
POPERINGSE APOTHEKERSZOON OP JAVA -1856 

JoséLemahieu 

Uit tijdschrift «Aan de Schreve» - 29s,e jg. 1999 - nr. 2. 

Wie op de Grote Markt van Poperinge komt, kan er niet naast kijken. Wij bedoe
len dat ietwat eigenaardig gebouw in eclectische stijl met het gouden hert onder 
de gebogen kroonlijst. Zoals het er nu uitziet dateert het van ± 1919 en is thans 
bewoond door de familie van apotheker X. Ameloot-Deylgat. 

Indien gij II op rein hecjccfl... 

Verwaarloos nooit U van één oi twee 

M O N O P O E D E R S 
te voorzien, want het is het 
e n i g e en rake Geneesmidde l 

tegen Hoofd- en Schele Hoofdpijn 
Zenuwlijden — Rheumatielc 
Razende Tandpijn. 

Algemeen Depot 

Apotheek H. Notredame 
18, Grote Markt POPERINGE 

Te verkrijgen in alle goede Apotheken 

Tijdens mijn jeugdjaren werd dit pand bewoond door 
apotheker Hilaire Notredame waar je toen de bekende Mono
poeders kon kopen en waar wij als jonge snaken vooral oog 
hadden voor de daarbijhorende 'zantjes' betreffende onze 
vaderlandse geschiedenis, waarmee wij onze geschiedenisles
jes op de lagere school konden illustreren. 

De Grote Markt van Poperinge was uiteraard een cen
traal gelegen plaats voor een apotheek en dus zowel voor de 
stadsbewoners als voor de mensen van buiten de stad en 
omliggende gemeenten gemakkelijk te bereiken (bijv. ter gele
genheid van de vrijdagmarkt). Het moet ons dan ook niet ver
wonderen dat generaties apothekers hetzelfde pand bewoond 
hebben. Een vluchtig nazicht van de bevolkingsregisters van 
Poperinge bevestigde ons vermoeden. 

De eerste apothekers op de Grote Markt van Poperinge 

In een register van 1796, enkele jaren na de inval van de Sansculotten opge
maakt, treffen we op het nr. 23 van de Grote Markt de familie van Charles Ver-
lende-Plaetevoet aan. Charles staat er genoteerd als «appotequaire» (°Diksmuide 
1763 - tPoperinge 1834). 

| O T L « Reine de* Belftes A l'hôpital de l'Océon s IA Panne 

• 1" "• 

Prentje uit een doos Monopoeders 

'Dat huis nr. 23 van toen was niet het nr. 23 van nu en na enig 
zoek- en telwerk vonden we het terug op de plaats waar zich nu 
het café «L'Espérance» bevindt. Hij was toen de enige apotheker 
op de markt en bleef er wonen tot aan zijn dood in 1834 (71 j.). 
Of hij al die tijd zijn beroep nog uitoefende weten we niet. 

In 1807 is hij nog altijd de enige apotheker op de markt. Hij 
behoorde ook tot de 100 meest belastingen betalende inwoners 
van Poperinge en was tevens gemeenteraadslid van de stad. 
Eén zaak is duidelijk : er was geen opvolging en na zijn dood 
verdween de apotheek. De kinderen bleven wel nog in het pand 
wonen. 
Over apotheker Verlende wist koster Cuvelier in zijn 'Memoriael 
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van Reninghelst' nog het volgende te vertellen (Dl 2, p. 324) : 

«De 29 9bre (november) 1813 waeren te Poperinghe vergadert vele cons-
cryn (gedwongen aangewezenen tot de krijgsdienst door middel van 
loting) die alsnu vele jaeren in de depot (reserve) badden geweest om 
naer Brugge te gaen, dese waeren by een gekomen om t'saemen te berae-
men of zy aldaer zouden gegaen hebben jegens den I Xbre (december), 
SteEloy.» 

De maire, Coppieters 't Wallant, was gevlucht naar leper om gendarmen 
te halen. De ruiten van zijn woning moesten eraan geloven (nu : 'Skindies' in de 
Gasthuisstraat). Men maakte eveneens de gevangenis open om te zien of er geen 
'van hunne maeten' in waren. De cipier werd ontwapend en... 

