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Hoofdstuk

11 ~ DE KLOOSTERGEMEENSCHAP

Onder de kloostergemeenschap
verstaat men niet alleen de abtei,
prioren en andere monniken van het convent, maar tevens in ruimere zin de familra. De leden van deze familia krijgen immers een speciale taak toegewezen in het geheel van het kloosterleven. In zoverre
de bronnen het toelaten zal gepoogd worden ook de functie van de
monniken nader te omschrijven evenals de verhouding abt-convent.

Art. 1 -

De abten 0).

Niet alleen omdat vroegere werken, die over deze abdij handelen,
grote vergissingen omtrent de verschillende abten inhouden of omdat 17e en 18e eeuwse handschriften, in hun poging om in chronologische orde de abten aan te duiden, geen rekening hielden met de
oorkonden, zullen nauwkeuriger aanduidingen verstrekt worden van
de oversten, vooral ook omdat dit overzicht het uitgangspunt zal zijn
van een beter inzicht in de verdere evolutie en werking der abdij.
1. SNELLARDUS 0081-1112 ?).
Snellardus (2) is de eerste die te Geraardsbergen het ambt van abt
bekleedt. Dat hij ook abt geweest is in de overgehevelde abdij te Dikkelvenne bewijzen oorkonden van het klooster te Liesies en te Bornem (3), waar hij als getuige optreedt. De vraag dient hier gesteld
waarom Snellardus nog in 1095 en zelfs in 1101 niet als abt van Geraardsbergen tekent. Was de stichting in Geraardsbergen toch later
dan 1081 ? Slechts in 1108 tekent Snellardus als abt van Geraardsbergen in een oorkonde der abdij te Affligem ter gelegenheid van een
schenking van altaren door Odo, bisschop van Kamerijk (4). Drie jaar
(1) Van enkele abten is hun ambtsperiode niet gekend; derhalve wordt het
jaar genomen van de eerst en laatst verschenen akte, waarin hun naam
vermeld werd. In dat geval wordt een vraagteken achter het jaartal ge·
plaatst.
Voortaan wordt het RIJKSARCHIEF te RONSE afgekort als RAR, het
RIJKSARCHIEF te BRUSSEL als RAB en het RIJKSARCHIEF te GENT
als RAG.
(2) Ook geschreven als volgt: Esnellardus, Eslenardus en Snelardus.
(3) Zie Het Land van Aalst, jaargang XVIII, nr 2, p. 42, voetnoot 2 en 3.
(4) A. VAN LOKEREN: Chartes et documents de ]'abbaye de Saint-Pierre
à Gand, Gent, 1868-1869,p. 114-115, nr 179: < ••• Esnellardi, abbatis de Gerardimonti...
>.
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later zal dezelfde bisschop aan Snellardus vijf altaren schenken evenélls aan de St.-Pietersábdij te Gent, waarbij Snellardus als getuige optreedt (5). De ·laatste oorkonde, waarin hij vermeld wordt, dateert
van 1112. Deze akte werd opgesteld tijdens de synode te Kamerijk (6).
2. GILLARDUS (1117 ?-1130 ?).
Wanneer Snellardus gestorven is kan niet nagegaan worden evenals het beginjaar van Gillardus. In 1117 heeft deze abt met moeilijkheden af te rekenen aangaande de kerk van Dikkevenne, Zijn tegenstander was de grote abt Alwisus van Anchin (7). Het geding werd
bij de bisschop, Burchardus, aanhangig gemaakt en eindigde in zijn
nadeel (8). Het jaar daarop, in 1118, mocht hij echter van de zelfde
bisschop het altaar van Aspelare en zijn afhankelijkheid Nederhasselt
ontvangen (9).
In 1126 wordt aan Gillardus gevraagd, de cijns voor een bepaald
stuk grond, gelegen te Geraardsbergen en eigendom der abdij te
Sant-Ghislain, van vier op zes denieren te brengen, wat dan door Gillardus uitgevoerd werd (10).
Wanneer deze abt gestorven is, kan niet nagegaan worden. Is het
abt Gillardus of reeds zijn opvolger Gerbodo, die in 1130 met het initiaal G. zijn naam vermeldt? Dan namelijk regelt de abt van Geraardsbergen een geschil dat ontstaan was tussen 'de abdij van Gent
en de plaatselijke deken van Geraardsbergen betreffende een hof te
Deftinge (11). Meteen is dit de eerste oorkonde, uitgegeven door de
abt, die bewaard is gebleven, zij het dan slechts in afschrift.
3. GERBODO (1142-1148).
Wie in 1130 ook abt is, het blijft een feit dat Gerbodo
1142 naast de altaren van Berg en Lille in Brabant, grote
krijgen van de heren. Wellicht is hij abt gebleven tot kort
om zijn plaats af te staan aan Fulpold, die aldus de vierde

als abt in
giften zal
voor 1149,
abt wordt.

4. FULPOLD (1149-1174).
Zoals voorheen gemeld ontvangt Fulpold het altaar van Onkerzele
in 1149 en blijft hij hoofd van de St.-Pietersabdij.
5. GERARDUS (1174-1180).
Gedurende 25 jaar licht ons geen enkele bron in over de abdij. Pas
in 1174 verschijnt de volgende oorkonde. Wie toen abt was blijft een
open vraag, althans wanneer men alleen de oorkonden onderzoekt.
(5) E. DE MARNEFFE:
.Cartulaire
de l'abbaye
d'Afflighem,
in: Analectes
pour servir à l'histoire
ecclésiastique
de Belgique,
1894, reeks Ir, afdeling 1, p. 30.
(6) E. DE MARNEFFE,

o.c., p. 30.

('7) . Over Alwisus
zie:
H. SPROEMBERG:
flandrische
Geschichte,
I, Alvisus, Abt van
(8) RAR,

St.-Adriaansfonds

(9) RAR, Fonds

(10) RAR, St.-Adriaansabdij
r. en v.
(ll)
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Geraardsbergen,

der stadshandvesten,

A. VAN LOKEREN,

nr 3.

nr l.

Geraardsbergen,
O.C., p. 29.

Beitrage
zur französischeAnchin, Berlijn,
1931.

nr

220, cartularium,

folio XVIII

De 17e eeuwse kronieken laten namelijk Fulpold
Aldus zou deze abt meer dan 26 jaar het klooster
V.olgens dezelfde bron zou in 1175 Godefridus dan
den; ook dit kan echter ni.et door eigentijdse bronnen

tot 1175
bestuurd
de zesde
bewezen

regeren.
hebben.
abt worworden.

6. GODEFRIDUS (1180-1194).
Duidelijker echter wordt de opeenvolging der abten vijf jaar later.
Wanneer namelijk voor het eerst het klooster Sint-Adriaansabdij
genoemd wordt is Godefridus abt (12). Als «geschikte getuige» komt hij
tussen in een geschil met de plaatselijke heer en de abdij van Ename
(13). Tijdens zijn ambtsperiode confirmeert de paus al de bezittingen.
Kort daarop zou, volgens de kroniek, Godefridus gestorven zijn en
vervangen door een zekere Gerardus van Ninove (1182-1195), die zelf
opgevolgd werd door Robertus (1195-1199). Hieromtrent kan twijfel
bestaan.
Immers, wanneer Jan zonder Vrees een vidimus opmaakt van de
keure van Geraardsbergen, door Filips van den Elzas geschonken in
1190, wordt de abt slechts aangeduid met de letter G. Later hebben vele uitgevers de letter aangevuld met G(erardus). Voortgaande op die
oorkonde is de interpretatie mogelijk dat met G. werkelijk abt Gerardus bedoeld wordt. Doch in 1194 schrijft de abt zijn naam voluit met
Godefridus (14). Waarom nog langer de initiaal G. interpreteren
als
afkomstig van Gerardus, indien met zekerheid kan gezegd worden dat
Godefridus tot 1182 abt is, dat die naam in 1194 terugkomt en dat er
geen oorkonde bekend is, waarin Gerardus als abt voorkomt? Met
grote waarschijnlijkheid
mag men dan de initiaal G. interpreteren als
afkorting van Godefridus.
Het jaar daarop neemt een nieuwe abt het beleid over. Deze tekent
met de initiaal R. van Robrecht (15).
7. ROBRECHT (1195-1200).
Tijdens zijn korte ambtsperiode wordt een geschil geregeld tussen
de abdij van St-Maria-Lierde nopens tienden en giften. Er wordt bepaald hoeveel tienden de kerk mag behouden. Ook tussen de geestelijkheid van Bergen en de bewoners van het domein, Brunfaut, enerzijds en de abdij van Geraardsbergen
anderzijds komt men tot een.
vergelijk in 1196 (16).
8. WALCHERUS (120()"'1207).
Onder zijn bewind wordt het domein uitgebreid met weiden, geschonken door Egidius, heer van Silly, en met zes bunders bos, gege(12) RAR, Fonds der stadshandvesten, nr 3: •... translutit ad ecclesiam Sti.
Adriani de Ger'aldlmorrte...•.
(13) CH. PIOT: Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Brugge, 1881, p. 372, nr 409:
•Godefridus, abbas de Geraldimonte ... presentibus idoneis testibus ...•.
(14) J.J. DE SMET: Recueil des chroniques de Flandre, in: Collection de
chroniques inédites, publiées par l'ordre du gouvernement et par les
soins de la Commission Royale d'Histoire, dl. II, appendix, p. 803-804,
111'
LXVI.
(15) J. DE POTTER en R. BROECKAERT: Geschiedenis der gemeenten, Arrondissement Aalst, Moerbeke, Gent, 1900, p. 5.
(16) RAR, St-Adrtaansfonds Geraardsbergen, nr 220, folio XXXVI v»,
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ven door Boudewijn, graaf van Vlaanderen. Verder ondertekent Walcherus een akte der abdij te Ninove (17) en te Doornik (18) en een
grafelijke oorkonde (19). .
9. SYMEON (1207-1210).
In een oorkonde van 1207 tekent Symeon reeds, toen hijzelf nog
geen abt abt was, daar hij schrijft: «Ik, Symeon, die nadien abt werd
van Geraardsbergen, heb aan deze oorkonde mijn zegel gehecht» (20).
Het jaar daarop oefent hij wel die functie uit. Tijdens zijn ambtsperiode wordt de eerste gebedsbroederschap gesloten en wel met de abdij van het Heilig Graf te Kamerijk (21). Tevens worden ook de
eerste tienden der stad aan de abdij geschonken.
10. WALTERUS (1210-1215 ?).
Zeer kort was het beleid van Symeon, want reeds in 1210 wordt hij
opgevolgd door Walterus, onder wiens leiding de abdij een grote uitbreiding kende dank zij de tienden en de vele schenkingen van landbouw- en weidegronden (22). Verder treedt hij als getuige op bij een
oorkonde van Raso van Gavere (23) en schenkt hij een oorkonde ten
voordele van de abdis van Ghislenghien (24).
Vanaf 1215 tot 1217 is geen enkel document bekend, zodat de eindperiode niet duidelijk is.
11. THEODORICUS (1218-1230).
Deze regeerde slechts één jaar, zegt de kroniekschrijver en meteen
al de latere werken (25). De oorkonden spreken dat nochtans tegen
want gedurende tien jaar wordt zijn naam in de oorkonden vermeld.
Wanneer Aleidis, vrouw van Boélare, tienden, gelegen te Denderhoutem, aan de abdij schenkt in 1218, dan tekent Theodoricus als tweede
getuige met de initiaal TH. (28). Op dezelfde wijze ondertekent hij
twee jaar later een bisschoppelijke akte (27). In 1221 zal hij In samenwerking met de prior .een geschil regelen met een burger uit Ka(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
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MIRAEUS, o.c., dl. H, p. 562.
A. D'HERBOMEZ, O.C., dl. I, p. 197.
RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 220, folio XVI ro.
A. D'HERBOMEZ, o.c., dJ. I, p. 195-196.
DEPARTEMENTAAL ARCHIEF (Nord) te Rijsel, Fonds: -Bénédictins
et Ctsterctens». serie 3H, nr 12.
Zie hoofdstuk Il l, Vorming en ontwikkeling van het domein.
Ch. PIOT, O.C., p. 92.
Gallia Christiana, dl. nr, kol. 149.
V. FRIS, o.c., p. 409.
A. DE PORTEMONT, O.C., p. 203.
Verkeerdelijk noteert P. GIERSO ,Les annales de Saint-Pierre de Gand
et de Saint-Amand, Armales Blandinienses, Annales Formoslenses, in:
Receuil de textes pour servir à l'étude de l'histoire de Belgique, 1937, dl.
IV, p. 53, voetnoot 5, dat Theodoricus slechts abt was van 1227 of 1228.
RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 16bis: «Signum... TH., abbatis ...•.
RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 17: <Testes... Th. abbas ejusdem loci s .

