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De Capelle van de Madaleene
Henri Vandenberghe

Ter gelegenheid van de naamgeving Magdalenastraat met uitweg op de 
Iepersesteenweg brengen we enkele gegevens over de leprozerie. Het derde 
woord derde lijn in de reproductie hierboven gebruikt de dialectische klank die 
wellicht vroeger ook meer werd gebruikt. Al vindt men inderdaad de beide 
schrijfwijzen1 terug. 

Er is terecht even aandacht voor de Madaleene. In dit werkstuk brengen we de
gegevens samen die we kunnen vinden in SAP 491 en zoeken we naar wat er 
in het rijke Poperingse archief over deze instelling verder te vinden is.

Twee bemerkingen voor de
geïnteresseerde gebruiker:

De acte van de erfelijke losrente van Kaerle
VANDER SLYPE 1543. 

1. De precieze datering is een
apart probleem gezien de
documenten niet allemaal de
datum vermeldden en de
klassering in situ vaak logica mist.
Spijts de zorgen van de oud-
archivaris O. FIERS, die mooie
pakjes maakte met een datum om
de samengevoegde dossiers is er
toch af en toe wat wanorde. De
gebruiker die zelf accurate
gegevens wil citeren die gaat best
de datering na voor zover hij die
kan achterhalen.

1 Madaleene en Magdaleene.
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2. De algemene achtergronden vallen niet onmiddellijk onder de kwalificering 
academisch omdat het vooral de bedoeling was de Poperingse situatie te 
analyseren vanuit de beschikbare archiefbronnen  ter plaatse.

De Madaleene 16de eeuw
Naast de A-acte vinden we de rente waar in de rekeningen anno 1544 telkens 
wordt naar verwezen. We vinden die in het twee oudste boek (of boekdeel) van
de renten. Het boek is zoals je ziet behoorlijk beschadigd en uit stevig 
pampier. Het paleografische uitzicht nodigt enkel de verstokte eerder zeldzame
wijsneus uit om het Document te doorploegen. We deden er onlangs een 
winter en een zomer over om het gehele boek – integraal – door te nemen. Dit
gebeurde misschien nog nooit eerder. 

Als we foute lezingen incluis aan de toegankelijkheid kunnen bijdragen dan is 
dat met zijn beperkingen aangeleverd – quod scripsi, scripsi2.

1543
De voochden vande Magdaleene hebben gekocht jeghens Kaerle Vander Slype 
ende Mayke zijn wyf de somme van 12 ponden parisis sjaers erfelicke losrente 
ende dat omme de somme van 16 ponden groten vlaemsscher mate danof 
teerste vallen sal de xj in wedemaent xv C xliiij.

De tekst geeft nog de alternatieve mogelijkheden van betalen in Carolus 
gulden.
De ligging van het veld 1 gemet land, erfve en catheilen waar Kaerle en zijn 
vrouw nu woont ligghende in de Edewaarthoek.. zuid aan Ghileyn MAKEBLYDE 
en de kinderen van Clays LOTEN..en nog 4 lijnnen 32 roeden west aan 
dezelfde stede.. metten zelfde zuidzyde up straetkin. Item noch ij ghemeten 
landts in dezelve houck in twee sticken metten westheynde an tvoorschreven 
landt doostzyde ant landt van Thomaes VANDEVOORDE. Item noch 1 ghemet 
preter 15 roeden lands in dezelve houck metten westheynde ende zuutzyde 
tander voorschreven hof. De noortzyde an tlandt van Franschoys DE 
SCHOTTER. Actum de xj in weedemaendt xv C xliij. Present schepen Clays 
BAROEN, Meester Franchois VAN SIMPOL, Jooris VANDE GOESTEENE, Meester 
Chrispiaen DE ROO, Gillis PIEREN.

Hiermee is de grote cluster aan eigendom bij de kapel omschreven medio XVIde

eeuw in de Edewaarthoek.

2 Als Pilatus die woorden gebruikte dan ging het over het INRI op het kruis. Ik ben Pilatus 
niet maar mijn handtekening ligt dichtbij die vier letters. Bij deze voor de lezer wat ik 
geschreven heb, heb ik geschreven (Henri)…  inclusief de fouten.
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1550
We vinden in het tweede boek van de renten medio XVIde eeuw dat de 
Madaleene goederen heeft aan de Kruisweg van Sint Jans3 Meester Ghelein 
LARMEZONE4 kendt wettelic schuldich zynde Jaques LANCSZWEIRT de 
somme van vij pond x schele grooten ende dat van coope van een duust 
hommele te betalen de vierde van maerte xvc vichtich.

Hierom verpandt Ghelein  een huus met twee woonsten die staan aan de 
cruuswech van Ste. Jans - up derfve van de Magdalene en nog een ander met 
drie viersteden staande in de Elsenbrugghestraete5 op het erf van de weduwe 
Frans MOENAERT6.

Van D’HAIGNERÉ weten we dat een zekere VANDE WALLE gouverneur is van de 
Madaleene medio de zestiende eeuw. Dat was tot voor kort het weinige dat grosso
modo door iedereen die er wat over geschreven heeft (de happy few) in weinig 
woorden werd aangeraakt.

We hadden geen vermoeden over meer. Er
zijn weinig vroegere gegevens. De meeste
speurders gebruiken de oudste akte die in
het archief te vinden is en sprokkelden
dan verder vanaf medio XVIde eeuw. De
zoeker kon stapels meer schrijven over
Nederland, maar Vlaanderen lag over de
zorg voor de leprozen wat achter.
Poperinge was zeker de achterhoek.

Maria van Magdala
Afb. 014100206 OH – A. J. Heyndrickx

Maria van Magdala is een omstreden
figuur. Enerzijds is er een exegetisch
dispuut rond de verwarring van de
Bijbelse figuur van Maria die Jezus na de
verrijzenis het eerst ontmoet7 en de
boetvaardige zondares die Jezus voeten
kust en olie erover giet.

3 SAP 394 – Renten, blz. 54r°.
4 Andere lezing Guido VANDERMARLIERE (Gvonline – arch-Poperinge.be ).
5 Deken De Bolaan.
6 Actum den 1ste in maerte xvc xlix (1549).
7 Noli me tangere! Joh. 20: 17 Μή μου ἅπτου 
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De iconografie en de invulling gaat van de appel bijtende Eva8 tot de David 
Brown-spot (dubbele betekenis) als bruid van Jezus in het laatste avondmaal.

Boeiend op zich, maar niet zo nuttig in de achtergrond van ons leprozen 
verhaal.

De lepra of melaatsheid in de bijbel
Melaatsheid is een ziekte of kwaal die vaak in de Bijbel genoemd wordt. In de
Griekse grondtaal van het Nieuwe Testament en in de Septuagint van het 
Eerste Verbond heet zij in het Grieks lepra. De term melaats in de Bijbel heeft 
een ruimere betekenis dan het hedendaagse begrip melaatsheid. In de NBV9 
vertaalt men het nu met het woord huidvraat. Het slaat immers ook op andere 
huidziekten. In het Eerste verbond kunnen voorwerpen melaats zijn, wellicht 
omdat ze beschimmeld of op een andere wijze uitwendig waren aangetast. Een
melaatse was onrein en de mensen hielden zich van hem op afstand. Deze 
hygiënische attitude was ook cultisch en in sensu lato ethisch opgevat. Voor 
ons betoog niet onmiddellijk belangrijk10.

In de middeleeuwen en later is hier 
maatschappelijk een spoor van bijgebleven. De 
lazarus kreeg een herkenbare outfit en de 
bekende ratel. Sporen hiervan zien we frequent
in de rekeningen van de capelle..

Afb. Missale Romanum 034 – 5de dag na Passiezondag. 

Maria bij Simon
De koppeling van Maria van Magdala met de 
zondares die bij de Farizeër Simon binnen 
geraakt om olie over Jezus voeten11 te gieten 
heeft Maria van Magdala verheven tot patrones 
van de leprozerijen. Volgens de versie van 
Marcus was Simon genezen van lepra of 
huidvraat.

Marcus 14: 312

8 De vrouw waar zeven duivels waren uitgedreven.
9 Nieuwe Bijbelvertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, 

natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking
met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV is gepubliceerd in 2004. Sindsdien zijn er zo’n 
anderhalf miljoen exemplaren van verkocht. De NBV is momenteel de meest gebruikte 
Bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied.

10 In geestelijke en zedelijke zin is melaatsheid in de Bijbel een zinnebeeld van (uitbrekende) 
zonde. Vandaar de perikoop met de boetvaardige zondares in Marcus en Lucas.
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3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had 
geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had 
een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere 
nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 

Voor ons is het niet belangrijk hoe die Maria, een publieke vrouw13 – weliswaar 
bekeerd – bij Simon zomaar binnen geraakt, noch of ze bekend was aan huis...
Maar wel de combinatie genezen, melaatse én Jezus. Maria van Magdala wordt 
door dit verhaal de patrones van de lazarie.

Marie Madeleine
In al wat er na de bijbel geschreven is zit er stof genoeg om de figuur van 
Marie Madeleine bij te werken. Ze kwam na Jezus’ dood in Montsegur en bij de 
Katharen. Het apocrief verhaal schrijft dat ze werd verstoten en op een boot 
gezet strandde14…  Zo is de naamgeving ook bij ons ook vaak op zijn Frans 
ingeburgerd. Ook van de Magdaleene kapel lezen we in teksten van medio 
zestiende eeuw de Madaleene, de H. Marie Madeleine..

Het verhaal breidt zich uit over een heel deel van Europa15. In dit wereldbeeld 
worden de woorden van Jezus en Maria Magdalena eeuwenlang bewaard door 
de Kelten in Engeland en Ierland. Maria Magdalena is – nog volgens het 
apocriefe verhaal – namelijk na de dood van Jezus vrijwel direct naar 
Glastonbury in Zuid-Engeland gevlucht en pas acht jaar later naar Zuid-
Frankrijk. Zij nam niet alleen de woorden van Jezus met zich mee. Het gehele 
verhaal van de Heilige Graal wordt hieraan gekoppeld.

Jezus, zijn vrouw Maria Magdalena en zijn broer Jacobus, komen eveneens in 
de legende van Jozef van Arimathea16 voor. Voor een goed begrip noteren we 
dat deze formulering enkel opgaat voor wie alle apocrief en legendarische 

11 Zo wordt het iconografisch meestal uitgebeeld. In Marcus staat th/j kefalh/j hoofd. Maar 
Lucas geeft een uitvoerige beschrijving met zalving van de voeten en tranen die worden afgedroogd 
met haar haar.

12 Ook Mattheus 26: 6-7 stelt dat Simon genezen was van huidvraat.
13 Waaruit zeven duivels waren uitgedreven. De moderne legende maken er uiteraard een 

sensationele bedoening van.
14 De liefhebbers van de Katharen litteratuur die verzeilen dan in de verhalen rond de Heilige 

Graal, het recipiënt waar bloed van Christus werd opgevangen, … de koninklijke 
afstamming, enz. en voor de kenners nog veel meer.

15 In haar boek vertelt Danielle van Dijk hoe wij kunnen bijdragen aan een wereld waarin 
man en vrouw gelijkwaardig zijn en waar de liefde regeert. Namelijk door ons te bezinnen 
op het Keltisch christendom en haar wortels.



De Madaleene capelle 6

brokstukken lijmt. Exegetisch en historisch zijn de gegevens rond Jacobus, 
Jozef van Arimathea en Maria Magdalena schaars en door allerlei tradities en 
sensationeel beter verkoopbare histories bijgewerkt. Dat is in onze historische 
benadering niet onze bedoeling vandaar de bijsluiter die we hier wensen toe te 
voegen. Dat Jezus met Maria Magdalena trouwde op de bruiloft van Kana is op 
naam van David Brown en zijn voorgangers te zetten omwille van een lapsus 
bij de verklaring van het aprocriefe Evangelie van Thomas. Dat Jacobus de 
broer van Jezus is volgens de Rooms Katholieke interpretatie niet verdedigbaar
omwille van de invulling van de term broeder. En dat het bloed van Christus 
aan het kruis via Jozef van Arimathea en de graal tot in de middeleeuwen 
meeging is duidelijk deel van de legende17 van de Graal. 

De alibi, waarin de believers van deze vertellingen zich nestelen is het 
cultuurpatrimonium van de Kelten, hun cultuur en de verhalen rond de Graal. 
Het is nu wel zo dat juist over hun cultuur heel veel historische twijfel bestaat. 
Maar dat is ons punt niet hier?

In deze Maria van Magdala, of Maria van Bethanië, of wat men er allemaal van 
gemaakt heeft verbindt men de inzichten uit de Nag Hammadi Geschriften, 
waaronder de evangeliën van Filippus en Thomas, met de inzichten van Rudolf 
Steiner, Jacob Slavenburg en anderen. Zo komt Marie Madeleine in een melting
pot van het Keltisch christendom, waarin ook begrippen als reïncarnatie en 
karma een plek hebben18. In de litteratuur hier vernoemd was ons 
aanknopingspunt het woord lazerij dat verbonden wordt met de farizeeër 
Simon waar Maria van Magdala Jezus zalfde.

Lazarus
De haastige pestilentie of de neresoene, de pest die in de loop van de 14de en de 
15de eeuw geregeld opdook zal in die tijd de angst voor de dood geactiveerd 
hebben. De dood en het geloof in de verrijzenis roepen voor de christen via Jezus 
op om het gezelschap van Jezus’ vrienden op te zoeken.
Al de huidziekten en aanverwante afstotende verschijningsvormen doen op 
Lazarus denken19. 

Maria en Martha, zijn zussen, woonden in Bethanië en daar was Jezus thuis bij zijn
vrienden: de twee zussen en Lazarus. Lazarus van Bethanië20 werd in het Bijbels 
verhaal alhoewel hij drie dagen dood was opgewekt. Trouwens Maria (van 
Bethanië) vaak verwisseld met de bovengenoemde Maria van Magdala werd er 

16 Die heeft namelijk Jezus begraven. Dat is het enige zuiver evangelisch detail. De rest is 
apocrief, pseudo-epigraaf of.. voor de historicus legendarisch….

17 Volgens een 14de-eeuwse legende ving Jozef het bloed van Jezus op in een beker, 
de Heilige Graal, en vluchtte hij hiermee naar Glastonbury in Engeland 

18 Maria Magdalena, de Lady van Glastonbury en Iona.
19 Een soortgelijke Bijbelse figuur is Job. In de buurt hebben we in Vlamertinge de H. Job. In 

onze kerken is ook de H. Rochus de heilige die voor de pestlijders enig soelaas  bood.
20 Hun woonplaats is volgens Johannes Bethanië. Jezus was goed thuis bij hen. Soms lijkt het

of Hij bij hen soms terugkeerde als zijn thuis...

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glastonbury
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Graal
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geprezen boven haar bedrijvige zus Martha21 omdat zij het beste deel gekozen had
namelijk te luisteren naar de Heer.

Lazarus weer zo’n begrip 
Lazarus is weer zo’n complexe Bijbelfiguur. Wat men ervan gemaakt heeft grenst 
aan het ongelooflijke. Ongelooflijk is uiteraard in Bijbelse context een gevaarlijk 
woord. Hier moeten we even een duiding aan toevoegen.
In de canonische boeken22 is over Lazarus heel weinig geschreven tenzij het 
verhaal van zijn opstanding en de parabel van de rijke heer en de arme Lazarus.

Lazarus komt in het Tweede Verbond tweemaal voor: Een fictieve persoon in de gelijkenis 
van de rijke man en Lazarus van Jezus Christus. Deze Lazarus is een arme bedelaar die 
ziek en overdekt met zweren (nuttig voor onze opzoeking) voor de poort van een rijke man
ligt, hopend op wat afval van de tafel van het paleis.
Als je de twee figuren samenvoegt. Dan schrijf je geboren in Bethanië. Zussen: 
Marta, Maria van Bethanië23. Niet canonische werken vonden zelfs de ouders 
van die Lazarus: Ouders: Eucharis,en Cyrus. Ze ontdekten ook The Gospel of 
Lazarus: The Disciple Whom Jesus Loved24.

Lazarus (Latinisering van het Griekse: Λαζαρος, Lazaros, afgeleid van het Hebreeuwse:
."Elʿāzār, "God heeft geholpen ,ֶאְלָעָזר

Ordre de Saint Lazaire
In de Nederlandse speurders lazen we heel wat over de orde van Sint Lazarus25. Daarmee 
belanden we wel enkele eeuwen vroeger dan al wat we van Poperinge vonden. Het 
verwonderde ons dan ook dat we in de gegevens over de Madaleene toch een ridder van de 
orde tegenkwamen (cf. infra).

Orde
Huizen van de Orde van St. Lazarus in Jeruzalem verwijzen naar een convent van edelen en 
actieve ridders, zowel gezonde als leproos, met het doel om de vijand uit het heilige land te 
drijven. De orde had voornamelijk een militair karakter en werden gekarakteriseerd als milites 

21 Lucas 10: 38-42.
22 Zowel de katholiek als de protestantse noemer kent men apocriefe en/of deuterocanonieke

werken.
23 Hier zijn al twee exegetische errors. Het gaat duidelijk niet over dezelfde personen. En als 

men dan nog voor de toepassingen die men wil maken Maria van Bethanië combineert met
Maria van Magdala dan is deze constructie hier enkel in dienst van deze opzoeking.

24 Om te achterhalen waar deze randinfo vandaan komt geven we de uitgave aan waar deze 
bron naar refereert New World Translation, published by the Watchtower.

25 Die meer over canonische heiligen weet die zal wel even de wenkbrauwen fronsen als hij 
de H. Lazarus hoort vernoemen. Hij wordt als martelaar vereerd en gevierd 29 juni. Steeds
volgens de legende zou hij tijdens de vervolgingen door Domitianus opgesloten zijn in een 
kelder onder de gevangenis, waar hij werd onthoofd. Zijn relieken zouden dan zijn 
overgebracht naar Autun, waar men een kerk bouwde om de relieken in onder te brengen. 
Op het einde van de tiende eeuw zouden de relieken zijn overgebracht naar de kerk met 
dezelfde naam in Avallon door Hendrik I van Bourgondië, maar ook in Marseille houdt men 
vol dat ze in het bezit zijn van het hoofd van de heilige.
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leprosi (ridders met lepra). Historici zijn het niet eens over het daadwerkelijke doel van de 
orde. Een aantal historici beschrijven de orde voornamelijk als een orde voor edelen die 
besmet waren met lepra en bestonden uit verschillende religieuzen. Anderen beschrijven de 
orde als een religieus convent, waarbij de zorg voor de leprozen, adel of niet, het belangrijkst 
werd geacht. Volgens François-Olivier Touati was de orde zoals die van St. Lazarus in het 
Latijnse koninkrijk een nieuw soort religieuze gemeenschap. Ze hielden zich aan strenge 
wetten, de broeders droegen habijten en maten zich een tonsuur26 aan. De broeders leefden 
een leven van gehele onthouding en gebed volgens de regels van Augustinus.

Zieke kruisvaarders
Het eerste huis van de orde werd gebouwd in Jeruzalem27. In de stad 
werd er tijdens de eerste kruistochten een leprozenziekenhuis van de 
Heilige Lazarus opgericht. Volgens de stichtingsbrieven in het 
Cartularium van de orde hebben zij zichzelf in de jaren ’30 van de 
twaalfde eeuw opgericht. Het leprosum mansio werd buiten de muren 
van stad gebouwd, op een veld buiten de St. Lazarus poort, een 
zijpoort van Jeruzalem. Later zou ook in Akko een verblijf voor de orde 
worden gebouwd binnen de stadsmuren. Het leprozenverblijf van deze 
stad zou een belangrijke rol gaan spelen bij de terugkeer van de zieke 
kruisvaarders naar het Europese vasteland. In het ziekenhuis werden 
zieke broeders opgevangen en verzorgd door seculiere kapelaans. De 
zorg bestond uit het verzorgen van de wonden en het vervangen van 
verbanden, er werd geen poging gedaan om de zieken te genezen. Aan
het hoofd stond een meester, een gekozen broeder uit de 
gemeenschap.

In Livre au roi staat: vient que par la volonté de nostre Seignor, un home lige devient mesel, si que mais ne puisse 
garir de sele meselerie qui fort s’est prise sur luy, le dreit juge et commande que il deist estre rendue en l’Ordre de 
Saint Lasre, la où il est etably que les gens de tels maladie deivent estre…»
Les Hospitaliers de Saint-Lazare doivent accueillir parmi eux les chevaliers des autres Ordres atteints de cette maladie.
La règle du Temple précise :Quand il avient a aucun frère que par la volonté de Nostre Seignor, il chiet en meselerie 
[léproserie] et la chose est provée, le prodome frère de la maison le doivent amonester et prier que il demande congié
de la maison et que il se rende à Saint Ladre, et sue il preigne l’abit du frere de Saint Ladre 

Onder de zieken waren voornamelijk Europese edelen die besmet waren geraakt met lepra 
maar in het Latijnse koninkrijk bleven vechten uit overtuiging. Vele ridders onder hen konden 
zich ondanks de ziekte nog goed staande houden in gevechten. Dit had voornamelijk te maken
met de lange incubatietijd die karakteristiek is voor het ziektebeeld van lepra. Tegen edelen 
met lepra werd heel anders aan gekeken dan de standaard leproos. Een ridder met lepra bleef 
een ridder en zijn status zorgde ervoor dat hij niet dichter bij de andere leprozen hoefde te 
komen. Regels van isolatie golden dan ook niet voor de broeders van de orde. In Europa 
werden leprooshuizen opgericht voor terugkerende kruisvaarders en voor de lokale leprozen. 
Het doel was om de ordebroeders in Palestina financieel bij te staan en terugkerende 
kruisvaarders op te vangen. Het was niet het primaire doel om lokale leprozen te verzorgen en
onderdak te bieden.
Over de binding met de ridders van de orde waar we later enkele notas van vernoemen weten we zeer 
weinig.

26 De tonsuur of kruinschering is het gedeeltelijk kaalscheren van de bovenkant van het 
hoofd waarbij er min of meer een rand haar overblijft. Dit is een gebruik in het 
christendom dat reeds te vinden is bij vele volken van de oudheid als teken van rouw, 
slavernij, onderwerping of toewijding aan de goden. Clerici werden op die manier ingelijfd.

27 https://www.passion-patrimoine.fr/spip.php?article90   Zeer lezenswaardig artikel rond de 
orde.

https://www.passion-patrimoine.fr/spip.php?article90
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Chevalier de BRETEUIL
Het is niet hoogst wetenschappelijk
zomaar te poneren dat het hier gaat om
de bekende familie TONNELIER de
BRETEUIL28. Het is wel zeer verleidelijk.

De ridder leefde in die periode en had wel
zijn actieterrein in verwante bezigheden.

1255 Alexander IV geeft hen de regel van de H.
Augustinus.

We citeren uit Wikipedia

Antoine Le Tonnelier de Breteuil descend
de la famille Le Tonnelier de Breteuil, une
famille noble française originaire du Beauvaisis, anoblie en 1572. Il est le 
deuxième fils de Louis Le Tonnelier de Breteuil  (1609-1685) et de sa femme 
Chrétienne Le Court (1618-1707). De ce mariage naissent dix enfants. Son 
frère ainé, François Le Tonnelier de Breteuil, marquis de Breteuil (1638-1705), 
est conseiller d'État et Intendant des finances du roi ; alors qu'un de ses frères
cadets, Louis Nicolas (1648-1728) est officier de la maison du roi.