«m.pn wildp hpt hv.vs tilctwAprpvi. i>nw Ht>r) n-hc\thc>bctr Vortowrlo nwi rint h\i 

altyt getoont badde Fransch gezint te wezen, 't welke is belet geweest door 
défraye borgers.» 

Bij een volgende volkstelling (1815), ter gelegenheid van de regimewis-
sel Frankrijk - Koninkrijk der Nederlanden, is er een tweede apotheek bijgeko
men in het pand nr. 23 dat thans bewoond wordt door de familie van apotheker 
X. Ameloot-Deylgat. 

Vanaf dan tot op heden was er een apotheek gevestigd op deze plaats 
en kunnen we een lijstje opmaken van de achtereenvolgende bewoners. 

1815 Hauwen Pierre - Spruytte Isabelle 'apothecaire' 
1825 Haelewyck-Petrus - Verhaeghe~Th: 'apotheker' 
1858 Haelewyck Adolphe - Verhille FI. 'pharmacien' 
1887 Monteyne Arthur - CrillaertsM.P. 'pharmacien' 
1911 Notredame Hilaire - Delfosse A. 'apotheker' 
1959 Ameloot Jozef - CostenobleM.L. 'apotheker' 
1981 Ameloot Xavier - Deylgat Martine 'apotheker' 

In 1952 kwam er weer een tweede apotheker op de markt, nl. Charles 
Van Nielandt, in 1977 opgevolgd door Didier Van Nielandt. 

Dit nieuwe pand werd gebouwd op de plaats waar het huis stond van 
André Cossey dat tijdens de luchtbombardementen van 28 mei 1940 werd ver
nield. 

Wie het boek 'Van alle markten thuis', uitgegeven ter gelegenheid van 
het 800-jarig bestaan van de Vrijdagmarkt te Poperinge, erop naslaat vindt op p. 
78-80 het relaas van een waar familiedrama dat zich afspeelde in het gezin van 
apotheker Arthur Monteyne. 
In februari 1909 stapte de toenmalige burgemeester (Felix Van Merris) de apo-
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theek binnen met de jobstijding dat hun zoon Adrien, die 
als cadet op het schoolschip 'L'Avenir' zijn toekomst als 
zeeofficier voorbereidde, tijdens een zware storm over 
boord was geslagen en in de golven was verdwenen. 
Reddingssloepen werden nog uitgezet maar het mocht 
niet meer baten. 
Dit gebeurde op 16 november 1908 tijdens een reis van 
Rio de Janeiro naar Port Natal (nu : Durban / Zuid-Afri-
ka). 
Voor meer bijzonderheden over dit voorval, alsook over 
de betekenis van het gouden hert in de topgevel van de 
apotheek zie 'Van alle markten thuis'. 

Anders verging het een zoon van de voorganger van apo
theker Monteyne, nl. Jules Haelewyck. Apotheker Petrus Haelewyck (vader van 
Jules), afkomstig van Veurne, was weduwnaar van Petronella Lemaire. Hij her
trouwde met Theresia Verhaeghe uit Cassel. Wanneer Petrus Haelewyck zijn intrek 
nam in de apotheek op de Grote Markt van Poperinge (1825), had hij reeds ver
schillende kinderen die in Cassel geboren waren (o.a. zijn latere opvolger Adolp
he Haelewyck). In Poperinge werden nog eens zeven kinderen geboren uit zijn 
tweede huwelijk. 
Eén van die zeven was Jules. 

De lotgevallen van Jules Haelewyck 
("Poperinge 1828 - fSalatiga /Java 1862) 

Hij werd op 27 augustus 1828 te Poperinge geboren. Waarschijnlijk was hij niet 
voorbestemd om in de farmaceutische voetsporen van zijn vader te treden (zijn 8 
jaar oudere broer Adolphe daarentegen wel) en hij nam nog vóór hij naar de 
loting moest (het jaar waarin hij 19 zou worden) dienst als vrijwilliger in het Bel
gisch leger. 
Op de loting zelf (in 1847) trok hij lot nr. 27 en moest aldus soldaat worden (laag 
nummer). Maar hij werd voor één jaar vrijgesteld van dienst omdat hij al in dienst 
was ! Zo belandde hij bij het lste Regiment Lanciers. 

