Vlaanderen en Viromandie – met de
christelijke zegen, ons welkom heet – SALUTEM.

En dat stelt men dat gezien, de Johannes – nu abt van de abdij van Sint Bertin – de
bevestiging vraagt van het eeuwigdurend bezit van de Villa Poperinghem gezien het privilegie
dat de abdij kreeg van graaf Robert – één van de voorgangers van de graaf – net zoals deze
van graaf Arnulphus – waarin deze spreekt over de ‘landridders’

Ook hier wordt er even uitgeweid over de plichten in verband met het banwerc – en de banen landwere voor de bewoners van Poperinghem.
En zo geraakt men aan de bevestiging van de algemene privelegies van de Poperingenaars –
de ‘possessiones preterea et libertates, … die ‘mea Mathilde – regina … heeft ondertekend.

Deze akte wordt ondertekend door verschillende getuigen: Gerardo, de abt van Sint Pieters te
Gent, nog een andere Gerard, prepositio insulensi – dat wel Rijssel zal zijn, Roberto –
advocaat – Willem, castellano van Sint Omaars, Olivera van Makeliens en Willem van
Locres.

Uit één van de prachtige manuscripten uit de abdij van Clairmarais , gedateerd rond 1175 –
1200.

De Rekstede – de eerste lakenhalle
De vraag stelt zich natuurlijk ook waar de wekelijkse vrijdagmarkt plaats vond.
Daarvoor komen er eigenlijk maar twee plaatsen voor in aanmerking: enerzijds de huidige
Paardenmarkt en anderzijds het ‘Rekhof’.
In de 12de eeuw was de huidige Grote Markt immers nog gewoon een kerkhof en een weg.
We denken dan ook dat het Rekhof, dat we in de tijd van de Franken gedefinieerd hebben als
een ‘Rikhof’ of een ‘bevrijde hof’ – een gemeenschappelijke plaats – de ideale plaats was om
hier de wekelijkse markt te plaatsen.
De rechtstreekse toegang van he Rekhof naar de Leeuwenbueten -en dus de directe nabijheid
van de proostdij, zal daarbij zeker geholpen hebben.
Ik neem aan dat hier de eerste ‘lakenhalle’ stond – de Reckstede.
Dit toponiem vonden in de ‘register van de renten’ – SAP 394 – in een akte van de 16de maart
1542. Een stuk ervan is spijtig genoeg door verzuring niet meer leesbaar.

16 maart 1542 – De Reckstede – SAP 394 – Folio 26 verso - 27
Actum den xvj in maerte xvc xlj voor paesschen
Present scepenen Jacob de Hondt – Pieter Melis – meester Frans van Simpool – Jooris van der
Goosteene ende meester Christiaen Deroo
Jan Depost kendt vercocht thebben de kinderen van Vincent van Moorele danof voocht es
Clays de Coninck
de somme van iij pond parisis sjaers losrente … omme de somme van iij pond grooten
vlaemsscher munte danof teerste jaer vallen zal den xx ste in maerte xvc xlij – te lossen met
philipsgulden te L schele parisis tstick ofte ander ghelt ten advenant –

voor deze lening stellen de kinderen als borg … hierinne verbindende thus metghaders de
helft vande erfve daeronder staende op de Viverackere daer hy Jan voorseit nu woondt
tusschen thus van Wim Cauchie ende thuus van Willem de Schacht
Item noch een hus staende inden voorseide Viveracker inden houck tusschen thus van Robert
Gheerst ende de riole
Item noch tvjde vanden huuse , erfve ende cathelen staende inden Elssenbrugghestraete daer
Gillis de Byzer nu woondt ghemeene met Gillis voorseit
Item noch tvj de int huus ende deen helft van de Reckstede daer Bouden Pieter nu woondt
up den … de rest is niet meer leesbaar.

Als we onze oudste
kaart – de
Ferrariskaart – Anno
1776 - op de plaats
bekijken – dan zien
we dat de westelijke
kant van het Rekhof
bebouwd is maar dat
de oostelijke kant
nog een open plein
is. Daar sluit een
bewoning op aan van
vier grote huizen.
Rond deze bewoning
is er nog een open
ruimte – de
Vyverackere.
We veronderstellen
graag dat op één van
deze vier plaatsen de
‘Reckstede’ of een eerste Lakenhalle stond.