Hiermee hebben we enkel wat zicht op de bekendheid van de familie. Het blijkt
dat Abbé de Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de 
Jerusalem …, vol. 3, Rollin deze familie verbindt met de hospitaalridders. Als 
daarin nakijken dan zien we dat het gaat om meerdere ridders die hun wapen 
in de orde verkregen.

Algemeen bekende details
De Orde van Onze Lieve Vrouwe van de Berg Karmel werd in 1606 door 
Hendrik IV gesticht en in 1607 door Paus Paulus V erkend. Hoewel Paus 
Clemens IX in 1668 de vereniging van de twee Orden had goedgekeurd werd 
de samenvoeging in 1693 weer ongedaan gemaakt. De Orden kregen weer 
eigen insignes en kleding en kenden Ridders, Geestelijke Ridders of Kapelaans,
Broeders en Novicen. In de loop der jaren werd de Orde in 1698, 1722, 1767 
en 1770 hervormd. De orde ging in de Franse Revolutie ten onder. 

Europa
In Europa zijn er 27 leproos huizen van de orde bekend. De huizen zijn gevestigd in Italië, 
Frankrijk, Hongarije, Engeland, Spanje, het Heilige Roomse Rijk en Holland. De Europese 
huizen van de orde maakten een hele ander ontwikkeling door dan de leprozerieën om hen 
heen.
Na de val van Akko (1291) veranderde er iets significants bij de Lazaristen in Europa. Tijdens 
dit beleg overleden de laatste lazaristen die in het koninkrijk waren. De orde had alleen de 
huizen in Europa nog. Op het moment dat het aantal leprozen begon af te nemen, werd het 

28 We komen op blz. 69 er op terug. De familienaam intrigeert ons en daarom gaan we er 
even nieuwsgierig op in. De chevalier de Breteuil wordt vernoemd in verband met de 
Madaleene in Poperinge. En wel in de corresponderende periode.
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voor de orde steeds moeilijker om mannen aan te trekken voor het werk in de huizen. De orde 
begon zich steeds minder te richten op het verzorgen van de leprozen en men begon zich te 
concentreren op meer spiritueel en charitatief werk buiten de huizen. In de veertiende eeuw 
kreeg de Orde van de heilige Lazarus te maken met crisis en verval bij alle huizen in Europa. 
De orde heeft zelf weinig inbreng gehad in het terugdringen van het aantal leprozen of het 
inperken van de ziekte.

In de marge: Typologie van de leprozerie
Toen we de litteratuur lazen rond de Orde van Saint Lazaire vonden we een 
verrijkende studie die erop aansloot en het onderscheid met de ordehuizen en 
het Europees patroon van de leprozerie.

De lokale Europese leprozerie moet worden beschouwd als een
instelling die buiten de nederzetting lag en onderdak bood aan
de leprozen van het dorp of stad. Het was een kapel, huis,
hoeve, huizengroep of complex dat op een steenworp van de
dorpskern, de stadsmuren of geestelijke instelling was gelegen.
De leprozerie kon vele verschijningsvormen hebben, maar het
laat zich karakteriseren als een asiel voor de uitgestoten, een
onderkomen van de marginale zieke en een eenvoudige
zorginstelling. De leprozerie als onderdeel van hoeve of klooster
Ondanks dat leproos huizen hele verschillende
verschijningsvormen konden hebben, zijn er globaal drie
soorten huizen te onderscheiden. Ten eerste zijn er de leprooshuizen die onderdeel vormden 
van een andere instelling. Ze waren verbonden aan of onderdeel van een lokaal gasthuis, 
commanderij of klooster. Ook kon een leprozerie onder de heerschappij van een huis van de 
lokale heer vallen. Zij vormden vaak een dependance en functioneerden ook op deze wijze. De
wijze van functioneren werd bepaald door de stichters en hun motieven. De geestelijke 
leprooshuizen werden door een bisschop of door een naburig klooster of abdij gesticht. Het 
huis werd ingericht als een geestelijke instelling, waarbij doctrine en gebed een grote rol 
speelden. Monniken of nonnen hielden zich bezig met de dagelijkse zorg binnen de instelling. 
De leprooshuizen die onderdeel waren van een geestelijke instelling konden soms kilometers 
van dorp of stad hebben afgelegen. Dit soort huizen is bekend in Frankrijk, Engeland en in 
Vlaanderen.

We hebben de indruk dat Poperinge onder de leprozerie hoort die door een klooster werd 
ingericht. We vinden er enkel geen kloosterlijke regels meer in de zestiende eeuw. Wel een 
kerkhof en een kapel die wordt bediend. De abdij is een keer vernoemd met een steun – 
renteloze lening – van 10 ponden grooten. Op de betwijfelbare mogelijke binding met de ordre
de Saint Lazaire komen we nog terug, maar de bronnen zijn miniem.

De kapel

Primaire gegevens

De Madaleene kapel lag met de lazarij langs de weg naar Ieper. Ze was er reeds 
van in het jaar 1312 opgericht.

De stichtingsakte bleef bewaard29.

29 Bram BRUTSAERT, student geschiedenis, schreef in 2002 een boekje met als titel: 
Middeleeuwse armen- en ziekenzorg in Poperinge tot 1580. Ere wie ere toekomt. We lopen 
parallel met zijn gegevens.
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De Abt van Sint-Bertinus, verleent de Magistraat van Poperinge toelating tot het 
oprichten van een kapel en woonplaats bestemd voor de leprozen, gelegen langs 
de weg van Poperinge naar Ieper. De grond waarop de leprozerie zal gebouwd 
worden is twee gemeten en 38 roeden groot en behoort toe aan Lambertus, zoon 
van Hugo. De inkomsten van deze kapel komen aan de Pastoor van Sint-Janskerk 
toe, op wiens grondgebied de kapel komt te staan. De Magistraat zal aan de Abt 
jaarlijks 18 schellingen parisis moeten betalen voor het gebruik van deze grond. 
Sporen hiervan hebben we niet opgezocht.

Ze kozen Maria van Magdala als patrones. Deze heilige is nog aanwezig in de Sint 
Bertinuskerk waar ze in de brandglasramen van het koor – weliswaar later – is 
opgenomen is.

Akte die nu nog bewaard is zie voetnoot30 

Magdalenaput

Alle historici die er op ingaan weten ze ons te zeggen dat er een waterput is 
die herinnert aan het oude Magdalena hospitaal van Poperinge: de Magdalena 
put. Nabij de put, langs de oude steenweg van Poperinge naar Ieper waar nu 
het warenhuis Delhaise staat - werd in het jaar 1312 de leprozerie gesticht 
door Hendrik de Coudescure, 56ste abt van de Sint-Bertinus abdij te Sint 
Omaars. Van dit hospitaal werd augustus 1688 nog de afbraak verboden31 door
de abt par expresse defence et inhibition audit Villette de toucher a la dite 
chapelle. 

Maar een verbod dat in 1701 werd teniet gedaan. De twee laatste leprozen die 
het bewoonden, waren enige jaren tevoren gestorven.

30 Probat: BE SAP A/POP OUD/01. SAP A/P.B./1 waar ook de pdf van de akte kan geladen 
worden.

31 Jean Baptist VILETTE, was de metser die dit wou uitvoeren.
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Het bestaan van de Magdalena put, ook wel de carosseput genoemd, bewijst 
dat de leprozerie over een eigen watervoorziening beschikte.

We zijn als wouldbe/serieuze historici wel verplicht het verhaal van de 
Magdalenaput in de categorie fictie te klasseren. In de geest van de tijd en van
het verhaal met een zedenles: Zweer niet ijdel vloek noch spot. Het verhaal 
situeert zich in de context van zijn ziel verkopen aan de duivel en het ijdel 
zweren.

Volgens oud archivaris
Oscar FIERS is dit de

situering van die
gronden.

De waterput bleek
150 jaar na de
afbraak van de
kapel inspiratie te
zijn voor het
minder bekend
boekje.

De roman van
Stouten Piere en
Magdalena VANDESAND.

Vandaag de dag doet het aan als een roman met heel veel toponymische 
streekeigen herkenningspunten: de oude en de nieuwe Markt, de Valkenberg, 
het rekhof en het kasteeltje van de lakenfabrikant aan het rekhof.

In de setting met de weerwolf, de kaartlegster, de kei en het pakt met de 
duivel ontplooit het verhaal zich tot de Roman van Stouten Piere. We hadden 
het bijna gememoriseerd als Piere de Beeste met de beeldschone Magdalena.
We herkennen er de kennis van de Poperingse geschiedenis met de clichés32.

Bewust om het statuut van verteller te laten zijn wat het is blijven we niet 
langer bij de carosseput.

De ziel verkopen aan de duivel met toverwoorden uitgesproken naar het 
Noorden: grip, grap, grauw kan ons verder verleiden om de spookgeschiedenis
uit de 18de eeuw33 aan te bevelen aan de liefhebbers van de boeiende 
wetenschap van de folklore en aanverwante.

32 Het rekhof verhaal waar onze Poperingse historici ook een boekdeel zouden kunnen over 
verzamelen

33 Door P. C. BAES: Magdalenaput te Poperinge. Drukkerij L. Schotmans, Mutsaerdestraat, 
Antwerpen. 1857. Later in kopie verspreid.
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Kadastrale situering

Mede door het werk van Bram BRUTSAERT ook opgerakeld door Guido 
VANDERMARLIERE weten we meer over hoe Jan YPERMAN wellicht ook te 
verbinden is met de Madaleene. De bibliografie van Bram is eveneens leuk 
meegenomen.

In de praktijk van de gidsen is het verhaal menig maal gebruikt en creatief 
bijgewerkt34. Het legendarische  van de inhoud
van deze spookgeschiedenis en de opzoekingen
rond de geschiedenis van de villa waar naar
verwezen wordt heeft niet genoeg basis om die
twee gegevens  te verbinden maar het is voor
een verteller leuk meegenomen.

Villa Schabaillie einde van de Negentiende Eeuw gebouwd, voor
steenbakker Alfonse SCHABAILLIE. 

Bekende bronnen

De verwijzingen in Toponiemen van groot-
Poperinge zijn ondertussen met heel wat ijver
aangevuld. De uitgave van toponiemen stamt
uit de pre-digitale periode en was een
embrionaal.
We commentariëren de code.

Twee topoi
MAGDALEENE, DE; MADELEENE

34 Tot aan de situering van het kasteel dat als bedreigd erfgoed verwijst naar een van de 
hoofdfiguren van het verhaal.
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[F] 2, 416 (1580) Spanjaerdsdaele bij de Madeleine te Swynlande. uut 
consideratie van ijeghenwoordige dangereuse ende beroeringhe tyden is by 
wet besloten dat men voordan ende tot wederroepen gheen bier nochte wyn 
tappen sal nochte venten ten spanjaertsdaele by magdalene ende ter reepken. 
i.v.m. de verordeningen waar er geen bier mocht getapt zijn – drie 
verschillende locaties in de notities van F (FIERS).
[HA] 148 (16de eeuw) in de Edewaerthouck. in de Halmen.
[KvGP] 24 Oud document van de oprichting van de leprozerij op de 
Ieperseweg: De Madeleine in de Kroniek van Groot-Poperinge.
[StJ] 39, Madeleen hofstede.
[StJP] 58 (1692) ende van noorden h. maghdalene capelle.
[P1600] SAP 118, 3 magdaleene.
SAP 468, 1v° niet tappen (1580).
SAP 469, 1:9 Verbod van cafébezoek Spanjaerdsdaele, de Magdalene en 't 
Reepken.
SAP 491 Stukken betreffende de leprozerie.
Zie Madeleine.

MAGDALENAKAPELLE
[BIEKORF] 1966, 72 De madeleine, leprozerij Poperinghe-buiten.
[DF] 5, 734 Een kapel Poperinge-buiten. DU FLOU
[F] 2, 245 (1540) es gheordonneert bij de wet dat de voogden van de 
Magdalene zullen hebben ende bewaeren in hemlieden capelle 't heilig 
sacrament van den autaer ende heilige olie." notities van F (FIERS)
[F] 4, 810 30.08.1688 afbreken van de kapel. notities van F (FIERS)
[F] 23 (1701) Over de bezittingen van de capelle: een poorthuis ten capelhove
met een hofstede ende herberg tegenover. Het hoekhuis van Sint Janscruuyse,
't huuzeken daer de capellaen woont. Een huuzeken in st janscruuce hebbende
gheweest eertijds de refuge der paters augustijnen van Ijper. Zeven jaarlijkse 
renten op eenighe perceelen lants in den edewaerthouc, den hipshouck, den 
peselhouck, onder de noortvierschaere van Reninghelst en in den 
Hagebaarthoek." De kapelaan van de Sint-Janskerk kreeg van het gasthuis 
ieder jaar een pensioen van 72 p. p. voor zijn eucharistieviering iedere vrijdag 
in de kapel van het gasthuis; dat hoorde blijkbaar bij de fondatie van de 
Magdaleene. notities van F (FIERS)
[F] 25 In de 13de – 14de eeuw (21.11.1312 kreeg men van de abt de toelating 
om een leprozerie te stichten maladerie lazarie of leproserie. De patrones was 
Sainte Marie Madeleine (Maria Magdalena).notities van F (FIERS)
[GASTH] 24 5 lijnnen 25 roeden.
SAP A25, 60.
SAP 436 (1634-1662) 170v° De vooghden van de Ste Magdalene Capelle.
Het hospitaal van de melaatsen wordt afgebroken met toelating van de 
bisschop van Ieper in 1701.

Kroniek
De meeste data en handelingen tonen vooral de economische bedrijvigheid. 
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De twee renten (12 ponden en zes ponden) waar geregeld wordt naar 
verwezen tonen duidelijk de bedrijvigheid. In deze vermelding wordt de 
Madaleene Machdaleene genoemd.

Tussendoor lezen we over de bediening van de kapel en enkele bedragen voor 
de lazereus-en

1457
De Gilden en broederschappen van Poperinge zou inderdaad een boekje apart 
kunnen vullen. Gilden en broederschappen uit mekaar halen is één zaak. Waar de 
confrerie en de ambachtsgilde hun actieveld hadden is een andere zoektocht (zie 
statuut).

Op de 21ste maart 1457 wordt er een akte opgemaakt waarbij de administrateurs 
en de gouverneurs van de gilden hun reglementen ter goedkeuring aan de 
wethouders van de stad moeten voorleggen. Deze tekst is integraal te lezen in het
werk van D'HOOP35. Malinus DE WALLE ut et tamquam gubernator et habens 
gubernationem confratrie confraternitatis sancte Marie Magdalene Poperingensis.

Deze verwijzing vinden we in vele publicaties. Er wordt vaak omtrent het jaartal 
1457 en/of 1458 een vraagteken gezet. Bij nader doornemen van de tekst zien we
dat de acte onder baljuw Johannes COLIN en de raadsheren Petrus DIEDEMAN, 
Lambertus MALEBLYDE, Wulfardus VAN RISLE en Sylvester VAN BOURQUES is 
getekend. 

35 D’HOOP nr 168. Cartularium. Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin, à Poperinghe,
et de ses dépendances à Bas-Warneton et à Couckelaere, déposées aux Archives de l'Etat, 
à Gand, Brugge, 1870.
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Deinde 2 mei 1458 anno Domini millesimoquadragesimo quinquagesiom octavo, 
post pascha; more gallicano, indicta sexta, die vero martis mensis maii secunda, 
ponyificatus Calisti annu quarto... dus 1458. Het bekende datumverschijnsel na 
Pasen pas wordt in de n.s. (nieuwe stijl) het jaar erop begonnen.

Enkele maanden erna worden drie gilden hernomen, die van de Heilige Barbara, 
die van Sint Niklaas én die van de H. Maria Magdalena. De Aman Nicolaas DE 
VRIESE tekent mee, en Stefanus BAVE36 en Johannes DE BOURCQUES, hostiariis, 
boden. Er is dus achteraf wat gecorrigeerd en zo komen ook twee andere namen 
boven bij deze tekst Georgius BAERD en Jacobus BOYE. De klerken zijn Johannes 
RUPLE en priester Guilliemus DE SAINT POL.

Hiermee hebben we een schriftelijk houvast. In de XVIde eeuw was de naam 
broederschap (confraternitas) van de H. Maria Magdalena37. De controle was en
door de abdij en door de stad gereglementeerd.

1540

Op 7 december 1540 begint de rente die Jan DE RECKEMAKER, jr. en zijn 
vrouw Kastelyne betalen voor grond in de Pezelhoek38. 

1543
Op 11 juni 1543 begint de rentegeschiedenis met de familie VANDER SLYPE.

De voogden van de Magdaleene kopen een rente aan Kaerle VANDER SLYPE en 
Mayke zijn vrouw. Het is de eigendom waar Kaerle woont in de Edewaarthoek. 
Met deze akte is dit artikel ingeleid.

36 BOUVE, BAES?
37 Voor zover we mogen veronderstellen dat het om de leprozerij gaat. Strikte bewijzen dat 

hier geen onderscheid kan worden gemaakt met de latere leprozerie en die gilde zijn er 
niet. Er is wel een grote waarschijnlijkheid.

38 SAP 394, 131r°. Het goed kwam via VANHEE en BEAUGRANT.
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1548
Van het huis in de buurt van de Sint Janskerk (27.07.1548) is voor de eerste 
keer een spoor 1548. Er is een renteregeling via Jacob LODICK39 met Charles 
ARDAEN die er 16 p. gr. Vls. voor leent en – 2 p. p./jaar losrente betaalt.

1552
10.05.1552 is er een rente aan Robert LAMMOOT, x Margriete40 in verband met
7 gemeten in de Edewaarthoek die aan de Madaleene behoren.

1564
21 februari 156441

Willem LOOTEN ende Jan DE CONYNCK als voogden van de Madaleene ende 
Jan SLUSSEMAN, adjoint, hebben ghecocht jeghens Jan VAN BLUES, Matheus 
DEPAPE ende Claesen LEBBE als kerkmeesters van de Sint-Janskerke, met de 
goedkeuring van burgmeesters en schepenen xxiiij roeden erfve ligghende in 
dIpperstraete metten zuudthende up de voornoemde strate, tnoorthende an 
derfve van de kercke van Sint-Jans – de westzyde an derfve van de cappelle 
van de Madaleene – de ooostzyde an derfve van Jan SLUSSEMAN omme x 
pond grooten tvoorschreven – gheret ghelt 
Ghealmpt int jaer xvc lxiiij den xx ste in sporckele 
Ghealmpt vorts over erfve den iij in hoymaent xvc lxiiij 

Op de 26ste juni 1563 krijgen we één grote brand in Poperinge. We lezen het in 
de resoluties. De kerkmeesters van Sint Jan mogen herstellingen uitvoeren aan
de verbrande huizen en ook Ste. Madeleen mag betemmeren tGonaerdeken42 
staende an Sint Janscruuse.

1566
In de Kapel van de St.-Magdalenale leprozerie werden herstellingen gedaan: 
het hoogaltaar, twee andere altaren, het Mariabeeld en een nieuwe calvarie 
gemaakt43. Deze verrichtingen zijn genoteerd als kosten die de stad doet in 
haar rekeningen. In de Annales de l’emulation44 vinden wij welke schade in de 
kerken van Poperinge aangericht werd, aan altaren en kerkmeubelen zonder te
spreken van de verbrijzelde en gestolen kelken, ciboriën, juwelen enzovoort, 
noch van de vernielde kerkornamenten. Het is in de lijn van de katholieke 

39 SAP 394, 124v° 27.07.1548.
40 SAP 394, 197v°.
41 SAP 394, 305 v°.
42 Naam, waar we verder geen iota meer over zien verschijnen.
43 Eerst gherepareert den hooghen oultaer in tvoorseit cappelleken ende heeft ghecost iiij p 

par. – Item van twee oultaeren op te metsen, slooten te makene, met-ghaders de beilde 
Marie te stofferen, betaelt vij p x s. – Item besteidt te maken een nyeu crucifix met der 
beilde van onser Vrauwen ende sinte Jan evangeliste ter zyden ende den hooghen oultaer 
vul te repareren ende op te makene, voor de somme van 102 pond parisis.

44 3de serie, boek 7, blad 276.
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historici van wat eventueel kon hersteld worden al dan niet van de 
geuzenberoerten als oorlogsschade aan te brengen.

Uit het artikel De beeldenstorm te Poperinge van Mauits DE BRIE45 halen we 
dezelfde gegevens over de werken die het gevolg waren van de schade die de 
beeldenstormers aanrichtten in de kapel van van de Sinte Magdale leprozerij.

1580
Ter vergaederynghe vanden bailliu, burghmeesters ende raeden opden xxvijen
January XV C LXXX es by de zelve collegien gheraemt gheschict ende 
gheresolveert, vut consideratie vande teghenwoordighe dangereuse ende 
beroerighe tyden, dat men voordan, ende tot wederroupen gheen bier noch 
wyn tappen ofte venten en zal, nochte taverne houden, ten Spaignaertsdaele, 
byde magdaleene ende ten reepken46.

De locatie was bekend en blijkbaar was daar én het 
risico van samenscholing en bewuste gevaar van 
burgerlijke en/of religieuze ongehoorzaamheid

De orde van de H. Lazarus bestaat in allerlei vertakkingen en
afgescheiden vormen (kloosterlijke,  ridderlijke) sedert de kruistochten.

Oorspronkelijk opgericht in Jerusalem. Hier is sprake van een
ridderorde. Zie 14de eeuw. cf. supra. 

In de bronnen die we doornamen hebben we slechts 
een document dat een link vermoed met de orde (zie verder).

1588
Als Jacob VERSLYPE47 sterft dan is schuld van 12
jaar verachterde losrente (144 p. p..), van het
sterfhuis is er tien jaar verachterd verloop. (40 p.
p.), Franchoys DE WINTER moet nog erfelijke
rente  van zeven jaar (21 p. p..), Kaerle
SCHELVER acht jaar (41 p. p.), Jan BUEN staande
rente (4 p. p.), dezelfde 10 jaar (50 p. p.),
sterfhuis Thomas VAN RENYNGHE (landpacht 10
p. p.), Cornelis VAN SPERLAEKEN (land pacht
(180 p. p.) is geschrapt.

Lazarus’ opwekking in de aanwezigheid van Maria en Martha (Joh.
11: 38-54)

45 Aan de Schreve, 9de jaargang nr.3.
46 SAP 468 resoluties, 1v°.
47 Jacob VERSLYPE – VANDER SLYPE. Bovenaan prijkte al de naam Kaerle VERSLYPE. Stilaan 

wordt alles wel duidelijk.
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Er is van dat jaar ook een mooie rekening van de mensen die betaald (4 
mytten48) worden om aan de vissebanken te staan. Onder de verkochte waren:
hazen, konijnen, wilde hoenderen, vis, iserwerck, glazen, paeldinck, witte en 
droge haring. De visschebanken werden verhuurd door de Madaleene.

1600
Op een los blaadje is er een schuld vermeld van verkoop van bomen van voor 
de troebelen. Daar is een redelijke som mee gemoeid 197 p. 10 s. 
p.

