
Jaar 1623 - De kalkoven & Guillaume Hecket – G. Vandermarliere -  
 

In de omgeving die we de ‘voorhaven’ van Poperinge zouden kunnen noemen, kwam er in  

1623 een nieuw initiatief. 

Op de kaart van de Atlas der Buurtwegen – 1841 - kan je nog duidelijk zien dat de vroegere 

Couterweg, de huidige Komstraat verder liep in het ‘Reepken’ of ’t Ripken, de ‘jokweg’ langs 

de vaart.  

Die vier puntjes stellen de Coutermolen voor en we zien dat er een brug ligt over de vaart.  

We zien tevens op het einde van de Komtraat rechts de herberg ‘De Kalkzak’ en links een huis 

liggen. Links is ook de plaats die men in 1623 in ‘cheinse’ verpachtte.  

 

 
 

En het is hier dat Nicolais Tlam op de 6
de

 november 1623 een kalkoven wenste te bouwen.  

 

6 november 1623 - De Kalkoven -  
 

Nicolais Tlam heeft in cheinse ghenomen  

jeghens burghmeesters ende schepenen deser stede een cleen erfveken,  

groot twee en twyntigh roeden ofte daeromtrent emmers die party der stede toebehoorende 

wesende een driehouxken  
ligghende tusschen thommelhof van Boudewyn Beuten ende de coutterbrugghe,  

van noorden den schipvaert  

ende van zuuden aenden coutterwech  

Emmers de zelve te ghebruucken voor eenen kalckoven  

ende dat voor eenen tydt ende termyn van dertich jaeren danof teerste jaer vallen ende 

verschijnen zal te baefmisse 1629  

daer vooren hy jaerelickx schuldich wert te betaelen  

ten proffyte vande stede twyntich schele parisis met conditie dat hy den voorseyde 

couterwech laeten zal zijn oude ende volcommen breede  

omme daerover met waeghenen te ryden ende de zelve kalck te leveren 

als van ouden tijden  

Actum den vi - de november 1623   

 

We zien op de kaart het ‘driehoekske’ grond, en nog steeds is dit in 2017 een driehoekske. Op 

het stuk er langs stond in 1623 een hommelhof en de Coutterbrug lag aan de andere kant. De 

Komstraat werd toen nog de Coutterweg genoemd.   



De Couterbrug is momenteel verdwenen, daar ligt nu de Switch Road. De ‘jokweg’ naar het 

Reepke is er echter nog steeds.  

 

  
 

Wat is een kalkoven?  

Een kalkoven was een oven waarin men schelpen – onder andere mosselschelpen – 

verbrandde tot schelpkalk of specifiek ‘musschelkalk’.  

 

We gaan verder te rade bij Noël Chomel die in 1778 een Nederlandse editie van zijn 

encyclopedie uitgaf en die over schelpkalk het volgende schreef: 

 

Dus ver van de steenkalk gesprooken hebbende, zo moeten wij nu ook nog iets van de 

schelpkalk, deszelfs branding en gebruik, enz. in ’t bijzonder zeggen:  

Deze kalk wordt in onze Nederlanden en elders, in plaats van steenkalk gebezigt.  

Omdat dezelve, wegens het transport te duur valt, schoon hy wezenlijk beter is; dog eer wij 

verder gaan, om nog iets van ’t onderscheid, tusschen de steen en schelpkalk te zeggen, zo 

zullen wij aanmerken, op wat wijze deselve in Holland en andere van onze provintien 

gemaakt wordt.  

De schelpen, die men in Holland daer toe gebruikt, worden geschept met netten, die als een 

beurs van een ijzeren beugel met een steel vast is; waar mede men zo in een schuit laad, en 

vervolgens naer de plaats der kalkovens toevoert. … 

 

Manier om de schelpen te branden 

Hiertoe heeft men sterke van beste klinkerts gemetzelde cirkel ronde ovens, van ongeveer 10 

à 15 voeten middellijn, die van buiten beneden wijder, als boven zijn; dat is dat de muur 

beneden dikker, als boven is, wegens de hitte, zijnde voorts boven open, en hebben veeltijds 



onder een riool, Hengst genoemt, 

en rondom eenige gaten door de 

muur tot vuurstoking, en lucht of 

trekgaten, dog die niet groote 

zijn.  