merijk, wegens gronden gelegen in Avesnes (28). Ook in die periode
is de uitbreiding van het domein zeer groot.
Voor het eerst verneemt men nu iets over de afkomst van een abt.
Alvorens naar Geraardsbergen te komen was Theodoricus monnik in
de S.-Pietersabdij te Gent. Na gedurende tien jaar de leiding op zich
te hebben genomen te Geraardsbergen, wordt hij terug naar Gent verplaatst om daar de intussen overleden abt Arnoldus op te volgen (29).
Niet lang oefende hij deze functie uit, want in 1234 is hij overleden
(30).
12. WALTERUS (1 sept. 1230-1237).
Dank zij de juiste gegevens van de St.-Pietersabdij, aangevuld door
de oorkonden van St.-Adriaan, kunnen wij zeer goed de chronologie
weergeven.
Bij zijn vertrek te Geraardsbergen nam Walterus zijn plaats in.
Deze was reeds vanaf 1227 prior van het zelfde klooster (31). Als abt
fungeerde hij voor het eerst de 1 sepetmber 1230 (32). Zowel de kroniek als de oorkonden vermelden een ambtsperiode van zeven jaar,
dat is tot 1237.
Een nieuw verschijnsel als element van uitbreiding is de schenking
van cijnsplichtigen aan de abdij.
13. GERARDUS (1237-1269 ?).
Op 21 juni van dat jaar geeft zijn opvolger, Gerardus, zijn eerste
oorkonde (33). Door de onjuiste gegevens in de kroniek en de schaarse inlichtingen van de oorkonden in die periode, is zijn ambtsperiode
moeilijk vast te stelen. De kroniek schets volgende perioden: Gerardus: 1237-1246; Parvinus:
1246-1258; Guilielmus: 1258-1262; Pascharius: 1262-1266 en Sigerus : 1266-1283.
Volgens de oorkonden is Gerardus nog abt in 1248, ook in 1256,
wanneer de abt de initiaal G. gebruikt bij het opmaken van een oorkonde betreffende de abdij van Ename (34). Bovendien komt de
naam Parvinus als abt nooit voor in een oorkonde, zelfs niet in de
pauselijke bulle van 1249, die volgens latere bronnen en werken aan
Parvinus was gericht. Derhalve heeft men geen enkel bewijs om het
(28) DEPARTEMENTAAL ARCHIEF (Nord) te Rijsel, Fonds: -Bénédicttns
et Cisterciens-, serie 3H, nr 145, stuk 1999 en 1999a.
(29) P. GRIERSON, o.c., p. 53: -Domnus Arnoldus abbas sancti Petri Gandensis abbatiarn dimittit. Theodoricus, ejusdem loci monachus et abbas de
Geraldimonte succedit •.
(30) IDEM, o.c., p. 54: -Obiit Theodoricus abbas, Sygerus prenositus succedit •.
(31) RAR. St.-Adriaansfonds
Geraardsbergen,
nr 18bis: .Testes: Walterus
prior ...•.
(32) C. PIOT, o.c., p. 154, nr 18ö.
'33) J.J. DE SMET, O.C., dl. I1, p. 882, nr CLXXXIV: .Ego, Gerardus, abbac
de Geraldimonte et Walterus, decanus christianitatis ejusdem loci noturn
facimus ... a ,
(34) RAR, Fonds der abdij te Ename, nr 21: ·G. abbas sancti Adriani et G.
abbas de Ghislenghien .v.>, Het betreft hier een oorkonde, welke in 1952
met andere archiefstukken
door het archief van Wiesbaden naar Gent
werd gestuurd.
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bestaan van een zekere Parvinus te rechtvaardigen. Twijfelachtig is
ook het bestaan van Guilielmus en Pascharius:
in geen enkele oorkonde worden zij genoteerd. Bovendien zou Gerardus als abt van St.Adriaan in 1269 een vidimus opgemaakt hebben voor het hospitaal
te Lessen (35). Van deze akte is de datum nochtans niet met zekerheid gekend, zodat het vidimus geen voldoende bewijs is om het bestaan van Guilelmus en Pascharius in twijfel te trekken. Nauwkeuriger aanduidingen bestaan er wel over de volgende abten. Eensluidend
zijn zowel oorkonden en kronieken.
14. SIGERUS (1269-1283).
Alleen de begindatum kan niet juist bepaald worden. Is hij, zoals
de kroniek opgeeft, in 1266 begonnen? Alleszins wordt hij in een oorkonde vermeld van 1271, waarin hij als getuige optreedt bij een gift
van Raso van Liedekerke, heer van Boelare (36). In die periode werden bezittingen, giften en goederen meermaals bevestigd door de
paus. Schenkingen werden gedaan door de gravin van Vlaanderen,
door de heer van Boelare en andere personen (37).
15. THOMAS (1283-1302).
Reeds het eerste ambtsjaar heeft de abt een geschil met de abdij
van Kamerijk, waarbij de paus zal tussenbeide komen. Wanneer door
de graaf een onderzoek wordt ingesteld voor de kanalisatie van de
Dender tussen Geraardsbergen en Aalst, dan zal de abdij hierin betrokken worden; zij moet 100 livres betalen (38). In 1287 wordt geprotesteerd tegen het vonnis van keizer Rudolf van Habsbrug (12731291), die over Gwijde van Dampierre en de inwoners van Aalst en
Geraardsbergen de banvloek had uitgesproken. Dit had plaats op het
kerkhof van St.-Adriaan in aanwezigheid van de voornaamste geestelijkheid en edelen (39).
Het jaar nadien treft men met de abdij te Thoricourt een akkoord.
Naast de gewone giften die bestaan uit tienden grond en weiden,
Volgens de oorkonden is Gerardus nog abt in 1248, ook 'in 1256
worden ook de lijfeigenen van de heren van Brakel, van Jan, heer van
Oudenaarde en van Raso van Liedekerke, heer van Boelare, aan de
abdij geschonken (40).
Door de aartsdiaken van Kamerijk wordt in 1291 aan de abt opdracht gegeven een enquête doen voor de goederen, die de abdij van
Ninove en de kerk van St.-Maria-Lierde gelegen te Bergen, willen

(35) L. DEVILLERS: Notice SUl' un cartulaire concernant les terres dites de
début (Hainaut et Flandre), in: Compte rendu de la comrnission royale
d'histoire de Belgique, 1876, 4e reeks, dl. lIl, p .. 475, voetnoot. 3.
(36) RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 30bis-. ,
(37) RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen,' nr 30ter,,30quater, 32, 33, 35
en 34.
(38) RAR, Fonds der stadshandvesten, I1r 62:)..
(39) J. DE SANT GENOlS : Inventaire des chartes de Rupelmonde, p. 135,
nr 445.
(40) Zie infra art. III, De familia.
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verwisselen: Na onderzoek van .Thomas keurt dezelfde aartsdiaken
de verwisseling goed (41).
Kort nadien wordt de abdij in bezit gesteld van 18 bunders bos,
dank zij een schenking "Van de graaf (42). Anderzijds wordt de abdij
verplicht wegens de «noodzaak» 12 dagwand weidegrond, gelegen te
Overboelare, te verkopen aan het Stedelijk Hospitaal .(43).
Goederen, geschonken door een .burger van Aalst aan de abdij te
Affligem, worden door de abt van Geraardsbergen
bekrachtigd (44).
In tegenstelling met de abdijen van Grimminge, waar Aleidis, dame
van Boelare begraven werd, en Ninove, ontvangt St.-Adriaan slechts
één maat haver (45).
Dat ook Geraardsbergen' 'têllijaen~'hè~ft 'van' de' korhènde strijd tussen Frankrijk en Engeland blijkt uit een grafelijke oorkonde, waarbij St.-Adriaan moet tussenkomen in de onkosten voor' het verstevigen van de kusten tegen mogelijke invallen uit Engeland (46). Hiervoor moet de St.i-Adrraansabdij 100 livres betalen, Ninove slechts 60
en Affligem 78. Interessant
zijn deze gegevens voor de waarde der
verhoudingén
der verschillende abdijen.
.
Dank zij de tussenkomst van' Thomas W01~(ltin 1296 een geschil geregeld tussen de abdij en het huis van Boelare (47):
Blijkens een' oorkonde, bewaard in het Departementaal
archief te
Rijsel, is er in datzelfde 'jaar een hevige rel ontstaan tussen de Eremieten van Ö.-L.-Vrouw van de berg Karmei en de abdij. Toen deze
bedelorde in Geraardsbergen .poogde een klooster te bouwen, lokte dit
hevig verzet uit vanwege. abt Thomas, die de doelstellingen van de
nieuwe orde bekend maakte aan Cwijde, graaf van Vlaanderen, en
tevens voorstelde niet alleen de Carmelieten te verwijderen,
maar
eveneens' hun huis en hun klooster in brand te steken. Hoe het geschil zich verder ontwikkeld heeft kunnen wij niet vernemen, maar
nergens is een spoor te vinden van deze bedelorde (48).
ogmaals zal op het kerkhof van St.-Adriaan geprotesteerd
worden in 1297. Meer en meer wordt de abdij gewikkeld in grote conflicten. Het voorspel van de honderdjarige
oorlog tussen Frankrijk
en
Engeland is reeds merkbaar. Paus 'Bonifatius VIn heeft plannen om
een kruistocht te organiseren; hiervoor legt hij de geestelijkheid een
belasting op. Hiermee gaat de Franse koning, Filips de Schone, niet
(41) J.J. DE SMET: CartuJaire de Cambron. in: Monuments pour servir à
I'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxemburg, cU. H,
p. 963, Dl' CCLXXVIII; p. 966, nr èCLXXIX en p. 967,' Dl' CCLXX.
(42) RAR, Stadshandvesten van Geraardsbergen, nr 20.
(43) G. DE VOS: Inventaris der handvesten van O.-L.-Vrouwen Gasthuis, p. 11,
nr 3Obis.
(44) ARCHIEF DER ST.-PIETERSABDIJ te Dendermonde, Beda Regaus, Acta
Diplornata, dl. lIL, p. lll, kol. 534. Toen de akte in 1700 werd opgetekend
bezat het origineel nog vier zeer goed bewaarde zegels.
(45) J.J. DE SMET, o.c., dl. Ir, p. 969-971, Dl' CCLXXXIV.
(46) J. DE SAINT GENOLS: Inventaire des comtes de FJandre, nr 750.
(47) RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 220, fol. XXII v" en XXIII r-.
(48) DEPARTEMENTAAL ARCHIEF (Nore!) te Rijsel, Fonds -Chambre des
comptes à Lille, serie B, nr 1530.
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akkoord en protesteert; dit lokt een reactie uit van de Vlaamse clerus, die hun protesten bekend maken in mei van jaar 1297 op het
kerkhof van St-Adniaan (49).
Tijdens de laatste atnbtsjaren van abt Thomas schenkt Gwijde van
Dampierre een gift van 8 Iivres, regelt hij geschillen met de abdij
van Ninove en ontvangt giften en krijgt een oude weg, gelegen aan
het domein Coppenole te Atembeke in bezit (50).
In 1302 wordt hij opgevolgd door Henricus uit het huis van Schendelbeke.

Art. II -

Prioren en andere monniken.

1. PRIOREN.
De lijst der abten was reeds moeilijk vast te stellen; nog minder
precies zijn de aanduidingen over de andere leden der kloostergemeenschap. Ook al heeft iedereen in dergelijke gemeenschap welbepaalde functies, hetzij in de abdij, hetzij erbuiten op de hoeven, toch
is er weinig hiervan in de bronnen overgebleven.
Meer dan honderd jaar na de stichting verschijnt voor het eerst
de naam van een prior in de oorkonden. Toen namelijk in 1200 Egidius van Silly goederen schenkt aan de abdij, geschiedde dit niet alleen in tegenwoordigheid van de abt, maar eveneens van de prior Robertus en het ganse convent (51). Wellicht is hij dezelfde prior waarvan slechts de letter R. aangeduid is, die met de abt en het convent
in 1208 een gebedsbroederschap sluit met de abdij van Kamerijk (52).
Tien jaar later daagt een nieuwe pr.ior op, aangeduid met de letter
S. Deze tekent met de abt en andere monniken een schenkingsoorkonde van Aleidis, vrouw van Boelare (53). Wanneer de abt met de
deken van Geraardsbergen een geschil regelt dat ontstond tussen de
abdij en een burger van Kamerijk, wordt de prior uitdrukkelijk vermeld: S. pr.ior van Geraardsbergen (54). Dezelfde drie personen treden in 1225 als afgevaardigden van de paus op bij de kastelein van
Gent. Als bewijskracht van hun optreden hechten zij allen hun zegel
aan de oorkonde.
Tot hiertoe trad de prior op naast de abt of deken; nu echter zal
hij afzonderlijk oorkonden ondertekenen. Bracht de abt toen een bezoek aan zijn domeinen of aan zijn vroeg.er klooster te Gent of werd
(49) CODEX DIPLOMATICUM FLANDRIAE, dl. I, p. 245-250, nr 93.
(50) RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 48.
(51) RAR, Fonds der stadshandvesten van Geraardsbergen, nr 5: «In hac donatione presens fuit abbas Walcherus, prior Robertus ejusdem loci conventus-.
(52) DEPARTEMENTAAL ARCHIEF (Nord) te Rijsel, Fonds «Bénédictlns
et Cisterciens-, serie 3H, 12: -Symon de Geraldimonte, dictus abbas, R.
prior ...•.
(53) RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 16bis: <Signum S. prioris
Oeraldimontensis- .
(54) DEPARTEMENTAAL ARCHIEF (Nord) te Rijsel, Fonds -Bénédictins
et Cisterciens-. serie 3H, nr 145: <Theodorik, dictus abbas S. prior de
Geraldimonte ...•.
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hij weerhouden door een synode te Kamerijk? Wat ook de reden is,
ook twee maand later was het niet de abt maar de prior, die als eerste
vertegenwoordiger
der abdij optrad (55). Het jaar daarop wordt in
tegenwoordigheid van de prior samen met de abt .en de deken een
akkoord gesloten tussen de abdij van Ename en een ridder. Hierbij
werden ze genoemd: «homines providii». De prior schijnt dus al een
belangrijke plaats te bekleden in de aktiviteiten van het klooster en
het is dan ook niet te verwonderen dat hij bij het overplaatsen van
abt Theodoricus naar Gent, deze laatste zal opvolgen. In die functie
treft hij met een nieuwe prior, Stefanus, een regeling om een geschil in de abdij van Ename op te lossen (56). Die Stefanus was reeds
regelmatig vanaf 1218 in de oorkonden als gewoon monnik vermeld
(57). Zonder de abt heeft de prior reeds vroeger oorkonden getekend,
zonder hem zal hij ook oorkonden vergeven, echter wel met de deken
van Geraardsbergen .en de prior van Ninove (58). De prior regelt zelf
een geschil, zodat men aannemen kan dat zijn functie hem ook deze
macht toekent.
Nadien zijn de sporen geruime tijd uitgewist en komt de prior in
de akten niet voor. Alleen in 1246 zal de paus bij een tussenkomst ten
voordele der abdij van Affligem zich wenden tot de abt en de prior
van Sf.-Adriaan. Wie echter de prior is blijft onbekend (59).
Pas in 1271 wordt opnieuw een prior vermeld: Johannes. Samen
met de abt en drie monniken ondertekent hij een schenkingsoorkonde van de heer van Boelare (60). Belangrijker wordt zijn optreden
met de abt bij het conflict van de Vlaamse geestelijkheid tegen de
keizer van Duitsland, die aan de bisschop vroeg de inwoners van het
hele land van Aalst in de ban te doen omdat Gwijde, graaf van Vlaanderen, zich niet wilde onderwerpen aan Jan van Avesnes (61). Deze
prior zal niet verder meer vermeld worden bij de verdere evolutie
van het conflict. Ook treedt hij niet op bij andere grote geschillen.
Voortaan beslist de abt alleen in naam van de gemeenschap en wordt
de prior niet afzonderlijk vermeld.
Deze enkele aanduidingen laten wegens hun eerder occasioneel karakter niet toe algemene besluiten te trekken aangaande de toenmalige bevoegdheid van de prior. Slechts na meer dan 100 jaar wordt
de prior voor het eerst in een oorkonde bij zijn naam genoemd; meestal is hij slechts ondertekenaar van een oorkonde samen met de abt
en enkele monniken. Driemaal geeft hij samen met de abt een oorkonde uit. Op zeker ogenblik verleent hij zelf akten, zonder de abt.
(55) RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 18bis: -Signum Walteri, prioris ... > en 19: cIn advocatum ... Waltero priore ... >.
(56) Ch. PIOT, o.c., p. 154, nr 186.
(57) RAR, St.-Adriaansfonds .Geraardsbergen. nr 16bis, 18 en 18bis.
(58) A. WAUTERS: Exploration de chartes et de cartulaires à la bibliothèque
nationale à Parrs, in: Compte Rendu de la commission royale d'histoire
de Belgique, 1876, 3e reeks, dl. nr. p. 85.
(59) RAB, Kerkelijk archief, nr 4629: < Innocentius, episcopus servus serverum Dei dilectis filiis et priori Sti Adriani de Geraldimonte •.
(60) RAR, St.-Adriaansfonds Geraardsbergen, nr 30 bis: -Interfuerunt ... Johannes prior ...•.
(61) Zie voetnoot 39.
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Ook bezit hij een eigen zegel wanneer hij een der pauselijke afgevaardigden is; bij een geschil wordt, het zegel van de .prior aan de,
oorkonde gehecht.
Die uitbreiding van- bevoegdheid is voornamelijk te 'situeren tijdens
het bewind van 'I'heodoricus (1220-1230). Ui't verschillende oorkonden blijkt echter dat Theodoricus niet aanwezig wa . Werd aldus aan
de prior de macht gegeven om in zijn naam, bij zijn afwezigheid, bepaalde zaken te regelen? Hoe dan ook, het staat vast dat de prior en
nadien nooit meer - .op één uitzondering na - zo zelfstandig optreden en zij zelden nog oorkonden ondertekenen.
'
2. MONNIKEN.
Bij gebrek aan een obituarium of andere bronnen. waar lijsten van
monniken in vermeld staan, dient men langs de getuigenlijsten
der
oorkonden een inzicht te krijgen in het aantal monniken.
Slechts twee akten komen hiervoor in aanmerking, daar meestal
slechts één monnik ondertekent. Tijdens de ambtseriode van de reeds
genoemde Theodoricus worden twee oorkonden verleend, waarin telkens vier monniken als getuige optreden. De eerste dateert van juni
1227 met volgende monniken: Walterus, prior; Stephanus, Johannes,
Walterus en Adrianus (62). Twee maand later tekenen dan Walterus,
prior; Cesarius, Gerardus, David en Johannes (63), Dat zijn dus zeven verschillende monniken, die met de abt en de prior een totaal
van negen uitmaken. Het aantal is wellicht niet volledig en kan
slechts als een minimum beschouwd worden. Vergelijkingen
met
andere Benedictijnerabdijen
uit dezelfde periode leren ons dat de
kloostergemeenschap
niet zoveel leden omvatte.
Zo bezat de abdij van Ename, die omvangrijker landbouwdomeinen
had, veertien monniken. De abdij van Sint-Andries bij Brugge, als
priorij van Affligem in 1098 gesticht, telde in 1187 minimum dertien
leden. De abdij van Oudenburg, die nooit een groot' aantal leden kende, had in de 12e-13e eeuw twaalf leden. Indien men- nu rekening
houdt met het aantal leden der andere abdijen, die nochtans meer
eigdendommen hadden dan St.-Adriaan en met het feit dat de abdij
in 1470 slechts zeventien monniken telde, dan moet het getal monniken wellicht niet hoger zijn dan negen (64).
Het beeld dat aldus werd gegeven van de kloostergemeenschap,
meer speciaal van de abten en de monniken, is wegens 'het ontbreken
van nauwkeurige inlichtingen niet volledig. Nochtans werd dank zij
de oorkonden een beter en juister inzicht verkregen van de leden.
Hierbij is vooral gebleken dat de lijst der opeenvolgende abten, zoals
ze in de 17e eeuwse kronieken vermeld staat, onnauwkeurig is.

