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DE BEVOLKING VAN HET BEGIJNHOF TE AALST
IN DE PERIODE 1206-1920

met de naamlijst van alle ingetreden begijntjes

Vaak raakt de genealoog op zijn speurtocht naar - verre - voorouders
en familieleden het spoor van sommige van z'n stamleden bijster. Hij vindt
wel de geboortedatum van deze lieden maar verdere gegevens kan hij
op soms onbegrijpelijke manier niet te weten komen. Dit is dikwijls het
geval met geestelijken en religieuzen die vaak geen spoor meer achter-
laten in de parochieregisters van hun geboortedorp of streek en wanneer
de genealoog geen vermeldingen' in andere bronnen (familiepapieren,
staten van goed e.d.) kan opsporen blijft hij in het onzekere over het lot
van deze verloren zonen en dochters. Daarom ook is het publiceren van
necrologia, obituaria of ledenlijsten van kloosters en andere religieuze
instellingen zo nuttig voor genealogische vorsers.

In het stadsarchief van Aalst troffen we een registert je aan getitteld :
«Dit is den boeck van het couvent vander H. [oseph. van het beggynhouf
van Aelst om de dochters in te schryven dier comen novitie worden».
Hierin werden alle meisjes en vrouwen, die in de periode 1706-1920 het
begijnenhabijt hebben aangenomen in het Sinte-Katharinabegijnhof van
de Denderstede, opgetekend. Het bevat de namen van niet minder dan
449 begijntjes die het Aalsters Begijnhof in deze periode hebben bevolkt.

Wat waren nu de voorwaarden om begijn te worden?
Iedere maagd of weduwe, geboren uit een eerbare familie, die tevens

voorzien was van een vast jaarlijks inkomen kon aanvaard worden(2). In
de loop van de achttiende eeuw beliep dit verplicht minimum pensioen

(1) De bewaard gebleven archieven van het voormalig Begijnhof berusten voor
het grootste deel op het Rijksarchief re Gent en werden in 1879, samen
met andere archiefstukken, afkomstig van het Weeshuis en het Hospitaal,
van Aalst, van boekhandelaar en antiquair J. Van Branteghem van Aalst aan-
gekocht voor de som van 150 fr. (Algemeen Rijksarchief te Brussel, Archief
van het Sekretariaat, portefeuille nr. 107). Dit fonds bevat naast enkele
tientallen charters vooral rekeningen en handboeken uit de 16e-18e eeuw
(nrs. 1-15), rekeningen en handboeken van de inkomsten van de Infirmerie
1569-1757 (met leemten: nrs. 16-24), rekeningen en renteboeken van de Be-
gijnhofkerk, 16e-18e eeuw (nrs. 25-59). Enkele stukken belandden op het
Stadsarchief van Aalst, nl. enkele charters (nrs. 2114-2115 bis, charters nrs.
323-326), een renteboek van de gemeenschappelijke Begijnhofgoederen, 1786
(nrs. 2117), een Kaartboek van de goederen toebehorend aan de Infirmerie,
1779 (nr. 2118) en twee Handboeken van dezelfde goederen, 1736-1755
(nrs. 2119-2120).
Veruit het grootste deel van de archieven bleef op het Begijnhof zelf be-
waard en zou volgens een verklaring van de huidige pastoor in 1952 bij
de verhuizing van de Zusters van Liefde, die tot dan toe een deel van het Hof
bewoonden, naar de Molenaarstraat te Gent zijn meegenomen, waar ze
momenteel zijn zoekgeraakt.

(2) L. PHILIPPEN, De begijnhoven, Antwerpen, 1918, p. 167 en S.A.A. (Stads-
archief van Aalst), Register van uitgaande briefwisseling, 1808, nr. 3020 bis
(14 september 1808).
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meestal 48 Il. (3), in 1786 verhoogd tot 60 fl. (4). In 1835 moest dit
echter volgens de voorschriften van de Kommissie van de Burgerlijke
Godshuizen 200 fr. zijn (5). Dit «pensioen» werd meestal door de ouders
van het begijntje meegegeven onder de vorm van een lijfrente (6) .
Voldeed men aan deze voorwaarden dan kon de kandidate een verzoek
indienen om opgenomen te worden in het Begijnhof. Werd zij na onder-
zoek van haar aanvraag door de grootjuffrouw - de algemene overste-
met gunstig advies van de pastoor van het Begijnhof (7) (8) aanvaard
dan had de postulante nog een klein inkomgeld - in de 18e eeuw door-
gaans 6 fl. - te betalen en, moest tevens beschikken over een niet erg
omvangrijke uitzet die bestond uit wat kleren, linnen, eventueel enkele
boeken e.d.
Het kandidaat-begijntje werd dan opgenomen in het noviciaatskonvent,
waar ze onder leiding van een novicemeesteres gedurende een zekere
probatieperiode werd ingewijd in en vertrouwd gemaakt met het begij-
nenleven. Te Aalst gebeurde dit in het konvent van Sint-Jozef - volgens
F. Courteaux één van de schilderachtigste hoekjes van het nu verdwenen
begijnhof (10) - dat in 1624 als noviciaatshuis was opgericht (11). Hier
kreeg de kersverse novice samen met andere postulanten een klein ka-
mertje toegewezen - in 1916 waren er nog 13 celletjes, waarvan toen

ft

(3) S.A.A., nr. 1661, f. 18-19, 19 vo-20, 23 ro en vo, 26 vo-27, 33 vo-34 en R.A.G.
(Rijksarchief te Gent), Archief van het Begijnhof van Aalst, nrs. 13 en 14.
Agnes Boucher kreeg uitzonderlijk omwille van haar zwakke gezondheid
(om haar «weekelykheyd») naast de verplichte 48 fl. jaarrente nog een
supplementaire jaarrente van 48 fl. mee.

(4) Reglement van 27 mei 1786, S.A.A. nr. 2113, uitgegeven door F. DE POT-
TER en J. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst, dl. III, Gent, 1875,
p. 463 (vvoorzien van een en verzekerden titel ten minsten van t' zestig gulden
's jaers») en S.A.A., Register van uitgaande briefwisseling, 1808, nr. 3020
bis (brief van de maire aan de prefekt, 14 september 1808).

(5) P . VAN NUFFEL, De geschiedenis van het Begijnhof van Sint-Katharina
op den Zavel te Aalst, Aalst, 1916, p. 32.

(6) De begijntjes zelf kochten soms ook lijfrenten van de Infirmerie, welke vol-
gens gegevens uit de jaren 1756-1768 schommelden tussen de 8 à 50 fl. jaar-
lijks. Tevens schonken sommige begijntjes op voorhand een bepaald bedrag
- in 1758-1765 100 à 120 fl. - aan de Infirmerie om hiermee de kosten van
hun begrafenis te betalen, in ruil waarvoor ze dan levenslang een rente kregen
uitbetaald, cfr. R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 11.

(7) Reglement van 27 mei 1786 (S.A.A. nr. 2113) in F. DE POTTER en J.
BROECKAERT, o.c., p. 463.

(8) Bij het overlopen van de namen van de uittredende begijntjes is het groot
aantal gezusters (zeker een 22-tal) en verwanten opvallend terwijl ook de
talrijke homoniemen er zouden kunnen op wijzen dat vaak leden van een-
zelfde familie (tante en nicht e.d.) binnentraden in het Begijnhof.

(9) P. VAN NUFFEL, ibid.; r. PHILIPPEN, o.c., p. 275 en F. COURTEAUX,
Dit was het Begijnhof van Sint-Katharina op de Zavel te Aalst, Aalst, 1962,
p. 11.

(10) ID., o.c., p. 20.
(11) De eerste statuten van het konvent werden op 27 oktober 1634 door aarts-

bisschop Jacobus Boenen goedgekeurd, terwijl een nieuw huiselijk reglement
op 7 maart 1854 door de bisschop van Gent werd bekrachtigd, cfr. P. VAN
NUFFEL, o.c., p. 31.
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slechts één bewoond - (12). In dit konvent verbleven er in de 18e eeuw
doorgaans 8 à 17 begijntjes, in de 1ge eeuw viel dit aantal echter door
de sterke vermindering van de roepingen terug tot een viertal begijnen
terwijl er in 1890 nog slechts twee verbleven (13).
Nadat het aspirant-begijntje, die in het begin haar wereldlijke kleren
bleef dragen, een zekere tijd in het konvent had doorgebracht werd ze
ingekleed. Na een proeftijd van één jaar kon zij dan uiteindelijk gepro-
fest worden, op voorwaarde echter dat de gehele begijnengemeenschap
hiertoe gustig advies uitbracht. Ook gebeurde het soms dat een novice
uit vrije wil nog tijdens haar proefperiode het Hof verliet. Zo zijn er
in de jaren 1708-1781 te Aalst zes postulanten (of 2% van het totale
aantal) geweest die niet volhardden in hun voornemen en het konvent na
7 à 9 maanden verlieten (14). Indien een novice echter door haar al te
frivool of onstichtend gedrag aanstoot gaf aan de andere' begijntjes en
onwaardig werd bevonden om in de zustergemeenschap te worden opge-
nomen kon zij door de overste worden weggezonden. Vooral in de tweede
helft van de 1ge eeuw was men blijkbaar veel strenger geworden bij de
selektering van nieuwe rekruten in het Aalsters Begijnhof vermits bij
voorbeeld in de periode 1865-1905 niet minder dan vijf novicen na
1 à 13 maanden werden weggestuurd, in de jaren 1880-1920 zelfs drie op
een totaal van 13 intredingen (15).
Na een proefperiode van één jaar (16) kon de novice geprofest worden,
waardoor ze volledig werd opgenomen in de begijnengemeenschap en
voortaan dezelfde rechten genoot als haar medezusters. Te Aalst ge-
beurde dit doorgaans juist een jaar - dag voor dag - na de intrede of
enkele dagen of weken, hoogstens enkele maanden later. Alleen in de pe-
riode 1782-1794 moesten een zestal kandidaat-begijntjes anderhalf à
twee jaar wachten op hun professie, wat waarschijnlijk verband houdt
met het keizerlijk edikt van 1772 waarbij de professie van kloosterlin-
gen beneden de vijfentwintig jaar verbonden was, ook al vielen de begijn-
hoven sensu stricto niet onder deze maatregel(17).

(12) ID., O.C., p. 95. De dagindeling van de novicen was streng gereglementeerd.
Ze werden 's morgens allen op hetzelfde uur gewekt, hadden na de diensten
in de kerk, waar ze allen samen op een vaste plaats gingen zitten te 9 u.
nog gezamelijke gebedsoefeningen in het konvent terwijl ze dagelijks ge-
durende minstens twee uur het «silentium» (het stilzwijgen) moesten onder-
houden. 's Middags gebruikte men gezamelijk het middagmaal, door de
novice van dienst klaargemaakt en bediend door de jongste novice. Om 9 u.
's avonds moest dan iedereen naar bed. Cfr .J. PHILIPPEN, O.C., p. 274.

(13) Deze berekening kan men maken door vergelijking van de intredingen en
verhuizingen uit het konvent, vermeld in het inschrijvingsregister.

(14) Nl. de begijntjes Van der Linden, Carrion, Coppejans, de Kluppel, van Hum-
pe en Brondeel.

(15) NI. de begijntjes Op den Boseh, Fovel, Adrnirael, de Coek en Cowie. Cfr.
ook 1. PHILIPPE ,O.C., p. 235.