Waarschijnlijk had Jules zijn verwachtingen in het Belgisch leger wat te 
hoog gesteld en was de ontgoocheling achteraf des te groter. Na enkele jaren 
vrijwillige dienst werd hij op 21 juni 1849 door 'Le conseil de guerre de Liège' 
veroordeeld tot twee jaar 'brouette' voor een tweede desertie. Met 'brouette' 
bedoelde men dat de militair in kwestie veroordeeld werd om, geketend aan een 
'brouette' (kruiwagen), dwangarbeid te verrichten. 
Dat betekent dus dat er ook al een eerste desertie moet geweest zijn, waaraan 
het 'verlies van kokarde' (1) was verbonden (hierdoor vervielen de voordelen 
verbonden aan de status van militair). 
We mogen echter niet vergeten dat op vaandelvlucht in oorlogstijd de dood met 
de kogel stond. 
Diegenen onder ons die nog het 'geluk' hadden om 'man te worden' bij het leger 
en aldus eerst hun 'drie dagen' moesten doen in het Klein Kasteeltje te Brussel, 
zullen zich ongetwijfeld nog de voorlezing van het militair reglement herinneren 
(wij verstonden er niets van !). Daarin stond blijkbaar alles wat moest en wat niet 

L a R e c o n s t i t u a n t e is een genees
middel dat bijzondere uitwerksels heeft op 
flauwe en teedere kinderen, 't Is het beste 
middel voor borsllijdende. 

GEBRUIKSWIJZE. — Een koffielepel in een half 
glas wijn of alle ander drank (uitgezonderd melk) na 
ieder maaltijd ; 's morgens kan men het vroeg nemen 
in zwarten koffie. 

De bijzonderste verdienste van dit genees
middel, is dat zij de borstlijdenden geneest. 

— Prijs 2 , 5 0 fr. de Liter. — 
Te ver Krijgen bij A. M O N T E Y N E , 

Apotheker, Groote markt, Poperinghe. 

(1) Kokarde : een uit lint vervaardigde 
rozet als herkenningsteken gedragen 
(bijv. de kleuren van België). 
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mocht en waarbij bijna elk artikel eindigde met de uitdrukking 'zoniet... de dood 
met de kogel!' 
Na de voorlezing plaatsten we vlug onze handtekening onder de voorgelezen 
tekst met het gevoel dat we zojuist aan een gewisse dood waren ontsnapt daar 
men slechts in oorlogstijd fusilleert ! (2) 
Desertie kwam in de eerste jaren na onze onafhankelijkheid veelvuldig voor, 
ondanks de strenge straffen. Doodstraf in oorlogstijd, levenslange gevangenisstraf 
en zelfs tentoonstelling aan de schandpaal stonden nog op het lijstje van de sanc
ties. 
Tot in 1839 vluchtte een groot aantal miliciens naar Nederland. Sommige (Oran-
gistische) dagbladen uit die tijd gewaagden van een tiental overlopers per dag ! 
Officiële cijfers hielden het op een 1000-tal per jaar. 
Vooral de hogere soldij bij onze noorderburen en de schrik voor oftalmie (3) bij 
het Belgisch leger, waren oorzaken van de grote desertie. Ook het Frans Vreem
delingenlegioen lonkte met hoge soldij en avontuurlijke verre landen. 

Eens in Nederland kwamen duizenden soldaten (ook beroepsmilitairen) uit diver
se landen in het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk terecht. Harderwijk had des
tijds de bijnaam van 'riool van Europa'. Daar werden de ongelukkigen ingelijfd 
bij de koloniale troepen die naar Oost-Indië 0ava) werden gestuurd en waar de 
gele koorts de rangen erg uitdunde. 