(62) RAR, St.-Adriaansfonds
Geraardsbergen,
ris, David, Stephani,
Johannis,
Walterf

nr 18bis:
et Adriani

Signum Walteri
monachorum •.

(63) RAR, IDEM, nr 19: ,In advocatum .. , Wa lteri prioris
terii, Caeserii, Gerardi, David, Jaohannii
judiciis s .
(64) U. BERLIERE:
Le nombre des moines dans
Revue Bénédictine,
dl. 42, 1929, p. 238.
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supradicti

priomonas-

les anclens .rnonastères,

in:

Art. III -

De F aroilia.

Werd tot.hiertoe de .kloostergerneenschap
in eigenlijke zin behandeld, dan zal nu een korf overzicht gegeven worden van de leden, die
geen monnik waren, maar toch nauw verbonden geweest zijn aan het
klooster. Het is d ie gemeenschap welke men familia noemt.
Onder fami lia vcrstaat men het geheel' van leden, verbonden aan
een dienst, hetzij in het klooster zelf, hetzij .in de domeinen en andere afhankelijkheden.
In de. famiJia wordt onderscheid gemaakt
naargelang de. aard v.an de diensten, die door de leden verricht worden (65). Zo heelt men onder andere: de matriculari, de converst en
de trfhutar'ii.
Voor de Sint-Ac1riaansabdij kan echter niet elk van deze groepen
onderzocht worden bij gebrek aan vermelding in. de bronnen. Zo is
er slechts. éénmaal sprake van een conversus : de moeder van Nicolaus, heer van Boelare, en zijn broer Willem, die in 1174 gronden
schenken aan cle abdij (66), verbleef als conversa in die abdij. Algemeen betekent een conversus iemand die op het einde van zijn leven
een kloosterkJeecl aanneemt of die de kloosterverplichtingen
aanvaardt (67). Nochtans kan daarvan moeilijk een juiste omschrijving
gegeven worden. Dikwijls komen conversae voor bij nonnenkloosters,
niet alleen bij de reguliere kanunniken, maar. ook bij de Benedictijnen. Hun aantal varieerde van plaats tot plaats. Zo had er de abdij
van Affligemeinc1e. 12e eeuw drie en vijftig en de St.-Pietersabdij te
Gent in 1031 slechts twintig (68). Vanaf de 13e eeuw worden maatregelen getroffen om de conversae te verwijderen van de abdijen of
ze zelfstandig te maken.
Al hebben' er wellicht ook andere groepen bestaan, dan toch zijn
alleen maar duidelijk bekend de tributarii, les serfs d'église of de
cijnsplichtigen. Het zijn deze. mensen, die verbonden zijn aan de abdij met de verplichting jaarlijks een cijns, een rente te betalen. Om
godsdienstige of om ekonomische redenen (de slechte tijden doen
hen steun zoeken) schenken sommige heren hun laten aan de abdij.
Daarom zijn ze nog niet vrij, maar ze leven toch heel wat beter (69).
Dit verschijnsel deed zich reeds voor in andere kloosters in de lOe
eeuw (70). De eerste schenking van laten aan de Sint-Adriaansabdij
dateert slechts van 1233, dit is op het einde van een periode, waarin
de abdij haar ekonomisch bezit heeft uitgebreid. In dat jaar geeft
Walterus, heel.' van Aa, al zijn laten, acht en negentig in aantal, aan
de abdij. Het jaar daarop doet hij hetzelfde met de laten van Pollare
(65) U. BERLIERE: La famiJia dans les monastères bénédictins au moyenäge, in: Mémou'es de l'Académie royale de Belgique, 1930, dl. XXIX, p. 3.
(66) CARTULARIUi\I, foL XII v : «Pro matre sua Clementia, ibidem conversa ...•.
(67) C. DU CA'\'GE: Glossarium mediae et infimaè latinitatis, Niort, 1885, dl.
nr. p. 546.
(68) U. BERLlERE: Les monastères doubles aux 12 et 13 siècle, in: Mérnoires de I'Académi royale de Belgique, 1924, 2e reeks, dL 18, p. 1 en 27.
(69) U. BERLIEhE, o.c., p. 114 en 117.
(70) P.C. BOEREN: Etude SUl' les Tributaires de l'église dans le comté de
F'Iàndr e du IX au XV siècle, Parijs-Amsterdam, 1936, p. 16.
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(71). Op haar beurt geeft Aleidis, vrouw van Boelare, op het einde
van haar leven (1239), de laten van Boelare (72). In 1285 wordt haar
voorbeeld gevolgd door Raso van Liedekerke en in 1290 door Jan,
heer van Oudenaarde; met zijn laten van Everbeek (73). Ook in de 14e
eeuw gaat dit proces voort, maar dit is meteen een andere periode.
Hoeveel mensen aan de abdij werden geschonken is niet bekend.
Slechts éénmaal noteert de kopiist van het cartularium al de namen:
dit is namelijk bij de heer van Aa, met zijn laten van Zandbergen.
Dan zijn er niet minder dan acht en negentig mannen en vrouwen,
die bij de farnilia van de abdij gevoegd worden. Dat mag echter niet
als algemene regel genomen worden, want blijkens een oorkonde van
1316 zouden er toen maar zes laten geschonken worden (74).
Al die mensen nu werden cijnsplichtigen van de abdij, die hen in
ruil voor die cijns moest beschermen. Alhoewel in vele kloosters die
cijns zeer hoog kon zijn, was er in de meeste gevallen toch een vaste
regeling. Jaarlijks moesten ze aan de abdij twee denieren betalen
(75). Indien zij huwden ontving de abdij zes denieren (76) en bij hun
dood werden twaalf denieren gevraagd (77).
In ruil voor deze verplichting beschermde de kerk hen. Deze bescherming was op de eerste plaats van spirituele, van geestelijke aard.
Zij hield ook in dat de kerk haar tributarü zou bijstaan in burgerlijke
rechtszaken. Als beschermheer konden zij dan niemand anders nemen dan een vertegenwoordiger van die kerk. Waren zij aldus nauw
verbonden met de abdij, dan toch bezat de heer, in wiens gebied zij
woonden, nog enigermate recht op hen. In bepaalde gevallen, zoals
het huwelijk van één der kinderen van de heer of het tot ridder
slaan van één der zonen, moesten zij hun heer bijstaan (78). Soms
mocht de heer bij hun dood het beste stuk vee nemen, indien het een
man betrof, of indien het om een vrouw ging, het beste kleed opei(71) IDEM, p. 141-l42, nr 49 en p. 142-l44, nr 50.
(72) P. DE POTTER en J. BROECKAERT: Geschiedenis der gemeenten, Arrondissement Aalst, Overboelare, Gent, 1900, p. 3, nota 1.
(73) A. DE PORTEMONT, o.c., dl. n, p. 204, 205 en 458.
(74) A. MIRAEUS: Opera diplomatica, Brussel, 1630, dl. I, p. 449.
(75) P.C. BOEREN, o.c., p. 141, 142, nr 149: c ••. singuli eorum dicte ecclesiae
singulis annis de duobus denariis ... >.
IDEM, p. 142-144, nr 50: c ..• singuli contulerunt ecclesiae duos denarios
pro libertate sui capitis ... >.
F. DE POTTER en J. BROECKAERT, o.c., Overboelare, p. 3, voetnoot 1:
c ••• tenebuntur
ad censum annualem duorum denarrorum ...s •
(76) P.C. BOEREN, O.C., p. 191-192,nr 49: « .. .in matrimonio de sex denariis ... >
en nr 50: •...In matrimonio de sex denariis ... >.
P. DE POTTER en J. BROECKAERT, o.c., Overboelare, p. 3, voetnoot:
•...et ad sex denarios pro licentia matrimonii contrahendi...>.
(77) P.C. BOEREN, O.C., p. 141-142, nr 49: e ... et in morte de duodecim deineeps
servire tenebuntur ...> en nr 50: •...et in morte de duodecirn deineeps
servire tenebunteur ...•.
F. DE POTTER enJ. BROECKAERT, o.c., Overboelare, p. 3, voetnoot 1:
•...et ad mortem ad duodecim denarios legalis monete patrie ...>.
(78) IDEM, o.c., Overboelare, p. 3, voetnoot 1: •...omnes servos et ancilias ...
absolimus ab omni exactione et tallis ... eccepte quod tenebuntur ad nuptias puerrorum meorum et si quem contigerit fieri militem ad hoc nobis
conferre juvarnen s ,
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sen (79). Een algemene regel was dit echter niet, want de laten van
Jan, heer van Oudenaarde, die hen in 1298 aan de abdij had geschonken, waren reeds een jaar tevoren van elke last tegenover hun heer
bevrijd (80).
Aldus blijft de abdij ook in verband met de tributarii niet achterwege. Voor hun bescherming ontvangt zij een cijns, die gebruikelijk
is in vele kloosters van die tijd. Zoals de meeste laten zijn ook zij
nog gebonden aan hun heer. Dit proces van schenking zal niet ophouden, maar zich verder ontwikkelen in de 14e eeuw.
Via ne-Moerbeke

G. VA

BOCKSTAELE.

WEDERDOPERS TE GENT
18-3-1585.
Negen «herdoopers» van Gent «achterhaelt
in zekere suspecte
plaetse daer zij bevonden zijn, vergaedert wesende, ter cauisen van
zeker rekenijn(ghe) van collecte ende distributie tusschen de ghone
wesende van de zelve secte». Het hof stelt zich twee vragen: 1) of zij
niet dienen opgesloten in de gevangenis «niet jeghenstaende den tractaete ende pacificatie van Ghendt»; 2) of niet alle leden van dezelfde
sekte dienen verbannen te worden uit de stad «rnidts dat die van de
voors. secte nievers ghetollereert en worden» en er gevaar bestaat
van aangroei. Het hof vraagt interpretatie van de wet!
1r", VOo

6-6-1585.
De schepenen krijgen opdracht nopens de herdopers een nader onderzoek in te stellen, om te weten wie hun «minister is en andere administrateurs soo van almoessen als andere, waer en hoe dickwils zij
vergaedert zijn gheweest, wie meer zijn present gheweest, voorts van
alle deghone die van huerl. gheloove zijn ... » (enz.).
3 r",
(Ra. Gent; fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 8594).