(16) Elders was dit gewoonlijk twee jaar, zie ID., O.C., p. 169 en 273.
(17) De begijnhoven vielen niet onder toepassing van het keizerlijk edikt van

18 april 1772 zoals ook, de jurist Pieters van Gent, die in deze zaak om
advies was gevraagd door de Aalsterse begijntjes, toen verklaarde. Cfr. F.
DE POTTER en J. BROECKAERT, O.C., p. 399.
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De professie zelf ging gepaard met een plechtige dienst in de Begijnhof-
kerk waarbij de gesluierde novice de geloften van gehoorzaamheid en
zuiverheid aflegde (18). Hierna bood het kersvers begijntje aan al haar
medezusters een feestmaal aan. Een dergelijke professie was dan
ook een dure zaak voor de wijdelinge, die naast de onkosten voor het
feest tevens 10 à 12 ponden was aan de kerk, een vergoeding aan de
pastoor en de groot juffrouw en bovendien een wit brood aan elk be-
gijntje moest aanbieden (19).
Eénmaal geprofest bleef het begijntje doorgaans nog een geruime tijd,
n1. een half à twee jaar in het konvent wonen. In andere Begijnhoven;
zoals in Tongeren, schreven de statuten voor dat de pas geprofeste be-
gijnen nog minimum enkele (twee) jaren in het noviciaat moesten blij-
ven (20). Dit was echter niet het geval in Aalst waar sommige begijnen
soms op de dag zelf van hun professie of reeds korte tijd later verhuis-
den, terwijl anderen er 5, 6, 7, of zelfs 9,5 jaar bleven wonen - dit laat-
ste vooral in de 1ge eeuw wanneer er door de sterke vermindering van het
aantal novicen blijkbaar voldoende plaats was vrijgekomen in het kon-
vent -.
Dit zeer variabel tijdstip van het vertrek houdt waarschijnlijk verband
met de - financiële - mogelijkheden van het jong begijntje om elders in
het Begijnhof een vast onderkomen te vinden. Dit kon op verschillende
manieren gebeuren.
Eerst en vooral kon ze gaan inwonen bij één van haar medezusters, Ook
bestond de mogelijkheid om op een nog vrijstaand erf van het Hof een
huisje op te richten waardoor het begijntje voor haarzelf en haar erfge-
name - die ze onder de begijtjes aanwees - het recht verkreeg daar
gratis te blijven wonen tot aan haar dood, waarna het goed definitief
eigendom werd van het Hof(21). Ook kon ze een leegstaand huis huren
of kopen - voor de duur van haar leven - tegen een doorgaans niet zeer
hoog bedrag, welke som werd vastgesteld bij middel van een biezondere
schatting van de vrijgekomen woning. Bij de uiteindelijke toewijzing
hadden de oudere begijntjes echter steeds de voorrang, ten minste indien
ze het vastgestelde bedrag wilden betalen(22). Dit laatste bedroeg in
1705-1709 een 200 à 422 fl., in 1756 was dit tot 360 à 600 fl. opgelo-
pen (23) .

(18) j. PH.fLIPPE ,O.C., p. In.
(19) P. VAN NUFFEL, o.e., p. 32.
(20) Elders kon het geprofeste begijntje het novitiaatskonvent slechts verlaten

wanneer ze een bepaalde leeftijd had bereikt. Cfr. J. PHILIPPEN, o.c., p.
178 en 272-273. De verplichting voor de Aalsterse begijntjes om gedurende
drie jaar in het noviciaatskonvent te verblijven, waarschijnlijk vervat in
de statuten - P. VAN NUFFEL, o.c., p. 32 -, werd dus niet steeds nage-
komen.

(2J) J. PHTLfPPEN, o.c., p. 209.
(22) C. VAN DE WIEL, Begijnhoven in het aartsbisdom Mechelen, - Ons geeste-
lijk Erf, jg. XLIV, 1970, p. 157.
(23) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nrs. 11, 12 en 26.
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Behoeftige begijntjes konden steeds opgenomen worden in één van de
konventen waarin ze, tegen een gering inkom - of huurgeld of eventueel
gratis, kost en inwoon genoten, dank zij de opbrengsten van de goederen
welke de stichter van het konvent hiertoe had geschonken (24). Zo be-
stond in het Aalsters Begijnhof het Groothuis of Konvent van Kalvarië,
in 1617 door Philippus Sterck, raet en commis ordinaris van [inantien,
en zijn echtgenote Margaretha Honsocht gesticht, dat volgens de wil
van de schenker plaats moest bieden voor vijf arme begijntjes onder lei-
ding van een konventsmeesteres, welke aldaar met de opbrengst van een
jaarlijkse rente van honderd gulden kosteloos zouden mogen verblijven
(25). Ook in de Infirmerie - het rijkst begiftigde konvent - konden min-
der vermogende begijntjes een kamertje huren tegen een zeer kleine
huurprijs - in 1704-1706: 6 f1., in 1754: 12 fl. per jaar (26) - of wer-
den op kosten van de H. Geesttafel onderhouden, Deze laatsten werden
de [ermeriekinderen genoemd (27) . In de Infirmerie - ook huis Couden-
daele genoemd -, waarin eveneens een huiskapel en te Aalst zelfs stal-
lingen voor koeien of paarden - het diende immers ook als logeerplaats
voor gasten - waren ondergebracht (28) , verpleegde men tevens de oude
en zieke medezusters.
Sommige arme begijnen konden eveneens genieten van zekere prebende-
stichtingen zoals de fundatie van den Steen. Op 20 augustus 1764 sticht-
te E.H. Benedictus van den Steen, pastoor van Woubrechtegem en ge-
boortig van Erondegem, immers met de opbrengst van twee renten van
respektievelijk 1.000 en 1.500 fl. kapitaal twee beurzen VOOr behoeftige
begijnen, bij voorkeur aan te wijzen onder zijn familieleden of «arme
dochters» afkomstig van Woubrechtegem en Erondegem of het omlig-
gende(29).
Het leven in deze konventen was op meer kloosterlijke leest geschoeid,
dan dat van de afzonderlijk wonende begijntjes, hun dagindeling was
door vaste statuten geregeld, zij werden allen op hetzelfde uur gewekt,
hadden gezamelijke gebedsoefeningen, werkten vaak samen in de grote
werkkamer van het huis en hadden eveneens een vaste gemeenschappe-
lijke plaats in de Begijnhofkerk(30).

(24) De mogelijkheid bestond eveneens om tegen betaling van een bepaalde som
geld levenslang te worden onderhouden in één van deze konventen. cfr.
J. PHILIPPEN, O.C., p. 281 en 294.

(25) P. VAN NUFFEL, O.C., p. 30-31. In dit Groothuis waren in 1828 de bu-
reaus en de vergaderzaal van de kommissie van de Burgerlijke Godshui-
zen gevestigd.

(26) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nrs. l1en 12.
(27) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 8, f. 20 vo-21.
(28) P. VA NUFFEL, O.C., p. 28-30 en 92-93 en J. PHILIPPEN, O.C., p. 291 en

293. De Infirmerie, welke in 1872 hersteld werd, deed in de loop van de
1ge eeuw dienst als washuis.

(29) Benedictus van den Steen was een zoon van Gillis, oud-burgemeester van
Erondegem en van Judoca Trist. dr. S.A.A., nr. 2115 bis (charter) en R.A.G.,
Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 14 (afschrift).

(30) J. PHILIPPEN, O.C., p. 294-297.
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Het bestuur van het Begijnhof berustte bij de groot juffrouw, bij meerder-
heid van stemmen door alle geprofeste begijntjes verkozen onder voor-
zitterschap van een biezondere kommissaris van de aartsbisschop (31).
Op Gen bepaald ogenblik had men te Aalst zelfs twee hofmeesteressen,
gezien het groot aantal begijntjes - dat in deze tijd meer dan honderd be-
droeg -.
Dit was volgens de ons bekende gegevens o.m. het geval in 1719, 1730
en 1770 (32).
De groot juffrouw benoemde op haar beurt de meesteressen, die de lei-
ding hadden van de konventen. evenals de kerkmeesteres die instond voor
het beheer van de goederen, aan de Begijnhofkerk verbonden(33). De be-
langrijkste hiervan was de Infirmeriemeesteres die de gemeenschappelijke
bezittingen van het Begijhof beheerde (34) - in 1756 brachten deze
jaarlijks de enorme som van 2'2.458 fl. op (35) -. Volgens het nieuw uit-
gevaardigd reglement van 27 mei 1786 vormde zij samen met de hof-
meesteres, de novicemeesteres, vier raadsvrouwen - onder de begijntjes
aan te wijzen - de pastoor, een geestelijke voogd - nl. de pastoor - de-
ken van Sint-Maarten - en een wereldlijke voogd - de burgemeester
der stad - de kommissie welke het algemeen bestuur van het Begijnhof
waarnam (36).
De meeste begijntjes voorzagen. in hun onderhoud door het maken van
kantwerk, het vervaardigen van priestergewaden, altaarornamenten en
ander handwerk (37). Een aantal onder hen vervulde tevens een funktie
op het Begijnhof waarvoor ze een vergoeding ontvingen. Zo waren er
twee begijntjes portiersters, die het Portierhuis van St.-Pieter bewoonden

(31) ID., o.c., p. 226 en F. COURTEAUX, o.c., p. 24.
(32) C. VAN DE WIEL, O.C., p. J 55, zie ook de lijst van de Aalsterse begijn-

tjes uit 1720-1721 (achteraan) en P. VAN NUFFEL, O.C., p. 27. Goed be-
volkte Begijnhoven hadden doorgaans meerdere groot juffrouwen, cfr. J.
PHI.LIPPEN, O.C., p. 226.

(33) ID., O.C., p. 233, 235, 256 en 262. De oude bestuurskommissie was samen-
gesteld uit de hofmeesteres (sen), de kerkmeesteres en de meesteressen van
de Infirmerie en het Konvent van St.-Iozef, cfr. F. DE POTTER en J.
BROECKAERT, O.C., p. 400.

(34) P. VA UFFEL, O.C., p. 28.
(35) ID, o.c., p. 93.
(36) S.A.A. nr. 2] 13, uitgegeven door F. DE POTTER en J. BROECKAERT,

O.C., p. 454. De taak van deze beide voogden bestond er o.m. in bemiddelend
op te treden bij twisten en onenigheden tussen de begijntjes onderling.
Deze laatsten vielen nogal vaak voor, zoals in 1785 wanneer een aartsbis-
schoppelijk dekreet van 9 september 1785 spreekt over een ernstige twee-
dracht welke toen in hel Aalsters Begijnhof heerste en opspraak verwekte in
de stad, cfr. C. VAN DE WIEL, O.C., p. 160. J. B. Luyckx heeft het in zijn
beschrijving - .in dichtvorm - van de stad Aalst op het einde van de 18e
eeuw ook over deze gebijnenkrakelen : «Is er twist op Begs plyn t Is niet
goed daer Pastor zyn» cfr. J. B. LUYCKX, Den Wedergekomen Pierlala,
ed. P. VAN NUFFEL, Aalst 1928, p. 28.

(37) P. VA NUFFEL, De geschiedenis van het Begijnhof van Sint-Katharina op
den Zavel te Aalst, Aalst, 1916, p. 8.
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en verplicht waren de toegangspoort op vastgestelde uren open te maken
en te sluiten en tevens om beurten toezicht moesten houden op al wie bin-
nen en buiten het Hof ging. Voor deze dienst kregen ze in de 18e eeuw
elk jaarlijks 24 fl. (38). Ook waren er enkele alleenwonende begijntjes
die in de konventen - vooral in de Infirmerie - enig huihoudelijk werk
opknapten en hiervoor een klein vast salaris ontvingen(39).
Een aan taf begijntjes hielden ook school op het Hof - in de l8e eeuw
was dit om misbruiken tegen te gaan beperkt op drie - en mochten van
de vennogende ouders van hun leerlingen een gering schoolgeld vragen
en kregen in de l8e eeuw tevens een jaarlijkse vergoeding van 30 à 36
fl. van het Begijnhof uitbetaald. Sommige van deze schoolgaande kinde-
ren verbleven op het Hof en woonden bij één of ander begijntje in (40).
Aan de dienst van de Begijnhofkerk waren ook enkele funkties verbon-
den. De opperkosteres, hierin bijgestaan door de onderkosteres, zorgde
voor het onderhoud van het kerkgebouw, de bewaring en herstelling van
de ornamenten e.d. Verder waren er nog een organiste - deze kreeg 111

de 18e eeuw een jaarlijkse vergoeding van 40 fl. - geholpen door blase-
ressen (orgelblaasters) en sangerssen (kerkzangeressen) (41).
Hoeveel begijntjes verbleven er nu gewoonlijk in het Sinte-Katharina
Begijnhof?
Dit aantal schommelde in de 18e eeuw tussen 130 en 116 [18e eeuw:
128 (4'2) ; 1720/1721: 116(43); 1730: 130 (44); 1788: 116(45)]
en ging na de Franse Tijd in de loop van de 1ge eeuw geleidelijk
steeds meer achteruit: 1808: 83 met 2 novicen en 1 postulante(46);
] 825: 58(47); 1846 : 60; 1864: 60; 1872: 49; 1916: 11 en 1 novice
(48) tot er na de Eerste Wereldoorlog amper 7 meer overgebleven(49).