1607
De rekening is opgemaakt door Franchoys HANCX en Franchoys VANDER 
DOENE

Renten

Jan VANDER SLYPE, losrente 12 p. p.
id.  6 p. p.
Christian MARKEY, losrente op 8 gemeten  6 p. p.
Pieter VANDEN PEIREBOOM, staande rente,
afgaande stadstresorier  8 p. p.
Pieter VAN DAMME, zv. Maillardus, erfelijke losrentebezet op het goed van 
Franchois DE WIJNTER  3 p. p.
van vorige rekening  3 p. p.
Jan VAN ZUUTKERCKE over de weduwe van Pieter VANDER STIGHELE vier jaar 
verloop 24 s. p.
Jan MERLANDT over sterfhuis Johannes DE HUTTERE over verschillende jaren 
losrente 107 p. p.
Samen 154 p. 4 s.

Pachten

1/5 van 7 door Loys MAKEBLYDE  9 p. p.
1 jaar huur poorthuis voor de cappelhove door Mahieu VERSCHEURE, het twee 
jaar van 5 56 p. p.
Jan VAN LOKEREN één jaar landspacht, het derde van zeven  8 p. p.
Maillardus VERBRUGGHE, een gemet zaailand, het zesde van zeven

 6 p. p.
St.-Jans kerk kerkmeester huis van de capelaen vijf maanden tot de laatste 
november 1607.  5 p. p.
Syphoriaen DE RAT voor de vijf vierendeel 12 p. p.

48 Het gulden - stuiver systeem werd nog aangevuld met een kleine pasmunt: de myte. In 
Vlaanderen rekende men 48 myten in een stuiver en in Brabant was dat 72 myten voor 
een stuiver. De myte werd in Brabant en Vlaanderen reeds geslagen van in de tweede helft
van de 14de eeuw. Het was een klein muntstukje in biljoen (zeer zwak zilver). In de 15de 
eeuw kwamen er ook dubbele myten en stukjes van 4 myten. Vanaf het einde der 16de 
eeuw werden ze in koper geslagen, maar toen waren ze nagenoeg vervangen door de 
korte met het hoofd van Karel V er op. De korte werd dan de eenheidsmunt voor het 
pasgeld. Hij had de waarde van 2 Vlaamse myten of 3 Brabantse myten. 
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Twee lijnnen zaailand aan Cornelis BEUWARE het derde jaar van vijftiende
 6 p. p.

Jehan REBAUT het laatste jaar van huur van hoekhuis van St.-Janscruyse half 
maart 1607 40 p. p.d.
Remyzen vande voorgaande rekening 20 p. p.
Geleyn LAMELIS ook hoekhuis49 40 p. p.
Francijne DUUCX een jaar tziekhuzeken teerste jaer  6 p. p.
Aaron KIECKEN, huishuur, eerste jaar 12 p. p.
Remyzen van vorige jaar  8 p. p. 

Ook hier de Madalene

Wed. Pieter DE CUPER, huishuur het tweede van vijf 11 p. p.
Remyzen van vorige jaar  5 p. 14 s. p.

49 In potlood bijgeschreven dat het dak werd gedekt met stro (zie verder).
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Izenbard MARTIN, huishuur en landspacht poorthuis en capellehof, tweede jaar
van vijf 43 p. p.
Touchain VARET remyzen 30 p. 10 s.
Jan KEERSBILCQ huur visschebanken  5 p. 6 s. 9 d.
Wed. LAUWERS DE HANE, huishuur  6 p. p.
Samen 329 p. 10 s. 9 d.

Taille van elst en bomen

Memorie. Geen inkomsten genoteerd.
Alles samen 493 p. 14 s. 9 d.

Betalingen, uitgaven: Ordinaire

Antheunes DE HAMEL, priester over eucharistievieringen 72 p. p.
Voogden over slot van de rekening 31 p. 18 s. 6 d.
Kapelaan Jan Izard vier maand dienst50 32 p. p.
Hij kreeg dan toch voor november  8 p. p.
Deken die de mis deed op Sinte Marie Magdaleene 20 s. 5 d. p.

De koster op die dienst 20 s. p.
De kinderen om te helpen zinghen in die dienst  8 s. p.
Samen 146 p. 6 s. 6 d.

Extraordinaire

Houten en andere zaken geleverd door Izenbart MARTIN om de werken aan de 
huizen en de kapel 38 p. p.
Guillaume DE FLESCH om de levering van gleischoven en wissen voor het dak 
van het huis van Gheleyn LAMELIS  7 p. 4 s. p.
Levering erde, plantsoenen ende kesten, metgaeders van hulpe van tplanten 
van boomkens ten cappelhove ende de leverijnghe van doornen tot hetzelve 
zoo oock van andere refectie51 te zynen huuze ghedaen  8 p. 2 s. p.
Levering van 132 gleischoven door Jan CORNETTE 17 p. 3 s. p.
Glaude DE GHEELE om de levering van latten, banderoen ende vlechtijnghe in 
het voornoemde huis 61 s. p.
Jan SCHERPEREEL herstelt de glazeveijnsters 50 s. p.
Mauris CHEYS voor grote en kleine nagels  3 p. 9 s. 6 d. p.
Nicolaas DE QUELLERIJE levering van letsen, crammen, sleutels en ander 
Jzerwerck  7 p. p.
Brandmeesters zijn vergoed voor de boete die men is opgelopen in het huis 
van LAMELIS omdat ze er geen ladder hebben gevonden52. 20 s. p.

50 In de marge opmerking rond het bedrag dat geregeld is door de Heer van Sint Bertinus en 
overgaat naar de rekening van de kerk van Sint Jan.

51 Herstellingen.
52 De ladder was een verplichting om de brand te kunnen bestrijden indien de toenmalige 

brandweer moest optreden. Er waren uitgebreide reglementen voor in verband met 
emmers, enz.
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Kaart uit Flandria Illustrata
Antonius Sanderus (1586-

1664) 

De aman  5 s. p.
Pieter FAULCQUET 
uit vorige rekening 
weggebleven 8 p. 6 
s. 6 d. p.

idem. Levering van 
hout 3 p. 13 
s. 6 d.

Fransois HANCX 
leverde bert53

22 s. p.
Geplakt in het huis 
van de kapelaan een 
zekere Jehan12 s. p.
Pieter GHYSEL 
leverde een ladder 
voor het huis van de 
kapelaan 3 p. p.
Gheleyn LAMELIS 
over de rueze int 
vermaenen van 
diversche persoonen 
en andere diensten 
de vooghden 

gheduerende deze rekenijnghe ghedaen 30 s. p.
Aaron KIEKEN over een oosvat54 by de brandmeesters hem gheordonneert te 
doen maken metgaeders zeker cleen refectie by hem ghedaen doen

20 s. p.
Wed. Pieter DECUPER voor oosvat en reparatie aan de vensters van haar huis

30 s. p.
Jan DE CUPER levert 50 iepen 30 p. p.
Jan DE MOL over het renden vande oude zetten vande ghevelde boomen55 

15 p. p.
Refectie aan het huis van Jan VANDER SLYPE (113 bert) 6 p. 15 s. p.
Aan het zelfde huis een dubbel plantsoen 5 s. p.
Aan de aman om een zeker bevel te doen 4 s. p.
Een glasvenster aan het comptoir vande cappelaen56 40 s. p.

53 Hout.
54 Oosvat: ozie is het water uit de dakgoot. Oosvat is bijgevolg het vat dat dit water opvangt.
55 Betekenis is onduidelijk.
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Jacques MELIS wordt een halve tonne bier betaald ten behouve van de 
jeghenwoordighe rekenijnghe.  -- 7 p. 10 s. p.
Jan VANDE GOESTEENE nieuwe belastingen 25 s. p.
Andries MAKEBLYDE stede acijnzen 15 s. p.
Andries SCHOONAERT oude belastingen 10 s. p.
Jan SCHOONARD ontvangt omme inwercken van dezelve57 3 s. p.
Voor het papier van deze rekening 8 s. p.
Voor de levering van brood voor deze rekening aan Pieter VANDE WALLE

36 s. p.
Voor de andere behouflickheden vlees, theire, boter ende wynckel, hout ende 
keersen 15 p. 8 s. p.
Pieter ELLIEUL voor het stellen van de rekening 4 p. p.
Mahieu VERSCHEURE haalde bomen van Dikkebus en een voer zand

5 p. p.
Samen 199 p. 2 s. 6 p. p.

Remyzen

Jan VAN ZUUTKERCKE is schuldig aan de wed. Pieter VANDER STICHELEN
24 s. p.

Jan MERLANDT is schuldig in reste van rente 95 p. p.
Samen 96 p. 4 penningen

Remyzen pachten en huishuur

Mahieu VERSCHEURE, pacht 32 p. 10 s. p.
Jehan REANT, rest huishuur 29 p. 16 s.
Aaron KIEKEN, huishuur  7 p. 16 s. p.
Wed. Pieter DE CUPE,  8 p. 14 s.
Izenbard MARTIN, huishuur en pacht van land 11 p. 10 s.
Tusen de voochden ende Jan VAN HEEDE is er nog een different memorie
Samen 90 p. 6 s. p.
Twee andere rekeningen met remyzen 531 p. 19 s.
Ontvangen 483 p 14 s. 9 d. p.
Dus meer uitgave dan ontvangst 48 p. 4 s. 3 p.
Getekend door Pieter VANDEN PEEREBOOM, Franchois HANCX, Cornelis PIEREN
en Jan VAN THUYNE

56 Comptoir: WNT. Het woord comptoir — eene afleiding van fra. compter — betekent 
oorspronkelijk het meubel — de tafel, de bank — waar een wisselaar of een koopman 
het geld op telt (narekent, uit- of of voortelt enz.) en waar hij het in wegsluiten kan 
(littré); vandaar in het Fransch en in het Engelsch (counter) de betekenis van 
toonbank. In het Nederlandsch is de vroegst voorkomende beteekenis die van een 
gesloten kist, kast of schrijn. Bij overdracht werd ook het vertrek(je) waar iemand zijn
kantoor — rekenbord of -bank, geldschrijn — (in) had, (zijn) kantoor genoemd, en 
daaruit zijn dan alle andere en verdere betekenissen gemakkelijk af te leiden. Hier 
wellicht kantoor, spreekkamer.

57 Om de belastingen in te schrijven??
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De Augustijnen hadden in Ieper nog heel wat noten op hun zang in de 18de eeuw.

1630
De rekening van dit jaar nemen we niet helemaal over en zoeken wat er 
wijzigt. De opstelling is dezelfde. De twee huizekens van de cruyce worden aan
de Augustijnen en Carmelieten gelaten als ze komen prediken (nog in 1632).

Ghuillames LE DOU krijgt voor 12 ponden voor het lood dat in de naelde vande
capelle aan vijf s. tpont (48 ponden lood) werd aangebracht58.

In deze rekening is ook een vorm van inventaris van de ornamenten die ze 
bewaren.. Een casule met witte stoffe ghemingelt met hemels blauwe ende 
ghepassementeert aultaer cleet met twee aultaer dwaelen ende een albe, een 
zijlveren kelck met een plateeelken ende lepelke van zijlver. Item een schelke 
weghende 164 p. Hanghende inde naelde van de capelle met strynghe 
quyspel, twee candelaeren met twee gordijnen59.

We leren tevens dat de zangmeester van St.-Bertinus Hubertus DE 
LAFONTAINE noemt. De kapelaaan van St.-Jan: Jan PETYT. Claeys BAELDE is 

58 Aangezien het in de lijst van de inkomsten staat: huishuur en landpacht is het een 
uitbetaling al is de tekst Ontfaen van Ghuillames LE DOU de somme van...

59 Kazuifel, altaarsdwalen, ampullen (kannetjes voor de lavabo, handenwassing) en zilveren 
kelk en de kwispel waaarmee de klok van 82 kg. (cf. supra) werd geluid...
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knecht.

De pastoor wordt betaald voor zijn devoir in het feest maar ook Daniël VAN 
ZANTVOORDE, jr. om de stoelen bij te halen voor de meihaelders en 
moeimakers (3 p. 12 s.)60.

Joeres VAN THUYNE (3 p. p.) en zijn knecht Claeys BAELDE (20 s.) hebben 
gewrocht aan de voorbereidingen.

Jan VANDE GOESTEENE wordt betaald voor de levering  van een lap zwarte 
stof van 5 ellen ende een vierendeel lywaert voor een belazerde vrauwe. Ze 
krijgt 50 fagooten hout 1630. In 1631 levert Willem LOOTEN die fagooten. 
Voor het de gley, het banderoen en de wissen werden Mahieu DE VROE en 
Pieter DE WERF vergoed. Adriaen SANSEN lever de glaeseveinsters en de 
nagels. Hij mocht ook de sloten vernieuwen die gebroken waren door de 
krankzinnige zoon van Jacob DE VROE. Zijn moeder krijgt 12 p. p. om die zoon
te assisteren.

Guillaeme LE DOU leverderde twee glaeseveinsters voor het huis van Mahieu 
COURTOIS. Hij mocht ook 6 nieuwe vensters leveren en de oude repareren. 
Het is niet vermeld waar dit moet gebeuren.

De teire van dat jaar is slechts 7 p. p.

Kaartje van Henri FRICX61 (1721) voor zeer interessant omdat hier de ligging duidelijk binnen de justitie
van Poperinge.

60 Meihaelders zijn wellicht de personen die het groen en bloemen hebben bijgehaald om de 
kapel te versieren, want het blijkt een viering te zijn die wat meer inhield gezien het 
herstel van de naelde (torentinne)? Hadden ze de mei er op gezet.

61 Eugene Henri FRICX (1644 – 1730) uitgever en boekverkoper in Brussel. Een van de beste 
cartografen van de 18de eeuw. Table des cartes des Pays Bas et des frontières de France, 
avec un recueil des plans des villes, sièges et batailles données entre les hauts alliés et la 
Franc, 37-43e was zijn eerste boek. 19 (of 23) mappen die de gehele Nederlanden 
omvatten.



De Madaleene capelle 26

1631
De taille van het hout in de Hagebaarthoek is verkocht aan Jan THEZE onder 
borgtocht van Charles LEURIN (memorie).

Jaques DE NAGHELAERE is op dat moment huurder van de visschebanken.

Daniël VAN ZANTVOORDE wordt 4 p. p. betaald voor het bier dat is gehaald 
voor de moeijmakers van de capelle.

De belazerde vrauwe krijgt een casacke van zwart lijnwaad en Pieter VAN 
RENYNGHE wordt ervoor betaald (4 p. p.). Er moeten er wellicht toch meer zijn
want ook Christiaen DE WINTER krijgt hetzelfde bedrag eveneens voor een 
dergelijk kledingstuk.

Myncken DEVROE krijgt 50 fagoten62 en die worden betaald aan Pieter JOORIS 
(vijf p. p.).

Dat jaar is er meer ontvangst van 104 p. 19 s. 5 d. – misschien is er dit jaar 
niet zoveel uitgegeven voor het maken van de rekening – zie vorig jaar.

Op de prent van Poperinge uit Flandria Illustrata is er geen toren van de kapel 
te zien alhoewel er getracht werd van ze allemaal erop te zetten.

62 Fagoot: afgeleid van het Oudfranse fagot en het Latijnse fasces, wat takkenbos of 
roedenbundel betekent.
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Uit Sanderus

1632
Jaques WIJTS, Jaques SCHEVEL en Jan VAN RENYNGHE, zv. Charles schepenen
van Poperinge en de handtekeningen van Jaecques MARSILLES, roost Jaques 
WIJTS, SCHEVELE en Jaecques FOLCQUE.

1636
11 november 1636 worden er maatregelen opgesteld tegen de pest63. 

1640
Op 20 november 1640 heeft Jaques BAERT meer ontvangst aan van 249 p. 6 s.
11 d..
Er zijn buitengewone uitgaven aan de vissebank, o. a. een keste (kist), 
kanteelken ende cortelyngh64 betaald door de rekenaers van de visbanken

63 SAP 468, 37-43. Uitgebreid en bekende afzondering, enz. Uitdrukkelijk omwille van de 
pest.

64 Aangezien het om kramen gaat hebben we hier wellicht te doen met stukken waarmee 
men de kramen opbouwde en die met uittanden, uitkepen, kerven, van kanteelingen 
voorzien zijn. De cortelijnghen daarentegen zullen dan dwarse stukken zijn, die gebruikt 
werden om de kortere stukken van het raamwerk samen te stellen.
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Mahieu COURTOIS verlengt de huur van huis en stallen tegen over het 
kapelhof omdat er niemand opdaagd na de hallegeboden65.
Balthazar CREPI verlengt 18 jaar huur in de pezelhoek.
Guille VALCKE, grave modo66 Ghilein VAN DAMME, huurt met belofte van te 
bekalken het gemet in de Edewaarthoek. 
Franchois BEUDAERT huurt de 5 vierendeel zaailand, terwijl Cornelis 
BEUDAERT de twee lijnnen zaailand voor een termijn van zeven jaar in pacht 
heeft onder borgtocht van Jan QUETSTROY.
Aan Jacob DE VROE wordt onder borgtocht van Jan DURÉ de drie gemeten gras
en zaailand van het capelhof verhuurt. Bij deze overeenkomst is bedongen dat 
Jacob zijn broer Mahieu DEVROE moet verzorgen en 25 gley aanbrengen om 
die te leggen telkens het tweede jaar van 3, 6 en 9.
In Reningelst betaalt Pieter LIEFOOGHE 14 p. 10 s. huur in de noordvierschare.
Op zijn pachtgoed is een huis bewoond door
een schamel vrauwe Naene SMEIJS (DEMEY).
Charles DE LE ZENNE is veroordeeld omdat hij
niet betaalde voor zijn huishuur, maar omwille
van zijn sobere gestadhede is er nog niet
betaald. Memorie.
Het tweede jaar van 18 jaar betaalt Pieter
BAES gehuwd met de wed. Jan VANDER
CLYTTE voor het hoek huis van Sint Janscruyce
aan de Ieperstraat 36 p. p.

Jan DE RECKEMAEKER betaalt voor het ander
huis in Sint Janscruyce 29 p. p.. Hij moet wel
het comptoir en het ondercamerken vrij
houden voor de paters carmelieten uit Ieper
als ze komen prediken. Hij huurde niet de
volle term. Het was het eerste van drie jaar.

Spaerskrtrl, vijwaterpot.

De visschebanken zijn gehuurd door Jaques DE NAGELAERE voor 10 p. p. Deze
notitie is pro memorie. Hij heeft dus niet betaald. De notitie die erop volgt 
noteert de huur aan Christiaen BEHARELLE met borgtocht van Jaques VANDE 
WYNCKEL. Ook enkel memorie.

Bij de ornamenten is er notitie van een spaersketel67 met quispel. Deze ketel 
werd gebruikt om de Asperges me te doen voor de mis. Deze ritus was 
oorspronkelijk een boete ritus en is na het Tweede Vaticaans Concilie 
vervangen door een herinnering aan het doopsel. Het gebruik is tegenwoordig 
eerder zeldzaam.

65 De aanplakkingen van die tijd.
66 Modo is in de plaats van. Het bijwoord Grave versterkt de inhoud. We denken dat VAN 

DAMME borgstaat voor VALCKE.
67 Ook spaespot, werd gebruikt als recipiënt voor het wijwater bij wijdingen, aan de 

doodskist, voor de vieringen.
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De kapelaan die er nu komt is Jean ROBERT (96 p. p.), E. H. Jean DE RUELLE 
celebreert 's zondags en in de week68 om 8 uur (24 p. p.).
Donaes VANHOVE levert een schellerync69 (30 s.).
Jean LAMBERT mag 300 tigghelen leveren voor het dak (17 p. 10 s. p.)
Aan Charlotte BLONDEE (belazerde vrouw) wordt 52 s. gegeven opdat ze zou 
vertrekken uit de jurisdictie.

Er wordt een kistje gemaakt beslegen met een ijzeren bodem om de papieren 
te bewaren van de kapel. Joos DEBRUYNE en de wed. Adriaen SANSEN zijn 
vergoed aan 24 p. p.

Tot cieraet van de 
kapel is er kalk 
geleverd door 
Jaques PIEREN. 
De visschebanken 
worden nog eens 
vernieuwd. Het 
handwerk is 
vergoed aan 
Guilles CAUDRON 
(12 p. 8 s.), Remy
LE BOUCQ (4 p. 
p.), Jaques VAN 
CAYSEELE (8 p. 
p.) en Mahieu 
VERZOO (30 s. 
p.).

Voor het 
schoonmaken van 
de kapel is 4 p. p. 

betaald aan Clays BAELDEN.

1643
De ondertekenaars zijn: Mattheus DESLIONS, J. WIJTS, Rodolf VANDER 
LEEUWEN, Robert BOUVE, G. WENIS, 

1646
Het proces van de baljuw tegen Mahieu DECOCK, reeuwer van de contagieuze 
ziekte brengt ons wat in verwarring. We zijn in de tijd van de schermerzone 
wat de besmettelijke ziekten betreft. Men mag ervan uitgaan dat de hoge 
zieken niet bepaald duidelijk gedefinieerd zijn. Lepra, de builenpest, de 

68 Of dit iedere dag is is   niet zo duidelijk in de lezing.
69 Belletje.



De Madaleene capelle 30

leproserie of pest s.s. De term belazerd is breed te interpreteren. We spreken 
vaker over de pest in die periode en hebben de Madaleene (te vaak?) 
gereserveerd voor een melaatsen kolonie waar het misschien af en toe niet 
uitsluitend mag toe beperkt worden.
In het proces dat we hier ter hand nemen gaat het over de behandeling van de
lijken van de pestlijders door de reeuuwers70. DECOCK mocht niet reeuwen 
buiten de jurisdictie. En dat deed hij wel in Nieuwkerke en andere plaatsen.

Een reeuwer moest zich laten licentiëren. Hier wordt hij ondervraagd over niet 
toegelaten praktijk. Hij mocht geen bezoek brengen bij Joossijne, de weduwe 
van Maillaerd VAN DAMME, op het moment dat ze bij Margriet BALLEWYNS 
verbleef.
Was hij niet in de keete bij Vincent ROENS, etende en drinkende toen ook de 
genoemde weduwe daar was. Hij was er ook samen met Antheunes VAN 
SEGGHERCAPPEL. Ze hebben er pertsen uit het hoppeveld van Pieter VANDE 
MARACHE getrokken. Hij sprak met haar en met haar pratende is hij 
vertrokken.

Hij verdedigt zich met de bewering dat alles was schoongemaakt. De aanklacht
houdt staande dat ze in haar zes weken was. Wat dat dan ook betekent71.
Hij wordt er van beschuldigd gaerne72 bewaard te hebben dat zij gesponnen 
had tijdens haar infectie.
In 1647 is de tweede tichtte73 genoteerd. 

70 Reewer: Iemand die in die tijd belast was met de verzorging en teraardebestelling van 
pestlijders. Als een huisgezin geheel uitstierf zou al het goed er van overgaan naar de 
reeuwer. Daarom gebeurde het wel dat de reewer middelen gebruikten om de gehele 
familie te doen sterven. Ze waren vaak verdacht en geklasseerd bij de heksen en 
konsoorten. Er gaan allerlei verhalen over wat ze gebruikten om zelf immuun te zijn tegen 
de pest en aanverwanten.

71 Of hij als reewer hier een belazerde frekwenteerde of als het om andere misdaden gaat 
kunnen we niet duidelijk eruit halen. Het document werd expliciet hier geklasseerd door de
oud-archivaris en het gaat over de reeuwer. In Biekorf 15de jrg., 1904, blz. 145 wordt er 
verduidelijkt dat men slechts na zes weken de witte baere mocht weghalen die het huis 
afsloot waar er pest was.

72 Gaerne: garen. WNT: Garen is een draad die wordt gemaakt door vezels te spinnen of met 
een spinproces voor filamentgaren. Garen kan worden gemaakt van verschillende typen 
vezels, bijvoorbeeld katoen, vlas, wol en synthetische vezels.