Register

van Criminele

Sentencien,

J.d.B.
(79) P.C. BOEREN, o.c., p. 142-155, nr 50: < ••• talliore non possimus ... nisi lil
morte ab homine pecus potissimum et a muliere vestem meliorem teneor
habere-.
(80) A. DE PORTEMONT, O.C., dl. 1I, p. 205.
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Pastoor Egidius .de Meulemeester
Egidius de Meulemeester werd in het bezit gesteld van de cure van
Sint-Pieters parochie te Ronse in 1627..
In het dekanaal verslag van 1628 tekent de deken aan dat hij veel
afwezig is van zijn parochie. In het verslag van 1631 vernemen wij
dat hij van de parochie weg is en in het gevang werd opgesloten, terwijl zijn dienst door de pastoor van Sint-Maartensparochie
en andere
werd waargenomen. Volgens het verslag van 1632 is hij voortvluchtig. In 1633 staat hij nog steeds als pastoor aangegeven, maar is sinds
3 jaar afwezig. Het jaar daarop zit hij opnieuw in de gevangenis. Op
28 februari 1635 werd Judocus de Wolf als zijn opvolger aangesteld.
Uit de officialiteit van Mechelen (Ab. archief, doos nr. 6) vernemen
wij waarom de vroegere pastoor van Ronse, Egidius de Meulemeester
alias Molarga, in de gevangenis van het aartsbisdom werd opgesloten. Hij wordt beschuldigd zijn pastorele plichten te hebben verwaarloosd, nI. door in 1629 verschillende parochianen te hebben laten sterven zonder de laatste heilige sakramenten
(met 'die verzachtende ...
of bezwarende opmerking: «ware de pastoor van Sint-Maartensparochie of de onderpastoor er niet geweest), gezien hij teveel in beslag
werd genomen door tijdelijke beslommeringen. De eerste oproep van
de officialiteit liet hij onbeantwoord. Bij een tweede daging werd hij
met suspensie bedreigd. Ook dit mocht niet baten. Gezien er gevaar
bestond dat zijn slecht voorbeeld navolgers zou vinden, zou men tot
de uitvoering van de bedreiging overgaan. Maar onze pastoor meende
in zijn recht te zijn en trok naar Brussel bij de nuntius, aan wie hij
een verweerschrift overhandigde en de officiaal zelf beschuldigde.
Hierop keerde hij naar zijn parochie terug en herhaalde in een zondagspreek voor zijn parochianen de beschuldigingen tegen de officiaal. Een nieuwe beschuldiging wordt aan zijn dossier toegevoegd,
nl. dat hij verschillende van zijn parochianen (te gewillig) ontsloeg
van de rust op de feestdagen. De officiaal gebood de weerspannige
pastoor aan te houden en in het aartsbisschoppelijk
gevang op te
sluiten. Dit geschiedde ... maar de pastoor trachtte te ontvluchten.
Na deze vergeefse poging, veinsde hij berouw ... waarvan de aartsbisschop op 6 november 1630 gebruik maakte om hem te verzoeken
aan zijn cure te verzaken. Schijnbaar aanvaardde de pastoor de gestelde voorwaarden en herriep zijn beledigingen. Zijn belofte de gevangenis niet te verlaten, verbrak hij bij de eerste gunstige gelegenheid. Hij verliet Mechelen, trok naar Brussel en verder naar Ronse,
waar hij zijn pastorele taak hervatte.
De nuntius stuurde aan pastoor de Meulemeester bericht dat hij te
Mechelen moest verblijven. Gezien hij hieraan geen gevolg gaf, werd
hij opnieuw aangehouden en te Mechelen opgesloten. Opnieuw kwam
berouw na de, zonde ... of misschien wel om vrij' te komen: hij vroeg
genade en verkreeg ze op voorwaarde dat hij dan aan zijn Ronsense
cure zou verzaken en te Mechelen in het gevang blijven tot zolang de
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aartsbisschop het goedvindt. Wanneer de notaris met de nodige stukken ter ondertekening verscheen, wist hij met het notarieel stuk te
ontvluchten en trok er mee naar de Raad van Vlaanderen.
De aartsbisschop gaf bevel de pastoor opnieuw aan te houden en
op te sluiten .. In juli 1633 werd hij aangehouden in het bisdom Gent,
maar ontvluchtte gedurende de nacht op weg naar Brussel. Achteraf, in mei 1634, werd hij, gewapend meteen zwaard, gevat in de
omgeving van Brussel en opgesloten in het gevang van de aartsbisschop. Bezwarend voor hem was, dat hij zich met zijn zwaard verzet
had tegen de appariteurs en hierbij één van hen aan de hand verwondde.
Opnieuw werd een tegemoetkomende
oplossing gevonden:
hij
wordt vrijgelaten na de plaats van pastoor van Sint-Pietersparochie
te Ronse verzaakt te hebben voor de parochie van Itterbeek; van verdere boete bleef hij gespaard. Dit moet geschied zijn rond 1634.
Hij zal het op zijn nieuwe parochie niet lang uithouden. In mei
1635, wanneer de Fransen en Hollanders Brabant binnenvielen, verliet de pastoor zijn parochie - met als bezwarende omstandigheid:
er de H. Eucharistie in de ciborie achterlatend, - en keerde zelfs
niet terug na de aftocht van de legers.
Pastoor de Meulemeester begon - in het stuk lezen wij «hervatte»
zijn aktie tegen de bisschop van Gent, mgr. Triest, die gekend
stond als Jansenist. Hij begon zijn bedrijvigheid in het klooster van
de Brigittinnen te Dendermonde; deze kloostergemeenschap
verzette
zich, «tot ergernis van de bevolking van Dendermonde en zelfs van
de omliggende parochies», tegen hun bisschop. Op 21 november 1635
liet hij in het portaal van de verschillende kerken van Dendermonde
uithangen:
«lenuntiatio seu publicatio excommunicationis
papalus
contra et adversus Antonium Triest, episcopum Gandavense» (Openbaarmaking
van de pauselijke
ekskommunikatie
tegen Antonius
Triest, bisschop van Gent). Deze bekendmaking was zogezegd ondertekend door Ambrosius, protonotarius van de aartsbisschop. De Meulemeester werd als de dader ervan aangezien!
De pastoor werd voor de zoveelste maal aangehouden en opgesloten. Eksemplaren van de publikatie werden bij hem gevonden. De
bisschop van Gent spande hierop tegen hem een proces in en eiste
op 30 maart 1637 eerherstel, Geknield moest de pastoor, in aanwezigheid van de gelovigen, aan de bisschop vergiffenis vragen en in het
gevang worden opgesloten. Verder moest hij beloven de zusters Brigittinnen van Dendermonde aan te zetten tot vreedzaamheid en zich
verder niet meer met ze in te laten. In vrijheid gesteld, vertrok hij
evenwel terug naar Dendermonde en vandaar naar Antwerpen, waar
de zusters Maria Spelders en Anna van der Beken verbleven.
Met mgr. Triest had hij nog een eitje te pellen! Op 5 september
1637 trachtte hij de Gentse bisschop voor de kerkelijke rechtbank te
Mechelen te dagen. De bisschop deed beroep op de Internuntius. Het
gevolg was dat pastoor de Meulemeester in de gevangenis te Antwerpen werd opgesloten en nadien, wegens ziekte, in een hospitaal aldaar. Dit was voor hem de gelegenheid om opnieuw te ontvluchten!
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Hij kan de plaats van pastoor te «Belioalani», bisdom Ieper, niet bekleden, gezien hij op 30 maart 1637 werd geekskommuniceerd !
Misschien kent iemand de verdere levensloop van deze onstuimige
pastoor?
J. de Brouwer.

OV'erhet gewezen Begijnhof te Geraardsbergen
Bij het nazien van een bundel oude dokumenten voortkomende van
het gewezen Begijnhof te Geraardsbergen, vond ik een uiterst belangrijk dokument over het verlenen van een aflaat, aan de begijntjes, door Z.D. de Aartsbisschop van Mechelen.
Ziehier het afschrift:
«Jacob. door de Gratie Godts en des H. Stoels van Roomen Artsbisschop van Mechelen, Allen die dese sullen sien, salicheyt in den
Heere. Gelyck het alderbitterste Lijden van onsen Heere ende Saelichmaecker veroorsaeckt heeft eene onuytsprekelycke droefheyt in
het suyverste herte van Syne Alderliefste moeder ende maghet, die
beijde van ons vereyscheneene
gedurighe danckbaerheyt, soo ist dat
wy om in de herten van onse ondersaten,ende
bisonderlyck van die
geroepen syn tot den Geestelycken staedt, te verwecken de memorie
van het Lijden van onsen Heere ende Salichmaecker JESUS CHRISTUS, ende de Droefheden van syne alderbedruckste Moeder en Maghet MARIA, verleenen aen onse welbeminde Dochters in Heere die
Beggyntjens van het Beggynhoff binnen Geertsberghen soo diekmaels
als sy sullen gaen den wegh van de Seven Weên binnen de paelen
van haerl. voors. Hoff, ende aen elcke Statie aendachtelyck overpeysen eenigh poinct ofte misterie van 't voors. Lyden ende Droefheyt,
ende ter .eeren van de selve lesen een Pater nos ter ende Ave Maria,
t'elcker reysen te verdienen, eens 's daeghs veertich daghen Aflaet.
Gegheven tot Brussel desen negens ten van september in 't jaer Duysent sess hondert vieren vyfftigh.
Per ordonnantie van Syne Doorluchticheyt
N. MARIUS
Secret.»
Daarneven is een wit gekanteleerd papier met doorgedrukte zegel,
bij middel van een spelde, aangehecht. Het is het wapen van Jacobus
Boonen, Aartsbisschop van Mechelen van 1621-1655 die te voren Bisschop van Gent is geweest... Hij ijverde bijzonder om de devotie tot
het H. Kruis en tot het Lijden van Christus te verspreiden.
Zijn wapen: op een veld van goud, een Sint-Andrieskruis van zilver; in het bovenste vak: een adelaar met opengespreide vleugels.
Geraardsbergen.
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V. VAN BOSSUYT.

Plaatsnamen

te Meldert (o.~VI.]

A

Aalstersedreef
- Abdijstraat - Achterstraat
- Achterveld - Affligemmerbos - Affligemse weide - Als (Hals) - Altena _ Antrui(d)enbos - Auwerhoeven.
B Beekweg - Berkenveldeken
- Beddepoelveldeken
- Bertelsveld Betegem ~ Bevenhouten, kouter - Biest _ Bijsberg - Bisschopsweg Blok ('t), veld _ Bogaert(den), veld - Bogyne veldeken - Bontenakker, weide - Boonhof( den) - Borrenmeers - Bosstraat - Bredestraat - Breemhoek - Broek ('t) - Brugghen (ter) - Brugbos - Beukenmeers.
C Capelr ijengoed - Clerenslochten - Conventshauw - Curegoed - Cureland - Curerneers - Cuyperenmeers.
D Deggerput - Doedtstraetvelt
- 'Doensboschvelt - Doeytvelt - Do_
ment - Domentse dries: grote en kleine - Domentse baan - Domentveld - Domentstraat
- Doolhof - Dorp - Dorpstraat - Dorpveld _
Dries - Drijbek - Droge weide.
E Eeckelveldeken - Eeckhout (d') - Eeckhoutbos - Eeckhoutstraat
Eeckhoutveld - Elsbroek - Elsbos _ Ettinghern (de).
F Faluintjes:
opperste, laagste, middelste - Faluintjesbos - F'aluintjes los - Faluintjesmeers
- Floreat (Floreyt), veld.
G Geerbeek - Geroeide meers - Ghier (den) - Gimmelinck - Goesenbroek - Goosenbroekveld _ Graadbeek - Groenendreef - Grotendries.
H Hazemeers - Hangwarestock - Haudenlochten
(den) - Hautstock
(Hauwestock) - Heerestraat - Heertbrugghe vijver - Heilige Geestland - Heiremansstraat
- Heide eusel _ Heynenput - Hoeven (hof
ter) - Hoefveld - Hofuysel - Hofstadt, bos - Hofstadtweg - Hole(n)meerseh - Hooghen boseh - Hooghen pael - Hooghen wijngaert Hoogstraat - Hoorick (den) _ Horingstraat
- Houte (ten) - Houweelsveld - Hulstbos - Huizekens - Huizekensveld - Huyseveld Huyseveldstraat
- Huysselveld.
K Kammekouter - Kammestraat - Kammenweg - Kapellenberg - Kardeveldeken - Karnael _ Kempinne : grote, kleine - Kempinnebos Kempinneland - Kempinneweide - Kerkenveld - Kerkweg - Keyseryck (het) - Klaarhaag - Klaarhaagstraat
_ Klapstraatje - Klavereussel - Kleindries - Kleindriesweg - Kloosterbos - Koeweide Koeweideweg - Koeidreef - Koesteert (pachthof) - Koesteertbeek Kokerij - Kokerijdries - Kokem _ Koopmansstraat - Kravala - Kravaalbos - Kravaalveld - Krommenmeers
- Kiest (de) - Kwaadbunder.
L Laathof (Heilige Geest disch) - Labeuir)s, veld - Laesens plaetsken - Lamoen - Langveldeken - Lange meers _ Langeweg - Lange
zijde - Lefken (het) - Leybeke - Levveldeken - Leylos - Lochteveld - Lochteveldbaan - Loermans hofstad.
I
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M Mazelgraad - Mechelenweg ;,Meerbroek - MeerbroekveldMerels.
vijver - Meerputtte) '-' Meerskensstraat
-' M'eldElrtstráaC'-; Mertens!
hofstat - Meysberg - Molenbeek - Molenkouter - Molen:kouterstraat
- Molenvijver - Mo1enmeers - Molenveld - Molenveldeken - Molenweg - Mooie molen - Moortel of Moorter (hof te) - Moortelboomgaard - Moortelveld - Moortelvijver : laagste, middelste, opperste Moortelwalle - Motte - Mutsereel - Mutsereel (hof te) - Mutsereelbos - Mutsereelstraat
- .Mutsereelveld.
N Nattensweide
- Neerhof - Nedermolen - Nedermolendam
- Nedermolenmeers - Nedermolenvijver
- Nerenwijngaert
- Neukens (de) Nieu(w)dreve - Nievel - Nieveldries - Nieveldriesweg - Nievelveld
- Nievelveldweg
- Noel(den), land - Noenboschveldt
- Nootbos.
o Oedsbosch - Oliemeers - Oliemeersbeek - Oliemeersweg - Ophuysel
- Opstal - Oudenhauwbosch.
P Paalgracht - Parijs - Parijsstraat
- Parijsveld - Parochiaenstede
Paternosterveld
- Patrijsveld
- Peerdeveld
- Peternelelnberg
(Sinte) - Perous - Pederhousveld
- Pierantveldt
- Pietrberg (Sint)
- Pijl - Pittsenborgh
(goed van) - Ponpeveye (hofstad) - Potaardestraat - Putbeek - Putberg - Putbergweg - Putbroek - Putstraat Putte (hof te) - Putten (de), weide - Putveld - Putveldstraat
Pu tveldweg( el).
Q Querrelsbeek - Querrelsveld.
R Rattendaal
- Reudput - Reuken (het) - Reukenvijver
- Rochuskapel (Sint) - Rode (hof ten) - Rodeweide - Rogveld - Rot ('t) Rotbroek.
S Scheveweide - Schepersveld
- Schuurbekenveld
- Schildeveer
Semelaarbeek - Semelaarbos - Slagmolenbroek
- Smitsmansbeek
Sollen dries - Sollendriesweg - Specht (de) - Spechtbroek - Spechtbroekbeek - Spechtbroek los - Spechtvijver - Steneveld - Stoeckt
(het), meers - Spinne (het), land - Stevensveld - Stevensveldstraat
- Swertlandt - Swittenbossen
- Swittenweide.
T Terrenberg
- Terr.enbergbos - Terr.enberg los - Terrenbergveldeken - Trasterweg - 'I'ryenbos - Tryenbosstraat
- Tryenbosweg(el).
U Uilenbroek - Uilenstede - Uyselveld.
V Varensveld - Varenslochting
- Vaerickxveldt - V:eldeken - V:inkenland - Vorstbos - Vorstveld - Vroyenberg (hofstede) - Vullenmeers
_ Vijfbunder - Vijschoof - Vijver: grote, kleine, middelste, voorste
- Vijverbos - Vijverbroek - Vijverland.
W Watermolen - Walle - Wallenmeers - Wauwveld
(Woudeveld)
Waverse dreef - Wetweg (grote) - Weide (veld) - Winterveld
W oestijne (hof te) - Wijnengenbos.
Z Zavelveldeken - Zeemansbos - Zurenmeerskouter
Zwaneveld Zwaneveldweg - Zwijn (het), hofstede - Zwijnbeek.
Kent U nog andere plaatsnamen? Gelief ze op te geven met de juiste
ligging aan de heer P. Maesschalck, gemeentesekretaris, of aan Dom
Cyprianus Coppens O.S.B., Abdij Affligem.
Bij voorbaat dank!
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De bossen van Meldert in 1808
Op bevel van de regering zond «la Mairie de Meldert, Arrondissement de Termonde, au' Sous-préfet du Département
de la Dyle ...
l'Etat Général de tous les Bois situés sur la Commune de. Meldert»,
gedagtekend van 15 mei 1808. Hierna volgt de lijst der bossen, met
opgave van de eigenaar en hun oppervlakte.
TRUYENBOSCH :
L'Empire
34 hectaren,
SWITTEN BOSSCHEN:
Cornele Hendricks
H. Schamps
N. Clemens
Benoit vande Maele
Mari van Brempt
J aques van Nieuwenborg
François vande Velde
Guil. van Langenhove
François van Brempt
Pierre François Meert
Jean Dominique Geude
Pierre van Nieuwenborg
Jean Verspeght
Van Fraben et Saedeleer
Henri vanden Wyngaerde
DE MEJR:
J. Beeckman, Alost
Jea '1. Verspegh t
Jean vander Borght
Jean de Smedt
Michel Kindermans
Baro de Geysegem
DE BEVEN HOUTEN :
François Robyns
J acobe Robyns
J. Cammi
Joseph Hendrickx
Susarme de Wolf
François Beeckman
LOCHTEVELDT:
Clemens
30 aren, 76 centiaren en
'T SWETLAND :
Le pauvre de Meldert
EECKHOUDT:
L'Empire
5 hectaren,
BRUCKBOSCH:
1 hectare,
N. Verbrugge
GROOT PUTBROECK :
P. de Klerck, Boel
6 hectaren,