(38) ID., O.C., p. 23 (degene die 's avonds de lantaarns aanstak kreeg jaarlijks
nog 7 fl. supplement) en 91 en J. PHILJPPEN, O.C., p. 253.

(39) R.A.G., Archief van hel Begijnhof van Aalst, nr. 8, fl. 20 vo en nr. 11.
(40) P. VAN TUFFEL, O.C., p. 34.
(41) ID., O.C., p. 40 en R.A.G., Archief van liet Begîinho] van Aalst, nr. 26 «<op-

percostere, ondercostere. orgeliste, blarersse, sangerssen» (ca. 1735-1740)
en J. PHILLlPPEN, o.c., p. 266-270.

(42) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, O.C., p. 406 volgens «eene oorkonde
der XVIIJe eeuw».

(43) R.A.G., Archief van hel Begijnhof van Aalst, nr. 58 (zie lijst achteraan).
(44) Archief Aartsbisdom Mechelen, Mechliniensia, reg. 147, nr. 73.
(45) P. VAN NUFFEL, o.c. p. 10.
(46) S.A.A., Register van uitgaande briefwisseling, 1808, nr. 3020 bis (14 sep-

tember 1808). J.B. Luyekx (+ 1835) stelde deze sterke veroudering van de
bevolking van het Aalsters Begijnhof reeds in het begin van de 1ge eeuw
vast in zijn beschrijving van zijn geboortestad: «Veel begynen hoog van
jaeren - zien ik hier ter plaets vergaeren - rnaer waer zyn de jonge Jien?
- Daer en zyn en hier geen te zien - ... Jonge Dochters zyn bedorven - En
den iever is verstorven - ... Z'hebben liever gaen te danssen - En met mi-
naers zig te kranssen» Cfr. Den Wedergekomen' Pierlala, o.c., p. 29.

(47) J. PHILIPPEN, o.c. p. 162.
(48) P. VAN UFFEL, o.c., p. 10 en 96 en F. DE POTTER en J. BROEC-

KAERT, o.c., p. 406.
(49) F. COURTEAUX, o.c., p. 28.
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Deze sterke vermindering, welke men trouwens in alle Vlaamse Begijn-
hoven kan vaststellen, was het gevolg van de grote veranderingen die
zich in het religieuze en sociale leven van de maatschappij in deze pe-
riode voordeden, waardoor de Begijnhoven als sociale en karitatieve in-
stellingen meer en meer overbodig werden en hun religieuze aantrek-
kingskracht ten gevolge van het sterk opbloeiend kloosterleven verlo-
ten.
Numeriek gezien behoorde het Aalsters Begijnhof tot de middenklasse van
de hoven. Veel minder bevolkt dan de grote «begijnendorpen» Gent
143 in 182,5(50), Brussel (610 in 1730(53); 62 in 18'25(50), Diest (282
in 1725; '262 in 1731 (54); 76 in 1825 (50), Leuven (260 in 1730(55);
97 in 1825(50), Tongeren (263,in 1701(56), 32 in 1825(50), Dender-
monde (77 in 1825 (50), Lier (67 in 1825(50), maar groter dan Tienen
(53 in 1730 (57); '21 in 1825(50), Vilvoorde de (36 in 1730(58); 8 in
1825 (50) , Geraardsbergen (37 in 1719; 45 in 1726(59); 5 in 1825(50)
en Hasselt (10 in 1824(60).
Deze sterke afname van het aantal begijntjes in de 1ge eeuw is zeer
goed te volgen aan de hand van de evolutie van het getal intredingen per
jaar (cfr. grafiek), dat in de' 18e eeuw gemiddeld een viertal - met en-
kele uitschieters - n1. 10 postulanten in 1724, 9 in 1748, 8 in 1788, en
geen enkele in 1728 - bedroeg, In de eerste helft van de lSe eeuw ver-
minderde dit tot twee per jaar - in 1797-1805 was er geen enkele intre-
de als gevolg van de opheffing doen de Fransen van de Begijnhoven als
kerkelijke instellingen - in de tweede helft van de eeuw slechts één per
jaar, terwijl in de periode 1900-1920 amper 6 intredingen werden ge-
noteerd. In deze algemeen dalende beweging zijn er echter wel enkele
opflakkeringen merkbaar in de periodes 1760-1780, 1820-1830 en 1870-
1880(61) maar toch bloedden de Begijnhoven langzaam dood.

(50) J. PHILIPPEN, O.C., p. 162.
(51) Une Visite au Bégulnage Ste-Elisabetli à Mont-St-Amand-lez-Gand, s.l.

s.d. (1928), p. 23.
(52) C. VAN DE WIEL, o.c. p. 192.
(53) ID., o.c., p. 162.
(54) ID., o.c., p. 171-172 en F. RA YMAEKERS, Kerkeliik en liefdadig Diest,

Leuven, 1870, p. 442 en 453.
(55) C. VAN DE WIEL, o.c., p. 187.
(56) C. THIJS, Histoire du Béguinage de Tongres. - Bulletin de la Société sclen-

tijique et litiéraire du Limbourg, jg. XV, 1881, p. 63.
(57) C. VAN DE WIEL, o.c., p. 199.
(58) ID., o.c., p. 203.
(59) A. DE PORTEMONT, Recherches histcriques SUl' la ville de Grammont,

dl. II, Gent 1870, p. 267.
(60) J. LAMBRECHTS, Het oud Begijnhof van Hasselt, Hasselt, 1886, p. 82.
(61) Zie de grafiek van het aantal intredingen per decennium 1710-1920.
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Evolutie van het aantal intreden per decennium
1?10 -- 1920
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Tot slot willen we nog als situering enkele woordjes zeggen over de be-
langrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Aalsters Begijnhof
vooral. tijdens de laatste eeuwen van haar bestaan.
De stichting van het Begijnhof gaat terug tot 1 juni 1261 wanneer
Wouter de Ghier, poorter der stad, en .zijn echtgenote Geertuide een
stuk land, op de Zavel naast de Dender gelegen, schonken om aldaar een
begijnhof op te richten. Vijf jaar later werd deze stichting officieel door
de stadsmagistraat en de kerkelijke overheid bekrachtigd(62). Nadat'
het Hof op het einde van de zestiende eeuw door de Geuzen was ver-
woest, werd het langzamerhand heropgebouwd. een werk dat tot in
1628 zou duren(63).

(62) E. SOENS, Cartularium en renteboek van hel Begijnhof Ste-Katharina op
den Zavel, - Annalen van den Oudheidkundigen kring van de stacl en het
voormalig Land van A eist, p. VllI (1912), p. 18-20.

(63) P. VAN NUFFEL, o.c., p. 14.
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Op 3 januari 1786 kocht de bestuurlijke kommissie van het Begijnhof
vier percelen van het te koop gestelde Wilhelmietenklooster, dat in 1784
door Jozef IIwas opgeheven en dat aan het Hof paalde, voor 18.000 fl.
Tegen deze beslissing hadden de groot juffrouw en de meeste begijntjes
zich echter hardnekkig verzet omdat zij terecht de financiële gevolgen
van deze operatie voor de niet heel welvarende begijnengemeenschap
vreesden. De gewezen kerk en een gedeelte van de kloostergebouwen van
de gesupprimeerde Wilhelmieten, welke zich op de aangekochte gronden
bevonden, werden gesloopt en op het aldus verkregen terrein werd, ge-
deeltelijk met steen afkomstig van het afgebroken kloosterpand, een
nieuwe kerk opgetrokken en de oude Begijnhofkerk. welke zich onge-
veer op de plaats, waar nu de kapel van Joanna Dedemaecker staat, be-
vond, afgebroken (64). De bouw van de kerk begon in' 1787 en in juli
1794 werd in het nog gedeeltelijk onafgewerkt gebouw - de bouwwer-
ken pas in 1820 volledig beëindigd - de eerste mis opgedragen (65) .
Met de inval van de Fransen brak een zware tijd aan voor de Begijn-
hoven. Al ontsnapten de hoven aan het algemeen opheffingsbesluit van
alle bestaande kloosters, in 1796 in ons land uitgevaardigd, dan werden
ze toch feitelijk de jure afgeschaft als kerkelijke instelling en werden
de begijntjes verplicht het habijt af te leggen. Ze mochten echter wel in
hun konventen en huisjes blijven wonen (66).
Op 24 juni 1796 vroeg de municipaliteit van, Aalst de toelating om de
voor alle godsdienstige plechtigheden gesloten Begijnhofkerk te mogen
inrichten als Tempel der Wet en het Hof als Champ National. Reeds
een maand later, op 28 juli, had de officiële inhuldiging plaats. Bij
de omvorming van de kerk tot haar nieuwe bestemming werden al de
kerkornamenten vernield, vele schilderijen beschadigd, het tabernakel
vervangen door een beeld van de godin der Rede en de Franse vlag op
de kerktoren gehezen. Voortaan hadden op speciale feestdagen plechti-
ge zittingen plaats, die' echter slechts door een handvol Fransgezinde
kollaborateurs en Franse ambtenaren werden bijgewoond en waarop
de maire vanop de preekstoel de weldaden van de Republiek roemde,
waarna er in het gebouw of op het binnenhof danspartijen werden ge-
houden. Nadat het laatste dergelijk feest op 14 juli 1800 was doorge-
gaan werd de erg beschadigde kerk omgevormd tot stadsmagazijn(67)

(64) E. HOUTMAN, Het Wilhelmietenklooster te Aalst, Land van Aalst, jg. XXIV,
1972 (p. 261-263) en S.A.A., nr. 2105 (Historische Aantekeningen van L.'
Crick). Rond de nieuwe kerk legde men een plantsoen aan terwijl even-
eens een nieuwe toegangsweg naar de pas gebouwde kerk (het huidige ster-

restraatje) werd aangelegd. Links afgescheiden van de kerk bouwde men op
de nieuw verkregen gronden een drietal begijnenhuisjes bij.

(65) P .. VAN NUFFEL, O.C., p. 43.
(66) ID., O.C., p. IS en J. PHILIPPEN, O.C., p. 160. De laatste: professie te Aalst

ging door op 5 september 1797 terwijl de eerstvolgende professie pas op
9 augustus 1805 plaats had. Het recht om terug hun habijt te dragen werd
aan de begijntjes slechts bij beslissing van 8 september 1814 toegestaan.