73 Ticht, betichten – aanklagen, beschuldigen
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Het gaat over de roers en snaphanen, wapens die hij in Reningelst verkocht 
aan de knapen  van de Heere van de prochie. Dit wapen heeft hij aan Cornelis 
SCHERRIER verkocht. Inderdaad hij lichtte het van de kinderen SCHERRIER en 
die hadden het uit de kerk van Onze Lieve Vrouw, de strabare feiten stapelen 
zich op want samen met Fransois QUETSTROY en Ghelein ROUVROY heeft hij 
ook koeien van vluchtende mensen in bewaerenisse genomen en ervan 
gheprofycteert butten de wete van de proprietarissen.
Daar staan op de enkweeste judicieele geen antwoorden. Als het dan om de 
precieze rechtsgrond gaat wordt hij gevraagd of hij met Joossijne samen heeft 
geleefd tijdens haar infectie.
Is hij ook niet geweest om het huis van Jan DE RECKEMAECKER te zuiveren.
Hij moet om zijn misdaad boeten. Hij moet God en justitie vergiffenis vragen 
en in de vanghenisse verpenitentien de castydynghe ende straffe.

We hebben niet alle details. We leren wel enkele details omtrent de 
rechtspraak en het
beroep van de reeuwer.
In dit proces worden
andere misdaden erbij
betrokken. We
herinneren ons een
ander proces waar het
over het gebruik van
urine, enz. gaat om te
reeuwen.. 

1650-1652
Masse kaart74 1729-1730

De oud-archivaris heeft door dit proces hier te klasseren aangegeven dat hij 
ook denkt dat pest en lepra als het om afzondering gaat niet zo gemakkelijk uit
elkaar te houden zijn. De beschuldigde heeft onder andere een rechtszaak te 
doorstaan omdat hij zich aan die afzondering niet hield.

74 De Masse-kaarten kwamen tot stand in 1729-1730, toen de Franse ingenieurs-geografen 
Claude en François Masse (vader en zoon) het grensgebied tussen de Frankrijk en de 
Zuidelijke Nederlanden (waaruit later België is ontstaan) in kaart brachten. Aanleiding voor
deze kartering was de oorlog over de Spaanse troonopvolging die tussen 1701 en 1713 in 
Europa woedde. Het conflict ging over de vraag wie recht had op de Spaanse troon, nadat 
de laatste telg kinderloos was gestorven. Frankrijk kwam geschonden uit deze strijd en 
verloor een deel van zijn territorium, onder andere in West-Vlaanderen. De nieuwe grens 
vertoonde een ingewikkeld patroon met enclaves langs de grens. Voor Frankrijk was dat 
het ‘excuus’ voor een kartering van de hele regio. De kartering begon vanaf 1724. Maar de
terreinopnames voor de kaartbladen van Ieper, Menen, Kortrijk, Wervik, Veurne, 
Nieuwpoort, Oostende gebeurden in 1729-1730. Oorspronkelijke schaal 1:28.800 (1 
duim=400 vadem).
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In de registers van deze periode zien we vaker het woord peste staan75.
Overdruk van een deel van het genoemde artikel uit Carzeele Journaal.

75 In een uitvoeriger artikel Carzeele Journaal XX, 67-83 Tumultus Flandriae gaan we in op de
tumultus Flandriae die hier door de pastoor in zijn overlijdensakten is vernoemd.
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Het tumult in Vlaanderen is een ontaard spelletje van vechtlustige lieden, die 
soms verpauperd zijn, besmettelijke ziekten mee hebben of meebrengen bij de
arme bevolking. De bevolking is uitgedund en arm. Ook in Poperinge zien we 
de mensen als bladeren van de bomen vallen. We nemen hier twee bladzijden 
door uit de registers van de overlijdens in de Sint Bertinus parochie 1638-
1648.

Auditeuren voor deze periode zijn: Jan VANDE GOESTEENE en Pieter BOUVE 
voor Nicolais OGIER als proost.
Als we alle gouverneurs proberen op te sommen dan moeten we nog Nicolaijs 
CAMBRAI, jr., Franchois BARVOEDT, Frans SCHERRIER, Christiaen LAUWYCK , 
Pieter BOUVE en Mahieu CALLIAU noemen.

Jan HOSDEY komt met gelden van het sterfhuis VERSLYPPE.
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Hier vernoemd men meer contagio, dissenderio, …..
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We notreren verder rond 1650

Willem DE RYCKE vergoedt om de goederen in de Pezelhoek, de drie 
vierendendeel in de Edewaarthoek worden vergoed door Jaques VAN 
RENYNGNHE, zv. Jan. De kinderen van Charles VANDENBROUCKE betalen voor 
het goed in de Hagebaarthoek.

Er wordt 24 s. betaald voor het hommelhof (1 lijnne) aan de Papestraat.
De 4 l. in de Hipshoek liggen ingesloten door Phillips MARSILLES, zuiden aan 
de Watoustraat. Ze lagen vaag, dus wellicht grotendeels niet gebruikt. maar er 
was een deel verhuurt aan de wed. Jacob DE MEERSEMAN.

Clays PYCK gebruikte het hommelhof tegenover de kapel. Zijn huur was ten 
einde in 1649. Maar hij gebruikte verder en ging bankroet. Hij betaalt toch nog
60 p. p. In de tekst schrijft men met groot debvoir. We veronderstellen dat ze 
het geld niet zo gemakkelijk hebben verkregen.
Robert LUCAS is de volgende pachter. Zijn betaling staat in memorie.

Frans GALLOYS gebruikt het zaailand (1 gemet) in de Pezelhoek.
Een gemet zaailand in de edewaarthoek is gebruikt door de Heer Cornelius 
DESCARPENTIJER kapelaan van Sint Jan (30 p. p. (1650-1652.)

Franchois BARVOEDT heeft voor zeven jaar de vijf vierendeel waarin 2 l. 35 r. 
Gemeen zijn met Jan QUETSTROY. Jan FOLCQUE, zv. Jan en zijn vriend nemen 
8 p. p. voor hun rekening.

Gras, hoppe en zaailand wordt gebruikt door Jan DE VROE  nog altijd omdat hij
zijn krankzinnige broer verzorgt staat de kost in memorie. Tot 1652 en dan 
wordt bij het afsterven van Barthelomeus DEVROE de pacht voor 5 jaar 
gegeven aan Antheunes LEMAHIEU.

In Reningelst gaat het verder met Pieter LIEFOOGHE.
In de Hagebaarthoek wordt de 1 lijnne 15 r. elstland gehuurd door Christiaen 
HENRY.

Charles LE ZENNE is nog altijd in memorie
Wed. Pieter BAES betaalt voor het hoekhuis in Sint Janscruyce en moet de 
Carmelieten verder huisvesten. Zoals Guilles VANDENBERGHE de Augustijnen 
moet herbergen

Jan BOUCKHOUTTE had een jaar pacht op de visschebanken. 1651 én 1652 
waren ze gebroken en niet gebruikt.

Jaqeus VANDE WYNCKEL had drie ijzeren ankers van de kapel in bewaring.

Naast alle kerkelijke ornamenten vorige jaren is in dit jaar ook vernoemd een 
houten lae bewaard bij Fransois PIEREN.
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De goddelijke diensten deen vergoed: Kapelaan DESCARPENTIJER (288 p. p.), 
Jan DESRUELLE kapelaan van St.-Bertinus (72 p. p.) en 108 p. p. als we het 
goef begrijpe voor de mis van de dinsdag gedurende drie jaar. + 18 p. p.
Voor Pieter BEAUCAMP als zangmeester. Pieter VAN LEEUWE 144 p. p. Als 
pensioen.
De knecht Fransois BAELDE krijgt 15 p. p. voor de was en tversieren 9 p. p.
De theire kost 13 p. 16 s. p.

Muziek 30 p. p.
Winkelwaren + was 11 p. 6 s.
Jaques LEROY 29 p. 13 s. p.

Wed. Adriaen SANSEN voor nagels en ijzerwerk  5 p. 6 s. p.
Jan PIJNSEELE verdekte 25 g. aan het huis van Fransois BAELDE
Adriaen KERTEBAETE voor latten en banderoen  4 p. p.
Augustijn MYLLE voor nagels 32 p. p.
Jaques DE COCQ voor het dekken  8 p. p.
Eustaes HERREMAN, metser 44 s. p.
Mattheus DE BACK, metser 40 s. p.
Thomas TAFIN gley, wissen en banderoen 14 p. 16 s. p.
Fransois VAN GEELE, vlechthout  7 p. 10 s. p.
Jaques LE ROY Nieuwe visschebanken 24 p. p.

Bij slote van de rekening vinden we die handtekeningen.

Steven MARTIN over tcalchieden ontrent de visschebanken 300 s. p.
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Pastoor van Sint Jan voor scherfbak76, pittemaker77 en zielmis78 voor 
Bartholomeus DEVROE79  9 p. p.
Piter BABELAERE over tplekken van een stuk land voor de kinderen van Jan 
QUETSTROY. 24 s. p.
Theire van de rekening 24 p. p. 
Er is een bedrag geschrapt erboven nl. 42 p. p. Het zou bijna het dubbel 
geweest zijn maar dat ging blijkbaar niet door.
Dit jaar hadden ze duidelijk meer betaald dan ontvangen.
Er moet 68 p. 3 s. 10 d. van vorig jaar overgedragen worden van gelden die 
pro memorie zijn genoteerd.

1656

Het goed in Reningelst wordt vermeld als ½ gemet met twee fruitbomen en 
enkele almkens80. Het is verhuurd aan Pieter DELMEIRE.

1658-1659

Renten

Jaques VAN RENIJNGHE, zv.
Jaecques en Anthonius MAHIEU
bieden de rekening aan de
proost Nicolays OGIER.

De rekening begint met ontvangst van verleden jaar 2 p. 5 s. p.

76 Doodskist. Het lijk is aanzien als de scherven van ons bestaan. De ziel huist in broze vaten.
77 Grafdelver.
78 Deel van de katholieke liturgie voor de overledenen. De eredienst van de schepper kan zijn

barmhartigheid bevorderen. Katholieke overtuiging in de heilsleer van de kerk. De 
eucharistieviering herhaalt het offer van Christus aan de Vader en de gelovige presenteert 
dit ten voordele van de ziel van overledene (zielemis).

79 Barthelomeus DEVROE was bevoorrechte persoon in de rekening wordt zijn familie 
geregeld vernoemd. De overlijdens van Sint Jan voor die periode zijn er niet.

80 Alm: olm.
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Ze worden gegeven door Jaecques VANRENYNGHE, zv. Mahieu en Pieter DE 
BERGH.
De discussie rond Jan HOSDEY begint hier. Hij ontkent dat hij de rente moet 
betalen. Hij verwachtte dat niet. De notities zijn niet duidelijk, enerzijds staat 
er memorie en er staat toch 18p. p.
De stad betaalt zijn rente van  8 p. p.
Huis op Sinte Janscruyce bleef onverhuurd door de passaige ende repassaige 
van de soldaten.
De drie vierendeel land in de Peselhoek blijven aan de wed. DERYCKE en Jan 
TORREELE 3 p. p.
Jacques VANRENYNGHE, zzv. Jan over de rente van de drie vierendeel uit de 
Edewaarthoek 6 p. p.
De kinderen van Charles VANDENBROUCKE in de Hagebaarthoek om een half 
gemet in de Hagebaarthoek het staat pro memorie. Het Lappestraetke ligt ten 
westen van dit veld. Als ze rentebrief in handen krijgen dan zullen ze moeten 
betalen.
1 lijnne hoppe in de Papestraat waar de kinderen van Jaques MAZEMAN 
moeten voor betalen. 24 s. p.
Petitiën81 van 1659 12 s. p.
Voor een ommegewaeide boom aan Jacob CHRISTIAEN 2 p. 14 s. p.

Landspacht

Jacob DE MEERSEMAN 4 l. 12 r. zaailand niet verpacht en niet verhuurt  mem.
Jacob COURTOIS de 2 gemeten 32 r. zijn door de troebelen niet gebruikt het 
laatste jaar. 20 p. p.

De hofplecke is dan verhuurt aan Frans LUPHOUT voor 3 jaar.
Memorie

Frans GALLOIS 1 gemet zaailand in de Peselhoek, laatste jaar
 3 p. p.

Coernelis DESCARPENTIJER, kapelaen van Sint Jan één gemet zaailand in de 
Edewaarthoek gebruikt door Pieter DE BERGH, zv. Pieter.
In de zelfde hoek vijf vierendeel zaailand gebruikt door Gilles DE ROODE, zv. 
Charles 10 p. p.
Pieter VERGRIETE 2 lijnnen 35 r.  4 p. p.
Claeys PYCK, salutate hospite82, en ze hebben niets kunnen ontvangen gezien 
zijn sobere gestaethede
Antheunes LE MAHIEU huurde 3 gemeten en half, gras, hoppe en zaailand.

16 p. p.

81 Aangezien het genoteerd wordt als ommeghehaeld veronderstellen we dat het het geld is 
uit de schaal of offerblok.

82 Om zijn gezondheid in het ziekenhuis?
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Pieter DELMAIRE huurt in Reningelst 6 vierendeel gras83  6 p. p.
Een lijnne 15 r. elstland in de Hagehbaerthoek 1656 de kinderen Jan HENRY 
(ontbloot door Christiaen ENTEN, nu teerste jaar groeiende voor BOUDRY.

Memorie
Pieter BAES het hoekhuis van Sint Janscruyce aan de Ieperstraat, het 6de jaar 
van 18 memorie van regeling via de proost.
Ook het ander huisje op Sinte Janscruyce is vermeld aan Meester Philibertus 
DE BIEVER Memorie
Frans BAELDEN huurde het huisje waar de Augustijnen logeerden als ze 
kwamen prediken 26 p. p.
De vissebanken zijn gehuurd door de weduwe Adam SCHEPMAN

 8 p. p.

Ornamenten

De ornamenten zijn dezelfde als vorige rekening.
Er is een aparte kist genoemd die naar Ieper bij Jan COUDRON was gevlucht 
onder de zorgen van Frans PIEREN (1653).

De overleden kapelaan staat in de memorie.
Voor de zondagen kreeg priester, Jaques DU VALLEE, kapelaan van Sint 
Bertinus 24 p. p.
Voor de dinsdagen was dit aan dezelfde priester84 36 p. p.
De zangmeester Jacques LOISELET werd vergoed 72 p. p.
De knecht Frans BAELDEN kreeg 5 p. p.

Voor de 
versiering, de 
mei en het 
strieuwyel85 
4 p. p.

De cappelrije 
van St. Jans 

83 Nu geen bomen vermeld.
84 De vergoeding was groter of omwille van het aantal diensten. Het kan, maar wellicht heeft 

het te maken met de kerk waarin de dienst wordt gepresteerd. We denken eerder dat het 
gaat om enerzijds zondag de plechtige dienst en de dinsdag de zg. Gelezen mis – zonder 
orgel en muziek in de week. 

85 Striewelen is stro strooien, dit deed feestelijk aan en gaf de indruk warmte bij te brengen.
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wordt pro memorie vernoemd en het is Heer en de Meester Jaecques CAMBRAY
die vergoed is.

Jan NACHTERGAELE en zekere dochters krijgen vergoeding om het versieren 
van het altaar en de theire 2 p. 5 s.
Jan CAMBRAY over tbeschinck aan de geestelicke en musicieren in de 
plechtigheden 8 p. p.
Andries MASSELIS voor het Patronesse feest (papier, nagels..)

2 p. 15 s. p.
Frans BAELDEN voor gley voor zijn huis 16 p. p.
Voor de timmerman die de veynsters aanbracht bij Frans 20 s.

1661
Samenvatting van bedragen: 
Augustijn JACOBSSONE als afgaande voogd resumeert:

J. B. VANDER KINDEREN 165 p. 16 s.
Jacques VAN MIDDELEN   20 p. p.
Jan RENTIER huishuur cappelhof   24 p. p.
Wed. Willem DE RYCKE
en de erfgenamen Jan TORELLE rente     3 p. p.

Hier begin het proces met Jacques HOSDEY naar aanleiding van o.a. overlijden 
van Jacob VERSLYPPE.
Jan RENTIER is genoteerd om het huis aan de Ieperstraat, om het kerkhof en 
het huis voor 5 jaar (aanvang half maart 1663).
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Jacques VANRENYNGHE, zv. Jan over drie vierendeel zeven roeden in de 
Edewaarthoek     7 p. p.
Kinderen Jor. Charles VANDENBROUCKE half gemet in de Hagebaarthoek pro 
memorie. Het was 49 jaar gebruikt door Ghilein DE BERGH maar de rendanten 
vonden geen bewijs.
Dee kinderen van Jacques MAHIEU voor het hommelhof aan de Papestraat zuid
aan de hondsgracht     24 s. p.
De omhaling bracht in 1662     18 s. 4 d. p.
Bomen verkocht voor de proost door Charles DE RUDDERE en Jan VERISER

Frans DE PUYDT en Jan RENTIER verkopen 13 popelieren. Het geld wordt 
overgebracht door Sieur Pieter DESCHILDER    115 p. 3 s. p.
Idem twee kleine popelieren via Sr. Pieter DE SCHILDER by der handt

     12 p. p.

Pachten

Jaques VAN MIDDELEN 4 l. 12 r.
Frans LUYPHOUT voordien Jacob COURTHOIS Hofstede en hommelhof 2 gem. 
32 r.
Pro memorie 1 gem. zaailand in
de Peselhoek vroeger gebruikt
door de wed. Frans GALLOIS. In
1661 vague ghelegen. Het wordt
de volgende vijf jaar
overgenomen door Joos
BARTHIER, zv. Joos.
Jan MARKEY heeft de huur van
zijn huis verlanghed86. De wed.
Pieter DE BERGH, zv. Ghileyn
moet 5 p. p. Zij protesteert als ze nog eens 5 p. p. moet betalen van 1657.
Guilles DE ROODE, zv. Charles 14 p. (verrekend) over 5 vierendeel zaailand, 
gehuurd voor 5 jaar vanaf 1663.

Clays RYCKAM gehuwd met de wed. Pieter VERGRIETE huurt de 2 l. 35 r. 
gemeen in 4 lijnnen met de kinderen van Jan QUETSTROY (nog 5 jaar) 4 p. p.

Het kerkhof, gras en zaailand sedert 1658 aan de wed. Antheunes LE MAHIEU. 
Jacob COURTHOYS nam het kerkhof voor een jaar (1661) aan 22 p. p. De 
weduwe nam de rest in pacht aan 15 p. p.

De 6 vierendeel gras in Reningelst worden genoteerd modo Adriaen DE VOS 
maar gebruikt door Pieter DELMAIRE. Er staan 8 iepen en 1 appelboom. De 
kersenboom is in particulier eigendom aan de kapel. Er zijn ook iepen geveld 
door een zekere Marcx VERMESCH uit Vlamertinge.

86 Verlengd.
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Een half gemet grasland is verhuurd aan Adriaen DEVOS voor 5 jaar vanaf 
1663. Hij moet zorgen voor herstelwerken.
.
Een lijnne 15 roeden elstland ontbloot in 1656 in de Hagebaarthoek en 
groeiende is voorheen uitgebaat door Vidua Christiaen Enten en Christian 
BOUDRY. De taille is verkocht om gekapt te wprden in 1663 aan Pieter 
MASSEAU (32 p. p.)

Wed. Pieter BAES omwille van de insolventie betaalt voor het hoekhuis aan de 
Ieperstraat 24 p. p. in plaats van 36 p. p. Andries BEKE zal drie ponden 
betalen en het huis herstellen.

Philibertus DE BIEVRE huurt het ander huisje op Sint Janscruyce (Op de 
borgtocht van Jaques STEVEN sr. voor 3 jaar.) 18 p. p.
Refectie aan zijn huis, gley, enz. 3 p. 14 s.p

Zangmeester Jacobus SOYSELET van St.-Bertinus had pensioen, lees wedde. 
En dat was toch 72 p. p. De knecht Frans BAELDE vppr de gewone zaken en 
ook voor de refectie aan zijn huis. En gebruikelijk ook voor die aan zijn huis 
hebben gewerkt: hier aan Jan RENTIER 13 p. 2 s. p.

Pareren en versieren 
betaald aan Jaeques 
STEVEN, sr. 3 p. p. 

Aan de gheestelicken 
ende musiecijns in 
dienst (9 p. p.)  aan 
Marcqos WERT van 

Vlissijnghen over de theire van tkuyschen reinighen voor het feest
3 p. p.

De nota hieraan toegvoegd is duidelijk transeat. Het mag
passeren maar de volgende keer laten we het eruit!
Donaes VANHOVE is betaald voor een koord van de klok 

3 p. 10 s. p.
Jean Baptist MERLE en Louijs BOLLAERT als schepenen
die de venditie van bomen regelen

3 p. p.
Jacques VANDEVOORDE is langs geweest van 10 tot 12
april als belaserd en is geldelijk ondersteund 14 s. p.
Zijn zwarte casacke is gemaakt uit 5 ellen lijnwaert, geleverd door Jaques 
VANDE WYNCKEL 3 p.p
Joos LOYS moet  dat kledingstuk maken voor 10 s. p.
De clape87 wordt gemaakt door Andries GOUDENAERE 12 s. p.

87 Clape, klepper, de klepper waarmee leprapatiënten hun komst aankondigden om 
aalmoezen op te halen, de ratelaar, die met een klepper loopt..



De Madaleene capelle 43

Een kist voor tmaeken van een coutse voor de belaserde persoon betaald aan 
Pieter DE SCHRIJVER 3 p. 3 s. p.
Jooris HORNAERT voor vier banken voor in de kapel 6 p. p.

Clays CREPY voor een nieuwen hanghel 
aan de spaespot88 8 s. p.
Jaques VANDE WYNCKEL voor 3 ½ elle 
barre89 om onder de dwaele te legghen op
het aultaer   16 s. p.
Meester Frans HAMILTON vijsenteert 
VANDEVOORDE en stelt dat hy hem niet 
meer besmet  en vindt van syn lazerie90

48 s. p.
De kinderen van Jan RENTIER hebben 
twee uilen gevangen in de kapel en 
krijgen 9 s. p.
Voor een paar schoen voor de lazarus 
betaald aan Charles DE RUDDER

5 p. p.
Jaques VANDEWYNCKEL levert een paar 
kousen 50 s. p.
Hij levert ook 5 ellen rauw lijnwaert voor 

het maken van een bed. 3 p. 15 s. p.
De wed. Christiaen ZANNEKIN levert een stoppen baele91 32 s. p.
Frans en Mattheus capelle hebben gevrocht aan het huis van Jan RENTIER en 
brengen twee rekeningetjes 83 p. 6 s. p.
7000 brycken voor de kapel betaald aan Joos PIJL 95 p. 6 s. p.
De nagels komen van Augustijn MILLE 17 s. p.

Gillis DE ROODE mag gley leveren en de bakstenen worden gebruikt aan het 
huis van Jan RENTIER 14 p. p.
De ontvanger wordt voldaan en het schrijven betaald met de theire. Pro 
memorie en 12 p. p.

Bemerk de omslachtige pennetrek bij het handteken van Gillis DE ROODE. Zou 
interessant zijn na te gaan of hij dat iedere keer deed…

De kopie is genomen van het slot van die rekening 1661 geklasseerd in SAP 491.