Werd Jules Haelewyck tenslotte uit het Belgisch leger verwijderd of deser
teerde hij nog maar eens ? 
Het is een feit dat hij op 20 augustus 1856 (ongeveer 10 jaar na zijn indiensttre
ding) inscheepte op het schip Triton' met bestemming Java waar hij gedurende 
zes jaar zou verblijven. 

Waarschijnlijk was de familie in Poperinge al geruime tijd zonder nieuws 
van hun zoon Jules, toen ze in 1864 navraag deed naar zijn verblijfplaats. Vanuit 
Nederland kwam het volgende bericht (overlijdensakte) : 

Illustratie uit De Loteling', een roman 
van Hendrik Conscience (1850). Het 
tnfpreel stelt het hoofdpersonage (Jan) 
voor dat als slachtoffer van oftalmie 
(blind), naar zijn geboortedorp wordt 
geleid door zijn vrouw (Trien). 

(2) In 1966 diende senator De Boodt 
een wetsvoorstel in om de griezelige 
formule weg te laten en het jaar daarop 
verwees minister van Landsverdediging 
Poswick bij K.B. van 7 maart de 'dood 
met de kogel' voorgoed naar de prul-
lenmand. Later kreeg de toekomstige 
militair het militaire zakboekje met de 
militaire wetten toegestopt. Maar aan 
de wet veranderde niets ! 
(3) Oftalmie : een oogontsteking met 
mogelijks blindheid tot gevolg (cfr. H. 
Conscience, De Loteling !)• In 1834 was 
de ziekte zeer verspreid : 109 soldaten 
verloren één oog, 91 verloren beide 
ogen. Gebrek aan hygiëne en onwe
tendheid van de soldaten, slechte 
behuizing in de kazernes en ondoelma
tig gebruik van de bestaande remedies 
waren er de oorzaak van. 
In 1837 was leper (naast Namen en 
Beverlo) één van de drie 'depots' voor 
patiënten met oogontstekingen. 
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«D'après les recherches faites dans les Registres du Ministère des Colonies, il 
conste (blijkt), que Jules Fidelis Constantin Haelewyck, né à Poperinghe le 
27 Août 1828, fils de Petrus Reginaldus et de Theresia Amelia Verhaeghe, 
est parti pour l'île de Java, comme soldat, à bord du navire Triton' le 20 
Août 1856, est décédé le douze Octobre 1862 à Salatiga.-

Dit bericht bereikte Poperinge bijna twee jaar na zijn overlijden. Blijkbaar 
liep onze stadsgenoot de laatste jaren wat meer in de militaire (Nederlandse) pas 
dan vroeger want bij zijn overlijden had hij het toch reeds tot brigadier (korpo
raal) gebracht ! 

Een neef van Jules Haelewyck (dus de zoon van zijn broer Henri), ni. 
Henri Gustave Haelewyck, vervoegde ongeveer 27 jaar later de lange lijst van 
deserteurs in het Belgisch leger. Op 24 juni 1876 werd het gemeentebestuur van 
Poperinge door middel van een schrijven van de arrondissementscommissaris op 
de hoogte gebracht van het feit dat Henri Gustave Haelewyck «a été rayé comme 
deserteur le 2 avril 1876». 

Jules Haelewyck was zeker niet de laatste die als Nederlands militair (van 
Belgische afkomst) naar het verre Java vertrok en niet meer terugkeerde. 
Nog in 1901 deed het Poperings stadsbestuur navraag naar de verblijfplaats van 
een zekere Henri Vergeele (°Poperinge 23.04.1870) (4) bij het ministerie van Bui
tenlandse Zaken. Ongeveer een maand later kwam het antwoord vanuit Brussel. 

•J'ai l'honneur de vous faire savoir que le nommé Vergeele Henri Corneille, 
né à Poperinghe le 23 avril 1870, enrôlé à Harderwijk le 19 décembre 
1894, faisait encore partie, le 30 septembre de l'armée coloniale des Pays-
Bas. Aucun avis de décès le concernant n'était parvenu au Département 
de la Guerre à Batavia à la date du 1er avril suivant. 
Le moyen le plus rapide d'obtenir des nouvelles directes de ce militaire 
serait de lui écrire à l'adresse suivante •. 