(67) P. VAN I'WFFEL, O.C., p. 15, 24-25,43-44; F. DE POTTER en J. BROEC·
KAERT, O.C., p. 402-403 en P. VA NUFFEL, Alostum Religiosum, Beelden
en schetsten uil de Besloten Tijd, Aalst, 1911, p. 109.
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GRONDPLAN VAN HET m:GIJN-
HOF VAN AALST IN 1829

(§)

1 Pontstraat
2 Sterrestraatje
3 Portiershu~s van Sint-Pie-
ter met de ingangspoort
4. Het Groothuis
5. Infirmerie
6. Hier stond de oude kerk en
het kerkhof(nu kapel van Joann
Dedemaecke'r)
7. De nieuwe kerk(178ge.v.)
8. Konvent van Sint-Jozef
9. De Dender
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vooralleer men ze in 1801 - zwaar gehavend - terug vrijgaf voor de
eredienst(68). .
Ondertussen waren al de eigendommen samen met de gebouwen van het
Begijnhof op 3 september 1800 overgedragen aan de stedelijke kommissie
van de Burgerlijke Godshuizen, die echter ook de erop rustende lasten
overnam en o.m. jaarwedden uitkeerde aan behoeftige begijnen en de
huisjes van het Begijnhof tegen een geringe huurprijs aan de bewoners
verhuurde (69). Na vergeefse pogingen van het bestuur van het Begijn-
hof, o.m. in 1832 en 1849, om terug in het bezit te komen van het Hof
met geheel het beluik (70) kon dit uiteindelijk dan toch op 5 mei 1870
onder impuls van haar pastoor E. J. Monfils van de kommissie worden
afgekocht door baron Hippoliet della Paille d'Huyse voor 120.000 fr.
- vermeerderd met 7.'207 fr. kosten -. Het hof omvatte toen 50 huis-
jes - dat was reeds zo in 1829 (71) -, waarvan 17 woningen in goede
staat, 15 nog te herstellen en 18 bouwvallige huisjes. Deze aankoop ge-
beurde echter niet belangloos daar de nieuwe eigenaar een jaarlijkse
huurprijs vorderde - in 1870 bedroeg dit 4.080 fr. (72) -.
In de loop van de negentiende eeuw werd het Begijnhof als gevolg van de
sterke vermindering van het aantal begijntjes meer en meer bevolkt door
ouden van dagen, vooral door bejaarde dames. Zo verbleven er in 1846
naast de 60 begijntjes nog 66 wereldlijke personen op het Hof (73) ter-
wijl ook een broer van priester Daens, Augustinus Daens, een op rust
gesteld pastoor, in Lijn laatste levensjaren op het Begijhof verbleef en er
op 24 april 1883 overleed (74) .
Korte tijd na de zware beschadiging, welke de gebouwen van het Hof
opliepen als gevolg van de beschieting van de stad op 27-'28 september
1914, werd het Begijnhof op 6 oktober 1915 geklasseerd als openbaar
burgerlijk monument van derde klasse (75) . Toen er na de Eerste We-
reldoorlog slechts enkele begijntjes meer overbleven werd er een be-
stemming gezocht voor de gebouwen welke op 23 februari 1929 door
de familie della Paille werden verkocht aan de Zusters van Liefde van

(68) F. DE POTTER en T. BROECKAERT, O.C., p. 409.
(69) ID., O.C., p. 404 en J. PHLLIPPEN, O.C., p. 159-160. Deze beslissing werd

herhaaldelijk in 1819, 1823 en 1826 door Willem I bekrachtigd, cfr, P. VAN
NUFFEL, O.C., p. 16.

(70) ID., o.c., p. 25 en J. PHILlPPEN, O.C., p. 161 n. 3.
(71) Volgens de «Atlas der onroerende goederen toebehoorende aen de Burger-

lijke Godshuizen binnen de stad Aelst» 1829-1830 (S.A.A., ongeklasseerd)
bevatte het Aalsters Begijnhof toen eveneens een 49 tal huisjes en konventen.

(72) P. VAN NUFFEL, O.C., p. 16 en 26 en F. DE POTTER en T. BROEC-
KAERT, O.C., p. 105.

(73) ID., o.c., p. 10.
(74) AUgUStil1l1SDaens, geboren te Aalst op 21 oktober 1823 als zoon van Ludo-

vicus, schaliedekker en van Anna Maria Boon, verbleef o.m. te Deftinge
(1847) en te Grernbergen (1876). Stadhuis Aalst, Burgerlijke Stand, Geboor-
ten 1823, Overlijdens 1883 en; Bevolkingsregisters 1847, boek I' f. 8 en 1867,
boek 9 f. 74.
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Gent. Deze .restaureerden een aantal huisjes en vormden het om tot een
klooster dat bleef bestaan tot in 1952 wanneer de zusters het grootste ge-
deelte van het terrein van het Begijnhof, in totaal 1 ha. 92 a. groot met 49
huisjes, van de hand deden aan de Samenwerkende Maatschappij voor
Goedkope woningen van het gewest Aalst. Hiervan bleef alleen de kerk
en drie huisjes, waaronder de pastorie, bewaard. Al de andere gebouwen
werden in 1952 gesloopt om plaats te maken voor een «riante» tuin-
wijk.
Het laatste overblijvende Aalsters begijntje, Constantia van Wesemael,
heeft deze voor haar zeker pijnlijke ontmanteling van het Hof nog mee-
gemaakt vooralleer ze in 1954 overleed (76).

, Hierbij laten we de alfabetische lijst volgen van alle begijntjes die in
het inschrijvingsregister van de novicen in het konvent van de H. Jozef
vemeld staan. Dit stuk bevindt zich op het stadsarchief van Aalst,
nr. 2112, meet 31,7 cm. bij 10,2 cm., bevat 64 beschreven bladzijden
en draagt op de tittelbladzijde als opschrift: «Dit is den boeck van het
couvent van den H. Joseph van het beggynhoj van Aelst om de dochters
in te schrijven dier comen novitie worden». Het boek werd begonnen
door [oanne [osine 'T Kint die hier op 5 november 1706 werd aange-
steld als novicemeesteres en er bleef tot in 1721. Dit begijntje heeft
waarschijnlijk onmiddellijk bij haar aankomst orde op zaken willen stel-
len in het huis, vermits ze in hetzelfde jaar eveneens een - nu verdwe-
nen - handboek begon waarin o.m. allel inkomsten van de aan het kon-
vent verbonden goederen en de uitgaven werden genoteerd(77). In het
hoger vermeld inschrijvingsregister noteerde men de namen van de no-
vicen met de data van intrede, professie en vertrek uit het konvent, even-
tueel werd ook de datum van overlijden aangeduid wanneer het begijn-
tje reeds tijdens haar verblijf in het huis overleed of de dag waarop zij
door de overste werd weggezonden of uit eigen beweging het Hof verliet.
Na novicemeesteres 'T Kint werd dit register door haar opvolgers - waar-
van de data van aanstelling en vertrek uit het konvent eveneens staan
opgetekend - en door andere begijntjes verdergezet tot in 1921. De aan-
tekeningen verraden dan ook talloze handen, waarvan een aantal, vooral
in de achttiende eeuw, gezien de moeilijk te ontcijferen krabbels, vermoe-
delijk niet gewoon waren de pen te hanteren. Dit laatste heeft ook invloed
schreven zoals ze in de Aalsterse gewessttaal werden uitgesproken, bv.
Kluppel voor de Clippele, Calbaet voor Callebaut. In deze gevallen heb-
ben we deze vervormde schrijfwijze van de namen - met enige aanpas-
sing - behouden maar tevens zoveel mogellijk verwezen naar de meer
gebruikelijke en O.i. juiste schrijfwijze, bv. Callebaut, zie ook Calbaet.

(75) P. VAN NUFFEL, O.C., p. 16-17.
(76) F. COURTEAUX, O.C., p. 28 en 30.
(77) «Handtbouck van jufv Jeanne [osine t'Kindt, Meestersse van het Convent

van den beggynhove van Aelst 1706», P. VAN NUFFEL, O.C., p. 94-95.
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Begijnhof 1901 - Tekening Heiris.

Begijnhof in 1859 - Schilderij Meganck.
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Er dient hier tevens vermeld dat in sommige zeldzame gevallen de aan-
tekeningen van de professie of verhuizing waarschijnlijk bij vergetel-
heid door de meesteres niet werden genoteerd. Naast deze in het register
vermelde inlichtingen hebben we in deze lijst ook gegevens, welke over de
vermelde begijntjes in andere bronnen waren te vinden(78), aangeduid.

Tot slot volgt dan nog een naamlijst van alle begijntjes welke in 1720-
1721 in het Aalsters Begijnhof verbleven. Dit stuk, dat niet gedateerd is,
vonden we terug in een bundel losse papieren, bewaard op het Rijksar-
chief te Gent, Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 58. Aan de hand
van de hierin vermelde novicen kunnen we dit dokument situeren tus-
sen 7 november 1720 en 30 januari 1721. Ook bij deze lijst hebben we

< vermeldingen van de erin geciteerde begijntjes uit andere bronnen; voor
zover deze terug te vinden waren, hierbij ingelast.
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Lijst van de Aalsterse Begijntjes lZ06-1920 (1).

ADMIRAEL, Henrica, i. 22-12-1884, «is in haer noviciaet van d'overste wegge-
zonden», 18-8-1886.
AERDEYNS alias ARDYNS, Petronelle [onanna, i. 17-jQ-1710 - p. 18-10-1711
- v. 27-10-1714 - in 1735-1740'als «cantes- (zangeres in de kerk) vermeld (2).
ALLEGAERT, Amelia, i. 24-8-1840 - p. 12-10-1841 - v. 11-9-1843.
ANTHONUS, Adriana, i. 26-7~1773 - p. 17-8-1774 - v. 18-4-1776.
ARDEYNS, Cristina, i. 2-7-1722 - p. 4-7-1723 - v. 20-6-1724.
ARENS, Petronella, i. 6-9-1756 - p. 12-9-1757 - v. 22-8-1760.
ARENTS, zie HAERENS.
ASCOOP, Emma, i. 1-12·1873.
ASSELMAN, Judoca, i. 29-1-1796 (3).
BACKAERT, Iudoca, 13-11'1784, is overleden tijdens haar novitiaat.
BAETENS, alias BAETEN, Marie, i. 10-5-1771 - p. 19-5-1772 - v. 5-8-1773.
BAETSELIER, Elisabeth, i. 8-11-1707 - p. 13-11-1708 - v. 8-2-1713.
BAETSELJER, zie ook DE BATSELIER.
BAEYENS, Anna, i. 18-11-1729 - p. 21-lî-1730 - v. 9-11-1731 - kort vóór 10-
3-1738 begraven (4).
BAEYENS, alias BEYENS, Catharina, i. 3-5-1726 - p. 11-5-1727 - v. 27-7-1731 .-
meesteres van het konvent van St-j ozef van 28-10-1755 tot 30-5-1765 - groot juf-
frouw in 1758 (6).
BAEYENS, Theresia, i. 30-8-1787 - p. 2-9-1788 - v . 12-11-1789.
BATEN, Florentina, i. 2-9-1774 - p. 5-9-1775 - v. 15-9-1775 - kwam samen met
haar zuster Isabella Livina in 1789 voor 1400 fI. tussen in de kosten van de bouw
van de toren van de nieuwe kerk' (5) .
BATEN, alias BAETEN, Isabella Livina, i. 3-9-1780 - p. 11-9-1781 - v. 10-9-1782,
zuster van Florentina.
BATENS,'Constantia, i. 26-9-1724 - p. 9-10-1725 - v. 5-12-1727 .Ó»