7 aren 63 centiaren
29
31
30
30
30
14

45

30
15

aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,

76
38

centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren

13
30
13
27
15
46

aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,

84
15
84
68
38
14

centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren

18
18
12
12
12
10

aren, 45 centiaren
aren, 45 centiaren
aren, 3 centiaren
aren, 3 centiaren
aren, 3 centiaren
aren, 15 centiaren

24

18
28

29
27
15
24

63 centiaren
99 centiaren

76
76
76
46
3
92

22
68
68
3

61 aren, 53 centiaren
30 aren, 76 centiaren
88 aren,
7 aren,

8 centiaren

24 aren, 54 centiaren
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VORST CRAVAEL :
L'Empire
D'HOFST ADT :
L'Empire
GERARDE ROODEMONT :
L'Empire
'T SAEVELVELDEKEN
:
J. van Hecke
HOUDSTECK:
Victorie Robyns
Felix Robyns
Le pauvre de Meldert
J osse de Bisschop
WOUVELT:
C. Vaerenberg, Van Houte
Frans de Goes et Gits
Van Nuffel et Philips
L'Empire
'T SPE(ECHT)BROECK :
N. Montana
EECKELVELDT:
Enf. Corn. van Vaerenberg
Veuve Adrien Gillis
J osse Pieters
Egide Muysewinckel
Michel Van Nieuwenborg
Michel vanden Wyngaerde
HULSBOSCH:
Dorothe de Meersman
J.B. van der Schueren
J osse Goetvinck
Josse Van Ransbeeck
Anthoen Plas
J osse Vereecken
Jaques Goetvinck
M. van _ ieuwenborg
NEREN WYNGAERT :
Van Hecke
'T COVENSHOUW:
L'Empire

~

",

.'S.

55 hectaren,

37 aren, 88 centiaren

23 hectaren,

32 aren, 67 centiaren
18 aren, 45 centiaren
79 aren, 98 centiaren

2 hectaren,

2 hectaren,
126 hectaren,

45
45
98
53

centiaren
centiaren
centiaren
centiaren

30
30
79
61

aren,
aren,
aren,
aren,

28
24
24
27

aren, 92 centiaren
aren, 3 centiaren
aren, . 3 centiaren
aren, 38 centiaren

16 aren, 59 centiaren
9 aren,
9 aren,
9 .arep,
9 aren,
9 aren,
12 aren,

22
22
22
22
22
31

centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren

19
14
30
7
27
23
9
30

99
46
16
69
7
38
22
76

centiaren
centiaren
centiaren
een tiaren
centiaren
centiaren
centiaren
centiaren

aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,
aren,

23 aren, 66 centiaren
16 aren,

3 centiaren

Als boomsoorten worden vermeld: Eiken en beuken in het 'I'ruyenbosch of Antrui<d)enbos en populieren in het Spechtbroeck en in een
gedeelte van de Swittenbossen (bijna 1 ha.).
Op een totaal van circa 270 ha. bos was de Staat (L'Empire ofte
Keizerrijk) in het bezit van ongeveer 244 ha. Het waren de oude bossen van de abdij Affligem en het Kravaalbos van de Benedictinessen
van Vorst.
(Gemeentearchief van Meldert bij Aalst).
Dom Cyprianus
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Coppens O.S.B.

Abdij Affligem.

L

DE MUNTVONDST
_VAN DENDERHOUTEM_
16e[?] en lZe EEU'J\TSE MUNTEN
In september 1910, tijdens graafwerken in de nabijheid van de
hoeve van de heer Jozef Gobert, werd door deze laatste een muntschat aan de oppervlakte gebracht. De vindplaats situeert zich in de
• Leebekestraat te Denderhoutem (1). Meer gegevens over de omstandigheden van deze vondst zijn ons niet bekend, tenzij het feit dat de
munten in een stenen kruik opgeborgen waren. Deze kruik en de
munten werden in oktober 1910 aan het Museum van Aalst overgemaakt. Dank zij de welwillende medewerking van de heer A. Van
der Heyden, Conservator van het Museum en Archief van de stad
Aalst, werden we in de mogelijkheid gesteld deze muntschat te bestuderen. We nemen hier de gelegenheid te baat om de heer Van der
Heyden onze oprechte dank aan te bieden voor de inspanningen die
hij zich getroost heeft om ons zoveel mogelijk behulpzaam te zijn
met deze studie.
Jammer genoeg zijn wij thans niet meer in staat om de ganse muntvondst te publiceren. Inderdaad, velerlei omstandigheden zijn er de
oorzaak van geweest dat in 1939, toen de heer Van der Heyden tot
Conservator benoemd werd, er amper 68 stukken meer voorhanden
waren, daar waar het oorspronkelijk aantal 108 bedroeg. Gelukkig
bestaat er een lijst die de oorspronkelijke inhoud van deze muntvondst vermeldt. Deze lijst is echter al te zeer beknopt en geeft ons
veel te weinig bijzonderheden om zich een idee te kunnen vormen
uit welke munten precies de schat was samengesteld. Vooral de gegevens aangaande de provincies waarvoor de stukken geslagen werden alsook de data ontbreken.
(1) Denderhoutem,

arr. Aalst, Oost-Vlaanderen.

141

Albrecht .~_I}___ •.• Brabant,
Isabella
(1598-1621)

patagon

14 patagon
schelling
3 stuivers

Vlaanderen
Filips IV
(1621-1665)

Doornik
Brabant

patagon
3 stuivers
3 stuivers
dukaton
patagon

schelling

Luxemburg
Vlaanderen

schelling
dukaton
patagon
schelling

Doornik

patagon
schelling

Karel II
(1665-1700)

Brabant
Vlaanderen

patagon
% patagon
patagon

zonder datum -.
1616
1619
1621
zonder datum
1621
onbekend
1617
1618
1620
1621
onbekend
1619
162D
1620
165(0, 8 of 9)
165(?)
1633
1635
1645
1655
1665
1622
1623
1623 of '25
1624
1625
1628
1629
162(?)
16(?)4
1640
1641
1650
1651
165( ?)
1639
1636
1665
1622
1623
1633
1648
16(?)2
1630
1637

3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1673
1669
1672

1
1
1
68

Wanneer w.e thans deze twee tabellen met mekaar gaan vergelijken, dan komen we tot de vaststelling dat er niet alleen stukken ontbreken doch dat er .eveneens in de huidige samenstelling stukken
aanwezig zijn die niet op de oorspronkelijke lijst vermeld stonden.
Wat betreft nu de stukken die wel aanwezig zijn en vroeger niet
gesignaleerd werden, staan we voor het volg.endeprobleem: behoren
'deze stukken werkelijk tot de muntschat van Denderhoutem ?
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Ziehier de lijst van deze stukken :
Regering

Provincie

Munttype

Filips II
(1555-1598)

Brabant

1/20 Filipsdaalder
1/20 FiJi psdaalder
1/20 Filipsdaalder

Vlaanderen
Doornik

Atbrecht
en
Isabella
(1598-1621)

Filips IV
(1621-1665)

Brabant

patagon

Vlaanderen

schelling
patagon

Brabant

Vlaanderen

dukaton
patagon
schelling

dukaton

Datum

Aantal
stukken

onbekend

2

1571

1

1588
159( ?)

1
1

1616
1621
onbekend
1619

1
1
1
1

165(?)
1655
1629
1640
165( ?)
]636

2
1
1
1
1
1
16

Waar we vooral de aandacht dienen op te vestigen is de aanwezigheid van de munten, geslagen voor rekening van Filips Ir (1555-1598).
Volgens de oorspronkelijke lijst zijn immers maar drie regeringen
vertegenwoordigd,
namelijk die van de aartshertogen
Albrecht en
Isabella, Filips IV en van Karel 11. De aanwezige munten verspreiden zich over een periode van maximum 61 jaar: vanaf de Brabantse
patagon zonder datum (geslagen tussen 1612 en 1621) tot de Brabantse patagon van 1673. Nemen we nu aan dat deze 16 stukken wel
degelijk van de muntschat afkomstig zijn, dan zouden de munten
van die vondst zich over een periode van 102 jaar uitspreiden, wat
toch enigszins onwaarschijnlijk is. Het aldusdanig oudste stuk van
de vondst dateert van 1571 (de twintigste Filipsdaalder geslagen voor
Vlaanderen) daar, ondanks het feit dat de datum op de Brabantse
twintigste Filipsdaalder onleesbaar is, we volgens de akten weten
dat dit stuk niet eerder kan geslagen geweest zijn.
Wat nu de munten van Albrecht en Isabella en deze van Filips IV
aangaat, kunnen we niet ontkennen dat zij een samenstelling hebben
die zeer goed past in het geheel van de schat. Een niet te vergeten
argument is de vaststelling dat er in de oorspronkelijke catalogus
van deze vondst vele munten onnauwkeurig en foutief geïdentificeerd
werden. Daar de meeste stukken een tamelijk slechte staat van bewaring vertonen is het bijgevolg goed mogelijk dat deze 16 munten
in een serie van verkeerd-geïdentificeerde
munten thuis horen. De
vraag of die stukken al dan niet tot de vondst behoren laten we dus
open.
Nu we even uitgeweid hebben over de stukken die als het ware
aan deze schat «teveel» zijn, lijkt het bijgevolg logisch ook de aandacht te vestigen op de stukken die in de loop der jaren aan deze
vondst ontfutseld werden. Voor het opmaken van deze lijst moeten
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we de oorspronkelijke lijst als basis nemen en kunnen we het niet
verhelpen vaak de term «onbekend» te moeten gebruiken voor wat
de provincie-aanduiding 'en de data aanbelangt.
Aantal
stukken

Regering

Provincie

Munttype

Datum

Albrecht
en
IsabeJla
(1598-1621)

Brabant

patagon

Vlaanderen
onbekend

patagon
schelling
3 stuivers
stuiver

zonder datum
1619
1620
J620
1621
onbekend
onbekend

Brabant

1h dukaton
3 stuivers
'h dukaton
3 stuivers
patagon
3 stuivers
schelling

1652
onbekend
1635
onbekend
1633
onbekend
162 (?)
1623
1624
1634
1649

2
4
1
1
1
7
9
5
2
1
1

zilver stuk
bronzen stuk

onbekend
onbekend

1
1

Filips IV
(1621-1665)

Vlaanderen
onbekend

Onbekend

onbekend

1
2
1
1
2
12
1

56

Wanneer we thans een samenvatting maken van al deze tabellen,
dan komen we tot volgende slotsom:
Aantal stukken in de oorspronkelijke schat: 108.
Aantal momenteel aanwezige stukken: 68.
Aantal ontbrekende stukken ten opzichte van de oorspronkelijke
vondst: 56.
Aantal stukken thans aanwezig, doch waarvan geen zekerheid is dat
ze tot de muntschat zouden behoord hebben: 16.
Deze muntvondst of hetgeen er nog van rest, heeft ons ondanks
het beperkt aantal stukken toch nog interessante zaken aan het licht
gebracht voor wat de Spaanse periode in de numismatiek der Nederlanden aangaat.
Eerst en vooral heeft zij het bestaan van een ong.ekende datum 1669 - voor de Antwerpse halve patagons van Karel Il leren kennen (zie catalogus nr. 67). Tot op heden kenden wij slechts 1672 als
begin-datum voor de uitgifte van de Antwerpse halve patagons. De
akten vernoemen evenwel dergelijke stukken in de rekening van 16
oktober 1668 tot 27 juni 1670. Het slagaantal voor deze periode bedraagt 4.510 exemplaren (2).
Een tweede interessant stuk is de Vlaamse patagon van 1672 (zie
catalogus nr. 68), eveneens geslagen onder het bewind van Karel Il.
(2) A. DE WITTE, Histoire
monétaire
bant, nr, Anvers, 1889, blz. 197.

des comtes

de Louvain,

ducs

de Bra-
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Deze munt heeft als merkwaardigheid
een klopfout in de legende op
de keerzijde. Dit omschrift kenmerkt zich door een letterverwisseling
in het woord BVRG derwijze dat we BRVG te lezen krijgen. Dergelijke vergissingen zijn evenwel niet zeldzaam en komen nog voor op
de munten uit deze periode (3).

CATALOGUS
Bij het raadplegen van de catalogus dienen volgende gegevens in
acht genomen te worden:
- De referenties worden gegeven naar het werk van de heren H.
Enno van Gelder en M. Hoc «Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols, 1434-1713», Amsterdam, 1960. Dit werk
wordt vermeld als EVG-H.
De letters of lettertekens van de omschriften welke niet meer leesbaar waren, worden door .een lege ruimte in de tekst aangeduid.
Het cijfer dat in die ruimte is aangebracht geeft ons het -aantal
letters of lettertekens aan die ontbreken.
De letters in vetjes gedrukt, wijzen er op dat deze letters onduidelijk en bijna niet meer leesbaar zijn.
Het teken ( duidt aan dat al hetgeen volgt onleesbaar is. Dit teken
staat aan het einde van een omschrift.
Het teken) duidt aan dat al hetgeen voorafgaat onleesbaar is. Dit
teken staat aan het begin van een omschrift.
Op de stukken die van het munthof van Antwerpen afkomstig
zijn, staat een hand als muntteken. Het pijltje vóór of na deze
vermelding
of -») geeft de richting aan van de duim van
het handje.

«(-

FILIPS II (1555-1598).
BRABA T. Munthof niet te bepalen.
1. 1/20 Filipsdaalder, datum onleesbaar, EVG-H 215-1, 2 of 4.
PHS.DG.HISPZ - .R(l)X.DVX.BRA.
Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië,
omringd door
de keten van het Gulden Vlies. De keten bestaat uit 10 schakels.
)IN( 4 )IHLADIVTOR.(
Kruis met bloemen versierd.
0

(3) In de hiernavolgende publikaties worden dergelijke muntstukken vernoemd:
M. THIRIO T, T'rouvaille de monnaies en argent du XVIIo siècle à Tessenderlo-Schoot, in Revue beige de Numismatique, 1961, blz. 230-234. Het
gaat hier om een patagon zonder datum, geslagen te Antwerpen voor rekening van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621),waar op de
voorzijde-legende
het woord ALBERTSV vookomt in plaats van
ALBERTVS.
A. VA KE"Y1VIEULEN,
Een zeldzame dubbele Philippusdaalder, in Tijdschrift van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1963,
blz. 129-131. Op dit stuk, een Antwerpse dubbele Philippusdaalder van
1563 geslagen voor Filips II (1555-1598), noteren we als graveerfout het
woord BPAB in de plaats van BRAB.
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2. 1/20 Filipsdaalder, datum onleesbaar,
(
8
)SPZ - ( 5 )DVX.BRA.
De keten bestaat uit 8 schakels.
)lNVS.M(

EVG-H 215-1, 2 of 4.