88 Zie voetnoot 47 en tekst.
89 Bar: koud, kil. Misschien bedoelt men een staaf, een baare, het WNT kent dit enkel in die 

zin voor een staaf goud of zilver. Dat zal het hier wel niet geweest zijn. De lengte is 3,5 x 
69 cm. = 2, 41 m. Dat is dus de lengte van het altaar. Misschien was het een stel in de zin 
van de lijkbaar?

90 Op 15 augustus 1662, dus sedert april 1662 en.. al genezen verklaard?
91 Stoppen baele: Stoppe is oorspronkelijk de afval van het hekelen van vlas. Zo’n stop kon 

worden gebruikt om een gat te stoppen. Het werd gemengd met andere droge vruchten 
wellicht in een zak (een bael, een grote zak, bv. om hop geperst te bewaren). Nu zouden 
schrijven een matras.
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Losse bladen

Er is op een los blaadje 
een verzameling van wat 
Ferdinand VAN 
RENYNGHE betaalde met 
allemaal bekende namen 
en wellicht heel wat 
aanvullingen die in de 
rekening in memorie zijn 
vernoemd.

Een tweede losse 
rekening vat samen wat 
Jaeques VANDE 
WYNCKEL, Ferdinand VAN
RENIJNGHE en Gillis DE 
ROODE, zv. Charles te 
goed hebben.

Augustijn JACOBSSOONE als aghaende vooght 164 p. 14 s.
Jan RENTIER, huishuur (refectie) 24 p. p.
Willem DE RYCKE en de erf. THORELLE 3 p. p.
Jaeques VAN RENYNGHE, zv. Jan, rente 6 p. p.
Kinderen Jaeques MAEZEMAN 24 s. p.

Huishuur en landspacht

Jaeques VAN MIDDELEN 10 p. p.
Frans LUYPHOUT, landpacht 24 p. p.
Wed. Pieter DE BERGH, modo J. MARKEY, via kapelaan St.-Jan, gesteld op zijn 
rekening 5 p. p.
DE ROODE en RYCKAM, geschrapt reeds vermeld.
Wed. Antheunes LE MAHIEU, cappelhof lanspacht 37 p. p.

DELMAIRE modo Adriaen 
DEVOS 6 p. p.
Wed. Pieter BAES

24 p. p.

Uit die notas zijn heel wat 
randverschijnselen te constateren. Bovenaan vind je zeer duidelijk vaak een 
kruisje. De notitie WYNCKEL in de mage duidt op de behandeling door VANDE 
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WYNCKEL. Gepasseert in remysen92 anno 1662. Op een of andere manier is dit 
opnieuw in behandeling. De betrokkene werd teruggegeven of herzien.
Frans BAELDE 26 p. p.
Maeyke BOEFS (BOEVE) 8 p. p.

1662

Losse brieven

Deze gevens werden verzameld uit de losse brieven. De vorige rekeningen 
noteerden al gegevens hiervan.

Jaecques VAN RENYNGHE, zv. Jan, x Francynke LIEBAERT onterven en Jan VAN
THUYNE erft drie vierendeel 3 roeden meers en zaailand in de Edewaarthoek. 
Hierop ligt een rente aan de Magdaleene cappele op. Dit goed is bewoond door 
Mahieu HAEZEBROEK. 
Jaecques VANDE WYNCKEL, Bertholomeus LE ROY en Jorris RAMAULT, zv. 
Christiaen voogden van de Madeleene verkopen de taille van 1 gem. 15 roeden
bos in de Haeghebaert aan Pieter MASSEAU voor 31 p. p.
Ze verhuren ook 2 l. 30 r. in de Edewaarthoek, gemene met de kinderen van 
Jan QUETSTROY voor 5 jaar.
Vijf vierendel zaailand in de Edewaarthoek laatst gebruik door Gilles DE 
ROODE, zv. Chaerles zijn gebleven voor vijf jaar.
Jan RENTIER huurt het huis staande op het cappelhof (5 l. 25 r) met het 
kerkhof. Hij huurt het voor 5 jaar en er is uitdrukkelijk vermelding van het  
consent van de proost Nicolaas OGIER. De oostkamer moet hij laten voor de 
refusie voor de belaserde93 als er zijn.

Ook Frans BAELDEN verlengt zijn huur.

92 WNT Remyse 1) sluit via fr. Remise aan bij fr. Remettre uitstellen; de bet. 2 en 3) bij fr. 
Remettre overhandigen, overboeken. 7) bij fr. Remettre kwijtschelden; de bet. 8) bij fr.
Remettre opnieuw plaatsen.

93 Belaserde: leproos, lepralijder.
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De visschebanken zijn weer voor drie jaar aan Frans VERSCHAVE. De wed. van
Pieter BAES en Frans BAELDE verlengen eveneens de huur van het huis waar 
ze dan woont. Deze laatste beloven van behoorlijke refectie te doen en huren 

voor drie ponden 
groten Vlaams het 
jaar 1663.
In dit jaar hebben 
we ook de eerste 
kopie van een 
lazarie biljet. 
Jaecques 
VANDEVOORDE uit
Poperinge is 
besmet metten 
euele van lazarie 
voor twee jaar. Het
biljet is getekend 7
april 1662 de 
docteuren zijn 

SPANNUT en Fransois HAMILTON (chirurgin). Op de ommezijde is het 
doopbewijs van Jacobus VANDE VOORDE.
Wat opvallend is in deze vondst is dat 15 augustus erna de zieke is genezen 
verklaard. Het blijkt dus dat hij zich twee jaar ervoor heeft uitgegeven als 
zoals de letterlijke tekst van het biljet het zegt. Bedoelt men vals uitgegeven. 
Het is bij deze niet uit te maken.
Wat we wel leren is dat de Madaleene hier onder de naam hovfe van hooghe 
syeken buyten Ipre wordt genoemd. Althans daar heeft de archivaris eertijds 
deze biljetten geklasseerd.
Jaecques VANDE WYNCKEL heeft alle vertrouwen van de proost Nicolays OGIER
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We lezen het consent van de proost en hierin hebben we een bewijs van het 
wederzijds frekwenteren94.

.

Losrenten

Affaire VERSLYPPE – Jaques HOSDEY, pro memorie
Stad 8 p.
Jan RENTIER met gebruikd oor de Augustijnen, St.-Janscruyse. 24 p. p.
ook 5 l. 25 r. kerkhof en land gemeten door Michiel VANDE ZANDE, pro 
memorie.
Drie vierendeel land in Pezelhoek aan de wed. DE RYCKE en erfgenamen Jan 
THORELLE 3 p. p.
Jaques VAN RENYNGHE, modo Jooris VAN THUYNE 6 p. p.
Kinderen van Charles VANDEN BROUCKE bezet op half gemet Hagebaarthoek,  
pro memorie 
Jaeques MAZEMAN, een lijn hoppeveld in de Papestraat 24 s. p.
Omhaling 40 s. 9 d. p.

Lanspachten

In de Hipshoek 4 l. 12 r. gehuurd door Jaeques VAN MIDDELEN 10 p. p.

Twee gemeten 32 roeden hoeve en hoppe tegenover het kapelhof aan Frans 
LUYPHOUT 23 p. p.
Joos BARTHIER, zv. Joos 1 gemet zaailand in de Pezelhoek. Het lag wat vaag 
en was voordien aan Frans GALOYS 5 p. p.
1 gemet zaailand in de Edewaarthoek de weduwe Pieter DE BERGH, modo Jan 
MARKEY 5 p. p.
In de marge een regeling waarin Jaecques PROVENTIER zou ontvangen hebben
en doorgegeven aan Jaeques LOYSELET, die we kennen als zangmeester.
Gillis DE ROODE, zv. Charles 5 vierendeel zaailand in de Edewaarthoek 
verlengd voor 5 jaar

14 p. p.
Clays RYCKAM, gehuwd met de weduwe van Pieter VERGRIETE 2 l. 35 r. in de 
Edewaarthoek eveneens 5 jaar verlengd 4 p. p.
Jacob CORTHOYS huurt kerkhof en 6 l. 25 r. voor 22 p. p.
Ook RENTIER is in deze regeling betrokken omwille van het kerkhof.
De weduwe Antheunes MAHIEU huurt 3 ¼ gemet uit het voorgaande 5 lijnnen 
25 roeden zaailand. 15 p. p.
Pieter DELMAIRE, modo Adriaen DEVOS over het zesde van zes vierendeel met
appel- en kersenboom 6 p. p.
De gevelde iepen door VERMESCH, pro memorie.
Adriaen DEVOS huurt half gemet gras, pro memorie.
Het hoekhuis in Sint Jan zal volgens de marge worden hersteld worden door 
Andries BEKE. De andere woning wordt op borgtocht van Jaques STEVEN, sr. 
Gehuurd door Philibertus DE BIEVRE. 36 p. 10 s. p.
Refugie van de Augustijnen aan Frans BAELDE en terug 5 jaar 26 p. p.
Mayken BOEUFS opnieuw de vischschebancken (sic) 8 p. p.

94 Bezoeken.
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Ornamenten

Alle reeds genoemde voorwerpen in vorige rekeningen worden nog eens 
opgelijst.

Betalingen tgo ontvangsten

Heer ende meester Jan FOBERT van de kerk van St.-Jan over vier jaar dienst
96 p. p.

Jaques LOYSELET, kapelaan van St.-Bertinus over tcelebreren van de 
zondagsmisse in Sint Bertinus 24 p. p. en 
nog eens voor de dinsdagmis 36 p. p.

Antheunes 
BOUCHIERE is nu 
zangmeester

72 p. p.
Frans BAELDE, 
knecht

5 p. p.
en zoals gebruikelijk voor de feestversiering95 en nog eens de 26 p. 10 s. voor 
de refectie aan zijn huis.
Voor refectie aan zijn Jan RENTIER 21 p. 3 s.
Omdat de lazarus een kamer had in zijn huis is er 6 p. p. vergoed.
LUYPHOUT krijgt voor de refectie 19 p. 5 s. p.
Michiel VANDE ZANDE heeft het kerkhof opgemeten
Jacques VANDE WYNCKEL wordt betaald voor het altaarkleed uit vlassen 
lijnwaad 3 ellen 2 p. 17 s. p.
De kinderen van Jan RENTIER vangen een uil  4 s. p.

Twee schamel kinderen krijgen 
om het draeghen en haelen van 
de claverchyne96

 4 s. p.
De zanghers ende musijchijnen

 8 p. p.
Nicole DE VOS leverde een riem om de bel aan te hangen  1 p. 16 s. p.
Adriaen SANSEN levert gordijnen, brengt een nieuw slot aan en herstelt 

tschapraeijken met crammen en letsen
 4 p. p.

Jaeques LEROY maakt dat kastje en 
levert bert voor tplanckiet voor het 
altaar.

14 p. 6 s. p.
Augustijn MYLE leverde 2 
glaeseweynsters en de nagels voor 
Frans BAELDE

 3 p. 13 s. p.

95 Strietwiet, zal hier wel striewelen zijn.
96 Claversyne, zie voetnoot 98.
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Christiaen ELLIEUL mag schilderen aan het altaarkleed (houten?) en de 
bankjes en wordt betaald

20 p. p.
De bankjes zijn gemaakt door Michiel MAES  7 p. 10 s. p.

Jan WANTEN, Jan MAERTEN en Michiel RONDEEL in accouschap 16 s. p.

Het proces met HOSDEY kost  3 p. 15 s. p. en de 
getuigen krijgen 16 s.

1663

Losse brieven

12 december 1663
Antheun SAEVEL, zv. Gilles huurt aan 
Philibertus DE BIEVRE het huis 
eigendom van de Marije 
Madleenecappele. Het huis staat aan 
de oostzijde van Sint Janscruysse.
En wordt gehuurd aan 26 p. p. per 
jaar.

Frans BAELDE97 huurt verder van 
1663-1668 en van 1663-1666 worden de visschebanken terug verhuurd aan 

Fransois VOS.

Soms is het lang 
roepen voor het 
verkocht is en het is 
dan ook vernoemd 
zoals de huur aan Claijs

RYCKAM.

De vijf vierendeel in de edewaarthoek worden verhuurd aan Gilles DE ROODE, 
zv. Charles voor 14 ponden parisis en 6 schellijnghen godspenning. De 
aaapalers zijn oost Gilles VANDER FOSSE, zuid de erfgenamen Jan DE BERGH, 
west de kerkegoederen van Sint Jan en noord de kinderen van Jan HEURY.

97 Frans BAELDEN is ook roeper 1665 bij de huur door Jaecques VAN MIDDELEN.
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Jacob CORTHOIS pacht en betaalt 22 p. p. De tekst is geschrapt en wellicht is 
de bijgevoegde tekst hetgeen uiteindelijk is betaald 12 p. p.

Losrenten

Zijn vermeld als gebruikelijk VERSLYPE, Jan RENTIER, Willen DE RYCKE, Jooris 
VANTHUYNE, kinderen Charles VANDENBROUCKE, hoppe in de Papestraat.

Landpacht

Jaques VAN MIDDELEN (Hipshoek), Franchois LUPHOUT hoeve en hoppe voor 
het cappelhof (54 p. p.), Joos BARTHIER (Pezelhoek voor de wed. Frans 
GALOIS, Jan MARKEY (1 gemet zaailand, Edewaarthoek)
Er is een nota waarbij Jaques PROVENTIER in 1657 dit laatste 1 gemet 
zaailand als vaag had aangegeven en nu restitutie doet via de Heer (pastoor?) 
LOISELET.
Gilles DE ROODE, zv. Charles (Edewaarthoek, 7 vierendeel zaailand, 14 p. p., 5
jaar), Clays RYCKAM (x wed. Pieter VERGIETE, zaailand, Edewaarthoek, 2 l. 55
r., 11 p. p., 1 ste van 5 jaren), Wed. Antheunes MAHIEU (5 l. 25 r., 15 p. p., 4 
jaar), Pieter DELMEIRE, modo Adriaen DE VOS (+ 8 opgaande bomen, een 
appelbom en een kerseboom, Reningelst, separatie met Marcx VERMERSCH, 
c.u. Vlamertinge in onderzoek), in de Hagebaarthoek is elstland ontbloot, Wed.
Pieter BAES (hoekhui s Sint Janscruyce tot half maart 1663, tot 1664 moet de 

pacht niet betalen omdat ze 
de dwersweghe heeft doen 
maken en de oven met de 
vierstede, 31 p. 10 s. p. , 
Anthone SAVEL (volgt als 
huurder 3 jaar), Franchois 
BAELDEN (ander huisje, 
refugie98 paters Augustijnen, 
26 p. p., verlengd 5 jaar), 

visschebancken (Mayke BOEUFS, 8 p. p.), bomen (276 p. 13 s. p.).

Ornamenten

Kazuifel, albe, koffer enz. berusten bij de kapelaan van Sint Jan.
Klokje, spaespot, 2 gordijnen, altaar en altaarkleed van 1663 liggen in de 
kapel.

Onkosten

Jacob VANDEWYNCKEL (kosten 131 p. 3 s. 6 d.), Z. H. Jan FOBERT (kerk. 
dienst 96 p. p.), E. H. kapelaan LOYSELET uit Sint Bertinus (zondag en dinsdag
mis in Sint Bertinus 24 p. p. + 36 p. p.), Antheunes BOUCHIERE (zangmeester 
van Sint Bertinus, 72 p. p.), knecht Frans BAELDEN (5 p. p., reinigen, mei ende
strietwiet 4 p. p.), Franchois LUPHOUT (gley, 13 p. 10 s. p. refectie hoekhuis 
van Sint Jan, andere refectie 17 p. 3 s. p. aan zijn huis), Anthoine SCHAVEL 
(refectie aan zijn huis in Sint Janscruyce, 3 p. 18 s. p.), Zang bij het feest (8 p.

98 Refugie: Toevlucht, ook: verblijf. 
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p.), bert99 aan het huis van Joris RAMAUT (12 p. 4 s. p.), Jaques HENTINE 
(aarde om de oven te herstellen in huisje op Sint Jans cruyce, 4 stuivers per 
voer, 3 p. 4 s. p.), Wed. Nicolays MERLEVEDE (voor tmaeken van een secret in 
het huis RAMAUT), Schrijven en theire (12 p. p.)

1664-1667

Dramatis personae: Jan BAERT, Jan VANDE WYNCKEL, Daneel of Barholomeus 
LEROY, DEVOS

Losse brieven

De voogden van Sinte Marie Magdaleene capelle beheren zuid aan de 
Ieperstraat een hoekhuis. Het is laatst gebruikt door de weduwe Pieter BAES. 
Op dat moment zijn de voogden Fransois PIEREN, Jacob CHRISIAEN en 
Bartholomeus LE ROY. De nieuwe huurder voor 5 jaar is Jooris RAMAUT

In de Hipshoek verhuren ze 4 l. 12 r. Het ligt zuid aan de Watoestraat en oost 
aan de meulenwal. De huurder noemt Jaecques VAN MIDDELEN.

In de renten komen dezelfde namen voor.
Voor de 4 lijnnen 12 roeden herkennen we Jaques VAN MIDDELEN.

99 Planken.
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Ornamenten

Kazuifel, .. koffer, zie voorg.
Klok, spaespot, vier banken.

Onkosten

Joannes FOBERT, kapelaan van Sint Jans voor eucharistievieringen - in de 
marge staat wekelijks iedere vrijdag in de kapel blijkbaar aanvullend 8 p. 
groten (pensioen 384 p. p.). Tussen de notas staat ook dat de kelk zal verkocht
worden als dat wordt geroyeert100.
E. H. LOYSELET (96 p. p.), zangmeester BOUCHIERE (216 p. p. !!!), Frans 
BAELDEN (mooimaken,.. samen 18 p. p.), de muziek (24 p. p.), balk en ander 
hout voor de kapel aan Danel LEROY (28 p. 18 s. p.), Pieter BAILLAERT 
(dekken huizen van St.-Jans cruyce, wissen, 10 p. 10 s. p.), Adriaen SANSSEN 

(ankers, haynaghels, yserwerck,
10 p. 18 s. p.), Matheus 
CAPELLE voor de muren en het 
dack, betaling knapen (52 p. 15 
s. p. + 9 p. p.), François 
LUPHOUT ( herstel eigen 
woonhuis, 27 p. p.), Jaspar 
BILLIAU (dakwerk), Augustijn 
MILLE (glaseveynster 107 s. p.), 
wissen 12 p. 15 s. p., Jean 

100Royeeren: schrappen.
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Baptist CLAEYSSOONE, wijlen zijn vader, procureur in Gent ivm HOSDEY (p. 12
s. p.), advocaat DE RUDDER (6 p. p.), Jaques VERBRIGGHE (refectie 22 p. p.), 
huisvrouw Andries DE PUYDT, recht van visitatie als belazerde, clape en 
schotel(2 p. 8 s. p. + 2 p. 4 s.p), overslove, 3 ellen zwart lijnwaad (1 p. 11 s. 
p.), WYNCKEL (235 bakstenen, 2 p. 10 s. p.), Maillaert LEROY, levering van 
cleenbier voor  de werklieden, Jacob VANDAMME vervoer van bakstenen, 
Andries BAREN voor het vangen van uilen (samen 2 p. 15 s. p.), Pieter 
BAILLAERT (dekken en wissen, 12 p. 15 s. p.), Jan VANDAMME, nagels, tegels 
en latten (4 p. 7 s. p.), handboekje, port van brief naar Gent, casacke voor Jan
DUREY, belazerde, clape (4 p.
14 s.p)
De claverrijne101 werd van
Poperinge naar de kapel
gebracht voor 1 p. p., papier,
schrijven (36 p. p.), Gillis DE
RODE, 101 gley (14 p. p.), E.
H. LOYSELET zondagsmissen in
St.-Bertinus (60 p. p.), Michiel
VANDE ZANDE, landmate van
kapelhof en Frans LUYPHOUT
(4 p. 16 s. p.),  

Ontvangst

Er wordt een
uitzonderlijke
ontvangst genoteerd
van 10 p. groten
Vlaams van de proost
Nicolays OGIER (120 p.
p.). VANDE WYNCKEL
heeft kalk en mortel
verkocht dat overbleef
na de refectie (41 p.
p.), voor de wagen van
de processie is een
populier verkocht (20
p. p.).

Einde van de rekening 1664-
1667.

101 Claverrijne, zal misschien een WNT klavecimbel zijn. —, znw. vr. en onz.; in oudere 
vormen en schrijfwijzen: clavisymbal, -cimbel; clavesymbale (-cimbel, -sumbel, -simpel), -
cingel (-singel), , ontleend aan ital. clavicembalo, of onmiddellijk aan mlat. clavicymbalum,
de naam van een thans practisch verouderd muziekinstrument. De naam betekent: een 
cimbaal, een liggenden, met metalen snaren bespannen klankbodem, welke door middel 
van toetsen, mlat. claves, wordt bespeeld; ”een soort van liggende Harp, wier snaren door 
… springers (dit,  of ”pennen” is de technische benaming) geroerd werden.
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1665

Losse brieven

In het zelfde jaar wordt de behuisde hofstede 4 
l. 99 r. vermeld die zuid aan de Ieperstraat ligt 
in de Edewaarthoek. Na veele en lange roupen 
ghebleven op Fransois LUYPHOUT. 

We vinden hier een biljet van Jan DORRE die genezen verklaard werd 13 
november 1665 door dezelfde docter ende chirurgijn.

Losrenten

Voor het proces met HOSDEY is 36 p. p. betaald.
Pieter BORTIER is gebruiker van de goederen en betaald 117p. p.
RENTIER huurt verder het kerkhof en huis voor 5 jaar.
Cathelyne, dv. Willem DE RYCKE + fam. THORELLE zijn verder gebruiker inde 

Pezelhoek.
Jaques VAN 
RENYNGHE, zv. Jan, 
modo Jooris 
VANTHUYNE vergoeden
voor de goederen in de
Edewaarthoek.
Jan MAZEMAN, zv. 
Jaques huurt verder.
De omhaling brengt 

66 p. 39 s. p.
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1666

Losse brieven

Onder Jacques VANDE WYNCKEL, Jaecques VAN RENYNGHE en Jaecques 
TRYSSESOONE als voogden wordt er voor vijf jaar verhuurd aan Frans 
BAELDEN.
Hij moet instaan voor de borg en onderhouden plack ende staeke, dosyde 

nederwaert midtsgaderd 
de glasveisters zonder 
afslach102 van pacht.
De verhuur is gebleven 
op Jaeques VERBRIGGHE
voor 30 p. 10 s. 
parisis/jaar Getekend in 

de herberg van de pelicaen. Voor hem is Charles DEL ZEUNE borge voor het 
jaar 1666. Baptist VANDER KINDEREN de aman is aan huis geweest bij 
VEBRIGGHE. En uiteindelijk anno 1670 wordt VERBRIGGHE aangeklaagd 
omdat hij niet betaald.
Er is in die periode een proces met Jaecques HOSDEY die naar de raad van 
Vlaanderen is gegaan103.

102 Plaeck en staeck: vakwerk. Osydrop: het water dat uit de goot drupt en waarover werd 
overeengekomen of het wel mocht op de grond van de gebuur wegvloeien of opgevangen 
worden.