BATENS, Elisabeth, i. 12-5-1730 - p. 22-5-1731 - v . 10-12-1732.
BAUWENS, Philomina, i, 26-7-1871 - p. 6-8-1872 - v. 9-9-1874.
BECIE, Marie Theresia, i. 29-10-1787 - p. 4-11-1788 - v. 19-11-1789.
BE (EJCKMANS, Ioanna, i. 22-1-1722 - p. 24-1-1723 - v. 1-3-1723.
BEECKMAN, Anna Marie, i. 8-6-1741 - p. 12·6-1742 - v. 23-9-1744 - was
grootjuffrouw in 1798 (6).
BEECKMANS, Iosine, i. 24-9-1720 - p. 29-9-1721 - v. 21-8-1724.
BOGAERT, Celestine, i. 28-10-1903 - p. 8-11-1904 - v. 1-12-1904 - verliet het
Begijnhof in 1922.
BOON, Catharina Francisca, i. 18-9-1726 - p. 21-9-1727 - v. 2-11-1729 - kort
vóór 23-5-1736 begraven (4).
BOONE, Maria Sophia, i. 22-6-1875 - p. 22-8-1876 - 'v, 10-10-1876.
BOUCHE alias BOUCHER, Agnes Louise, i. 19-10-1755 - p. 5-11-1776 - v. 24-
6-1777 - kreeg op 3-10-1776 - kort vóór haar professie - van haar vader Pierre
Franchois handelaar te Aalst, een lijfrente van 96 fJ. jaarlijks of het dubbele van
het verplichte minimum van 48 fJ. en dit om haal> «weekelykheyd. (wankele ge-
zondheid) (7).
BREYS, [canna, i. 13-8-1727 - p. 22-8-1728 - v. 13-4-1731 - huurde in 1739
een huis dat eigendom was van de kerk - wordt nog vermeld in 1740 (4).
BRIJNAERT, [canna, i. 5-5-1817 - p. 5-5-1818 - v. 7-8-1820.
BRIJS, Catharina, i. 5-5-1791 - p. 8-5-1792 - v. 15-7-1795.
BRONDEEL, [canna, i. 30-3-1781 - «is uytgegaen 30-5-1781 (sic) », is waarschijn-