"Aan Den Kolonialen militair H.C. Vergeele 
Algemeen stamboek n° 414552 op 9 februari 1895 naar Nederlandsch-
Indië vertrokken per stoomschip 'Conrad' te Batavia ".» 

Blijkbaar was ook deze Poperingenaar langs de 'riool van Europa' naar 
de Nederlandse kolonie Java gespoeld. En er overleden ? 

(4) Vergeele Henri (Henricus Cornélius) 
"Poperinge 23.04.1870 (in de Ieper
straat). Zoon van Vergeele Benedictus 
(cantinier) en Tuytten Rosalia Sophia. 
Werd in 1889 (19 jaar) 'emit' geloot 
voor de legerdienst maar trachtte dienst 
te nemen als vrijwilliger. Dat gelukte 
hem niet. Reden : -Refusé comme 
volontaire avec prime Ie 17 mars 1890 
pour transpiration abondante des pieds-
(!) 
In 1894 verhuisde Henri naar Kortrijk 
om enkele maanden later vanuit Har
derwijk, als Nederlands militair, naar 
Java te vertrekken. 

Bijlage : 
Genealogische gegevens i.v.m. de apothekers op de Grote Markt te Poperinge 

Apotheker Charles Verlende (1763-1834) 

Charles Verlende - °Diksmuide 1763 - fPoperinge 09-08.1834 (71 jaar) 
Hij huwde met Plaetevoet Maria Anna Eugenia (°Diksmuide 1764 - fPoperinge 
22.06.1833). 
Na het overlijden van Charles Verlende en zijn echtgenote, bleven de kinderen 
Sylvie en Sophie (beiden ongehuwd en renteniersters) in het ouderlijk huis 
wonen (nu : café «L'Espérance»). 
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Merkwaardig is ook dat de gewezen 'meyer' en eerste burgemeester van Poperin-
ge (na 1830), ni. Joseph Soulié, in hetzelfde pand woonde en er overleed in 
1852. Hij was weduwnaar van Marie Claire Van de Goesteene en stierf kinder
loos. 

Dochter Sylvie Verlende, de jongste telg uit het apothekersgezin, bleef als laatste 
in het huis wonen tot ze in 1858 overleed op 52-jarige leeftijd en waardoor het 
pand naar een andere familie overging (familie van Antoine Oscar Fiers 'bouti
quier'). 

Apotheker Petrus Vincentius (Pierre) Hauwen (1772-1824) 

Met deze apotheker zitten we voor het eerst aan de andere kant van de Grote 
Markt. Hij woonde namelijk in het huis dat nu nog door apotheker Xavier Ame-
loot bewoond wordt. 
Aldus kwam er een tweede apotheek op de markt (tot aan het overlijden van zijn 
collega Verlende («L'Espérance»). Het is echter niet zeker of Verlende zijn beroep 
bleef uitoefenen tot aan zijn dood (1833)-

Apotheker Hauwen, een geboren Poperingenaar (°Poperinge S.B. 1772), treffen 
we voor het eerst aan als 'apoticaire' op de Grote Markt nr. 22 in de bevolkings-
boeken van 1815. Hij was gehuwd met de zeven jaar oudere Spruytte Isabella 
Constantia ("Staden 1766) en behoorde net als zijn voorganger tot de 100 meest 
belastingen betalende burgers van de stad. 

Zij hadden toen drie kinderen : 

1. Hauwen Joannes Franciscus ("Poperinge 1802). 
Hij werd bij de loting van 1821 vrijgesteld voor 1 jaar 'pour faiblesse de con
stitution». Eén jaar later is hij wel 'capable', maar hij laat zich vervangen door 
Joseph Polley. 
Tater huwde hij met Kestelyn Genoviva en was achtereenvolgens winkelier in 
de Ieperstraat en herbergier in de Pottestraat. 
Als weduwnaar kwam hij in de Boeschepestraat nr. 3 terecht (Ouderlingenge
sticht - nu : Oudstrijdersplein). 

2. Hauwen Bernard Louis (°Poperinge 1810). 
Hij bleef ongehuwd, was timmermansgast en overleed op 39-jarige leeftijd in 
het huis van zijn broer in de Pottestraat. 