103 We lezen in SAPpig 2008, 7-11 over het proces van Genova WANTEN – Jacobus VERSLYPE
en Jan HOSDEY dat inderdaad naar Gent is gegaan.
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Hierboven het slot van de rekening 1665. In SAP 491 gemerkt 1663. Die opzoekingen 
doet naar de previeze datumm doet er goed aan de documenten oordeelkundig door 
te nemen. De notities hebben de volgorde gevolgd van het geklasseerde materiaal. 
We twijfelen hier weer aan de voornaam van LEROY, verder is vermeld Jacob 
CHRISTIAEN’s marcq, Jan BAERT, DE MOL.

1667
Jan QUETSTROY onder borgtocht van Mahieu HAESBROUCK betaalt 96 p. p. voor de 
goederen nagemeten door Richard CAMBRAY (1664) in de Edewaarthoek, zuid aan de 
Ieperstraat, eerste betaling baefmesse 1669. 
(Mattheus) CAPELLE, goederen in Pezelhoek lagen vaag.
Jan MARKEY gebruikte een gemet zaailand in de Edewaarhoek.
Gilles DE ROODE, zv. Charles  vijf vierendeel zaailand in de de Edewaarthoek (10 p. 
10 s. p.).
Clays RYCKAM 2 l. 35 r. zaailand zelfde hoek, gemeen in 4 lijnnen met de kinderen 
van Jan QUETSTROY (11 p. p.), daarop verhuurt aan Carel VAN RENYNGHE, zv. 
Mahieu voor 5 jaar (1668).
Antheunes LE MAHIEU, 5 l. 25 r., zuid aan kerkhof (15 p. p.).
Adriaen DE VOS, zes vierendeel gras, noord vierschare Reningelst, fruitbomen in 
splising met Marcx VERMESCH, verlenging vanaf 1669 vijf jaar.
(Mattheus) CAPELLE gebruikt in de hagehbaerthoek 1 l., ontbloot door Pieter 
MASSEAU daarvoor. 
Jooris RAMAUT, oosthoekhuis Sint Jan (79 p. p.)
Pieter BAERT bij oderneming van Antheunes SAVEL (26 p. p.), huisje van Sint Jans 
cruyce.
(Pieter) BAILLAERT verlengt de huur van het huisje in de cruyce.
Jacques VERBIGGHE huurt op de borgtocht van Charles DELZEENE huisje in de Sint-
Janscruyce.
Maeike BOEUF huurt à 4 p. p. de vischschebancken.

Ornamenten

Kazuifel, klok.. spaespot en kwispel, 4 banken.

Onkosten en pensioenen

E. H. Joannes FOBERT, kapelaan St.-Jan, Jacques LOYSELET zondag e, 
dinsdagmis in Sint Bertinus, Zangmeest Anth. BOUCHIERE (72 p. p.), Frans 
BAELDE (9 p. p.), muziek, ..

Aan het huis waar Jooris
RAMAUT woont, refectie 

76 p. 14 s. p.
Jaecques STEVEN, sr.
Keersen, spellen … e.a.

19 p. 3 s. p.
Schrijven en thiere bij de
rekening 12 p. p.
Van het huis van Jaques VERBRIGGHE 7 p. 12 s. p.
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Idem, borg Charles DELZEENE huur in Sint-Janscruyce, 2 jaar.
Pieter BAILLAERT, overgenomen door Anths SAVEL, Sint-Janscruyce, verlengd 
voor 5 jaar 23 p. p.

Dranattis personae: Joos CHEYS, Pieter MASSELES, Jaeques VAN renynghe, zv.
Jaecques, Pieter GROODUYME

1668-1670

Landpacht

Jan RENTIER, huis, kerkhof aan de Ieperstraat.
Jacques VAN MIDDELEN 4 l. 12 r. in de Hipshoek.
Pieter MAES
Eveneens hernieuwde vermelding van de belofte van wijlen Jaques 
VANDEWYNCKEL de tien ponden groten vlaams te restitueren aan de proost.

Extra ordinaire

Zes populieren gezaag in bert voor huis Jan RENTIER, kapel e.a.
Verkoop van faceel en fagoten van deze operatie 59 p. 6 s. p.
Koopdag van bomen en recht van roeper en klerk 211 p. 8 s. p.
Pieter DE SCHRIJVER kocht ook twee bomen 32 p.p . 8 s. p..
Joos PYL 214 voeten populieren kisten 8 p. p.

Ornamenten

Kazuifel enz. rust bij E;H. Joannes FOBERT. Kwispel, klok, enz. zoals 
gebruikelijk.

Onkosten en pensioenen

E. H. Joannes FOBERT, kapelaan St.-Jan (95 p. p.) , Jacques LOYSELET zondag 
e, dinsdagmis in Sint Bertinus (60 p. p. + 30 p. p. half jaar), Zangmeest Anth. 
BOUCHIERE (72 p. p.), Frans BAELDE (9 p. p.), muziek, ..
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De oude naalde werd door Pieter DESCHRIJFVER opgeknapt 66 p. 
10 s. p.
Jan SOHIER 100 calf104 iepkens en thien fruytboomen 75 p. p.
Jan DE WAEGHEMAEKER vervoer  herstel kapel 2 p. p.
Phillips CATRYCQUE en Pieter DE BIESE, Pieter DE HAESE voor 7600 jonge 
elsekens voor het beplanten van de vlooghe 28 p. 14 s. p.
Het dragen van enkele 0p 10 s. p.
Jan TYTECA planten en ploegen om de elsekens 9 p. 8 s. p.
Jan MARQUE klaar maken van het stick 8 p.
Adriaen SANSSEN levering nagels 8 p. 11 s. p.
BAILLAERT refectie 5 p. 2 s. p.
Tanneke WEIRDT, wed. Frans LUYPHOUT, melkamer zolder waar QUETSROY 
woont. 3 p. p.
Dierick MESSELEIN herstelde de spaespot 0 p. 16 s. p.
Joos LOISVELDE en gezel vor het zagen van bert 58 p. 10 s. p.
Robert VAN NOEUFVILLE, leveren van lood en herstellen van het torreke

79 p. 6 s.
Jaques VERBRIGGHE gley, voor refectie 31 p.p 2 s. p.
Charles DE RYNSDYCX medicamenten aan de lazereuzen 28 p. 4 s. p.
Twee plantsoenen geleverd door VERMAERLE 0 p. 16 s. p.
25 fagoten voor de lazereuzen 2 p. p.
Een ton cleenbier voor de werklieden 2 p. 8 s. p.
Een mand kalk 1 p. 4 s. p.
Clays VAN THUYNE en Pieter GALLOO nagels 6 p. 15 s. p.
Twee eiken kisten en drie eiken berden voor het torentje – prysie door Pieter 
DE SCHRIJFVER 6 p. p.
Pieter MORTIER voor 47 wilghen pooten105 3 p. p.
Jaques STEVEN levering van was 5 p. 4 s. p.

Jan QUETSTROY won 
zijn beding om 
moderatie106

5 p. 8 s. p.
Hij leverde gley en 
wissen voor op zijn huis

22 p. 2 s.p;
Jooris RAMAUT (4 
billieten van refectie)

80 p. 2 s. p.
Meer ontvangst aangepast 9 p. 18 s. 11 d.
Schrijven en theire 12 p. p.

104 Jonge iep.
105 Poot, Stek, loot, spruit, tak, die in den grond wordt gezet, om hem wortels te doen 

schieten en tot een boom te laten uitgroeien. Inzonderheid loot van een wilg, els of 
populier 

106 Appl. (applicatie) Moderatie. Toepassing van een regeling, schikking die hij vermoedelijk
via het gerecht verkreeg. Op request: aangevraagd
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1669

Losse brieven

De vischschebanken worden verpacht 23 08 1669.
Daar wordt niet enkel vis verkocht.
De verhuur vermeldt het versaeuwen van vleesch, toedies trecht op haesen, 
conijnen, pertrysen, wilde houders107, gansen, trecht van glasen stroijen 

hoeijkens alhier 
ter mart vercocht 
volghende toude 
statuut is verpacht
ter houlche108 aen 
Pieter MAES voor 
den tyt van twee 
jaeren naer een 
volghende 
ingaende 
baemesse 1669 
voor 7  ponden 14 
schellijnghen 

parisis by jaere wanof terste jaer van betaellijnghe vallen sal baefmesse109 
1670 ende voorts tot het expireren vande voornomde twee jaeren. Toorconden
date als boven.
Tmarck van * Pieter MAES de name bij laste ghestelt.

Versaeuwen blijkt meest gebruikt als deelwoord of bijvoeglijk naamwoord. In 
het WNT110 verwijst men naar een ziekelijk verschijnsel bij sommige dieren, 
vooral bij varkens, wier tong bezaaid is met vlekken. Hetzelfde als het Franse 
woord sursemé (signe de ladrerie). Men verwijst naar een ander Nederlands 
woord uit de bekende uitgave van Gailliard in de Keure van Hazebrouck. 3, 63 
vlgg.; 5, 243 waar vertaald wordt als gaerdatich en vinnich, 2de Art. Ook 
Kiliaan heeft het over een ziekteverschijnsel vertoonend waarbij de tong 
bezaaid is met vlekken, gortig, garstig. Bij Kiliaan schrijft men het als
versaeydt, versaedt j. oversaeydt, oversaeyt oft oversaedt, gortig varcken, 
porcus grandinosus, leprosus, insincerus; gall. sursemé, q. d. superseminatus.

107 Hoender, hoenen. Meestal op de grond scharrelende en broedende vogel uit de zeer uitgebreide orde 
van hoendervogels waarvan vele soorten een wat plompe bouw en stevige looppoten hebben en vaak ook
worden gefokt voor het vlees en de eieren.

108 Haulche, per opbod verkocht.
109 Sint Bavo, baefmesse, moment van de betalingen. Onze Zuiderburen hadden ook St. 

Remy. Dit viel op dezelfde datum. 
110 WNT – Woordenboek van de Nederlandsche Taal, online onder historische 

woordenboeken.
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Soogenvlees oft versaent (l. versaeut) vlees dat sal staen buyten den 
vleeschuyse, vindt men als uitdrukkingen ook in andere keuren van Nederland 
en Frans Vlaanderen. 
Dat ne gheen vleeschauwer vleesch legge te stalle daer men vleisch vercoopt, 
dan van stiers of van seughen of van rams of (dat) versawen es, … hi ne moet
vercopen buter halle, uit de keure van Haezebrouck leert men dat het dus gaat
over vlees dat niet in de halle wordt verkocht. Het wordt wel beboet als het 
vinnich is111.

5 vierendeel land verhuurt aan Gillis DE ROODE, zv. Charles voor vijf jaar in de
Edewaarthoek.

1670

Dramatis personae: Joos CHEYS, Pieter MASSELES, Nicolays VAN MAERLE, 
Jaecques VAN RENYNGHE, zv. Jaecques

Charles RYNSDICX tekent voor de ontvangst van 28 p. 4 s. Voor de medecijnen
die aan Jan DORRE zijn gegeven in de periode waarop Nicolaas VERMAERLE en 
Jacques GROOTDUUME meesters waren van de Marie Magdalene cappelle.

111 K. v. Hazebr. 1, 194, a. 20, Vlaanderen, 1301-1350. Uit WNT.
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Er is dit jaar ook nog vergoeding door de weduwe van Antheunes VAN 
ZEGGHELCAPPEL en de
erfgenamen vaan Jan
TORRELLE.

1671
Christiaen NOL huurt 4 l. 12 r in de Hipshoek. Ze werden ervoor gebruikt door 
Jaques VAN MIDDELEN, oost aan de meulenwal van Mattheus DE GHELCKE 
voor drie jaar.

1671-1677

Losse brieven

14 januari 1671
De zaak is blijkbaar 
geregeld waardoor de
voogd van de 
cappelle de gevel 
heeft laten herstellen 
van het huis waar 
Jacques VERBRIGGHE
woont. Getekend 
Joos en Jaeques PYL 
(13 p. p. in rekening 
1677).
Clays 
VANDERMAERLE is de
opdrachtgever van de
Madaleene en 
Antheunes VER 
RYSER mag 
daerjeghens 
tymmeren m.a.w. 
een huis ernaast 

bouwen zo menen we het te moeten verstaan.

Petities of omhalingen

1670 1 p. 0 s. 6 d.
1671 2 p. 4 s. 6 p.

De gouverneurs en de voogden (VAN RENYNGHE Jan zv. Nicolays, VANDE 
MAERLE, Jan MARQUAEY) handelen tegenover de proost (ook 1674 pro 
memorie).
Hier vinden we de veel herhaalde (pro memorie) vermelding van de tien 
grooten Vlaams die ze lenen aan de proost.
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Losrenten

De enige nieuwe namen 
zijn Christiaen NOL 
(Hipshoek bij de 
meulewal, Mattheus DE 
GHELCKE 4 l. 12 r.), Jan 
RENTIER, jr., Jan 
QUETSTROY staat borg in 
de Edewaarthoek voor 
Mahieu HAESEBAERT 5 l. 
10 r.), CAMBRAY is 
genoteerd om de vlooghe 
in de pezelhoek (4 l. 10 
r.), Jooris RAMAULT (60 p. 
p.) voor het oosthuis in 

Sint Janscruyce, Frans RYCOERT, huishuur Sint Janscruyce (21 p. p.), Jacob 
WORM, pro memorie, Christoffel BAELDE (28 p. p.).
Pieter MAES huurt de vissebanken (7 p. p.).

Landpacht

Jan RENTIER tderde jaer van vijfve, kerkhof, huis aan de Ieperstraat, 5 l. 25 r.
44 p. p.

Christiaen NOL, na afsterven VAN MIDDELEN 14 p. p.
Jan QUETSTROY, borgtocht Mahieu HASEBROUCK 96 p.p;.
Vlooghe in de Pezelhoek 4 l. 15 r. pro memorie
Jan MARQUEY, Edewaarthoek 12 p. p.
Gillis DE ROODE 5 vierendeel zaailand in Edewaarthoek 20 p. p.
Charles VAN RENYNGHE, zv. Mahieu . Jan QUETSTROY 12 p. p.
Jan RENTIER, jr., 5 l. 20 r zaailand, zuiden an kerkhof 38 p. p.
Adriaen DEVOS112 in Reningelst 24 p. p.
1 l. 20 r. in de Hagebaarthouc pro memorie
Jooris RAMAUT, zv. Jooris, oosthoekhuis Sint-Janscruyce 158 p. 
p.
Pieter BAILLAERT huisje Sint-Janscruyce 56 p. p.
Jaeques VERBIGGHE niet volledig 23 p. 2 s. p.
Pieter MAES, twee jaar pacht vissebank 15 p. 8 s. p.

Extraordinaire ontvangst

Overneming gevel door Anths VAN YSER113 laatst gebruikt door VERBRIGGHE 
en brief van Joos en Jaques PYL 16 p. p.

Ornamenten

Idem. Vorige rekeningen

112 Een deel was niet becommelick door syne notoire sober ghestaetheyt.
113 VERISER, VERRYSER..
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Pensioenen en herstellingen

E. H. Joannes FOBERT (192 p. p.), BOUCHIERE (zangmeester 144 p. p.), 
Christoffel BAELDEN deed dienst maar in de discretie van de gouverneuren 
kreeg hij slechts 6 p. p. alhoewel hij er 18 moest hebben, Francois RYCOERT’s 
huis is hersteld (63 p. 16 s.), refectie bij Jacques VERBRIGGHE (23 p. 2 s. p.), 
refectie bij Jan QUETSROY (17 p; 14 s. p.), aan Jooris RAMAUT’s (159 p. 6 s. 
p.), Peiter DESCHRIFVER voor herstellingen (43 p. 4 s. p.), aan Jan RENTIER’s 
huis (98 p. 18 s. p.), aan de glazen ramen in de kapel (13 p. p.), Richard 
CAMBRAY (metingen, 2 p. 8 s. p.)

Onkosten

Paschier DRUWANT, nagels 11 p. 18 s. p.
Jaques STEEVEN voor was 7 p. 8 s. p.
Gillis KEIRSEBILC een paar schoen voor Jan DUREY, belasert 1p. 8 s. p.
Jan DE WAGHEMAKER 2 voeren bert 3 p. 4 s. p.
Pieter ZANNEKIN lijnwaadd kousen voor Jan DUREY 0 p. 18 s. p.

Id. witte (w)ollen kousen voor dito  1 p. 18 s. p.
Clays VAN THUYNE voor grunsel114  0 p. 16 s. p.
Opdrachten van de geestelijken 16 p. p.
Huisvrouw Andries DEPUYDT, en Jan DUREY, belazerden 18 p. 2 s. p.
Duplicaat van rentecharter van erfg. Jan HOSDEY  2 p. p.
Prijsie van gevel overgenomen door Anths. VAN YSER  0 p. 16 s. p.
Rober PERMECQUE witten van de kapel  5 p. 10 s. p. 
Aman bij bedienen  van twee akten tot last van Jaques VERBRIGGHE en Jaques

VAN MIDDELEN
  3 p. 12 s. 6 d. p.

Doubleren van de 
rekening, papier, 

24 p. p.

De genoemde notabelen in
1672 zijn: 
Proost Nicolays OGIER, 
Lodewyc MAKEBLYDE, 
baljuw, Christiaen LOYS, 
Jaecques VAN RENYNGHE,
zv. Mahieu, Dierick 
MAERTEN.

114 Grunsel is nu nog dialectisch groenten. In een andere vermelding leverde hij ijzer. Zo te 
zzien was hij gewoon winkelier.
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1670-1674

Pachten

Charles VAN RENYNGHE, zv. Mahieu + Jan QUETSTROY, Edewaarthoek (6 p. p.)
Jan RENTIER, jr. (19 p. p.), Adriaen DEVOS, Reningelst (6 p. p.), boompjes ten
profijtte van de kapel, 1 l. elstland vorig ontbloot door Mahieu WAELS, Jooris 
RAMAULT oosthoekhuis Sint-Janscruyce (79 p. p.), Frans RYCOURT overneming
van Pieter BAILLAERT (28 p. p.).
Pieter MAES visbanken (8 p. 14 s. p.)

Ornamenten

Kazuifel, enz. .. 2 eeren candelaers, twee gordijnen met de roeden, een 
aultaer cleet en vier bancken.. pro memorie.
Idem vorige rekening E.H. FOBERT, BOUCHIERE, knecht Christoffel BAELDE 
(samen 197 p. p.), eeren candelaeren, altaarkleed...

Onkosten

Huizen van Jooris RAMAUT (24 p. 17 s p.), Jan QUETSROY (21 p. 12 s. p.), Jan
RENTIER (17 p. 9 s. 6 d. p.), in Sint-Janscruyce waar Jacob WORM woont (24 
p. 2 s. p.), Pieter PRYSIE om bakstenen te brengen bij Jacob WORM (12 s. p.).
11 Iepkens betaald aan Maillaert VANDEN AMEELE (6 p. 12 s. p.), RYCOERT 
boete aan de brandmeesters (0 p. 10 s. p.).
Grauw zwart en wit lijnwaad voor de lazereus aan Frans DE SCHOTTER (11 p; 
17 s. 6 d. p.), Jan DU FLOUCQ voor 1 casacke (2 p. 8 s. p.).
Jaques STEVEN betaald voor was (3 p. 9 s. p.).
Andries GOUDENAERE voor een claspe ende houten schotel (1 p. 8 s. p.) voor 
Jan DE MEIJ, belasert.
Charles ROTHAER wordt betaald voor de theire door de geestelijken gedaen 
onder hun debvoir (8 p. p.).

Jan DE MEY voor 2000 elsekens (10 p. p.) om de lege plaatsen te vullen in de 
vlooghe, Schrijven, theire (12 p. p.), 25 eiken toppelingen bij Andries 
DEQUIDT ter cause syn huusvrauwe belasert is (2 p. 5 s. p.), 16 fagoten voor 
de belaeserden (1 p. 2 s. 6 d. p.).
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Slot rekening 
hierboven als we 
goed lezen 1675 met 
handtekeningen van 
Nicolais OGIER, 
Jaques  
GROODUYME, Pieter 
BONTE, Jeroen 
ROUSERE, Jan 
MAERTEN, Jacob 
CHRISTIAEN.

Losse brieven

Voor de Madalenemeesters115 van een huis in Ste. Janscruyse. De verhuurder is
Frans RECOUR116.

Hetzelfde jaar huurt Redolf HOUWEN het huis dat laatst in huur was aan 
Mahieu MAREIE vanaf 1676 voor drie jaar.
Aan de schipvaart verhuren ze aan Caerle VANRENYNGHE, zv. Mahieu. 23 
roeden.

1675
Jan MAZEMAN, zv. Jaques over het hoppeveld in de Papestraat nu aan Jan DE 
LANGHE, als koper, zuid aan de Hondsgracht, 1 p. 4 s. p. omwille van rente.

115 We nemen de schrijfwijze over zoals ze daar staat. 
116 Iets vroeger lezen we RECOUR. In de rekeningen soms RYCKOERT.
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De omhaling bracht dit jaar 1 p. 16 s. p. op

Landpacht

Huisje aan de Ieperstraat met kerkhof + 5 l. 25 r.
Vier lijnnen 12 r. zaailand in de Hipshoek (5 p. p.) aan Christiaen NOL.
Jan QUETSRROY op de borgtocht van Mahieu HAESEBAERT (5 l. 10 r.).
Land tegenover het cappelhof, zuid aan de Ieperstraat (69 p. p.).
Vier lijnnen 15 r. vlooghe in de Pezelhoek.
Jan MARKEY zaailand in de Edewaarthoek (6 p. p.).
Gillis DE ROODE, Charles VAN RENYNGHE + Jan QUETSTROY.
Jan RENTIER, jr. (5 l. 25 r., westen het kerkhof).
Adriaen DE VOS, het derde van zes vierendeel gras in d enoordvierschare in 
Reningelst, Marcx VERMERSCH uit Vlamertinge heeft het resterend gemet.
Elstland in de Hagebaart (memorie).
Jooris RAMAUT heeft verder het hoekhuis in Sint Janscruyce (60 p. p.).
Frans RYCOURT overneming van Pieter BAILLAERT (28 p. p.).
Jacob DE WORM is al schuldig van 1672, maar insolvent.
Christoffel BAELDE moet nog betalen voor zijn huis.
Pieter MAES betaalt 7 p.p 14 s. p. voor de vissebanken.
Frans Victoor koopt een omgevallen appelboom uit de woning van Andries DE 
VOS (8 p. p.).

Pensioenen

E. H. Joannes FOBERT, Antheunes BOUCHIER, zangmeester, Christoffel 
BAELDEN.

Onkosten

RAMAUT krijgt voor refectie 18 p. 11 s. p.
Jaques STEVEN voor was en winckelwaere 4 p. 7 s. p.
Stoffatie117 ende swart lynwaert voor de laseurs 3 p. 18 s. p.
Theire bij Jan DEDRIE door de gheestelicken 8 p. p.
Adriaen DE VOS voor boompjes 8 p. p.

1676
Adriaen BORTIER, zv. Adriaen huurt van de madeleen (Christiaen LOYS en 
Andries LEBBE, zv. Fransois voogden van de moderne van de H. Marie 
Magdaleene 1/3 van 6 vierendeel = 22 aren in de noordvierschare van 
Reningelst met het huisje erop staande voorheen aan Marcx VERMESCH voor 4
jaar (fruitbomen incluis)
De visschebanken voor 16 p. p. /jaar aan Christiaen RAMOUT en Jan 
CHARTON.

117 Grondstof.
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1677

Losse briefjes

Jacob VERSCHAVE neemt over van Frans RICOURT voor 5 jaar voor 20 p. p. 
sjaars.