(78) De overlijdensregisters waarin alle overleden begijntjes staart opgetekend -
het Aalsters Begijnhof vormde immers een afzonderlijke parochie met eigen
begraafplaats - hebben we niet kunnen terugvinden - ze waren trouwens
reeds in 1916 verdwenen (cfr. P. VAN NUFFEL, o.c., p. 74)-, zodat het
onmogelijk was de overlijdensdatum van de meeste begijntjes op te sporen.
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lijk bedoeld dat ze in 1782 (i.p.v. 1781) het Hof beeft verlaten.
BUYENS, Thccla (sic). i. 22-11-1829 - p. 23-11-1830 - v. 24-4-1l'!"2.
BUYS, Albertina, i. 27-4-1736 - p. 7-5-1737 - v. 12-12-1737.
BUYSE, Anna Marie, i. 4-6-1767 - p. 14-6-1768 - v. 16-1-1770.
BUYSSCHA(E)RT, Eulalia, i. 4-10-1876 - p. 9-10-1877 - v. 18-10-1878.
CALBAET (=CALLEBAUT), Barbara, i. 10-6-1745 - p. 21-6-1746 - v. 8-7-1746
- schonk op 23-6-1758 100 fl. aan de Infirmerie om hiermee de onkosten van haar
begrafenis te betalen, ondertussen verkreeg ze hiervoor een jaarlijkse rente van
3 Il., tevens bezat ze in de jaren 1757-1768 twee renten van respektievelijk '25 en
18 fl. iaarliiks ten laste 'van de Infirmerie (8).
CALLEBAUT, Anna Fransose, i. 18-10-1726 - p. 19-10-1727 - v. ?-2-1729.
CALLEBAUT, Christina, i. 9-9-1719 - p. 5-9-1720 - v. 23-9-1720.
CALLEBAUT, [oanna Constantia, i. 12-7-1732 - p. 28-7-1733 - v. 18-4-1735.
CALLEBAUT, [osina, i. 11-2-1713 - p. 11-2-1714 - v. 4-12-1715.
CALLEBAUT, Marie, i. 16-5-1719 - p. 28-5-1720 - v. 12-8-1720 - overleed
kort vóór 10-12-1757 (9).
CALLEBAUT, PetreneIJe Fransose, i. 25-8-1724 - p. 26-8-1725 - v. 15-11-1726
- meesteres van de Infirmerie in 1747-1755 en groot juffrouw in 1764-1775 (l0).
CASTEELS, Rosalia, i. 22-7-1833 - p. 29-7-1834 - «houderlink gestelt (11)>>
8-12-1836.
CEITERICK, Peeternelle, i. 6-5-1771 - p. 12-5-1772 - v. 25-6-1773.
CHIAU, zie SIAU.
CLEEMPUT, Marie, i. 4-6-1761 - p. 7-6-1762 - v. 27-9-1762.
CLEMENT, Marie Theresia, i. 13-7-1772 - p. 20-7-1773 - v. 1-12-1774.
COBBAERT, Anna Maria. i. 12-6-1788 - p. 23-6-1789 - v. 28-4-1791.
COBBAUT, Elisabet, i. 11-8-1724 - p. 19-8-1725 - v. 5-6-1726.
COBBAUT, Lussia, i. 7-8-1833 - p. 19-8-1834 - v. 28-10-1834.
COELEMA ,Isabelle, i. 2-11-1753 - p. 5-11-1754 - v. 4-11-1755.
COLMAN, [udoca, i. 27-10-1748 - p. 21-10-1749 - v. 9-10-1750.
COLMAN, Theresia, i. 29-9-1758 - p. 2-10-1759 - v. 30-10-1759.
COOREMAN, Anna, i. 23-7-1748 - p. 29-7-1749 - v. 25-10-1750 - huurde in
1745-1758 twee kamertjes in de Infirmerie (8).
COPPEJANS, Angelina, i. 21-10-1711, weggegaan op 21-7-1712.
COPPENS, Albertina, i. 6-5-1745 - p. 10-5-1746 - woonde in 1756-1759 in de
Infirmerie (8).
COPPE S [canna, i. 11-5-1731 - p. 13-5-1732 - v. 15-5-1732 was in 1756-1758 en
1764-1767 oortierster (8).
COPPENS; [oanna, i. 30-1-1742 - p. 5-2-1743 - v. 29-1-1744.
COPPENS, [canna, i. 17-4-1760 - p. 21-4-1761 - v. 12-5-1762.
COPPENS, [canna Marie, i. 3-7-1839 .- p. 14-7-1840.
CORNELIS, Pctronelle, i. 3-2-1752 - p. 6-2-1753 - v. 5-2-1754 - deed in 1764
dienst in de Infirmerie (8).
CORNELJSSE iS, Ioanna, i. 11-6-1770 - p. 18-6-1771 - v. 17-5-1773.
COUCK. Maria [udoca, i. 1-9-1780 - p. 4-9-1781 - v. 29-10-1784.
COUPPERS, Sophia, i. 27-4-1840 - p. 28-4-1841.
COWIE, Marie, i. 19-12-1905, «is in haer novisiaet van d'overste weggezonden».
DALSCHAERT, Ioanna Marie, i. 25-10-1824 - p. ?-10-1825.
DALSCHAERT, Maria Catharina, i. 18-10-1822 - p. 21-10-1823.
DALSCHAERT, Mari(e) jesephina, i. 9-10-1854 - p. 9-10-1855 - v. 4-11-1858 -
grootjuffrouw in 1893-1902 en 1905-1907 (12).
DALSCHAERT, Maria (één van de drie voorgaanden) , overste van hel konvent
van St.-Tozef van 27-12-1866 tot 13-10-1870.
DE ACH, [osian Ie) , i. 1-10-1723 - p. 8-10-1724 - v. 10-1-1727.
DE ACH, Treise, i. 6-5-1729 - p. 7-5-1730 - v. 19-12-1730.
DE BACKER, Marie Anna, i. 13-10-1768 - p. 17-10-1769 - v. 25-10-1773.
DE BAETSELIER. Marie, i. 26-1-1747 - p. 30-1-1748 - v. 22-10-1748 - kort
vóór 3-3-17 57 overleden (9) .
DE BAETSELIER, zie ook BAETSELIER.
DE BIE, Sophia, i. 16-1-1832.
DE BISCOP, Gertride(sic), i. 28-7-1724 - p. 29-7-1725 - v. 30-3-1726.
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DE I3ISCOP, [canna Marie, i. 19-11-1779 - p. 21-11-1780 - v. 22-11-178l.
DE BISSCHOP, zie ook DE BUSSCHOP.
DE BLICK, Anna Maria, i. 20-5-1717 - p. 12-6-1718 - v. 30-10-1720.
DE BOCK, [oanna Marie, i. 19-10-1821 - p. 22-10-1822 - v. 25-9-1823.
DE BUCK, Isabella Coleta, i. 15-1-1781 - p. 29-1-1782 - v. 21-12-1784.
DE BUSSCHOP alias DE BISSCHOP, [canna, i. 27-9-1736 - p. 1-10-1737 -·V.
?-1O-1737 - koopt op 11-10-1756 een huis, toebehorend aan de Infirmerie, voor
580 fl. (8).
DE CARRION, Anna Maria, i. 13-4-1708 - weggegaan uit het konvent (en het
Hof) 2-2-1709.
DE CLERCK, Anna Maria, i. 26-9-1724 - p. 9-10-1725 - v. 5-11-1726.
DE CLERCK, Ioanna, i. 20-6-1748 - p. 8-7-1749 - v. 2-12-1749.
DE CLERCK, Iosine, i. 15-7-1734 - p. 19-7-1735 - v. 28-10-1736 - overleden
kort vóór 9-11-1736 (4).
DE CLERCK, Marie, i. 9-3-1748 - p. 6-5-1749 - v. 4-2-1750 - zuster van Pee-
ternelle, bezat in 1756-1767 een lijfrente van 8 fl. jaarlijks ten laste van de Infir-
merie(8) .
DE CLERC/, Peeternelle, i. 25-4-1748 - p. 6-5-1749 - v. 4-2-1750 - zuster van Ma-
rie bezat in 1756-1767 een lijfrente van 8 fl. jaarlijks ten laste van de Infirmerie (8) .
DE CLIPPEL, zie DE CLIPPER, DE KLUPPEL en KLUPPEL.
DE CLIPPER, Anne Catarin(a), i. 10-6-1748 - p. 17-6-1749 - v. 31-6-1749.
DE COCK, Felici(e), i. 21-11-1899 «en is in haar novisiaet van doverste wegge-
zonden».
DE COKER, Florentina, i. 13-5-1766 - p. 19-5-1767 - v. 2-6-1767.
DE DYN, Livina, i. 5-9-1710 - p. 6-9-1711 - v. 20-10-1711.
DE FEYTER, Theresia, i. 23-6-1826 - p. 21-6-1827.
DE GELDER, Maria Anna, i. 11-9-1825- p. 11-9-1827.
BE GRAEF, Catherina, i. 7-11-1727 - p. 7-11-1728 - v. 28-4-1730.
DE GRAEVE, Christina, i. 6-10-1791 - p. 9-10-1792 - overleden 16-6-1793.
DE GRAUWE, Coleta, i. 12-6-1843 - p. 25-6-1844 - v. 10-9-1847 - «ouder-
linek gesteld (11)>> 3-3-1847.
DE GRAVE, Maria, i. 8-8-1732 - p. 18-8-1733 - v. 22-12-1734.
DE HAEN, Barbara, i. 7-2-1721 - p. 8-2-1722 - v. 25-6-1722.
DE HAEN, Marie, i. 23-4-1717 - p. 1-5-1718 - v. 28-8-1719.
DE HERT, Fransose [acobe, i. 21-4-1724 - p. 22-4-1725 - v. 27-4-1725.
DE KEGEL, Anna Catharina, i. 18-4-1765 - p. 22-4-1766 - v. 17-5-1768.
DE KEGHEL, [oanne, i. 13-11-1752 - p. 13-11:1753 - gestorven op 10-5-1754.
DE KLERCK, Feliesetas, i. 4-8-1820 - p. 22-8-1820 (bedoeld in waarschijnlijk
1821) - v. 14-6-1824.
DE KINDER, Anna Marie, i. 1-5-1760 - p. 4-5-1761 - v. 28-5-1764.
DE KLUPPEL, Adriana, i. 19-6-1739 - is «door gegaen» op 19-2-1740(3).
DE KLUPPEL, alias DE CLIPPEL, Marianne, i. 23-4-1735. - p. 23-4-1736 - v.
11-2-1738 .- overleden kort vóór 21-3-1739(4).
DE LUEW, Iacquelina, alias DE LEEUW, [acoba, i. 25-11-1755 - p. 28-9-1756 -
v. 5-2-1759 - bezat in 1757-1767 een lijfrente van 32 Fl. jaarlijks ten laste van de
Infirmerie (8) .
DE MEERSMAN, Marie Iosef, i. 12-8-1762 - p. 17-8-1763 - v. 10-4-1767.
DE MEYER, Anne Christina, i. 9-10-1778 - p. 12-10-1779 - v. 13-2-178l.
DE MEYER, Geerardine, i. 30-10-1736 - p. 5-11-1737 - v. 25-5-1739 - kocht op
23-11-1756 samen met haar zuster [canna een huis, toebehorend aan de Infirmerie,
voor 600 u. (8).
DE MEYER, [oanne, i. 5-12-1752 - p. 11-12-1753 - v. 10-12-1754, zuster van
Geerardine.
DE PAEPE, CoJeta, i. 3-6-1819 - p. 13-6-1820 - v. 19-9-1822.
DE PAEPE, Fransisca [canna, i. 3-6-1819 - p. 13-6-1820 - v. 19-9-1822.
DE POOT, Constansia, i. 29-4-1729 - p. 30-4-1730 - v. 7-5-1730 - in 1738 ver-
meid als DE POT (2) .
DE PRIL, Elisabet, i. 5-5-1730 - p. 8-5-1731 - v. 8-1-1732, bezat in 1757-1768
een lijfrente van 32 fl. jaarlijks ten laste van de Infirmerie (8).
DE RAS, Theresia, i. 25-7-1817 - p. 28-7-1818 - v. 3-11-1819 - meesteres van
het konvent van Sint-Jozef van 10-7-1833 tot 5-2-1836.
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DE RAUW, Theresia, i. 18-8-1845 - p. 1-9-1846 - v. 17-1-1856 - «ouderlinck
gesteld (11) » 19-4-1849.
DE ROO, Eugenia, i. 11-4-1872 - p. 29-4-1873 - v. 9-9-1847 - meesteres van
het konvent van Sint-Jozef van 26-11-1902 tot 8-11-1907.
DE ROO, Mari(e) Theresia, i. 7-12-1857 - p. 7-12-1858 - v. 13-2-1860.
DE ROO, Seraphina, geboren te Eeklo op 25-2-1847(13), i. 20-4-1875 - p. 9-5-
1876 - v. 1-111-1878 - «ouderling gestelt t l l) » 20-12-1877 - overste van het
konvent van Sint-Jozef vanaf 4-5-1916 - bij de verkiezing van 23-6-1918, voor-
gezeten door mgr. Segers, bisschop van Gent, tot groot juffrouw benoemd, over-
leden op 11-6-1923 (14).
DE ROOCK, [canna Maria Theresia, i. 27-10-1856 - p. 27-10-1867 - v. 3-3-1859.
DE ROP, Isabella, i. 13-8-1857 - p. 24-8-1858 - v. 5-11-1861.
DE ROP, Maria Eugenia, i. 11-7-1850- - p. 22-7-1851 - v. 29-9-1'857 - «houder-
linck gesteld (11»> 8-12-1857.
DE ROUCK, Maria, i. 2-9-1735 - p. 4-9-1736.
DE SAEDELEER, zie SAEDELEER.
DE SCHAEPMEESTER, Maria, i. 24-9-1878 - p. 24-9-1879 - v. 24-10-1879.
DE SCHAEPMEESTER, Virginie, geboren te Lede op 1-5-1839 (13), i. 7-2-1868 -
p. 11-5-1869 - v. 10-10-1872 - «houderling gestelt I l l) » 1-2-1872 - groot juf-
frouw in 1879-1893, 1902-1905 en 1914-1918(12), overleden op 28-4-1918(14).
DE SCHEPPER, Marie Anna, i. 28-4-1808 - P 2.-5-1809 - v . 29-2-1810.
DE SMEDT, Anna Marie, i. 22-8-1842 - p. 22-8-1843 - v. 12-9-1845.
DE SMEDT, [canna M., i. 12-8-1744 - p. 12-10-1745 - v. 30-8-1748.
DE SMEDT, [oanne Theresia, i. 15-1-1773 - p. 25-1-1774 - v. 18-5-1775 - no-
vicemeesteres van 19-7-1780 tot 14-7-1789.
DE SMEDT alias DE SMET, [osina, i. 15-6-1747 - p. 9-7-1748 - v. 21-5-1750 _
was de dochter van Charles Philip de Smet, oud-burgemeester van Erpe, die haar
kort vóór de professie op 24-5-1748 een aantal obligaties (renten) voor een totaal
kapitaal van 1248 fJ. (of 214 Ib.s gr.) meegaf (15).
DE SMEDT, Pecternelle, i. 28-7-1789 - p. 3-8-1790 - v. 15-12-1791.
DE SMET, Corlina(sic), i. 31-8-1757 - p. 5-9-1758 - v. 16-8-1759.
DE SMET, Jsabelle, i. 26-8-1762 - p. 30-8-1763 - v. 17-6-1766 - verkreeg op
29-11-1796 in ruil voor twee renten, welke ze bezat ten laste van het Begijnhof,
van de groot juffrouw twee andere renten van respektievelijk 800 en 700 f1.(16).
DE SMET, Maria, i. 27-6-1876 - p. 10-7-1877 - v. 20-8-1880.
DE SMET, Marie A., i. 21-5-1773 - p. 14-6-1774 - v. 12-4-1776.!
DE SWAEF, Catrina, i. 13-10-1721 - p. 18-10-1722 - v. 23-6-1725.
DE TAEYE, Barbara, i. 5-2-1838 - v. 2-9-1842 - «houderlinck gesteld ï I I)» 22-.
4-1842.
DE TAEYE, Catharina Carolina, i. 30-8-1782 - p. 23.2-1784 - v. 22-4-1789 _
groot juffrouw in 1812 (12) .
DE TAEYE, Hermina, i. 1'5-5-1862 - p. 2-6-1863 - v. ?-10-1863. ?
DE TAEYE, [oanne Marie, i. 19-10-1769 - p. 23-10-1770 - v. 27-8-1774.
DE TAEYE, Marie Theresia, i. 21-8-1813 - p. 13-9-1814 - v. 30-9-1814.
DE TROCH alias TROGH, [canna Theresia, i. 11-9-1818 - p. 21-9-1819 - v.
27-9-1821 - meesteres van het konvent van Sint-Jozef van 6-6-1832 tot 14-5-1833.
DE TROCH, Magdalena, i. 10-8-1843 - p. 4-9-1844.
DE TROCH, Rosalia, i. 6-4-1837 - p. 29-5-1838 - v . 18-8-1842 - riovicemeeste-
res van 3-7-1839 tot 18-8-1842 - groot juffrouw in 1855(12).
DE VAD(D)ER, Peeternelle, i. 11-7-1738 - p. 14-7-1739 - v. 28-7-1741 - koopt
op 15-2-1757 een huis dat toebehoorde aan de Infirmerie (8).
DE VOS, Angelica, i. 16-11-1874 - p. 16-11-1875 - v. 30-1-1877.
DE VOS, Dominica, i. 22-9-1873 - p. 22-9-1874 - v. 30-1-1877.
DE VOS, Egidia, i. 30-3-1837 - p. 8-5-1838 - v. 6-4-1842 - «houderlinck ge-
steld ï t t) » 3-7-1839 - novicemeesteres van 19-8-1842 tot 15-12-1842.
DE VOS, Maria Anne, i. 7-2-1736 - p. 26-2-1737 - v. 4-10-1737 - groot juffrouw
in 1763(17).
DE VOS, Marie Peeternella, i. 31-8-1795 - p. 5-9-1797 - v. 13-6-1808 - novice-
meesteres van 21-7-1821 tot 21-6-1826.
DE VOS, Serafina, i. 17-9-1833 - p. 25-9-1834.
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DE VOS, Theresia, Î. 22·8·1806 - p. 22·9-1807 - v. 22-4-1812 - novicemeeste-
res van 21-6-1826 tot 10-8-1827.
DE VUYST, Iosephina, Î. 7-2-1721 - p. 8-2-1722 - v. 25-6-1722.
DE WEEGH alias DE WEGE, Catharina Constansia, i. 7-5-1723 - p. 7-5-1724
- v . 12-6-1725 - wordt nog vermeld in 1736 (2) .
DE WEVER, Marie Theresia, i. 1-12-1768 - p. 5-12-1769 - v. 4-9-1771.
DE WICHELE(E)R, Peeterneile, i. 13-2-1733 - p. 16-2-1734 - v. 10-9-1734 -
koopt op 30-9-1756 een huis, toebehorend aan de Infirmerie, voor 360 fl.(8).
D'HAESE, Begga, i. 25-8-1842 - p. 5-9-1843 - v. 24-6-1846.
D'J-lANE, Bernardina, i. 20-8-1828 - p. 25-8-1829 - v. 22-11-1836.
D'HERT, Isabelle, i. 29-4-1735 - p. 15-5-1736 - v. 23-7-1738 - trad later in
bij de «Prekerinnen» (Dominikanessen) te Antwerpen.
D'HONDT, Marie Francisca, i. 27-4-1791 - p. 1-5-1792 - v. 25-6-1795.
D'HOOGHE, Maria [canna [osephe, i. 9-10-1788 - p. 20-10-1789 - v. 20-5-1790.
DROESHAUT, Constansia, i. 13-7-1876 - p. 26-7-1877 - v. 16-11-1882 - «ouder-
ling gestelt» (1 1) 26-8-1880, zuster van Rosalia.
DROESHAUT, Rosalia, zuster van Constansia, i. 13-7-1876 - p. 26-7-1877 - v.
16-11-1882.
DU BOlS, Norbertina Francoise, i. 7-2-1710 - p. 8-2-1711 - v. 15-2-1713.
EEMA , Maria Theresia, i .20-1-J842 - p. 21-2-1843 - overleden in het konvent
van Sint-Jozef 15-3-1845.
FIRE S alias FIERENS, Susanna, i. 16-9-1718 - p. 3-10-1719 - v . 5-5-1721 -
was in 1736-1740 orgelblaaster in de kerk(2) en bezat in 1757-1767 een lijfrente
van 45 fl. jaarlijks ten laste van de Infirmerie (8) .
fOVEL, Paulina, i. 1-4-1871, «is weggezonden den» 2-5-1871.
FRANSSEN alias FRANSSENS, Marie, i. 3-1-1755 - p. 13-1-1756 v. 6-12-1757
- was novicemeesteres 'vanaf 10-3-1777.
GALLE, Albertina, i. 14-9-1790 - p. 27-9-1791 - v. 19-9-1793, zuster van Marie
Anna.
GALLE, Marie Anna, i. 14-9-1790 - p. 27-9-1791 - v. 19-9-1793, zuster van Al-
bertina.
GOOSSE S, Catharina Cornelia, i. 8-2-1732 - p. 10-2-1733 - v. 1-10-1734 - was
in 1735-1739 «kerksangersse- (2).
GOVAERT, Marianna, i. 29-1-1734 - p. 15-2-1735 - v. 21-2-1735.
GROOTAERT, Scholastica, geboren te Eeklo op 3-7-1845, i. 24-10-1898 - p.
24-10-1899 - v. 10-1-1910.
HAERENS, Catharina, i. 4-2-1729 - p. 5-2-1730 - v. 22-1-1732.
HAERENS alias ARENTS, Joanna Peteronelle, i. 16-11-1731 - p. 18-11-1732 -
v. 30-9-1733 - overste van de Infirmerie in 1768(18) en groot juffrouw in 1760-
J770(19) .
HAERENS, Maria Anna, i. 27-9-1730: - p. 23-10-1731 - v. 22-1-1732.
HAUWE,I'vlaria (vanden Hauwe?), Î. 30-6-1713 - p. 15-7-1714 - v. 17-1-1716.
HEGHEE, Trese, i. 3J-I-1743 - p. 4-2-1744 - v. 11-1-1745.
I-lELLI CK, Maria Magdalena, i. 22-10-1711 - p. 25-10-1712.
HERDEYNS, Maria Joanne, i. 24-9-1717 - p. 25-9-1718 - v. 25-3-1720.
HEREMANS, Elisabeth, i. 9-1-J770 - p. 15-1-1771 - v. 11-7-1771.
HOFMA 1, [canna, i. 14-3-1715 - p. 22-3-1716 - v. 4-5-1718.
HOFMANS, Anthonia [oanna, i. 6-9-1709 - p. 7-9-1710 - v. 7-8-1711.
HOFMANS alias HOFMAN, Barbara [osine, i. 5-11-1707 - p. 6-11-1708 - v.
26-12-1708 - overste van de Infirmerie in 1747-1753 (20) en meesteres van het
Groothuis in 1748 (21).
HUYLEBRO(E)CK, Marie Catharina, i. J5-6-1758 - p. 26-6-1759 - v. 18-8-1760.
HUYLEBRO(E)CK, Rosa, i. 7-6-1764 - p. 18-6-1765 - v. 9-5-1766.
HUYLEBROEK, Marie [oanna, i. 5-) 1-1852 - p. 8-11-1853 - v. 27-) 1-1856.
HUYLEBROEK, Marie Pauline, i. 9-11-1848 - p. 13-1]-1849 - v. 27-11-1856 -
«ouderlinck gesteld (11)>> 8-2-1856.
JANSSENS, Barbara [osine, dochter van Jan, i. 11-1-1709 - p. 13-7-1710 - v,
13-5-1716 - overleed op 10-8-1738 en werd begraven «in, de kercke van den be-
gynhove deser stadt in den choor, onder den zerck ende begraefplaetse van haere
suster Jacquelyne» (22) .
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JANSSENS, Jacoube Petronella, i. 2-12-1708 - p. 26-1-1710 - v. 13-5-1716, zus-
ter van Barbara.
JANS(S)ENS, Peeternellc, i. 12-6-1738 - p. 16-6-1739 - v. 30-5-1743.
JASPAERT, Desideria, i. 26-5-1845 - p. 26-5-1846 - v. 11-4-1849 - «ouder-
linck gesteld(ll)>> 8-12-1848.,
KIEKENS, Marie [oanne, i. 25-4-1720 - p. 29-4-1721 - v. 27-1-1722 - schonk
een kapitaal van 120 f1. aan de Infïrmerie om hiermee de kosten van haar be-
grafenis te betalen en kreeg in ruil hiervoor een jaarlijkse rente van 4-2 fl. -
zij overleed op 22-4-1765 (8) .
KILLEMAES, Constantiea(sic) , i. 26-4-1821 - p. 30-4-1822 - v . 15-2-1827 (laat-
ste cijfer onleesbaar).
KLUPPEL alias DE KLIPPEL. i. 30-7-1732 - p. 4-8-1733 - v. 11-2-1738.
KORNELIS, [canna Maria, i. 17-11-1784 - p. 26-9-1786 - v. 6-10-1788.
LECORBISIER, Anna Peeternelle, i. 25-6-1715 - p. 28-6-1716 - v. 14-4-1717.
LECORBISIER, [oanna Theresia, i. 26-1-1708 - p. 27-1-1709 - v. 20-1-1711 -