VLAANDEREN.
3. 1/20" Filipsdaalder, Brugge, 1571, EVG-H 215-7.
(I)HS.( 3)HISP( 3 ) - ( 5 )COMES.FLA.
Zelfde type als n° 1 doch de keten bestaat uit 8 schakels.
15 lelie 71 .DOM( 3 )S.MIHI.ADIVTOR.
DOORNIK.
4. 1/20° F'ilipsdaalder, Doornik, 1588, EVG-H 215-14.
PHS.D.G.HISP - Z.R.( 3 )D.TOR(
Zelfde type als n° 1. De keten bestaat uit 6 schakels.
15 toren 88.DO( 6 )MI( 4 )ADI( 2 )OR.
5. 1/20· Filipsdaalder, Doornik, laatste cijfer van het jaartal
baar, 159(?), EVG-H 215-14.
PHS.D.G(I)HIS(
De keten bestaat uit 8 schakels.
15 toren .:..-9(1).DOM - INVS(1)MI - H( 5 ) - (
De armen van het kruis snijden het omschrift.

ALBRECHT

EN I~ABELLA

onlees-

(1598-1621).

BRABANT. Munthof van Antwerpen.
6. Patagon, geen datum, EVG-H 311-1a.
«- hand ALBERTVS.ET.ELISABET.DELGRATIA
Gekruiste staven met in het midd.en een vuurslag waaraan het
juweel van het Gulden Vlies hangt; in het bovenste gedeelte een
kruis; links en rechts de gekroonde monogrammen van de aartshertogen.
ARCHID.A VST.DVCES.BVRG.ET.BRAB.Z
Gekroond wapenschild van de aartshertogen omringd door de keten van het Gulden Vlies.
7. Patagon, geen datum, EVG-H 311-la.
«- hand.ALBERTVS.ET.ELISABET.DEI.GRATIA.
.ARCHID.A VST.DVCES.BVRG.ET.BRAB.
8. Patagon, geen datum, EVG-H 311-la.
«- hand.ALBERTVS.ET.ELISABET.DEI.GRATIA.
.ARCHID.A VST.DVCES.BVRG.ET.BRAB.
9. Patagon, 1616, EVG-H 311-1b.
«- handALBERTVS.ET.ELISABET.DEI.GRATIA
16 - 16.( 2 )CHID.A VST.DVCES.BVRG.BRAB.Zc.
De datum staat bovenaan de kroon.
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10. Patagon, 1619, EVG-H 311-1b.
«- hand.ALBERTVS.ET.EL1SABET.DEI.GRATIA.
16 - 19 .ARCHID.A VST.DVCES.BVRG.BRAB.Zc
11. 1/4° Patagon, geen datum, EVG-H 313-1a.
hand -» (l)L(1)ERTVS.E(
4 )ISABET.DEI(
4 )TIA
Zelfde type als n" 6.
.ARCHIDVC.A VST.DVCES.B( 2 )G.ET.BRRAB. (dubbele
letter R).
Zelfde type als n" 6.

slag aan

12. 3 stuivers, 1620, EVG-H 317-l.
16 kroon ZO+A(l)BERTVS+E(
4 )ISABET+DEI+(
2 )ATIA
hand-»
Kruis van bloemen versieringen
met in het midden een leeuw; de
datum staat bovenaan aan weerszijden van een kroon.
+ARCH(l)D+
AVST+( 2 )CES+ (
8
)B +Z(
Gekroond wapenschild van de aartshertogen.
13. 3 Stuivers, waarschijnlijk
munthof van Antwerpen,
datum
leesbaar, EVG-H 317-1(?).
)RTVS+ET+ ELISABET+DE1
+GRA(l)1A +munttekenthandî
+ARCHID+AVST+(
5 )BVRG+BRAB
+Zc

onr+

BRABANT. Munthof van Brussel.
14. Patagon, 1621, EVG-H 311-3b.
Engelenkop : ALBERTVS.ET.(l)L1SABET.DEI.GRAT1A:
Zelfde type als n° 6. De datum staat bovenaan de kroon.
16 - 21 .ARCHID.A VST.DVCES.BVRG.BRAB.Zc.
15. Schelling, 1621, EVG-H 314-3b .
.ALBE(
5 )ET.ELI( I)ABET.DE( 1) .GRATIA.
Gekroonde pauw met op de borst het wapenschild
van Oostenrijk-Bourgondië.
Engelenkop .AR - CHID.AVS. - .DVCES. - BVRG( 3 ). - .Zc.
Gekroond wapenschild
van de aartshertogen
op gekruiste stokken. Datum aan weerszijden van het wapenschild.
16. Schelling, 1621, EVG-H 314-3b .
.ALBERTVS.(
8
)BET.DELGRA(I)IA.
Engelenkop .AR - CHI( 3 )VS. - .DVC( 2). .Zc.

(2 )R(

17. Schelling, datum onleesbaar, EVG-H 314-3b .
.ALBERTVS.ET.EL1SABET.DELGRAT1A.
Engelenkop .AR - CHID.A VS. - DVCES - BVRG.BR. 18. 3 Stuivers, 1620, EVG-H 315-3.
16 kroon 20 (1) ALBERTVS.ET.EL1SABET.DEI.GRAT1A.
lenkop.
Zelfde type als n° 12.
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4 ).-

Zc.
enge-

.ARCHID. AVST.DVCES.BVRG.BRAB.Zc.
Zelfde type als n" 12.
19. 3 Stuivers, datum onleesbaar, EVG-H 315-3.
16 kroon (
8
)VS.ET.ELISABET.DELGRATIA.
ARCH(
17
)G.BRAB.Zc.

engelenkop.

BRABANT. Munthof van 's Hertogenbosch.
20. 3 Stuivers, 1617, EVG-H 315-4.
16 kroonI7( 3 )BERTVS +ET+ELISABET+DEI+GRATIA
+ boom +
Zelfde type als n° 12.
ARCHID+A VST+DVCESxBVRG+ BRABxZc
Zelfde type als n" 12.
21. 3 Stuivers, 1621, EVG-H 315-4.
16 kroon ZI + AL( 5 )S+ET+
boom

ELISABET+ DEIxGRATIA
.

+ARCHIDxAVST+DVCES+BVRG+BRABC
BRABANT.Munthof niet te bepalen. Maastricht
22. 3 Stuivers, 1618, EVG-H 1, 3 of 4.
)kroon I8+ALB( 3 )VS.ET(
Zelfde type als n° 12.
+A(
7
)VST+DVC(
6 )G+BR(I)B(
Zelfde type als n" 12.

evenwel uitgesloten.

VLAANDEREN.
23. Patagon, Brugge, 1619, EVG-H 311-6b.
lelie ALBERTVS.ET.E(I)ISABET.DElGRATIA
Zelfde type als n° 6. De datum staat bovenaan de kroon.
16 - 19 .ARCHID.AVST.DVCES.BV(I)GZCO.FLA.
Zelfde type als n" 6.
24. 3 Stuivers, 1620, muntteken onleesbaar, doch volgens de omschriften is het stuk van het munthof van Brugge afkomstig, EVG-H
315-6.
16 kroon 20 .ALBERTVSC
19
)ATIA.
Zelfde type als n° 12.
.ARCH( 3 )AVST.D( 3 )S.BVRGZ(
Zelfde type als n° 12.
DOORNIK.
25. 3 Stuivers, 1620, EVG-H 315-7.
)kroon 20 A( 4 )RTVS.ET.( 3 )SABET.DELGRA(
Zelfde type als n° 12.
ARCHI(I)AVST.DVCES.BVRG.DOM.TOR(l).Z.
toren
Zelfde type als n° 12.
26. 3 Stuivers, 1620, EVG-H 315-7.
16 kroon 20 .ALBERTVS.(I).T.ELISABET.DEI(
AR( 2 )ID(1)4VS( 4 )CES.B( 2 )G.DOM.TORN.Z

5

)IA.
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27. 3 Stuivers, 1620, EVG-H 315-7. '_
'16 kroon 20 AL( 2 )RTVS( 3 ).ELI-SABET.DELGRACl)I-A(
ARCHLA VST.DV.CES:BVR(j( 3 )M.TOR(
.Ór

I

FILIPS IV (1621-1665).
BRABANT. Munthof van Antwerpen.
28. Dukaton, laatste cijfer van de datum .onduidelijk, 1650 of 1658 of
16,59, EVG-H 327-1b.
'
16 hand -» 50 .PH1L.II1LD.G.H1SP.ET.1NDIARREX.
Borstbeeld van de vorst naar rechts gericht; de vorst draagt een
halsstuk.
'
'
.ARCHID.A VST,DV - X.BVRG.BRAB.Zc.
Gekroond wapenschild van de vorst, gehouden
wen. Het juweel van het Gulden Vlies hangtaan

door twee leeuhet wapenschild.

29. Patagon, 1633, EyG-H 329-1.
hand -» .PH1L.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR(l)EX.
Gekruiste staven met in het midden een vuurslag waaraan het
juweel van het Gulden Vlies hangt; in het bovenste gedeelte een
kroon; links en rechts de cijfers van het jaartaL
.ARCHID.A VST.DVXC 2 )VRG.BRAB,Zc.
Gekroond wapenschild van de vorst, omringd door de keten van
het Gulden Vlies.
30. Patagon, 1655, EVG-H 329-l.
hand -» .PH1L.IIILD.G.H1SP.ET.1NDIARREX
.ARCHID.A VST.DVX.BVRG.BRAB.Zc ..

.

31. Patagon, 1665, EVG-H 329-1. .
hand -» .PH1L.IIILD.G.H1SP.ET.lNDIARREX
.ARCHID. AVST. D(1)X.BVRG.BRAB.Zc.

.

32. Schelling, 1622, EVG-H 333-l.
.P:H1L(
10
)HI( 3' )ET.IND ( 4 )REX. hand -»
Staande leeuw die een zwaard heft en een gedeeld schild van
Oostenrijk en Oud Bourgondië houdt .
.AR - ( 3 )D AVS. - .DVX. -.BVRG.BR
- .( 2 ).
Gekroond wapenschild van de vorst op gekruiste stokken met
aan weerszijden de cijfers van het jaartal.
33. Schelling, 1623, EVG-H 333-1.
PH1L.(
.9
)H1SP.ET.I( 2 )1AR.REX. hand -» .
.( 2) - CHID.AVS. - .DVX. - .( 3 )G.BR - .Zc.
34. Schelling, 1623, EVG-H 333-1.
PH1L.II1LD( 4 )ISP( 3 ).1 DIAR(
.AR - CHl( 3 )VS. - .D( 3 ) - (
35. Schelling, laatste
EVG-H 333-1.
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3 )X. hand -» .
8
) --'- .Zc.

cijfer van het jaartal

onduidelijk,

1623 of 1625,

.(
8
(l)AR 36. Schelling,
333-1.

)I.D.G.HISP.ET.( 2 )DIARREX.
hand-l>
CHID.AVS. - DVX - :BVRG.BR - (
laatste

cijfer van het jaartal

onleesbaar,

PHIL.IIII.D.G.(
3 )SP.ET.IN( 3 )RREX. hand
.AR - CHID. A VS - .DVX. -.:....BVRGO)BR -

162(7.), EVG-H

-» .

(

37. Schelling, 1640, EVG-If 333-1.
.PHIL.IIILD.G.HISP.(
5 )DIARREX. hand -» .
.AR - CHID.A VS. - DVX - ( 3 )G.BR - (
38. Schelling, 1650, EVG-H 333-1.
.PHIL.IIILD.G.HISP.ET.INDIAR.REX.
hand-})
( 2 ) - CHID.A VS. - .DVX. - .BVRG.BR. - (
39. Schelling, 1651, EVG-H 333-1.
.PHIL.IIII.D.(l).HISP.ET.(
2 )DIARREX.
hand-»
.AR - CHID.A VS - .DVX. - BV(1)G.BR - .Zc.
40. Schelling, laatste cijfer van het jaartal onleesbaar, 165(?), EVG-H
333-1.
PHIL.(
5 )D.G.HISP.ET.INDIARREX.
hand -» C
.AR - CHID.AVS. - .DVX. - BVR(l).BR - .Z(l).
BRABANT. Munthof niet te bepalen: Antwerpen of Brussel.
41. Schelling, 1640, EVG-H 333-1 of 3.
(2 )IL.IIII.D.G.H1SP.ET.INDIAR(
Zelfde type als n° 32.
( 3 ) - CHID.AVS. - DVX - BVRG.BR - .Z(
Zelfde type als n" 32.
42. Schelling, laatste cijfer van het jaartal onleesbaar, 165(?), EVG-H
333-1 of 3.
(l)H( 3 )11( 3 )D.G.H1SP.ET.IN(l)IARREX.
muntteken
.AR - CH( 2 ).AVS. - .DVX. - .BVRG.BR - Ze.
BRABANT. Munthof van Brussel.
43. Dukaton, laatste cijfer van het jaartal onleesbaar, 165(?), EVG-H
327-3b ...
16 engelenkop 5(1) PH1L.IIILD.G.H1SP.ET.INDIARREX.
Zelfde type als n° 28. .
.ARCHID.A VST.D('l) - X.BVRG.BRAB.Zc.
Zelfde type als n° 28.
44. Patagon, 1635, EVG-H 329-3.
engelenkop .PH1L.IIILD. G.HlSP .ET. lND lAR REX.
Zelfde type als n° 29.
•
.ARCHID.A VST.DVX.BVRG.BRAB.Zc.
Zelfde type als n° 29.
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45. Patagon, 1645, EVG-H 329-3.
engelenkop .PHIL.IIILD.G.HISP.ET.INDIARREX
.ARCHID.A VST.DVX.BVRG.BRAB.Zc.

.

46. Schelling, 1622, EVG-H 333-3.
.PHIL.IIII.D.(
8
)T.INDIAR.REX. engelenkop
Zelfde type als n° 32.
.A(1) ( 2 )ID.A VS. - .DVX. - .BVRG.BR - .Zc.
Zelfde type als n° 32.
47. Schelling, 1623, EVG-H 333-3.
.(1)HIL.C 5 )D.G.HISP.ET.INDIARREX.
.AR - CHID.A VS. - .DVX. W B(
7

engelenkop
) - .Zc.