In deze oven wordt er laag om 

laag turf of schelpen gelegt, tot 

dat men gelijks of iets hooger als 

de oven komt, zijnde de eerste 

laag turf ende laatste schelpen, de 

oven dus gevult zijnde, steekt 

men de zelfde onder, ’t zij door 

de hengst, of door een der andere 

gaten, in den brand en laat het 

eenige dagen branden, tot dat het 

niet meer rookt ende schelpen 

doorgebrand zijn.  

… 

Want men moet aanmerken, dat 

het vuur gestadig en op een egale 

wijze in de brand moet gehouden worden, tot dat het zij steen of schelpen, enz. ten eenemaal 

gecalcineert zijn, de wijl anders, zo de vlam tusschen beiden voor een tijd lang gestuit is, of 

het vuur niet egaal doorbrand, nooit goede kalk komen zal, al stookte men daar na nog zo 

veel.  

Men plaatst  deze ovens doorgaans, buiten de steden of buurten, enz… op ruime plaatsen, niet 

alleen om er meer locht en togt van de wind aan te geven, daar men voorheen zo veel acht niet 

op sloeg, maar ook wegens haar rook en stank.  

Want de lucht en wind, door de togtgaten ingaande, moet het beslootene vuur aan de gang 

houden, weshalven het veeltijds ook noodig en dienstig is, den wind door schuttingen of 

schermen te vangen en door de gaten in de oven te jaagen. Men heeft doorgaans twee ovens 

op ieder kalkbranderij, om elkander in ’t branden te vervangen, als het met branden, lesschen 

en vullen druk werk is.  

Na dat de kalk gebrand, en lang genoeg bekoud is, gelijk in drukte gemeenlijk alle weeken 

een oven afgestookt wordt, haalt men ze uit de oven, na de bovenste schelpen daar 

afgenoomen hebbende, en men lescht ze door bevogtiging met een bekwaame hoeveelheid 

waters, waar door ze van malkanderen valt, en fijn word, en waar na men ze op een hoop 

schopt, en tot het gebruik bewaart.  

Iemand, die veele of groote huizen opbouwen wil, zal groot voordeel kunnen hebben, 

wanneer hij de noodige kalk zelf doet branden.  

… of zo hij daer toe gemakkelijk schelpen kan verkrijgen.  

Een of twee kalkovens op te doen bouwen, kunnen als dan de kosten over het algemeen niet 

zeer bezwaaren, die ook, wegens de kosten, kleiner als gewoonlijk kan gemaakt worden. Maar 

hij moet daer toe gerechtigt zijn, of de vrijheid hebben, en de oven moet zodanig afgelegen 

geplaatst zijn, dat niemand door de brand of kwade damp overlast kan lijden.  

 

De plaats waar deze kalkoven gebouw werd, was dus ideaal.  

Men had in 1623 aldaar in de directe omgeving geen bewoning en geen mensen die over de 

stank konden klagen en men kon op die uithoek genoeg wind vangen om het vuur in brand te 

houden. Men kon over de schipvaart de zeeschelpen aanvoeren en men had met de vaart ook 

een watervoorraad om het kalk te blussen.  



 

De kalkoven & Hommelhof op den Couter – 1637  
 

We merken in de stadsrekening van 1637 dat de ‘huurders’ van de kalkovens in dit jaar Jan 

VandeGoesteene en Joos Cheys is, twee ‘notabelen’ van Poperinge  

 

 
 

Uittreksel uit de stadsrekening 

Ontfaen van Jan vande Goesteene ende Joos Cheys de jonghe  

over een jaer cheins pacht van xxij roeden ofte der ontrent erfve  

ligghende tusschen thommelhoffken van Michiel de Byser  

ende den coutterwegh daer den kalckoven op staet,  

verschenen ter baefmisse 1637 t’ xiiij de jaer van xxx – xx schellingen  
 

 
 

Aan de overkant van de kalkovens kwam er al snel een herberg met de toepasselijk naam: ‘De 

Kalkzak’.  



Misschien wel de eerste ‘kalkovenaar’ of diegene die in de kalkovens woonde was een zekere 

Guillaume Hecket. Deze buitte de mogelijkheden van de plaats waar hij woonde volledig 

uit. Dat blijkt alleszins uit zijn veroordeling die uitgesproken werd op de 19
de

 juli 1640.  