.overleed kort vóór 29-4-1757 (9).
LIEVE S, Anna, i. 22-4-1819 - p. 3-5-1820 - v. 12-5-1820_
LUYCKX, Berliendis, i. 14-11-1823 - p. 16-11-1824 - v. 16-2-1826.
LUYCKX, .Catharina, i. 11-9-1733 - p. 5-10-1734 - v. 4-11-1735 - wordt nog
vermeld in 1740 (2) .
LUYCKX, Isabelle, i. 7-6-1737 - p. 17-6-1738 - v. 9-6-1741.
LYEBAERT, [oanna, i. 9-9-1748 - p. 23-9-1749 - v . 11-9-1750.
MACKANI(7), Marie, 1. 1-8-1750 - p. 17-8-1751 - v. 25-8-1752.
MAENHOUT, Felicitas, i. 20-7-1893 - p. 7-8-1894 - v. 9-2-1903 - «ouderling
gesteld (11»> 24-7-1899.
MARCHA T, Catharina Theresia, i. 27-5-1773 - p. 21-6-1774 - v. 5-11-1775.
MARGINET, Anna, i. 15-2-1883 - p. 29-2-1884 - «ouderling gesteld(11)>> 8-12-
1889 - overleden in het konvent van Sint-Jozef 28-5-1899.
MATTHIJS, Maria Theresia, i. 9-9-1853 - p. 12-9-1854 - v. 9-9-1858 - «houder-
linck gesteld» 9-10-1857.
MATTYS, Marie Anne, i. 16-10-1778 - p. 18-10-1779. - v. 25-5-1781-
MEERT, Eugenie, i. 25-4-1904 - p. 9-5-1905 - v. 15-9-1905, zusten van Rosalie.
MEERT, Rosalie, i. 25-4-1904 - p. 9-5-1905 - v: 15-9-1905. zusetr van Eugenie.
MEGANCK alias MEGANG, [usive, i. 4-10-1833 - p. 18-11-1834.
MEGANCK alias MEGANG, Philipina. i. 12-11-1833 - p. 18-11-1834 - v. 2-8-
1838.
MEGANCK, Sophia, i. 24-10-1836 - p_ 24-10-1837 - v. 6-7-1839.
MEGA G (=MEGANCK), Rosalia, i. 27-4-1843 - p. 30-4-1844 - v. 9-5-1844.
MESTACH, Livina Theresia, i. 23-11-1780 - p. 29-1-1782 - v. 21-12-1782.
MEULEMA , Ckristina(sic), i. 8-10-1773 - p. 18-10-1774 - v. 17-10-1775.
MEYS, Maria, novicerneesteres van 29-11-1731 tot 11-1-1745.
MICHIELS, Brigitta, i. 11-1-1826 - p. 20-2-1827 - v . 17-4-1827.
MOENS, Catharina, i .6-11-1709 - p. 11-11-1710 - v. 15-12-1711 - wordt nog
vermeld in 1740(2).
MOE S, Catharina, i. 19-9-1720 - p. 23-9-1721 - v . 16-1-1722.
MOENS, Catharin(a), i. 19-8-1751 - p. 22-8-1752 - v. 24-8-1753.
MOENS, Catharina, i. 22-10-1782 - p. 19-10-1784 - v . 20-1-1785.
IvIOENS, Elisabet, i. 3-11-1747 -p. 5-11-1748 - v. 12-5-1749 - overleden op 12-
5-1754, begraven vóór de trap van het koor van de oude kerk (22) .
MOENS, [oanne Margarita, i. 19-9-1720 - p. 23-9-1721 - v, 16-1-1722.
MOENS, Iosina, i. 4-11-1729 - p. 7-11-1730 - v. 5-8-1732.
MOE S, Iosina Theresia, i. 21-1-1716 - p. 24-1-1717 - v. 13-4-1717 - begra-
ven kort vóór 24-4-1739 (4).
IvlOENS, Peetionelle, i. 19-8-1751 - p. 22-8-1752 - v. 24-8-1753.
MOENS, Theresia, i. 29-11-1777 - p. 30-11-1778 - v. 12-2-1781-
MOENS, Theresia, i. 22-10-1782 - p. 19-10-1784 ---< VJ 8-5-1788.
MO(E)NS, Bernardine, i. 27-9-1731 - p. 7-10-7 (waarschijnlijk 1732) - v . 8-4-
1733 - was in 1735-1740 kerkzangeres (8).
MO(E)NS, Iesabelle, i. 9-4-1724 - p. 23-4-1724 - v. 26-3-1725.
MUELEMAN, Elisabet, i. 24-8-1763 - p. 28-8-1764 ---< v, 14-5-1767.
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NUTTI CK, AdeJline, i. 29-1-1872 - p. 11-2-1873 - v. 27-4-1877 - «houder-
ling gesteld (11)>> 29-10-1874.
OOGHE (=Dhooghe?), Barbara, i. 17-8-1708 - p. 18-8-1709 - v. 15-10-1711.
OTTE, Livina, i. 22-8-1806 - p. 22-9-1807 - v. 28-9-1810.
PAEREWYCK, Peeternella, i. 2-1-1795 - p. 12-1-1796.
PAN EKO(E)CK, Fransoëse, i. 22-6-1742 - p. 25-6-1743 - v. 17-11-1745.
PANNEKO(E)CK, Marie, i. 1-9-1746 - p. 12-9-1747 - v. 11-7-1748.
PAN EKOECK, zie ook PENNEKOECK.
PARIDA(E)l S, Anne [osine, i. 16-8-1720 - p. 31-8-[721 - v. 15-1-1722 - be
graven kort vóór 29-12-1738(4).
PARIDA(E)NS, Joanna Adriana, i. 19-7-1714 - p. 28-7-1715 - v. 27-4-1717.
PARIDA(E) S, Maria [osine, i. 12-8-1706 - p. 14-8-1707 - v. 12-8-1710.
PEINSAERT alias PENSAERT, Maria [canna, i. 6-11-1755 - v. 12-11-1756 - v.
28-11-1756 - meesteres van het konvent van Sint-Jozef vanaf 29-10-1778.
PEN EKO(E)CK (= PANNEKOECK), [acoba, i. 24-9-1736 - p. 24-9-1737 -
overleden in het konvent van Sint-Jozef 9-9-1738.
PHILIPS, Isabella, i. 22-10-1778 - p. 26-10-1779 - v. 22-10-1780, zuster van Jo-
anna.
PHJLIPS, [canna, i. 22-10-1778 - p. 26-10-1779 - v. 22-10-1780, zuster van lsa-
beJla.
PHILIPS, Marianna, i. 4-11-1782 - p. 26-10-1784 - v. 26-10-1785.
PHILlPS, Marie Franciesca, i. 5-9-1771 - p. 22-9-1772 - v. 18-4-1776.
PILTAU, Livina [oanna, i. 21-8-1758 - p. 28-8-1759 - v.,17-1O-1764.
PIRRON, Aldegonde, i. 13-8-1709 - p. 17-8-1710 - v. 16-10-1711 - begraven kort
vóór 3-9-1736(4).
PJRSE S, [canna Caroline, i. 19-5-1719 - p. 12-6-1720 - v. 7-11-1720.
PROVE, Barbara, i. 22-5-1738 - p. 9-b-1739 - v. 16-5-1741.
RAGENEYNDE, Marie Catharina, i. 29-7-1814 - p. 1-8-1815 - v. 10-5-1818.
RAMAN, Francisca, i. 12-8-1808 - p. 22-8-1809 - v. 3-2-1815 - «is door gegaen
(uit het Hof) den» 4-8-1823.
RAMAN, Maria [ulie, i. 25-10-1876 - p. 6-11-1877 - v. 20-4-1882.
RASSCHAERT, Gertride(sic), i. 22-6-1725 - p. 6-7-1726 - v. 12-9-1727 _. was