48. Schelling, 1624, EVG-H 333-3.
.PHIL(
13
).ET.INDIARREX.
engelenkop
( 3 ) - CHID AVS. - .DVX. - .BVRG.BR - .(
49. Schelling, 1624, EVG-H 333-3.
.PHIL.IIII.D.G(
3 )SP.ET.(1)NDIAR.REX.
engelenkop
.AR - CHID(1)A VS. - C 5 ) - .BVRG.BR. - .Zc.
50. Schelling, 1625, EVG-H 333-3.
.PHIL.IIII.D.G.HIS(I).ET.(
5 )RREX. engelenkop
( 3) - CHI( 2 )AVS. - .DVX. - .BVRG.BR. - .Zc.
51. Schelling, 1628, EVG-H 333-3.
( 2 )H(1)L.( 2 )II.D.G.HI( 3 )E( 3 )INDIARREX.
.AR - CHm AVS. - .DVX. - .B(l)RG.(I)R
-

engelenkop
.ZC

52. Schelling, 1629, EVG-H 333-3.
.PHIL.IIILD.G(
5 ).ET( 5 )AR.R(l)X. engelenkop
.AR - CHID.AV(l). - .DVX. - .( 3 )G.BR - Zc.
53. Schelling, laatste cijfer van het jaartal onleesbaar, 162(1), EVG-H
333-3.
( 4 )L.IIII.D.G.HISP(
6 )DIAC 2 )REX .
.AR - CHID.AVS. - .DVX. - .BVR(l).BR - .Zc.
BRABANT. Munthof van 's Hertogenbosch.
54. Schelling, het derde cijfer van het jaartal onleesbaar, 16(?)4, EVGH 333-4.
PHIL(
6 )D(1)G( 3 )SP(l)ET.INDIAR.REX.
boom.
Zelfde type als n° 32.
.AR - CHID.A VS. - DVX - BVRG.BR - .Z(
Zelfde type als n° 32.
BRABANT. Munthof niet te bepalen.
55. Schelling, 1623, EVG-H 333-1, 2, 3 of 4.
.PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIARREX.
muntteken
Zelfde type als n° 32.
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.AR - CHID.A vs. - .DVX. Zelfde type als n" 32.

.BVRG.BR. -

.Zc.

LUXEMBURG.
56. Schelling, Luxemburg, 1639, EVG-H 333-5.
.PHI(
9
)G.HISP.ET.I
(2 )ARRE( 2) wapenschild
Zelfde type als n° 32.
( 3 ) - (2 )HIDAVS. - .DVX.BV. - .LVXEMB. - .Zc.
Zelfde type als n° 32.
VLAANDEREN.
57. Dukaton, Brugge, 1636, EVG-H 327-6a.
16 lelie 36. PHIL.IIILD.G.HISP.ET.INDIARREX.
Borstbeeld van de vorst, naar rechts gericht, met brede kraag .
.ARCHID.(l)VST.DVX.
- .BVRG.ET.CO.FL.Zc.
Zelfde type als n° 28.
58. Patagon, Brugge, 1665, EVG-H 329-6.
lelie. PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIARREX.
Zelfde type als n° 29.
.ARCH1D.A VST.DVX.BVRG.CO.FLAN.Zc.
Zelfde type als n° 29.
59. Schelling, Brugge, 1622, EVG-H 333-6.
(
9
)LD:G.HISP.E( 2 )IND(
6 )X. lelie
Zelfde type als n° 32.
.AR _ .. CHID(l)AV(l) - DVX -BVRCO.FL
- Zc
Zelfde type als n° 32.
60. Schelling, Brugge, 1623, EVG-H 333-6.
PHI(lJ.I1ILD.(1).HIS(
7
)DI(l)R.REX.
muntteken
( 2 ) - C( 4 )AVS - .DVX. - BVRCO.FL - Z(

onleesb.

DOORNIK.
61. Patagon, Doornik, 1633, EVG-H 329-9.
toren .PHIL.IIILD .G.HISP. ET.IND lAR REX.
Zelfde t.ype als n° 29.
(l)ARCHID.AVST.DVX.
- .BVRG.DOM.TORZc.
Zelfde type als n° 29.
62. Patagon, Doornik, 1648, EVG-H 329-9.
toren .PHlL.IIII.D.G.HlSP.ET.INDIARREX
.
.ARCHID.A VST.DVX. - .BVRG.DOM.TORZc.
63. Schelling, Doornik, derde cijfer van het jaartal onleesbaar,
EVG-H 333-9.
PH( 4 )IILD.G.HIS<1).ET.( 3 )IARRE(l).
toren.
Zelfde type als n° 32.
AR - CHLA VS - DVX - BVRD.TO - (2).Zc
Zelfde type als n° 32.

16(?)2,
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64. Schelling, Doornik" 1630,EVG- H 333·9.
.PHIL.IIII.D.G(
10
)NDIARREX.
toren
AR - CHID(1)~VS - DVX - BVR.D.TOR -

.Zc.·'

65. Schelling, Doornik, 1637, EVG-H 333-9.
.PHIL.III( 4 ),G.HISP.ET.I DIAR.REX. toren
AR - CHID(1)AVS - DVX - BVR.D.TOR .

KAREL

I

~

r
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11 (1165-1700).

.

.

BRABA T. Munthof van Antwerpen ..
66. Patagon, 1673, EVG-H 350~la.
hand -» .CAROL.II.D.G.HI(l)P.ET.INDIAR.REX.'
Gekruiste stokken met in het midden een vuurslag waaraan het
juweel van het Gulden Vlies hangt. Bovenaan een kroon e,n links
en rechts de cijfers van het jaartal.
.
.ARCHID.A VST.D( 3 )BVRG( 2 )RAB.Zc
Gekroond wapenschild van de vorst, omringd door de keten van
het Gulden Vlies.
67. ~ Patagon, 1669, datum ontbreekt in EVG-H 351-1a.
hand -» .CAROL.ILD.G.HISP:ET.INDIARREX.
Zelfde als n° 66.
.ARCHID.A VST.DVX.BVRG.BRAB.Zc.
Zelfde als n° 66.
VLAANDEREN.
68. Patagon, Brugge, 1672, EVG-H 350-4a.
lelie .CAROL.II.D.G.HISF.ET.INDIARREX.
Zelfde als n° 66.
.ARCHID AVST.DVX - BRVG (sic).CO.FLAN.Z.c
Zelfde als n° 66.
De meest recente datum die op de stukken van deze muntschat gevonden werd is 1673 (zie catalogus nr. 66). Dit jaartal situeert zich
in een zeer woelige periode 'van de geschiedenis der Nederlanden en
meer bepaald tijdens de Hollandse oorlog die plaats had van 1672 tot
1678. De koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, had het plan opgevat
de Zuidelijke Nederlanden op te slorpen in zijn rijk. Teneinde ons
land gemakkelijker te kunnen inlijven was het zijn bedoeling eerst
Holland te overwinnen. Deze oorlog kreeg echter een Europees karakter en het droevige gevolg daarvan was het feit dat onze provincies een toonbeeld werden van verwoestingen. In de maand mei 1673
rukten de Franse legers ons land binnen en gingen hun positie nemen voor de poorten van de stad Gent. Hun tocht door onze gewesten was allesbehalve vredelievend. De verwoestingen die de Franse
legers in Vlaanderen en later dan vooral in Brabant aanrichtten waren gewoonweg enorm.
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Hoewel wij geen bijzondere gebeurtenissen
gesignaleerd
vonden
van Denderhoutem,
is het evenwel' gemakkelijk
aan te nemen dat deze muntschat naar aanleiding van deze roof- en
plundertocht van de Franse legers zou verstopt zijn. Als datum van
het verstoppen van deze muntvondst van Denderhoutem stellen wij
bijgevolg het jaar 1673 voor.
André Van Keymeulen.
(4) voor de streek

ONGENODE

BRUILOFTSGAST TE OPBRAKEL.
16-1-1625.

Lieven de Smet fs. Adriaans, geboren te Ste-Cornelius-Horebeke,
trok «ongheropen» op 18 augustus 1624 op het bruiloft van Pieter
van Wijnendaele, gehouden ten huize van Pieter van der Linde te
Opbrakel, waar hij «twist ende beroerte» kwam maken, waarop zijn
vader hem naar de straat leidde, maar de onwillige zoon gaf zijn vader met zijn vuist een slag in de rug, zodat deze op de grond viel en
toen hij was opgestaan hem geslagen met «eenen clippele vuytter
haeghe ghetrocken» en nadien hem «eenen steke ghegheven in sijne
slincke zijde met zijn snijder, penetrerende deur de rebben ende lichte lever tot inden hals van het herte», zodat hij dood viel. Hierom
werd hij opgesloten in de gevangenis van Opbrakel en nadien in die
van Geraardsbergen.
Er ontstond een geschil om de jurisdictie tussen de souverain baljuw van de stede van Aelst en de heer van Opbrakel. Bij bevel van 17 december werd de zaak toevertrouwd
aan
het hof te Gent.
Lieven de Smet werd wegens «parricide» veroordeeeld om van uit
het Gravensteen gesleept te worden «up" eene heurde» tot buiten de
stadspoort en vandaar gevoerd tot in de gevangenis van Geraardsbergen «ende vuytte selve vanghenisse wederomme up eene heurde
ghesleept te worden tot up de merct derselver stede ende aldaer afghehauden te worden uwe rechte vuyst ende daernaer gheexecuteert
metter coorde an eene .potente diemen aldaer zal erigieren zoo datter
de doot naer volcht». Daarna dient het lichaam gevoerd .en tentoongesteld te worden «ter ghecostumeerde plaetse patibulaire up een rat
met uwe afghehouden vuyst ende snijder daeranne vast ghemaect»
verbeurdverklaring
van al zijn goederen.
De uitspraak geschiedde op 16-1-1625 «extraordinairel,
in openbaere consistorie van den Raede in Vlaenderen ten acht hueren voor de
noene» en "s anderendaags te Geraardsbergen «corts naer de twaelf
hueren» werd de «bovenstaande sententie ter "executie gheleyt ... ende
int openbare gheprononceert
up het stadthuys ter plaetse van bretesque gheseyt ter puijen».
"
174 r - 175 Voo

+

(Ra. Gent; fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 8594).

Register

van Criminele. Sentencien,

J.d.B.
(4)

VOOl'· de

geschiedenis 'van dèze veldtocht zie "het werk van H. "LONCHAY,
La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas, 1635-1700.
.
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ONZE BIBLIOGRAFIE
18) ALGEMEEN.

Lic. RENAAT VAN DER LINDEN:
HET BOLSPEL I VLAANDEREN, VROEGER EN NU.
Uitgegeven met de steun van de Universitairo Stichting van België.
Lannoo Tielt, 1966. - 272 blz., 83 fotoreproducties buiten tekst en vele H·
illustraties in de tekst. Prijs: 295 fl·. Bekroond door de Provincie OostVlaanderen.
Het na-oorlogs levensritme heeft in het volkseigen ontspanningsleven
meer dan één oud volksspel verdrongen of verminkt. Er zijn zelfs volksspelen die tot een afgedaan verleden behoren. Zo echter is dat niet gegaan met het eeuwenoud bolspel, het karakteristiek volksspel van de Vlamingen, inzonderheid van onze buitenmensen. De Vlamingen bollen nog
even hartstochtelijk als hun voorvaderen. Alleen is het spel niet meer
algemeen verspreid als vroeger. Dat het bolspel de aandacht trekt en
blijft trekken in Vlaanderen - al heeft de Amerikaanse bowling de laatste
jaren furore gemaakt - bewijst zonneklaar dit prachtig boek, dat gerust
de encyclopedie van het bolspel hier te lande mag worden genoemd. De
auteur, lid van de Koninklijke Kommissie voor Volkskunde en voorzitter
van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, is liefhebber
van dat spel. De lezer ondergaat direkt de indruk dat hij zijn onderwerp
in al zijn nuanties volkomen onder de knie heeft. Voor het aanleggen
van zijn dokumentatie heeft hij heel Vlaanderen doorkruist, een deel van
Zeeuws-Vlaanderen en zelfs in Wallonië heeft hij een en ander genoteerd.
Met dit werk heeft de auteur de biblioteek van onze Volkskunde verrijkt met een belangrijk ceuvre. De taal en stijl doen pittig aan, de verteltrant is levendig en volks, het betoog glashelder. De presentatie van
het boek is goed geslaagd. Geen enkel volksspel als het bolspel is in onze
nederlandssprekende gewesten zo zorgzaam, zo minutieus in al zijn facetten behandeld. Na het inleidend woord van wijlen Prof. Dr. Paul de Keyzer en na de uiteenzetting betreffende de aanleiding van zijn uitgebreid
onderzoek, geeft de schrijver ons indeling van het bolspel. Vervolgens
behandelt hij in verschillende hoofdstukken: de psychologie van de bolder; op bezoek bij bollendraaiers. soorten bolspel; de krulbol, de pasbol,
platte bol, trabol, de ronde bol, de blazoenbolling, de gaaibol, de pierbol,
de emmer- of putbolling, de bako, band-, gerre-, hoepel-, mik-, piet- in
't kot-, ring-, spriet-, stek-, troumadame-, tuin- en zeppebolling, het kegelspel, petanque en bowling. Daarna komt een overzicht van het spel in de
literatuur, in de plastische kunsten en in de televisie. Het geheel wordt
besloten met twee registers: een van de plaatsnamen en een van de bolderstermen. Het Land van Aalst is er goed in vertegenwoordigd. De auteur heeft zich gedokumenteerd te Aalst, Appelterre, Aspelare, Balegem,
Bambrugge, Denderhoutem, Denderleeuw, Dikkele, Dikkelvenne, Erondegem, Etikhove, Gavere, Geraardsbergen, Haaltert, Herdersem, Idegem,
Lede, Massemen, Mater, Meerbeke, Melle, Mu11ern, Nederbrakel, Nederhasselt, Nederzwalm, Ninove, Nukerke, Oosterzele, Ename, Nederename, Outer, Overboelare, Onkerzele, Paulatem, Ronse, Scheldewindeke, Serskamp,
Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Lievens-Houtem, SintMaria-La tem, Sint-Maria-Oudenhove, Smetlede, Viane, Vlierzele, Volkegem,
Voorde, Zandbergen, Zingem en Zottegem. Een boek voor onze volksbiblioteken en voor ieder belangstellende in volkskunde. Het geeft een natuur-echte brok schoonheid uit ons vroeger en hedendaags Vlaams gezond
volksleven.
19) ALGEMEEN_

A. SCHOUTEET :
INDICES OP DE BUITENPOORTERBOEKEN VAN BRUGGE. 1548-1788.
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Reeks Poorterboeken van de Zuidelijke Nederlanden. Deel J. 213 blz. Twee illustr. Handzame 1965.
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In het jongste decennium zien we een groeiende belangstelling voor de
poorter- en buiten poorterboeken van onze voornaamste steden. De interresse voor de genealogie is daar de reden van. Wie aan een stamboom
werkt, vindt in deze geschreven bronnen nuttige en bruikbare bouwstof
die hij elders onmogelijk kan ontdekken. De Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde (Handzame) is zopas begonnen met het publiceren van de
poorterboeken van de Zuidelijke Nederlanden. Het verschenen eerste deel
is ingeleid en bewerkt door A. Schoutteet, stadsarchivarus
te Brugge.
Vooraf geeft de auteur de inleiding waarin hij een uiteenzetting geeftover wat poorters en buitenpoorters zijn, de soorten, hoe men dat wordt,
over de verplichtingen, over de juridische elementen en taxatie. "Vat is
een buitenpoorter ? Een poorter die zich tijdelijk buiten de stadsgrenzen
vestigt en om zijn poorterschap te kunnen behouden, zich als buitenpoorter laat inschrijven. De vier nog bestaande registers van buitenpoorters
van Brugge zijn in dit werk op een gelukkige wijze verwerkt en uitgegeven. De namen van de buitenpoorters staan in alfabetische volgorde.
De eerste kolom bevat de identiteit: naam, voornaam, vadersnaam en gebeur-lijk andere bizonderheden voor wat de afstamming betreft, alsmede
desgevallend de epithea en titels. De tweede kolom vermeldt de namen
van plaatsen waal' de buiten poorters zich hebben gevestigd. De derde kolom geeft de datum van inschrijving. De vierde kolom verwijst naar het
register en de pagina van de inschrijving. De perseons- en plaatsnamen
zijn uit het origineel overgenomen. De data zijn echter geplaatst in de
huidige tijdsrekening. Bizonderheden, zo bv. een berop of andere nadere
verklaringen worden in een voetnota meegedeeld. Voor wat het Land van
Aalst betreft kunnen we aanstippen dat Brugse buitenpoorters woonden
te Aalst, te Berchem, te Zottegem en Erwetegem. Ook ontdekten we nog
dat Jan Vaerman, geboortig uit Erembodegem, schoolmeester en schrijver
uit de 17e eeuw, Brugs buitenpoorter was en te Tielt woonde. Een werk
dat ieder belangstellende voor familiekunde zal interesseren. We wachten
met spanning op het tweede deel: de poortersboeken van Oudenaarde
(Struucboek begonnen in 1550).
20) ALGEMEEK.