 

19 juli 1640 – Veroordeling van Guillaume Hecket - - SAP 127A - nummer 13 

 

Omme dieswille dat ghy - 

Guillaume Hecket ghebooren 

van Oudezeele, woonende 

binnen deser stede - 

criminelen ghevanghen alhier, 

voor ooghen –  

u zoo verde vergheten heeft - 

als dat ghy gheleden zeven 

ofte achte jaeren - woonende 

inden calckoven binnen 

dese jurisdictie ghegaen heeft 

met eene cogghe ten huyse 

van Jaques Melis - alsdanne 

woonende waer de weduwe 

Lambert Bocket woont  

ende gheaccepteert drie ofte 

vier bondelen eecken faceel
1
, 

die Jan Hecket, alhier 

brauwende, u ghegeven heeft 

en thuis ghevoert –  

t'ander vier diversche 

stonden
2
 heeft ook ten hove 

vande voorschreven Melis 

eecken toppelynge
3
 ende 

fagooten
4
 in nombre van 

ontrent dertich  - ten hove van 

Jaecques van Fonteine thien 

fagooten, de welcke ghy 

gheattrapeert
5
 zynde, heeft 

moeten abandonneren
6
 – 

daermede 

niet ophoudende, heeft u vertransporteert ten hove daer de voorseide Melis presentelick 

woont, gheleden ontrent een jaer en ghenomen acht fagooten vutte voetynghe van eene 

vemme
7
, tsydert noch drie en een bondel turcsche boonpertsen, ende in tambacht van dheer 

Jan Rouveroy een cuupken met ontrent vierhondert turfven
8
, 

                                                           
1
 Eecken faceel = eiken blokken  

2
 Vier diversche stonden = vier verschillende keren  

3
 Toppelynge = dun hout uit de top  

4
 Fagooten : bussels hout – takkenbos  

5
 Attraperen = betrappen  

6
 Abandonneren = achter laten  

7
 Vemme = vumme – houtstapel  

8
 Turfven = turf  



 voorts continuerende in uwe diefte - heeft u vervoordert te vier stonden, als baefmesse - 

kersdach, vastenavont, paeschen ofte corts daervooren - respectyfvelick latstleden, te gaene 

ter brauwerie van de voorschreven Melis ende ghenomen telcken reise ontrent een halfve 

tonne ofte meer groot bier - weersse
9
 staende opden back te coelen, de welcke ghy in 

vatkens op eene cogghe thuus ghevoert heeft - te ghile
10

 gestelt ende daernaer ghedroncken -  

met uwe ghebueren ende vrienden –  

waermede noch niet te vreden zynde - hebt den xix juny latstleden 

ten elf uren inde nachte mette cogghe van Frans Ryspeert ghegaen 

ter voorseide brauwerie en alhier van de back ghenomen omtrent 

twee tonnen groot bier, weersse de welcke ghy 't uwen huuse 

ghevoert heeft ende aldaer ghevonden by bailliu ende schepenen 

staende in vatkens ende cuupe - al twelcke ghebleken es by uwe 

eigen judiciele kennesse - meriterende condigne punitie
11

 

in terreure ende exemple
12

 van andere –  

 

zoo ist dat burghmeesters ende schepenen deser stede van 

Poperinghe recht doende - ten maenynghe heesch, fynen
13

 ende 

conclusien vande bailliu – der zelver stede haerlieden wettelicke 

maenheere u Guillaume Hecket ghewesen ende ghecondemneert 

- wyzen ende condemneren midts desen 

gheleit te worden byden officier criminel ter oude marckt deser stede 

ende ghebonden ande pelloryn
14

 gheghesselt op u bloot lichaem 

met scherpe roeden ter discretie vande wet  

u vorts bannen vutten graefschepe van Vlaenderen den tyt van 

thien jaeren - te ruumen vut dese stede ende jurisdictie binnen 

                                                           
9
 Wertse – WNT — WERTE, WERS(E), WEERSE, WESE, WEZE, WESSE, WISSE —, 

znw. vr., g. mv. Mnl. werse. De etym. is niet geheel zeker. V. SINT-JAN 141 [1930] denkt 

aan een afl. van wert (mhd. wirz), een abl. vorm naast wort. Door rekking ontstond de in het 

wvl. gebruikelijke bijvorm weerse. Zie ook WORSE en WORT.  

+↪1.  (Bierbr.) Aftreksel, gekookt uit mout en eventueel toegevoegde stoffen, dat gereed is 

voor de gisting ter bereiding van bier; wort.  