3. Hauwen Pauline (°Poperinge 1806). 

Geen van de kinderen zette het beroep van vader verder. 
Apotheker Hauwen Petrus overleed in zijn apotheek op de Grote Markt op 
15.12.1824 (51 jaar) en werd er opgevolgd op 14.06.1825 door Pieter Reginald 
Haelewyck, apotheker afkomstig uit Cassel. 

Enkele jaren later (1831) overleed zijn weduwe in het 'gasthuys dezer stad' 
(65 j) . Eén van de aangevers van haar overlijden was haar zoon Joannes Francis
cus die toen 'lichtbewaarder' was. 
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Apotheker Petrus Reginaldus Haelewyck (±1784-1858) 

°Veurne ±1784 - fPoperinge 06.02.1858 (74 jaar). 
Hij was weduwnaar van Lemaire Petronella Marie en echtgenoot van Verhaeghe 
Melanie Sophie (°Cassel ±1795 - Poperinge 1877) (82 j.). 
Hij kwam op de Grote Markt van Poperinge wonen als apotheker en opvolger 
van Hauwen Pierre in 1825. 
Hij had uit zijn eerste huwelijk zeker 4 kinderen, allen geboren in Cassel (woon
de hij voordien in Cassel ?) waaronder Adolph, zijn latere opvolger. 
Nog eens zeven kinderen werden te Poperinge geboren uit zijn tweede huwelijk, 
waaronder Jules Haelewyck, de 'held' uit onze bijdrage. 
Bij het overlijden van Petrus Reginaldus Haelewyck in 1858,, ging de apotheek 
over naar zijn zoon Adolphe. Stiefmoeder Melanie Verhaeghe verhuisde daarop 
naar de Boeschepestraat nr. 9 met (of bij) haar dochter Camilla Haelewyck 
("Poperinge 1826 - fPoperinge 1870 - ongehuwd). 

Apotheker Adolphe Louis Joseph Haelewyck (1819-1887) 

°Cassel 05.08.1819 - fPoperinge 13.12.1887 (68 jaar). 
Hij was de zoon van voorgaande. 
Hij werd in 1838 bij de loting goedgekeurd voor de dienst maar niet opgeroepen 
(hoog nummer : 134). 
Hij werkte bijna zeker reeds als apotheker bij zijn vader. 
Bij het overlijden van zijn vader ging de apotheek definitief over naar Adolphe 
(in 1858). 
Hij was gehuwd met Floride Elisa Zélie Verhüle (°Arneke 07.11.1839 - f....?). 
Na zijn overlijden hertrouwde de weduwe te Poperinge op 24.10.1888 met Bra
bants Augustus (°Roeselare 1843). 
Bij dit huwelijk was één van de getuigen Arthur Monteyne, apotheker en opvol

ger van haar eerste man Adolphe Haelewyck. 
Het echtpaar Adolphe Haelewyck-Verhille had een 
zoontje (Albert) dat in 1872 (op 11-jarige leeftijd) over
leed als leerling van 'het gesticht der Josephieten' te 
Melle. 
Met de dood van Adolphe Haelewyck verdween de 
familie Haelewyck blijkbaar uit Poperinge. 

Apotheker Arthur Monteyne (1862-19.) 

Apotheker Arthur Monteyne ("Poperinge 29.08.1862), 
opvolger van Adolphe Haelewyck, werd geboren op de 
Grote Markt. Zijn ouders waren immers de uitbaters van 
het 'Steehuis' of 'A la Maison de Ville' sinds 1848. Op 
die plaats staat nu het oorlogsgedenkteken. Ze volgden 
er de weduwe van Charles Malant op die enkele maan
den voordien naar leper was verhuisd. 
Vader Emile Monteyne was, net als zijn vader, schilder, 
behanger en herbergier. Hij overleed op 54-jarige leef
tijd toen zijn zoon Arthur 10 jaar was. Bij het overlijden 
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van zijn moeder, Eugénie Benoot, was hij pas 19 geworden. Hij verliet zijn 
geboortestad op 21-jarige leeftijd om zich in Gent te vestigen. In 1885 (23 jaar) 
huwde hij in Brussel met Marie Pauline Crillaerts ("Brussel 1863)- Na hun 
huwelijk kwam het jonge koppel opnieuw in Poperinge wonen. 