Adriaen DE VOS sedeert, m.a.w. hij doet afstand aan Nicolays VANDER 
MAERLE en Christiaen LOYS voogden van de Madeleene Capelle voor 4 
patacons 2 aelmkens van 8 à 10 jaar, 2 kerseboomen 8 à 10 jaar, 2 abeelkens 
8 à 10 jaar.

Losrenten

De voogden met name Jan VAN RENYNGHE, zv. Mahieu en Christian LOYS, 
kapelmeester.
Eindelijk na de troebelen en de Raad van Vlaanderen neemt Jan HOSDEY wat 
hem toekomt.
Antheunes VAN SEGGHERSCAPPEL + erfgenamen TORREELE, modo Guilles DE 
MESE, na insolventie118.

Extraordinnaire

Een omgewaaide appelboom verkocht aan  7 p. p.

Ornamenten

Gebruikelijke pensioenen en opsomming van de voorwerpen.

Onkosten

Daneel LEROY (41 p. p. hout aan huizen), 25 eiken toppelingen bij Andries 
DEQUIDT ter cause syn huusvrauwe belasert is (2 p. 5 s. p.), 16 fagoten voor 
de belaeserden (1 p. 2 s. 6 d. p.).

1678-1683

Pensioenen

E.H. Joannes FOBERT (96 p. p.), BOUCHIERE (zangmeester Sint Bertinus 72 p.
p.), Christoffel BAELDE (8 p. p. knecht), theire van de geestelijken bij Charles 
ROOTHAER (8 p. p.).

118 Ontoereikende geldreserve.
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Onkosten

Refectie aan huizen Jooris RAMAUT, Daneel LEROY hout aan huisje van Jan 
LAMEIRE, Jacques STEVEN ghecoiffeurt pampier, Mahieuw GOMBERT om dijken
te delven thooghe strate daer gheplant syn jonghe ipkens, Clays PYCK ter gel. 
Cause, d.i. voor hetzelfde werk, Jan DE HAESE en Jeroen LABAERE voor bos en
vlooghe porcsyn (? vorm van taxe), insolventie van Redolf HOUWEN koste 3 p. 
3 s. 6 d. p., Mahieu GOMBERT voor pooten119 doornehage (17 p. 2 s. p. + 55 p.
s. p. refectie aan zijn huis), Anna VERMEULEN huishuur, fagoten voor 
belaserde Andries DE PUYDT, Jan RENTIER aan zijn huis (125 p. 19 d. 6 d. p.), 
de huizen op de Sint-Janscruyce (35 p. 9 s. 6 d. p.), Jan BOEIE refectie 
allerhande (77 p. 19 s. p.).

Schrijven van de rekening, Pieter DE WITTE hout voor theeten120 van de 
nieuwe oven (12 p. p.), Marye CROUSEL levert de tegels de nieuwe oven, 
Jacob LOYS levert brood voor de arbeiders aan de oven (1 p. 18 s. p.), Clays 
BOSSAERT werkt aan het huis (3 p. p. 12 s. p.).
Opnieuw wordt de claversynne verplaatst voor de viering.

Handtekeningen van Christiaen LOYS, BUSCHAER, Pieter DE BAENST, 
VANDERMAERLE.

1680
Er is betaald voor 50 Poperingse gleij geleverd aan de kapel. In de nota wordt 
een regeling vernoemd aan de familie RENTIER die nu een huis bewoond dat 
eigendom is van de Madaleene en waar ze zoals voorheen een kamer moeten 
vrij houden voor eventuele lazareuzen.
Er is een ordonnantie 22 09 1680; de kaft vermeldt goederen in bezit van de 
kapel en niet erfbaar121.

119 Inplanten.
120 Opwarmen.
121 De Franse titel schrijft par les gens de mains mortes. Omdat de goederen bestemd waren 

voor de melaatsenzorg en deze zorg mede door de abt was ingesteld en beheert paste men
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Op dat moment vernoemt men: 
kerkhof + huis erbij (kapelhof)
grond122 in de Hipshoek (4 lijn 12 gem.)
in de Edewaarthoek (5 l. 10 gem.) hoppeveld en boomgaard
1 gemet labeur, 
2 lijnnen 35 roeden,
5 lijnnen, in de pezelhoek 
de hagebaert hoek
de noordvierschare in Reningelst.
Nog in Poperinge klein huisje + heritage bewoond door Georges RAMAULT,
een ander klein huisje bij Sint Jan bewoond door Jaecques VERSCHAVE,
nog een ander dicht erbij bewoond door Jean LEMAY.
Deze lijst is geschreven door MASEMAN in afwezigheid van Pierre Honoré 
MASEMAN zijn broer.

1689
De briefwisseling met ridder de BRETHIEUL123, ridder van de orde van St. 
LAZAIRE laat weten dat hij erop staat dat de schenking als gevolg heeft dat er 
wekelijks een mis moet opgedragen worden.
Dezelfde ridder was eigenaar van twee bosjes en komt in de problemen omdat 
hij de taxen op het bos niet vereffent. 

deze term uit de context van de heerlijkheden toe.
122 terre à labeur.
123 We nemen aan dat oud-archivaris FIERS ons een plausibele omzetting aan de hand doet. 

In de paar documenten die we hebben  menen we de lezing van Oscar verder te mogen 
handhaven.
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Ook de abt moeit er zich mee en houdt zijn actie tegen als hij de kappel wil 
afbreken. De abt houdt staande dat Jean Baptist VILETTE, metser, niet het 
recht heeft de kapel af te breken.

Uit de briefwisseling leiden we af dat dit bos nog zolang niet bij de eigendoim 
van de ridder hoort.

Ook de intendant in Duinkerke waar de
zaak wordt aangebracht noemt de
ridder in kwestie de eigenaar van de
bosjes.
Over de orde van Saint Lazaire zie
afzonderlijke rubriek.

Het klokje
We werden er door Guido nog eens
aan herinnerd toen het klokje van de
gasthuiskapel er terug op werd gezet
dat het klokje (164 kg., zie
rekeningen) van de Madaleene naar
het gasthuis ging. Dit klokje was –
samen met de andere klokken van
Poperinghe – door generaal
Vandamme in 1793 meegenomen.

Foto van Mevr. Isabelle LEBBE, OCMW voorzitster zet de haan op het torentje van de gasthuiskapel ter
gelgenheid van het terugplaatsen van de klok.
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Het statuut
Rederijkersgilde? Broederschap?

In 1781124 wordt de Maria Magdalena gerekend onder de rederijkers gilden. Uit 
de tekst die we vinden bij de wedstrijden is er sprake van de gilde van de 
Maria Magdalena.

Vit onze buitengewoone Vergadering van den 26 Ougst 1781 van de Langhoirs Victorinnen binnen 
Poperiñge opmaken zou het kunnen dat ze hier de Maria Magdalena bedoelen.
1
Ieder. Gilde zal believen een ofte twee Bemagtigde te zenden op onze Gilde - Kamer jegens den 11 
SlachtMaend eerstkomende, om ten drie uren naer middag Lot te werpen, wie de Eerste op den 9 Brak-
Maend 1782, ons Tooneel zullen openen , en vervolgen elken naer eenkomenden Zondag, 
voorenvallende Heiligdagen, Dyns en Donderdagen tot het einde toe. 
2. 
Daer zullen door onze Gilde gegeven worden vyf Pryzen voor de gonne die op het volmaekste ons 
Treurspel zullen vertoonen, te weten, den Eersten van 80, den Tweeden van 60, den Derden van 50, den 
Vierden van 40, den Vyfden van 30 Guldens Brabants courant; alsook eenen Zesden, bestaende in het 
Gouden Eerteeken onzer Gilde, weirdig 15 gelykke Guldens voor de afgelegenste Gilde dezer Stad, en 
om alle Geschillen .te voorkomen, zal men het Rechtdradig afmeten — maer zo er meer dan eene Gilde 
van de zelve Stad ofte Parochie kwame, het gezeide Eerteeken zal moeten door hun gelot worden. 
3. 
Boven deze zal door onze Gilde nog gegeven worden eenen zevensten Prys weirdig 20 gelykke Guldens, 
voor de gonne die naer hun Treurbedryf een goedgekeurd Blyspel op het volmaekste zullen vertoont 
hebben , tot welkers Uitvoering eenieder zig zal moeten voorzien van alle Noodigheden en hier van 
Inkent geven ten Dage der Lotinge, want, ingevalle, dat er min dan zes Konstgenoodfchappen dit 
Verzoek beliefden uit te werken, zal dezen Artykel in 't Geheel onderblyven. 
4 
Men verzoekt aen alle Gilden, die ons met hunne bywezentheid gelieven te vereeren, Antwoorde te 
schryven iegens den 28 Wyn-Maend eerftkomende, op dat men de Treurspelen jegens de Lotinge veirdig 
maeke : en of het gebeurde dat'er eenige Gilden, ons onbekent, niet beschreven waeren , en nochtans 
wenschten ons Tooneel te betreden, de zelve zullen , mits te voorkomen aen deze Voorwaerden, gelyk de 
Befschrevene aenveird worden. 
De Bemagtigde van ieder Gilde zullen gehouden wezen ten Dage der Lotinge te tellen in handen van 
onzen Tresorier vyfthien courante Guldens, waer voor hun een Erkentenis van Ontfang zal ter hand 
gestelt worden. 
6. 
Ten zelven Dage zal men voorenleggen het Тrеиrsре1, in alle deelen volvrocht ende behoorelyk 
goedgekeurt, tot welkers Uitvoering onze Gilde haer verbind veirdig te maken alle noodigheden. 

De eerste prys bestond in eene belooning van tachentig guldens Brabantsch courant. 
Elke kamer moest vooruit aen den ontvanger ter hand stellen vyftien guldens, en geene achtien, gelyk 
Laserna opgeeft. 
Achtien kamers verschenen er, te weten: Lichtervelde (Vreedzamige reziers), Magdalena Capelle 
(Sinte Lazarus), Belle (Spade rijcken), Rousselaere (Zeegbare herten), Houtkerke (Twistberechters), 
Moorseele (Door Christus vyf wonden leeft ligt geladen van zonden), Loo (Roohaerts fonteinisten), 

124 Bemerk wel we zijn hier al een tijd na de hofve van de hooghe siecken. Is de naam 
overgenomen? Gaat het over een nieuwe groep?.
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Hondschoten (Pertsetreders fonteinisten), Kortryk (Minnelijk van herten), Eecke (Verblijders in het 
kruys), Steenvoorde (Onsluiters van vreugden), Isenberge (Geen milder in ’t bloeyen), Thorhout (Vol 
arbeyd en geest), Meenen (Van d’heylige dryvuldigheyd), Strazeele (Van kleendadig beschee), 
Polinkhove (Marinaisten zalig geteekenden), Hazebrouck (Obedientig in ’t werk). 
Het treurspel dat vertoond moest worden was Cleopatra, koningin van Syrie. 
De Kruisbroeders (van Kortrijk) behaelden den eersten prys en dien van verstkomend; Magdalena 
Capelle bekwam den tweeden en den eersten voor het blyspel, Strazeele den derden prys. 
Het kunstig spelen der kortryksche kamer werd in Vlaenderen alomme ten hoogsten toegejuicht, zelfs 
zoo verre dat de Spade Rijken van Belle, door een edelen kunstyver aengevuerd, de zegenprael 
bezongen, en den naem der Kruisbroeders in hunne kamer ophingen. 

Opvallend zijn de verschillende toneelgroepen uit Frans Vlaanderen die in 
Poperinge komen spelen.

In de elementen die we verzamelden vinden we van dit statuut niet onmiddellijk 
de sporen. Wat we er moeten van denken komt misschien eerstdaags 
bovengenoemde 

Gilde

In een acte van de 21ste maart 1457, in het Cartilarium van Sint Bertinus van 
D’HOOP opgenomen, worden de volgende gilden opgesomd, die onder het 
gezag van het magistraat van Poperinge geplaatst worden en die dus ook 
dienen te erkennen dat het magistraat toezicht op hun gilde mag houden. 
H. Maria – H. Sebastiaan, schuttersgilde – H. Georgii of Sint Joris, 
schuttersgilde – H. Vincentius – H. Eligius – H. Jacobus – H. Joannes – H. 
Trinitatis of deze van de Drievuldigheid – H. Aubertus (Obrecht, bakkers St.-
Jan) – H. Katharine – H. Nicholaus – H. Barbara en deze van de H. Maria 
Magdalena. 
Deze gilden worden bij de herstellingen in kerken na de beeldenstorm vermeld. 
Het onderwerp wordt later
zeker verder uitgediept.
Wat is het verschil tussen
gilde, broederschap en
confrerie? Wat is het
verschil in benaming in de
verschillende eeuwen? Wat
is het statuut wat betreft
voogdij, de verhouding
kerk en heerlijkheid? In
Poperinge is er daarbij nog
een verschil tussen de
kerkelijke overheid en de
wereldlijke, de temporele
en de geestelijke voogdij.
Een onvoltooide symphonie:
excuses.
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Lazarie, leprozerie.
Huidziekte, huidvraat zoals men het nu in de bijbel vertaald is aldus deze link 
al bekend bij Mozes en Aäron. Juist nog niet bij Abraham125.

In deze context situeren we deze mensen al te vaak op begraafplaatsen en in 
rotsholen. Ver buiten de bewoonde wereld. We zijn er vertrouwd aan om 
melaatsheid en lepra in een woord te noemen. Ze zullen wel niet veel van 
elkaar verschillen. De arme bedelaar uit de parabel over wie Jezus vertelt126 
wordt dan zeker ook melaats. Zijn hele lichaam zat immers vol zweren. Jezus 
geeft hem de naam Lazarus. De naam melaatsheid komt ook  daar vandaan. 
Een melaatse had de ziekte van Lazarus (mal de Lazarus). Als je nu belasert 
bent dan ben je betoeterd, dwaas, gek, mal … 

In dit woord verwijst men naar de betekenis die in de westerse cultuur mede 
door het Bijbels verhaal gekoppeld werd aan de figuur van Lazarus en de 
melaatsheid. De belazerde in afgeleide betekenis kan zich ook Lazarus 
gedronken hebben127. Deze betekenis is niet binnen ons project.

Bijbelse connotatie: Onrein128.
Zwellingen, uitslag of plekken op de huid konden duiden op huidvraat. Deze 
huidziekte had onreinheid tot gevolg, die pas voorbij was als de 
huidaandoening was verdwenen of als de aangedane persoon was overleden. 
De persoon met huidvraat moest afgezonderd worden van de gemeenschap.
Als de aandoening genezen was, volgde er een reinverklaring door de priester. 
Daarna moest de genezen persoon een reinigingsoffer brengen, zijn kleren 
wassen, zijn haar afscheren en tot slot zijn lichaam wassen. Daarna kon hij 
weer toetreden tot de gemeenschap129.
Wanneer iemand aan een huidziekte lijdt, moest hij in gescheurde kleren 
rondlopen, zijn haar los laten hangen, zijn snor en baard bedekt houden en 
roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt, blijft hij onrein; in afzondering 
moet hij leven, buiten het kampterrein.
Deze passage heeft gedurende de middeleeuwen een grote invloed gehad op 
het dagelijkse bestaan van de leproos. Op grond Leviticus 13, werd de positie 

125 Het woord huidvraat wordt voor het eerst gebruikt in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van
oktober 2004. In vorige vertalingen werd melaatsheid, wat lepra betekent, gebruikt. 
Bijbelvertalers vonden dat huidvraat een betere vertaling was dan melaatsheid voor het 
hebreeuwse woord tsara’at (ָצַרַעת).

126 Luc.16: 19-31.
127 stomdronken, apezat, dronken, suf, kachel, ladderzat, toeter, straalbezopen, toeterzat, te

ut….. als dood. 
128 Leviticus 13: 2  Als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft die 

aan huidvraat doet denken, moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aäron of een 
van diens nakomelingen...

129 De regels die golden bij huidvraat zijn voornamelijk te vinden in Leviticus 13-14.
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van de leproos in de samenleving bepaald. De leprozen werden buiten de stad 
verzorgd ook in Poperinge130.
De late middeleeuwen waren niet alleen een periode van urbanisatie met een 
bloeiende economie, maar ook de periode dat lepra ook onze geschiedkunde 
boeken binnenkomt. Vaak bouwde men een huis buiten de stadsmuren om de 
leprozen op te vangen en de zorg te organiseren.

De iconografie kent het fenomeen de maaatsen buiten de poort vaak in groep.

De aanwezigheid van een kerkhof duidt op het verblijf rond de kapel. Over dit 
kerkhof wordt vaak gehandeld in de rekeningen. We lezen over geen enkele 
gebrafenis in de periode van de nota’s. Het lijkt erop dat er sporadisch daar in 
de buurt woonden. De aandachtige lezer die leest over herstel aan huizen van 
lazareuzen maar de specifieke ligging wordt niet vermeld. 

Algemene ontwikkeling
Uit een de wetenschappelijke litteratuur is heel wat te leren omtrent de 
organisatie, werkwijze en zorg, maar ook aan het dagelijkse leven van de 
leprozen en het beheer van het leprozenhuis. Ook over de relatie met 
stadsbestuur en geldelijke bronnen is al wat geschreven.

De afzondering komt heel sterk in beeld. In verband de met de medische 
invalshoek is ter plaatse ook een allusie gemaakt op de mogelijke inbreng van 
Jan YPERMAN131. Lepra132 is een besmettelijke ziekte die daarom aparte 
behandeling met zich meebracht.

Specifiek voor wat men in de geschiedenis lepra noemt is deze aandoening 
voor onze streken bekend tussen 1100 en 1600. De ziekte zou overgekomen 

130 Dat was later ook zo met de graven pestlijders.
131 Apart aangebracht door het werk van Bram BRUTSAERT. Bram BRUTSAERT, student 

geschiedenis, schreef in 2002 een boekje met als titel: Middeleeuwse armen- en 
ziekenzorg in Poperinge tot 1580. Ee wie ere toekomt.

132 Met de ziekte lepra (Mycobacterium Leprae) wordt een lichamelijke aandoening bedoeld 
die binnen de medische wereld de ziekte van Hansen wordt genoemd. De Noorse arts 
Armauer Hansen ontdekte in 1873 de bacterie die lepra veroorzaakt.
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zijn rond de kruisvaarders. Vanwege de snelle besmettingsuitbraken en de 
urbanisatie verspreidde de ziekte zich ook naar andere, meer inlandse 
gebieden aldus een studie 1989133. Men gebruikt dan de twee termen: 
melaatsheid of lazerij.

Met de ziekte lepra wordt een lichamelijke aandoening bedoeld die erg 
besmettelijk is en wordt gedefinieerd als een chronische infectieziekte de huid 
en het zenuwweefsel aantast. Doordat de bacterie via niezen of hoesten kan 
worden overgedragen is ze besmettelijk. We lezen in onze teksten contagieus. 
Alleen in gebieden waar mensen mobiel waren en dicht op elkaar leven kon 
lepra de kans krijgen zich te verspreidden en meerdere slachtoffers te maken. 
We hadden hier niet de grote concentraties wellicht.

De verspreiding van de ziekteverwekker in de hoge en late middeleeuwen is 
onlosmakelijk verbonden met urbanisatie, migratie en mobiliteit. Het 
ziekteverloop is zeer sluipend en de leprapatiënt voelt zich meestal niet ziek. 
En dat is eerder negatief voor de bestrijding ervan.

Omdat de ziekte slechts in een gevorderd stadium duidelijk was, is de 
besmetting van de familie of dichte vriendengroep al gebeurt voor de 
internering. Deze karakteristiek van de ziekte was niet direct gunstig voor de 
uitschakeling van de ziekte.

Het lazaren huys buyten stond al in de aloude bijbel. De passage uit Leviticus 
zou de belichaming worden van een segregatiebeleid van de zieke leprozen in 
de eeuwen die er op volgden. Zeker in de middeleeuwen was men er van 
overtuigd dit advies ter harte te nemen en de leprozen uit de samenleving te 
weren.

Ook uit de cartografie kan men afleiden dat men bij voorkeur de leprozerie 
vond buiten de stad. De Cartografie van Jacob van Deventer heeft in de 
zestiende eeuw een groot aantal Europese steden in kaart gebracht. De 
cartograaf heeft dit gedaan voor alle grote Hollandse steden en enkele andere.
Een kenmerk van de kaarten van Van Deventer was dat hij altijd aangaf waar 
de leprozen woonden. De woorden ‘leprosi’ of ‘leprosen’ geven aan waar die 
huizen zich bevonden. De leprooshuizen waren vaak de enige huizen die van 
steen waren in de omgeving van de  stad. De kaarten waren gemaakt voor het 
Spaanse hof en hadden een militair karakter. De leprooshuizen die op de 
zestiende-eeuwse kaarten waren aangegeven konden als referentiepunt dienen
voor Spaanse troepen. Bij de bestudering van de kaarten uit de zestiende 
eeuw van Van Deventer valt op dat alle leprooshuizen op steenworp afstand 
liggen van de stadsmuren.
Voor Poperinge is het spijtig dat het stukje kaart van Deventer juist deze zone 
niet uittekent.

133 M. FORRIER, De evolutie van de georganiseerde leprozerieën in E. Persoons (red.), Lepra 
in de Nederlanden (Brussel).
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De kaart van Ferraris134 maakt ons zeker niet veel wijzer.

Maatschappelijke betrokkenheid

Op het derde concilie van Lyon135 werd het verbod op het vrij bewegen 
uitgevaardigd. Leprozen moesten zich eerst laten registreren, voordat zij zich 
onder andere burgers mochten begeven. Ieder bisdom moest een eigen plek 
hebben om de leprozenlijders af te zonderen; de bisschoppen moesten voor 
kleding en voedsel zorgen. Met deze regeling werd bepaald dat de zorg voor 
de leproos de verantwoordelijkheid zou worden van de clerici. De besluiten van
de concilies hadden geen bindende kracht, maar konden aanleiding geven voor
het uitvaardigen van een pauselijk decreet.

De eerste wereldlijke regeling met betrekking tot uitsluiting zien we terug in 
het Edict van Rothari136. Ook deze regeling hangt samen met de Bijbelse 
verwijzing naar Leviticus. De regeling hield in dat de leprozen uit hun huis en 
stad werden verdreven, zodra zij door de rechter of door het volk besmet 
werden bevonden. Tot de dag van hun dood hadden de leprozen recht op eten.
In Oudenaarde was het de melaatsen vanaf 1438 verboden de markt te 
bezoeken en seksueel contact te hebben met gezonde personen.

We hebben niet onmiddellijk plaatselijke reglementen of aanwijzingen. De 
modus vivendi is toch breed verspreid en daar vonden we een kenmerkend 
verhaal.

De ontwikkeling van het leprozenrecht leidt op het einde van de middeleeuwen 
soms tot eindeloze procedures137. En het verhaal toont ons hoe ver men moet 
gaan om de discussie dan toch nog niet te kunnen ontlopen.