Werte. j. worte. Cereuisia mustea,   KIL. [1599].Wesse. Dilutum malti ceruisarii: mustea 

ceruisia: decoctum. i. worte,   Ald.  SCHUERM. [1865-1870].Weerse, werse (uitspr. wèse, 

wesse, zware e). Bij brouwers. Het siroopachtig afkooksel, het suikersap dat men uit het mout 

kookt als men bier brouwt; ook Bierweerse, en Moutweerse genaamd,   DE BO [1873].  

TEIRL. [1922].Wisse, weerse. Wort. Most van gehopt bier dat nog geen gisting ondergaan 

heeft,   LIEV.-COOPM. [1955].— Verboden bier "uut te makene" vooraleer de "weesse" 

verzameld is,   bij LIEV.-COOPM. 1743 a [1545].De brouwers moeten met de pachters dag 

en uur bepalen om de "weersse" te vergaderen,   Ald.  [1547].  LIEV.-COOPM. [1955].— 

Doet dat Ik u zegge, is 't zerp als weerse of honingzoet,   GEZELLE (ed. BAUR) 3, 434 

[1892].Die drank is zoo zuur als een wertse,   Loquela 14, 80 [1894].Het bier is zoo zeur of 

'en wisse,   Verz. GEZELLE [voor 1899].Een vat met de weerse leggen, weerse gieten in een 

onrein vat dat men dus liggen laat om het te zuiveren,   DE BO [1873].— Wij zullen t' avond 

dat vat met de weerse leggen,    
10

 Te ghile = ter geil – Bier dat nog gist  
11

 Meriterende condigne punitie = verdienende aangepaste starf  
12

 In terreure ende exemple = in terreur en ter voorbeeld  
13

 Fynen = ten einde  
14

 Pelloryn = kaak of schandpaal  

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087238
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087251
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sonneschyne en vutten graefschepe van Vlaenderen binnen derden daghe naer slackynghe
15

 

met interdictie van middelertyt hierinne te keeren op voorder arbitraire correctie   

met condemnatie in costen ende myzen
16

 van justitie ter tauxatie.  

Ghepronnunchiert  - xix july 1640 – 19 juli 1640  

volbracht eodem  

 

De straf voor deze creatieve dief was zwaar. Na de geseling werd hij voor 10 jaar verbannen 

uit de stad. Ook zijn medeplichtige vrouw Francine Berten,  werd niet gespaard maar haar  

straf was veel lichter.  

 

Omme Dieswille dat ghy Francyne Berten, huusvrauwe van Guillaume Hecket, 

ghebooren van Poperynghe  

alhier present ende voor oghen, ghevanghene,  

u soo verde vergheten heeft als dat ghy den xix juny latstleden inden nacht opghestaen heeft 

vut u bedde, beneffens uwen man ghegaen tot achter  ande vaert ende binnen u huis 

ghedraghen vut eene cogghe de groot bier weersse die uwen man ter brauwerie van Jacob 

Melis ghenomen hadde,  

de welcke ghy in vatkens en cuupe te gheiste ghesyelt heeft ende alsoo tuwen huuse byden 

bailliu ende ghecommitteerde ghevonden,  

voormals hebt noch uwen man gheholpen in u huis draghen vatkens groot bier weersse, die hy 

ter voornoemde brauwerie ontdreghen hadde, de welcke ghy in bier gheconverteert zynde in 

deele afghetapt heeft ende ghedroncken,   

ende alsoo gheaggreert de diefte van uwen  

voorschreven man in platse van hem te berespen ende accuseren
17

,  

al twelcke ghebleken es by uwe kennisse judiciele ghedaen - meriterende condigne punitie 

andere in terreure ende exemple –  

zoo ist dat Burghmeesters ende schepenen der stede van Poperynghe recht doende ter 

maenynghe, heesch, fynen ende conclusien vande bailliu  der zelver stede haerlieden 

wettelicke maenheere  

u Franchyne Berten ghewesen ende ghecondemneert hebben,  

wyzen ende condemneren u, zoo zy doen by dese,  

ghebannen te worden vutten graefschepe van Vlaenderen den tyt van drie jaeren - te ruumen 

butten deser stede binnen sonneschyne ende binnen derden daeghe vutten voorschreven 

grafschepe,  

met interdictie van u te vervoorderen - hanghende den voorschreven tyt - daerinne te keeren 

op voorder arbitraire correctie –  

u vorts condemnerende in de costen ende myzen van justitie ter tauxatie –  

ghepronunchiert xxste july 1640 - 20 juli 1640. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Slaekynghe = vertrek uit de gevangenis 
16

 Mysen – gerechtsonkosten  
17

 Accuseren = beschuldigen  