Waar Arthur het beroep van apotheker leerde is niet duidelijk. De opleiding 
van de apothekers gebeurde nog niet aan de universiteit. Men leerde het 
beroep bij een andere apotheker en kreeg daarbij theoretisch onderwijs aan 
een of andere school die lessen verstrekte i.v.m. geneeskunde, vroedkunde , 
chirurgie en farmacie. Achteraf legde men een examen af voor een Provinciale 
Commissie. Mogelijks leerde hij deels zijn beroep bij zijn voorganger Adolphe 
Haelewyck, want bij diens overlijden in 1887 trad Monteyne o p als aangever 
(buurman/apotheker). Hij was toen 25 jaar. 

Tot 1911 bleef het gezin Monteyne-Crillaerts in de apotheek w o n e n om dan de 
stad te verlaten en zich in Jette te vestigen samen met nog twee minderjarige 
zonen (Raoul °1894 en Joseph °1899). Arthur Monteyne had geen apotheker
opvolger in zijn gezin en liet de apotheek over aan de toen pas gehuwde apo
theker Hilaire Notredame ("Poperinge 1884) - Adrienne Alice Delfosse ("Pope
ringe 1883). 

...en na W.0.1. 

«s==3 

B r o n n e n 

S.A.P. 
S.A.P. 
S.A.P. 
S.A.P. 
S.A.P. 

Registers Burgerlijke Stand. 
Bevolkingsregisters 1796 t /m 1920. 
Militieboeken 1847 & 1875 (+ bijlage) 
Brieven (1901) 
Bestuur 91a (1807) 
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- Cuvelier P., Memoriael van Reninghelst (1761-1814), Assebroek, 1970. 
- De geschiedenis van het Belgisch leger, Centrum Historische Documenta

tie van het leger, 1982. 
- Devos Luc, Het effectief van de Belgische krijgsmacht en de Militiewetge

ving 1830-1914, Bmssel, 1985. 
- Kikkert J.G., Bericht van de 10-daagse veldtocht, België en Noord-Bra-

bant in de frontlijn 1830-1834, A.D. Donker, Rotterdam, 1980. 
- Tillie W. & Cossey S., Van alle markten thuis, Poperinge, 1988. 

In H Jîinjieflland, 
Stadsnieuws. 

— Zondagntst. — Alle Apotheken open 
lot middag ; heden Zondag nanoen alleen 
M. KESTKI.Y.Y 

Kerstdag nanoen : Al. NOTItKlUMK 
2« Keishkig iianori: : Al. YANI)KI'LAi:E 
Alle Apotheken zijn geslolen van \i%' 

tol l >/. ure, en na 8 ure 's avonds. 

— PALACE - THEATER — 
Dit is den litel van de prac-liligc ZAAL 

die verrezen is als aanhangsel van hel 
Palace-Hotel, gehouden door den heer 
Duponsellc, wonende Vperslraal. 

Ueze IVachliftc Feestzaal is Reschikl 
voor Alle A A NT KEK KEU JKII EDEN: 
TOONEEL - CLXEMA- YAltlETElT 

CONCERT -DAL -enz. 
Dij eerste gelegenheid zullen wij over 

hel l'alaee-Thealer meer nieuws welen, 
en zullen onze lezers op de huogie hou
den, 

— Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, 
Migraine, Rhumaliek en Grippe willen 
lijtien. wij hebhi'ii hun nochtans genoeg 
de MONO POEDERS 'aanbevolen. 

Te koop bij H. Notradame, Groote Markt, 
Poperinghe, in doozen van 1,75 ir. en van 
SOO frank. 

— Li/dt U ann de maag, beproef eens 
Apolhekar Vermandere's Ware MAAGPILLEN, 
verkocht bij Apotheker H. NOT.REDAMK 
Groote Aj.jpkl, 1'operinghe. 
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