134 1771-1778.
135 585.
136 635. Rothari was koning van de Longobarden.
137 Ebbinge WUBBEN, Leven als doodverklaarden, 1993.
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De Gentse schepen Christoffel PEYCHAUT wordt in 1445 door de 
onderzoekcommissie van het Rijke Gasthuis in Gent melaats verklaard. Hij 
gaat in beroep in Iepere en later in Amiens, waar hij als niet-melaats wordt 
beschouwd. Met dit laatste attest wendt hij zich tot het Parlement van Parijs 
om een zuivering van zijn naam te bekomen. Het Parlement doet echter geen 
uitspraak, maar roept de bijstand van de Paus in. Deze verwijst de zaak naar 
Leuven. Voor PEYCHAUT is dat belangrijk omdat hij schepen van Gent is. Dat is
een hoge functie. Melaatsheid leidt tot verlies van waardigheid, functie en 
substantiële inkomsten. Met het attest van Amiens in handen begint PEYCHAUT
een rechtszaak tegen het Rijke Gasthuis voor schadevergoeding. De zusters 
van deze leprozerie geven zich niet gewonnen en stellen een 
onderzoekcommissie samen met niet minder dat veertien geneesheren uit 
diverse Vlaamse en Brabantse steden. De zusters winnen op punten, de 
oorspronkelijke uitspraak blijft gehandhaafd en PEYCHAUT moet voor alle 
kosten opdraaien138.

Data

Data zijn niet onmiddellijk te vinden. We konden in onze zoektocht voor 
Poperinge wel de stichtingsdatum zowel bij O. FIERS als bij de Poperingse 
bronnen vinden (cf. supra).
Poperinge was dus voor zover bekend niet zo vroeg aan. De oorspronkelijke 
acte is onder de A acten bekend.
We zijn niet zo vroeg als we zien dat Parijs-
St. Lazare (1122), Gent (1146) en Ieper
(1128)139 vroeger noteren.

Vooraf
De eerste leprozerieën in de hoge middeleeuwen
stammen uit de tiende eeuw. In Sint Omaars, dat tot
Vlaanderen behoorde, werd in 959 een huis ten
behoeve van de leprozen opgericht. In het eerste deel
van de elfde eeuw werd in Melun, in de buurt van
Parijs, eveneens een huis opgericht voor de opvang
van leprozen. Dat de stichting van het leprooshuis
relatief vroeg was, blijkt als deze wordt vergeleken
met de bouwjaren van de andere leprooshuizen in (de
buurt van) Parijs. De leprozerie Saint Lazare in Parijs
werd in werd in 1122 gesticht en Saint Lazare du
Roulle-lez-Paris in 1217, bijna twee eeuwen na de
stichting van de leprozerie van Melun.

Na Lateranen
Het aantal leprozerieën na het Concilie van Lateranen
(1179) nam snel in aantal toe. In canon 23 van het concilie werd bepaald dat leprozen niet 
onder de gezonde medemens mochten leven en dat zij recht hadden op een eigen kapel en 
priester. Een andere oorzaak van verschillen in de stichtingsjaren kan een vroomheidstoename 

138Vernoemd in het Lepraboek dat verwijst naar Goddins in:  Lepra in de Nederlanden (12de-
18de eeuw), 1989.

139 Alle besieckte ende melaetsche menschen, De ziekte van Lazarus, Lepra in de 
middeleeuwen – M. BOSHART.



De Madaleene capelle 78

zijn. Marleen FORRIER beschrijft in De evolutie van de georganiseerde leprozerieën een 
periode na de eerste kruistochten, waarin zich een religieuze verandering in Europa voordeed. 
Onder de leken waren in de twaalfde en dertiende eeuw gelovigen die zich om de zieken en 
armen wilden bekommeren. Het lazaren huys buyten stede werd een uitgelezen charitatief 
initiatief.

Oud-archivaris FIERS vermeldt een paraliturgische plechtigheid bij het afscheid van de 
pestleider van de kerk. Vreemd detail: de priester gooit twee spaden aarde over zijn voeten 
alsof hij heem voor de gemeenschap ter aarde besteld. Met de liturgische zin  als bij de 
begrafenis. Die sporen vindne we niet terug. Er is in de kekgeschiedenis wel meer te vinden 
over hoe men de de kerkdiensten in de leprozerij moet verzorgen. De prietser van Sint Jans 
arochie in Poperinge moet dagelijks eucharistievieren en krijgt er 72 p. p. (variabel in de loop 
der jaren) voor.Clemens III (1187-1191) wordt eerst vernoemd140.

In de litteratuur rond de ontwikkeling spreekt men over eerder een vijandige mentaliteit 
tegenover de melaatse. We lezen in Daan VAN LEEUWEN een deel van de samenleving had 
behoefte om bepaalde groepen te kunnen controleren. Hierin veranderde niet de leproos, maar
was er sprake van een contextuele verandering, waarin de samenleving nieuwe normen 
schiep. De belangrijkste vruchten van deze ‘persecuting society’ zijn kettervervolgingen, 
klopjachten en leprozerieën.
In de dertiende eeuw is er in Engeland en Frankrijk een toename van het aantal wetten 
omtrent de controle en afscheiding van leprozen te onderscheiden.
Het bedelgedrag werd bijvoorbeeld aan banden gelegd en leprozen mochten niet meer drinken,
gokken en schaken.

Vaststelling

Aanvankelijk kunnen leprosaria als (semi)kerkelijke instituten worden 
beschouwd. Ze zijn meestal nauw verbonden met een klooster en de 
organisatie en dagindeling is dan ook op die leest geschoeid.
In de dertiende euw zijn er reeds burgerlijke autoriteiten die initiatieven 
nemen. Op het einde van de middeleeuwen nemen ze voor een deel over en 
laten aan kloosterlingen de zorg over. De gelovige bevolking schenkt fondsen, 
de patienten hebben wel eens hun bezit mee (bevoorrechte patiënten) en het 
overschot aan fondsen wordt als renten gebruikt om te overleven.

Of die patiënten er dan overal gelijk behandeld werden of specifiek gekleed 
rondliepen met de ratel dat kunnen we niet bevestigen. De geest waarmee ze 
benaderd werden zal zeker gezien de tijdsgeest in de stijl liggen zoals de 
kaftafbeelding hierboven suggereert. De verwijzingen naar de evangelie 
context van afzondering en christelijke caritas incluis141...

Of de kledij aangepast was hier ter plaatse kunnen we moeilijk achterhalen. 
Voor de nieuwsgierige lezer nemen we de afbeelding over van de Miniatuur in 
een Historiebijbel, Noordelijke Nederlanden, 15de eeuw142. Brussel.

140 O. FIERS F 23.
141Jezus geneest de tien melaatsen en in Poperings perspectief verwijzen we naar 

bovenvermelde connectie met Maria van Magdala of Maria van Bethanië.
142 Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 9020-23, fol. 46v.
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We lezen verder in de rekeningen dat er voor de belaserde vrauwe zwart143 
lijnwaert wordt gekocht. De omschrijvingen zijn in de beperkte gevallen waar 
lijnwaert voor wordt genoteerd gelijkaardig.

Bij oud-archivaris Fiers lezen we dat de zwarte mantel, de clape en de schotel 
in Poperinge werden bedeeld aan de belaserde. Waar hij het haalt weten we 
niet maar hij noemt hierbij een witte hoed met linten144.

Opnieuw een gelijkaardig beeld: de Afbeelding van de tien melaatsen die door Jezus genezen zijn en de
éne die terugkeert om te danken. Hier wordt onderlijnd dat melaatsen een specifieke outfit droegen.

Volledige opsluiting zal wel niet het uiteindelijk resultaat zijn geweest. Toch 
niet in de bestudeerde periode. De leprozen bleven in contact staan met de 
gemeenschap om aalmoezen te kunnen vergaren. Ze kregen een clape mee. 
Vaak wordt aan hun woning hersteld en ze krijgen in de winter faceel en 
fagoten. Al is dat beperkt.

Op zich lijkt het alsof er een zeer beperkt gedeelte van het budget rechtstreeks
aan de leprozen werd besteed. Amper een oversloop, kousen, een (houten) 
schotel, brandhout, de clape…

143 Vlassen, zwart, rauw en wit.
144 O. Fiers nr. 23. Hij vermeld eveneens het artikel uit Ronde de Heerd van 1889, blz. 62, 

71, 73 en 83.
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Van voeding is er in de Poperingse Madelene rekeningen geen sprake. Of 
bestonden er meerdere rekeningen en was er een aparte boekhouding voor de 
leprozerie zelf. De grote bedragen hier in de rekeningen vernoemd zijn het 
onderhoud van de huizen, de kapel, ...en de kerkelijke bediening: hun debvoir.
Zo te zien een wekelijkse tweevoudige opdracht vanuit de abt bevolen of via 
fundaties en giften verplicht?

Opname

In Prinsen en poorters onder redactie van Walter PREVENIER145 geeft men een 
beschrijving van de intrede van een melaatse in een leprozerie. Het werd 
ingekleed als afscheid van de wereld. De zieke kreeg spirituele integratie 
aangeboden in ruil voor zijn uitsluiting uit de wereld. Zijn leven was, net als 
dat van iemand die in een reguliere orde trad, aan strikte regels onderworpen. 
Een toevallige besmetting werd aldus omgezet in een goddelijke straf.

Uiteraard is dit voor het verlichte individu van onze eenentwintigste eeuw niet 
zomaar de oplossing van het gezond verstand. Sinds het derde Concilie van 
Lateranen (1215) werd het leven in de leprozerie in een strikt wettelijk keurslijf
gegoten. Ook in de steden van de Lage Landen is van een bestuurlijke en 
reglementaire eenmaking sprake. Zoals we in het verhaal van de Gentse 
schepen al merkten de leproos was een welbepaald individu.

Om uit te maken of iemand al dan niet melaats was had men in Bijbelse tijden 
reeds aanduidingen. In de jaren 1300 vind men specifieke procedures die door 
de stadsmagistraat werden opgelegd. In het graafschap Vlaanderen waren het 
overigens de leprozerieën van de grote steden Gent, Brugge en Ieper die elk in
hun eigen kwartier de controle uitoefenden. Er was blijkbaar zelfs een 
beroepshof waar men een uitspraak kon aanvechten146.

Werd er politiek geknoeid zoals dat in de aloude weg der bozen gaat? Werd er 
sociaal en financieel met de verdelende rechtvaardigheid niet altijd even 
evangelisch omgegaan?
Er werden drempels ingebouwd: vaak moest men poorter zijn van een stad, 
soms zelfs in tweede generatie, en doorgaans diende men een toegangsgeld te
betalen, waardoor het verblijf in de leprozerie de facto aan welstellende zieken 
voorbehouden bleef147.

145 Prinsen en poorters. Mercatorfonds, Antwerpen 1998 Zie voor verantwoording: 
http://www.dbnl.org/tekst/prev002prin01_01/colofon.htm © 2008 dbnl / de afzonderlijke 
auteurs en/of hun rechtsopvolgers.

146 Dat kon politiek misbruik niet verhinderen: ondanks voor hem gunstige tegenexpertises in
Leuven en Amiens, werd Christoffel PYCHOUT in 1445, toen hij als dertiende en laatste 
schepen van de keure in de Gentse schepenbank zetelde, melaats verklaard en aldus 
politiek uitgeschakeld.

147 In 1495, toen een Oudenaardse melaatse, Martin VAN UPHOVE, die als woordvoerder van 
zijn lotgenoten optrad, de ontvanger van de Oudenaardse lazarij, Adriaan VAN LUMMENE, 
aanklaagde (notitie uit PREVENTIER).
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Daardoor ontstonden de akkerzieken. Dat waren leprozen, bedelaars, die in 
gemeenschap op het veld of de akker verbleven, buiten de stedelijke 
agglomeratie maar binnen de rechtsmacht van de schepenen. Dat zouden de 
bekende individuen zijn die met de ratel rondliepen..

De afzondering en de uitsluiting, het fenomeen van de akkerzieken148 
versterkte de groepsvorming die een bepaalde stigmatisering en vijandigheid149

met zich mee bracht. Zoals het nu met bepaalde volksgroepen soms gaat 
bracht dit hele verhalen mee van beschuidgingen en verdachtmaking150.

De theologie van de straffende God onderbouwde een negatieve stelling 
waarbij leprapatiënten en hoge zieken straf waren van losbandigheid of 
ontucht. Ze werden gezien als bannelingen zonder enige vorm van recht. De 
toegang tot de (stads-)kerken werd de leprozen ontzegd. De sacramenten 
werden voortaan in een kapel in de buurt afgenomen. Om deze reden kwam 
het wel eens voor dat men pleitte dat er altijd een kapel of kerk aanwezig zijn 
bij de woonplaats van de leprozen. Deze theologische gedachtengang was niet 
algemeen verspreid.

Ontstaan

Historici zijn het erover eens dat niet pas in de tweede helf van de 14de eeuw 
de leprozerieën ontstond. De meeste Hollandse leprozerieën stammen uit de 
tweede helft van de veertiende eeuw151. De leprozerie in Poperinge situeert zich
in die periode, tenzij er al iets dergelijk geweest was vooraf. Maar de 
afwezigheid van bronnen m.m. sporen laat niet toe daarop in te gaan.

Dat het ontstaan van de instellingen die periode werd bevorderd heeft zeker 
met de urbanisatie te maken en hieraan gekoppeld een keuze die gestuurd 
werd door de idee van segregatie. Men noemt de Madeleenecapelle in 1662 
hovfe van hooghe syeken buyten Ipre152.

De hoogconjunctuur en urbanisatie hebben in de loop der jaren een eerder 
onbekend verhaal gekend. Van de Nederlandse evoltue bestaan meerdere 
studies. Uit onze annalen zijn slechts enkele namen en boekhoudkundige 
gegevens van de rekeningen van de verhuur van huizen en landspacht bekend.

Het beeld dat we stilaan ontdekten van de zestiende eeuw waar lazarie en 
lepra onrechtstreeks worden vernoemd resulteert in een locale geschiedenis 
van huizen en landerijen.

148 Een naam die men in de oude teksten niet direct terugvindt maar achteraf gegeven werd.
149 De leproos met een onverklaarbare ziekte was bij voorbaat gedoemd tot marginaliteit. In 
sommige delen van Europa werd eveneens gewaarschuwd dat de leprozen samen met de 
moslims en joden een complot hadden gesmeed om het christendom omver te werpen. (VAN 
LEEUWEN)
150 MOORE, Ketters, heksen en andere zondebokken, 47-49.
151 Daan VAN LEEUWEN: Leven buiten de stadsmuur.
152 Zie kroniek hierboven 1661 VANDEVOORDE.
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Historici en medici kunnen nog niet verklaren wat de reden was van de afname
van de ziekte. Vaak wordt dit in verband gezien met andere ziektes als de 
pest. De Nederlandse studies vermelden de afname van het aantal leprozen 
lieten de stadbesturen steeds vaker gezonde proveniers toe in de huizen en 
zochten ze naar nieuwe bestemmingen voor de leprozenhuizen.

Ook in de rekeningen van de Magdalenakapel zien we overwegend noties van 
kleine en grotere bedragen van herstellingen van huizen die in het bezit zijn 
van de instelling, staande renten en erfelijke losrenten153.

De  Goudse leprozerie werd op last van het stadsbestuur in 1574 gesloten, ten gevolge van de 
dreiging van de Spaanse invasie. Het stadsbestuur wilde het gebouw afbreken en de leprozen 
in het Magdalenenconvent onderbrengen, dat overigens midden in de stad lag. Het aantal 
proveniers nam aan het begin van de zeventiende eeuw sterk toe terwijl het aantal leprozen 
afnam. Pas in 1735 werd er voor het eerst melding gemaakt van het ‘proveniershuis’. De 
laatste keer dat er een leproos werd opgenomen, was in het jaar 1652 volgens de Goudse 
keurboeken. Door de proveniers kon het leprooshuis reserves opbouwen en het stadsbestuur 
ging zich actiever bemoeien met de boekhouding.

De afbraak van de 
gebouwen van de 
Madaleen werd 
tegengehouden in 
Poperinge door de abt 
van Sint Bertijn, maar de
metser verkreeg 
uiteindelijk de afbraak.

De Chevalier DE 
BRETEUIL ondersteunt de
metser om af te breken. 
De abt Benoit DE 
BETHUNE onderneemt 
nog stappen om dit 
verhinderen in 1688.

Brief 13 augustus 1688, ut supra

De ziekten waren door de intensieve handelscontacten en urbanisatie 
verspreid. Inzoverre Poperinge relatief minder contact had met de grote steden
en het kosmoplitisch gebeuren was er misschien minder besmetting. Maar we 
mogen zeker de reserve inbouwen. De laken verspreidde zich even sterk en de 
kruisvaarders kwamen op de lijsten voor evenals de frequente vreemde legers 
die ook heel vaak de grenzen onveilig beveiligden…

153 Bv. rekening 1606.
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1776
27 januari 1776 gaat de functie van de Madaleene over naar de BAYAERT. Het 
klokje is al vernoemd omdat het onlangs op de kapel van het gasthuis werd 
gebracht. In 1779 krijgen ze in het gasthuis hun eigen kerkhof.

De Pest en aanverwanten
In augustus van het jaar 1540 woedde de pest over onze streek. geheel 
Vlaanderen en Holland.

Op 27 september 1540 leest men in de archieven dat te Poperinge het heilig 
sacrament naar de Magdalena kapel wordt gebracht154 of er mag bewaard 
worden en de pestlijders zo werden bediend. 
Geaccordeert by de wet ende raeden also verre als themlieden aengaet, dat de
voochden van de Magdaleene zullen hebben ende bewaren in heurlieden 
capelle theylich sacrament van den outaer ende heilighe olie, ten minsten 
oncoste dat moghelyck zij. 
Behoudens dat zij eerst ende alvooren daertoe consent ende auctoriteit 
hebben van den bisschop ende de gheestelicheit dient aengaet

De neresoene

11 oktober 1540 - De neresoene 
De ‘neresoene’ is het woord in
de XVIde eeuw voor ‘de pest’.
Es ghordonneert bij den heere
ende wet, zo wie hem
uutgheven wille ende
advanchieren voor meester te
zijn ende de lieden te willen

154 De formulering die Guido VANDERMARLIERE (Gvonline) gebruikt. Het zal wellicht zo zijn 
dat de hostie er mocht bewaard zijn. De priester die er de eucharistie verzorgde (frequent 
of zeldzaam) die zal de ciborie hebben gevuld om de hostie te bewaren zodat stervenden 
konden bediend worden met het viaticum en de Heilige Olie. Er was in de periode onder 
Chevalier de l’ordre de Saint Lazaire zeker een wekelijkse fundatiemis (XVIIde eeuw).
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helpen van der ziekte van de neresoene die nu zeere regneert, tzij buuten den 
ceure ofte daerbinnen dat die zelve persoonen werden ghehouden te gaene an 
den heere ende de wet, datzelve te kennen ghevende ende diet niet en dede 
dat waere up ghestelt te zijne een jaer buuter cure ende heerlichede van 
Poperinghe. 
Actum den xi october xv c ende xltigh 

Het tweede stukje is het verbod op koopdag binnen de 40 dagen in dat 
sterfhuis155 waar eventueel een pestlijder gestorven is.
Dat halen we uit Guido’s online tekst. We verwijzen hier spontaan naar het 
proces omtrent de reeuwer dat we in de kantlijn ook vernoemden omdat het in
het dossier SAP 491 eit er door de oud-archivaris gelinkt wordt aan de 
Madaleene. De daar genoemde zes weken hebben hier wellicht een verklaring.

Pest
In de veertiende eeuw deed een nieuwe epidemie zijn intrede in Europa. De 
Pestplaag vernielde vele levens halverwege deze eeuw en dit had ook invloed 
op het leven van de leprozen. Aan de vooravond van de Zwarte Dood werd er 
ook voor het eerst een link gelegd tussen lepra en de overdracht door de lucht.
Toen de angst voor de Zwarte Dood toenam sprak men over corrupte lucht en 
werd lepra in verband gebracht met besmetting via de adem van de zieke. Een
aantal historici claimt dat vele leprozen zijn gestorven door de Zwarte Dood en 
dat hiermee de afname van leprozen is ingezet. Anderen weten de afname van 
het aantal leprozen in de veertiende eeuw aan het klimaat dat kouder werd. 
Ook wordt er door sommige historici beweerd dat het te maken heeft met de 
werkwijze van artsen, die door het stellen van betere diagnoses het aantal 
zieken kon terug dringen.
Met relatie tot de Zwarte Dood is het waarschijnlijk dat de leproos een soort 
immuniteit heeft ontwikkeld voor andere besmettelijke ziektes. Historicus 
Stephen Ell beweert dat er een kruisimmuniteit was opgetreden bij het 
uitbreken van de Pest waardoor de meerderheid van de leprozen de epidemie 
heeft overleefd. Het aantal leprozen nam door de pestepidemie dus niet af 
maar bleef gelijk. Geen eenduidige oorzaak kan worden aangewezen voor de 
afname van leprozen in de veertiende eeuw. Er zijn geen sluitende bewijzen 
voor de hypotheses die historici als Richards, McNeill en Rubin aan het eind 
van de jaren zeventig hebben gemaakt.

Randnotities
In het kielzog van de studie rond de kapel van de Madaleene probeerden we 
eveneens suggesties rond andere straatnamen.

We lazen in de dossiers van de gemeenteraad het voorstel om de site van het 
gasthuis te honoreren met de naam: Gasthuis parking.

155 Veertig dagen – zijn dat de zes weken waar men het in het proces over heeft.
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In de nu voor liggende studie vinden we wel een aanknopingspunt waar wat 
meer gegevens uit de geschiedenis kunnen inspireren.

Pestestraetien

De naam Gasthuisparking die men nu uitvond om de doorgang Gasthuisstraat 
parking aan de oude kliniek te benoemen is niet direct een naam met kleur of 
een tikkeltje couleur locale.
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Twee mogelijkheden

Yngelbilckstraat
Er waren twee mogelijkheden die meer hadden kunnen getuigen van 
historische kennis over de omgeving waar men een zogenaamd nieuwe 
doorgang heeft  gerealiseerd. Er was een oude doorgang. De wegel iets verder 
dan de gasthuisingang.

Die oude doorgang was een pad naar de ynghelbilck Dat was een verbinding 
met de huidige engelstraat. Engel is hier in de betekenis van hoek bedoeld.
Engelbilkstraat zou hier aangewezen zijn – gezien de ligging.

Pestewegel
De andere mogelijkheid om die doorsteek een naam te geven houdt verband 
met het feit dat de publieke opinie verkeerdelijk denkt dat hier een pestewegel
doorliep. In het recente verleden had deze doorgang ook de naam 
peststraetien (i=j). Engelbilkstraat zou wat meer couleur locale geven en 

historisch gezien beter zijn. 
Peststraatje is inderdaad wat 
negatiever.

Twee bemerkingen moeten we 
hierbij met dank aan 
opmerkzame collegae zeker 
maken. 
Primo de pestlijders hadden 
hun huisjes niet rechtstreeks 
bereikbaar via deze sluikweg. 
Wat de naamgeving bij de 
bevolking zou kunnen 
veronderstellen. Over de 
ligging van die pesthuisjes kan 
je zeker lezen bij Meester 

Guido.
Secundo de naam is later toebedeeld aan een pad dat ook op zijn manier 
stadseigendom was. Het document waar we de naam op vinden dateert van de
tijd van Eugène VANTOURS (+1921) - Eveline DEBANDT, négociant, tanneurs, 
handelaar en leerlooier, die aan de gasthuisstraat woonde en die in dat straat 
doorgang moest verlenen. Als het nodig was had hij zich verbonden om de 
poort open te doen en hij moest de brug herstellen die over de beek lag.
De naamgeving die het over pestlijders heeft is relatief recent en steunt niet 
op de historische gegevens.

Zo te zien waren er in de negentiende eeuw zelfs huisjes langs dat straatje.  
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Zo te zien waren er huisjes langs dat straatje naar de driehoek boven aan de 
Engelstraat in de negentiende eeuw.
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