JOS. COLPAERT :
AVELGEM VOOR 1500.
Uitgegeven onder de auspiciën van het Gemeentebestuur, 1965. - 365 blz.,
71 illustr. Twee kaarten buiten tekst .
•Sommige mensen beweren dat het milieu en de sfeer waarin men leeft,
dominerend zijn VOOrde gedachtenwereld die men zich vormt. Wie op
een oud kasteel woont - zoals het Sint-Jan Berchmanscollege de traditie
nu voortzet in haar Scheldeburcht - zal er zeker niet het minst de mvloed van ondergaan hebben-, aldus de auteur in zijn -Ten Geleide •. Zijn
werk is gegroeid uit een explorerende nieuwsgierigheid naar het ver verleden van de Schelde burcht, waarin hij als leraar verblijft. Geijk meer
dan één schrijver van lokale geschiedenis, vertrok de auteur in het puur
onzekere, in het quasi volledig onbekende. Avelgem had geen archief,
noch kerkelijk, noch burgerlijk. Maar zijn exploraties heinde en verre
hebben hem een berg dokumenten bezorgd. Omwille van de uitgebreidheid van de te behandelen stof zag de schrijver zich genoodzaakt het jaar
1500 als einddatum te nemen. De jaren na 1500 hoopt hij in een tweede
deel uit te geven. Naar de auteur zelve verklaart, is zijn boek geen chronologische studie, maar veeleer een sonderen naar de figuren van de vroegere kasteelbewoners, een nagaan naar de groei van hun domein, macht
en invloedssfeer. Het boek bevat drie hoofdstukken. Na een sterk uitgebreide bibliografie van geschreven en ongeschreven bronnen, volgt het
eerste hoofdstuk: de groei van het Avelgems domein (naar de oudste geschreven dokumenten, ontstaan van verscheidene gebieden, afhankelijkheid van de Sint-Pietersabdij te Gent, afhankelijkheid van de Sint-Salvatorsabdij te Ename, afhankelijkheid van het hospitaal te Oudenaarde).
Het tweede deel spreekt over de kasteelheren van Avelgem (familiegeneratie vanaf 1115 in doorlopende lijn tot 1500, hun bezittingen). Het derde
hoofdstuk geeft een totaal beeld in de 15e eeuw (de oude Scheldeburcht,
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het nieuw kasteel, de rechtspraak, sociale toestand, kerkelijke toestand en
financiele toestand). Onder de rubriek Bijlagen volgen 41 charters, waarvan de meeste dateren uit de 13e eeuw. Een register van plaats- en persoonsnamen maakt, het consulteren gemakkelijk. 'Ve onderlijnen de lokaliteiten en persoonsnamen uit het Land van Aalst die in dit werk worden
vermeld: Aalst, Hemelveerdegem, ridder Olivier van Hemelveerdegem,
Ename, de abdij van Ename, Etikhove, Gavere, Raso van Gavere, Geraardsbergen, Herzele, ridder Gillis van Leeuwergem. Ledewijk en Robrecht van Leeuwergem, Balduinus van Oosterzele, Schendelbeke, Egide
van Schendelbeke, ridder Jan van Schendelbeke, Schorisse, Jan en Pieter
van Schorisse, Steenhuize, ViJain Adriaan, ridder, heer van Rassegem,
WeIle, Elisabeth van Welle, Zottegem, Walter van Zottegem. Het illustratiemeteriaal geeft afdrukken van oude zichten, van charters, van zegels
en wapenschilden. Onze lokale geschiedschrijving is een werk rijker dat
vele zoekers goede dienst zal bewijzen.
21) ALGEMEEi\"".
J. OTERDAEME:
DE RIDDERS VAN RODEN IN DE TWEEDE HELFT VAN DE DERTIENDE EEUW.
De Leiegouw. Vereniging voor <IC' studie van de lokalc geschiedents, taal
en folklore in het Kortrijkse. Jg. vrn, afl. 1. Kor-u-ijk 1966. Blz. 313-329.
In dit lijvig nummer van de Leiegouw - het telt 412 bladzijden - dat in
feite het Album Jan de Cuyper is, uitgegeven en aangeboden bij zijn zeventigste verjaardig, publiceert schrijver een historisch
gedetailleerde
studie over de ridders van Roden van 1250-1300en wel over Geraard van
Roden en Katharina van Cysoing, Zegel' van Heule en Isabella van Heestert, Geraard van Roden en Isabella van Lake, Geraard van Roden en
Mabelie van Scheldewindeke, Geraard van Roden en Isabella van Nevele.
Worden nog in deze bijdrage vermeld de lokaliteiten uit het Land van
Aalst: Melle, ScheIderode, Sint-Lievens-Houtem, Letterhoutem, Melsen en
Gavere; ook de steden Aalst en Geraardsbergen.
22) ALGEI\IEEN.
JULIEN L. TH. VANDEPUTTE:
DE EINDRIES. STRATEN - GEBOUWEN - MENSEN - FEITEN. UIT DE
GESCHIEDENIS VAN OUDENAARDE.
Uitgave Pro Civitate. Brussel 1966. Niet in de handel. 83 blz., 20 Illustr.
Deze studie geeft een rijke brok geschiedenis van de stad Oudenaarde.
De Eindries echter is hierin de hoofdschotel. Wor-den in afzonderlijke
hoofdstukken behandeld: de Einepoort, de cleenen Heyndriesch, de grooten Heyndriesch, de slag van Oudenaarde (1708), de gaJgestraat, de woestine, ter Eecken en omgeving, bulken en blekerijen, de broekestraat. de
groene heyndriesch, het kerkhof, het O.-L.-Vrouwhospitaal, het hoflanc1,
de Eindries. Enkele dorpen uit het Land van Aalst - die thans bij Oudenaarde zijn gevoegd - worden af en toe in dit betoog vermeld. Bizonder
interessant zijn de reprodukties van oude stadsplans uit vorige eeuwen.
23) ALGEMEEN.
G. VAN SEVEREN:
I DE DRIEHOEK OUDENAARDE-RONSE-KLUISBERG.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor toer-isme in Oost-Vlaanderen.
15e jg., nr 2, maart-april 1966. Blz. 39-40 en 49. Vier iIlustr.
Wie de Kluisberg bezoekt, verlaat deze mooie heuvel uit de Vlaamse Ardennen langs brede betonwegen, ten minste als de toerist zich Gentwaarts
begeeft, en dit langs Berchem-Oudenaarde. Maar hoe het landschap er
uitziet binnen voornoemde driehoek, dat weten weinig toeristen. Om
daaraan te verhelpen weidt schrijver een bijdrage aan dit landschap.
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24) ALGE~IEEN.
X. - OUDENAARDE. MODELSTAD VOOR·TOERISME.
Toerisme in Oost-Vlaanderen, Federatie voor toerisme in Oost-Vlaanderen.
15e jg., nr 2, 1966. Blz. 35-38.Vier iIlustr.
In de inventaris van de archeologische en artistieke rijkdommen onderlijnen we de kerken van Edelare, Ename, Nederename, Leupegem en Volkegem.
25) ALGE~IEEN.
ARTH. VERHOUSTRAETE:
FEODAAL OVERZICHT VAN RUISELEDE.
Appeltjes van het Meetjesland. Jaarboek van het heemkundig genootschap
van het Meetjesland. 1965. Nr 16. Blz. 82-131.Twee kaarten.
Onder de heerlijkheden van Ruiselede citeren we 's Graven heerlijkheid
die in leen werd gehouden door Boudewijn I van Gent, heer van Aalst.
Ook J.B. Dhane, heer van Leeuwergem had er in de lBe eeuw een heerlijkheid in leen.
26) AALST.
J.V.H.:
AALST. MODERNE STAD.
Toerisme in Oost-Vlaander-en,Federatie VOOl' toerisme in Oost-Vlaanderen.
15e jg., UI' 3_ 1966. Blz. 70-71 en 84. Vier illustr.
'Worden hier bizonder in het licht gesteld: de kapel van O.-L.-Vrouw ter
Druiven, het monument van priester Daens, de hoogbouw op de Esplanade en de moderne bloemenhalle met de snijbloementeelt.
27) AALST.
STADSPARK EN OSBROEK TE AALST.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor toerisme in Oost-Vlaanderen,
15e jg_, UI' 3. 1966_Drie iIlnstr.
Beschrijving van het prachtig natuurreservaat,
het Aalsters stadspark
dat amper vijftig jaren geleden nog een deel was van de uitgestrekte Osbroek met bossen en zompige weiden.
28) BAl'ffiRUGGE.
G. VA SEVEREN :
VAN ERPE NAAR BAMBRUGGE.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor toerisme in Oost-Vlaanderen.
15e jg., UI' 3, 1966. Blz_ 75-76.Twee ilIustr.
Uitstippeling van een speurtocht doorheen een gaaf en ongeschonden natuurschoon. Bambrugge heeft naam gemaakt door zijn steengroeve, uit
wiens stenen talrijke gebouwen zijn opgetrokken in binnen- en buitenland, in het eerste kwart van deze eeuw.
29) BEERLEGEM.
X. - HISTORISCH KASTEEL VAN BEERLEGEM E
BEGRAAFPLAATS.
Gazet van Antwerpen. 13 juli 1966. Een illustr.

MEROVINGISCHE

Enkele toeristische bizonderheden met een woordje geschiedenis over
Beerlegem, een der toegangspoorten tot de Vlaamse Ardennen. Bizonder
bekend zijn het kasteel met zijn park van 60 Ha., eigendom van de graven d'Ursel en het Merovingische grafveld, enkele jaren terug, ontdekt.
dat de aandacht van de archeologen gaande heeft gehouden.
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JO) ELENE.

ANDRE VANDERVEKEN:
OP WANDEL TE ELENE.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor toerisme in Oost-Vlaanderen.
15e jg., ll[' 2, 1966. Belz. 46 en 53. Een ilJustr.
Een paar uurtjes wandeling in een van de vele kleine dorpen in het heuvelland van Oost-Vlaanderen. Goed gekend is het kasteel van Leeuwergem, dat zich - hoe misleidend ook de benaming klinkt - op Elene bevindt.
31) ER.PE.
RAYMOND DE MOL:
DE EERSTE DECENNIA VAN DE GEMEENTESCHOOL TE

ETIPE.-

1842-1872.

Mededelingen van de Heemkundige Kr-ing van Mcre. 1966, rrr. 3. Blz. 19'-23.
Een gedetaileerd historisch
dens die moeilijke jaren.

overzicht van de Erpse

gemeenteschool

tij-

32) GER.AARDSBERGEN.
JACQUES VAN MELLO:
GERAARDSBERGEN, ANALYTISCHE BIBLIOGRAFIE VAN DE STAD.
JO(,8-] 964.

Proefschrift voorgelegd aan de Provinciale Bibtioteekschool van Brabant.
Zittitl~ j(>65. Gestencild. 208 blz. Denderleeuw, bij de auteur.
'Wie Geraardsbergen in zijn geheel of in een van zijn aspekten wil bestuderen, vindt in dit werk de bestaande geschreven en gedrukte bronnen
vermeld. De aandacht op Geraardsbergen ging in cle laatste decennia in
dalende Jijn. En dit op elk terrein. Dit bibliografisch werk zal zonder twijfel het uoek der vergetelheid wegnemen en meer dan ooit aller ogen vestigen op deze roemrijke stad van weleer. De auteur brengt ons onder ogen
al wat geschreven, gedrukt uitgegeven werd over Geraardsbergen sedert
1068 tot ]964. In zijn geheel beduidt dat 755 titels van handschriften, gedrukte werken, monografiën en artikelen uit tijdschriften, dag- en weekbladen. Na de hoofdingen, voorwoord, gebruikte referentiewerken, bibliografiën en catalogi, geexcerpeerde tijdschriften, kort geschiedkundig overzicht der stad en gebruikte afkortingen, volgen tien grote hoofdstukken
van de analytische bibliografie: algemene werken over Geraardsbergen;
archiefwezen; aardrijkskunde; archeologie; wereldlijke en militaire geschiedenis; godsdienstige
geschiedenis;
personalia-genealogie-heraldiek;
ekonomische ontwikkeling; kulturele ontwikkeling en folklore. Hierop
volgt dan nog een auteursregister. zaakregister en inhoudstafel. Opvallend
klaar en duidelijk is de inhoud van elk der 755 nummers weergegeven.
Geen nutteloze woorden, maar zeer compendieus. Dat is zeer aangenaam
bij elke konsultatie. Jammer dat zulk interessant werk niet in druk kon
verschijnen. 'Vat natuurlijk niets afdoet van cle grote waarde die het bezit. Mogen we hier even aanstippen dat we geen vermelding gevonden
hebben van de volgende werken, waarin Geraardsbergen enkele lijnen of
bladzijden kreeg toegewezen: Vicomte de Ghellinck Vaernewyck: Sceaux
et Armoiries des villes, communes, échevinages, chátelües, métiers et seigneuries de la Flandre ancienne et moderne; le comte Raoul de Liedekerke:
La maison de Gavre et de Liedekerke; Les Rasse; Vicomtes de Ghellinck
Vaernewyck: Histoire Généalogique des Ghellinck 1296-1964; Dr. Marcei
Grypdonck: Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen. We mogen de auteur
zeer dankbaar zijn voor dit bibliografisch werk dat veel inspanningen en
zoeken heeft gevergd, maar dat vele vruchten zal afwerpen. Iedere zuidOostvlaming die van zijn streek en stad houdt zal het verlangen en raadplegen. En dat laatste wordt dan wel de echtste beloning voor de auteur.
GOTTElVIa/Leie.
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