·onderkosteres in 1735-1740(2).
REDANT, Theresia, i. 3-7-1840 - p. 13-7-1841 - v. 12-2-1843.
REYDA T, Rosa, i. 30-8-1764 - p. 10-9-1765 - v. 16-9-1766.
RIJDANT, Arme Marie, i. 17-10-1768 - p. 24-10-1769 - v. 24-8-1772.
RIMBAUT, Aldegonde, i. 23-9-1751 - p. 26-9-1752 - v. 27-9-1753.
RINGOET, Catharina, i. 4-7-1741 - p. 10-7-1742 - v. 22-10-1742.
RINGOET, Marie [canna, i. 29-10-1759 - p. 4-11-1760 - v. 1-9-1761.
ROELANDTS, Catherina Philippina, i. 14-2-1787 - p. 8-4-1788 - v. 11-3-1791
- kreeg kort vóór haar professie op 8-3-1788 van haar vader Jacobus Philippus,
kostumier en landmeter te Nieuwerkerken. de vereiste lijfrente van 60 fl. jaar-
lijks mee(23).
ROELANT, Barbara, i. 28-8-1750 ~ p. 31-8-1751 - v. 14-12-1753.
ROELA T, Maria Magdalena, i. 19-9-1713 - p. 23-9-1714 - v. ,13-5-1716.
ROESEMS, [canna Catharina, i. 21-10-1827 - p. 21-10-1828 - ·v. 16-6-1834 -
«ouderling gesteld (11)>> 1-3-1832.
ROESEMS, Marie Elisabeth, i. 16-6-1828 - p. 16-6-1829 - v. 16-6-1834.
ROESEMS, Scholastica, i. 16-6-1828 .- v. 16-6-1834.
ROGGEMAN alias ROGGEMAEN, Elisaebet, i. 3-4-1818 - p. 20-4-1819 - v. 16-
6-1820 - novicemeesteres van 22-12-1831 tot 3-4-1832.
ROGGEMA alias ROGGEMAEN, Isaebella, i. 3-4-1818 - p. 21-4-1819 - v.
22-6-1820, zuster van Elizabet.
ROLLlER, zie RULLIER.
RULLIER (= ROLLIER), Marie Jozef, i. 14-7-1763 - p. 24-7-1764 - v . 12-9-
1766.
RUYSSINCK, [udoca, i. 5-12-1776 - p. 7-1-(1778) ...:..-v. 15-6-1779.
RUYSSINCK, Theresia, i. 31-1-1788 - p. 17-2-1789 - overleden in het konvent
van Sint-Jozef 16-1-1792.
SAEDELEER, Elisabet, i. 2-9-1748 -ol p. 2-9-1749 - overleden in het noviciaats-
huis 25-8-1750.
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SAEDELEER, zie ook SAELEER.
SAELEER (.= SAEDELEER), Cornelia, i. 8-6-1726 - p. 24-6-1727 - v . 29-4-
1728.
SCHEERLlNCK, Maria Theresia, i. 20-1-1842 - p. 21-2-1843 - v . 29-10-1846 -
«ouderlinck gesteld (J 1)>>25-4-1844.
SCHEERLINCK, Rosalia, i. 23-9-1844 - p. 23-9-1843 - v. 5-12-1848 - «ouder-
linek gesteld(!Il)>> 15-9-1847.
SCHENKAERT, [canna Marie, i. 15-4-1735 - p. 17-4-1736 - v. 10-12-1737.
SCHEPENS, Marie Catharina, i. 18-10-1746 - p. 24-10-1747 - v . 6-6-1748.
SCHOCKAERT, Constantia, i. 5"10-1826 - p. 9-10-1827.
SCHOCKAERT alias SCHOKHAERD, Maria, i. 19-9-1823 - P 2.1-9-1824 - v.
16-1-1832 - «ouderling gesteld (11)>> 17-9-1828 - novieemeesteres van 9-2-1836
tot 1-7-1839.
SCHOCKAERT, Marie Theresia, i. 14-9-1822 - p. ·23-9-1823 - v . 22-8-1828 -
«ouderling gesteld (11)>> 21-2-1828.

·SCHOCKHAERT, Joanna, i. 20-6-1766 - p. 22-6-1767 - v. 24-1-1769.
SCHOLLAERT, Elisabetb, i. 11-9-1766 - p. 9-12-1767 - v. 9-11-1768 - zij be-
paalde bij testament van 15-2-1784 dat zij moest begraven worden met een lijk-
dienst met orgelspel, met twee gelezen missen aan ieder van de zijaltaren en
12 kaarsen. Verder vroeg ze nog dat er een dertigste en driehonderd gelezen missen
zouden gedaan worden voor haar zielezaligheid. Ze drukte eveneens de wens uit
begraven te worden achter «den hoogen autaer» buiten de kerk. Ter gelegenheid
van haar begrafenis moest aan de pastoor een halve soeverein, de «besten omme-
doeck», een «dobbel witte brood» en een fles wijn gegeven worden en aan elk be-
gijntje een wit brood van vier stuivers. Ze bepaalde tevens in haar testament wel-
ke vier begijntjes haar lijkbaar zouden dragen (24).
SCHOONTA S, Anna Marie, i. 5-12-1864 - p. 1-5-1866 - v. 27-1-1872 - «hou-
derling gesteld(11»> 30-6-1867.
SEGHERS, Fransose, i. 20-4-1725 - p. 12-5-1726 - v. 2-1-1728.
SEGHERS, Tresia, i. 20-4,1725 - p. 12-5-1726 - v. 2-1-1728 - wordt nog ver-
meld in 1738 (2).
STAU (= CHIAU), Rosalia, Ï. 2-6-1840 - p. 8-6-1841 - v. 24-3-1844.
SOE S, Melania, i. 6-9-1855 - p. 10-9-1856 - v. 18-6-1867 - «houderling gesteld
(11»> 12-11-1858 - novieemeesteres van 29-9-1873 tot 28-4-1881.
SOMERS, Silvia, i. 6-10-1873 - p. 6-10-1874 - v, 29"1-1876.
SONCK, [osina, i. 12-8-1761 - p. 17-8-1762 - v. 5-12-1763.
SO CK, Marie Arme, i. 6-11-1752 - p. 6-11-1753 - v. 23-11-1756 - novieemees-
tere van 14-6-1765 tot 18-9-1775.
SONCK, Maria Theresia, i. 2-1-1794 - p. 16-6-1795 - v. 10-4-1799.
SPAENOGE, Anna Adriane, i. 7-10-1707 - p. 14-10-1708 - v . 16-10-1710.
STA DAERT, Marie Arme, i. 26-11-1767 - p. 5-12-1768 - v. 12-6-1770.
STA SSENS, Rosalia, i. 8-6-1857 - p. 8-6-1858 - v. 27-9-1860.
STEPPE, Amelia, i. 3-9-1838 - p. 4-9-1839 - v. 15-9-1843 - «houderlinck ge-
steld ï l l}». 7-9-1842 - novicemeesteres van 1-4-1852 tot 20-12-1866.
STEVENS, Catharina Constantia, i. 23-1-1711 - p. 24-1-1712 - v. 1-3-1715 -
overste van de Infirmerie in 1754-1758 (20).
SWERTVAGHER, Eugeni (e) , i. 21-6-1876 - p. 26-6-1877 - v. 19-8-1880 - «ou-
derling gestelt ï l 1»> 10-10-1878.
TEIRLINCK, Maria Anna Adriana, i. 7-10-1788 - p. 13-10-1789 - v. 17-11-1791
- groot juffrouw in 1820-1835(12).
TEMMERMAN, Barbara, i. 30-9-1808 - p. 3-10-1809 - v. 12-9-1812.
TIMMERMA ,Anne Marie, i. 7-10-1777 - p. 13-10-1778 - v. 16-10-178t.
T'KINT, [canna, i. 25-8-1763 - p. 11-9-1764 - v. 25-8-1768.
T'KINT, [canna Iosine, novicemeesteres van 5-11-1706 tot 13-?-1721.
T'KlNT, [oanna [osine, i. 28-8-1733 - p. 31-8-1734 - v. 30-10-174l.
TRIEST, Ioanna Teresia, i. 2-9-1790 - p. 13-9-1791 - v. 12-9-1793.
TRIEST, Maria Peeternelle, i. 30-8-1792 - p. 13-9-1793 - v. 12-9-1794.
TROCH, )osina, i. 14-11-1754 - p. 18-11-1755 - v. 15-11-1757.
TROCH, Rosa, i. 9-9-1824 - p. 13-9-1825 - v. 19-12-1825.
T'SAS, Barbara, i. 25-1-1742 - p. 29-1-1743 - v. 25-1-1746 - novicemeesteres
vanaf 19-2-1755.



TUYPENS, Berlindens (Berlindis) , i. 23-7-1816 - p. 29-7-1817 - v. 16-10-1817.
VAEL, Elisabeth, i. 22-4-1718 - p. 9-5-1719 - v. 15-4-1721.
VAERMAN, Made PeeterneIIe, i. 29-5-1767 - p. 31-5-1768' - v. 29-5-1770.
VAN BEVER, Henrica, i. 14-7-1851 - p. 20-7-1852 - v. 30-12-1852.
VAN BLIJE BERGH, Catharina, i. 24-9-1772 - p. 28-9-1773 - v. 20-4-1775.
VAN BRA TEGEM, [canna [osine, i. 9-2-1707 - p. 12-2-1708 - v. 4-3-1709.
VAN CAUSE BROECK, Felicitas, i. 4-6-1857 - p. 15-6-1858 - v. 29-9-1862 -
novicemeesteres van 21-10-1870 tot 23-9-1873.
VA CUTSEM, Elisabeth, i. 9-9-1844 - p. 10-9-1845 - v. 24-2-1847 - «ouder-
linck gesteld» 5-11-1846.
VAN CUTSEM, Marie Anna, i. 26-11-1795 - p. 23-11-1801 - v. 21-3-1797.
VAN DAMME, Catharina, novicemeesteres van 22-4-1723 tot 26-11-1731 - wordt
verder vermeld als orgeliste (1735-1736) en «cppercosteres» van de kerk (1740)
(2) - ze overleed kort vóór 11-6-1757 (9) .
VA DAMME, Constantia, i. 26-8-1839 - p. 1-9-184Q - v. 21-9-1843.
VAN DAMME, Marie Carolina, "i. 30-7-1827 - p. 5-8-1828 - v. 7-8-1828.
VA DE GUCHT, Anna Marie, i. 11-7-1776 - p. 15-7-1777 - v. 30-7-1778.
VAN DE GUCHT, [oanne M. Elisabeth, i. 29-7-1773 - p. 23-8-1774 - v. 18-7-
1777.
VAN DE GUCHT, Maria Anria, i. 17-8-1780 - p. 21-8-1781.
VANDEN BEMDE, Elisabeth, i. 16-9-1718 - p. 26-9-1719 - v. 1-2-1721.
VANDEN BERGH, [canna Margarita, i. 16-4-1717 - p. 24-4-1718 - v. 28-8-17.19
- huurde in 1735 een huis dat behoorde tot de kerkgoederen van het Begijnhof.
VA DEN BORRE, Agnes, i. 17-4-1781 - p. 23-4-1782 - v. 4-6-1782.
VANDEN BOSSCHE, Isabella, i. 29-1-1716 - p. 7-2-1717 - v. 19-9-1718.
VANDE BRO(E)CK, Anna, i. 28-4-1745 - p. 4-5-1746 - v. 6-5-1746.
VA DEN BRO(E)CK, Joanna Maria, i. 23-9-1788 - p. 6-10-1789 - v. 16-6-1791.
VAN DEN BROECK, Anna Marie, i. 1-9-1791 - p. 4-9-1792 - overleden in het
noviciaatskonvent 9-9-1794.
VAN DEN BROECK, [canna, i. 12-6-1741 - p. 19-6-1742 - v. 21-6-1742.
VANDEN BROUCK, [osina, i. 13-8-1711 - p. 14-8-1712 - v. 8-11-1715 -' begra-
ven kort vóór 9-8-1737 (4).
VAN DEN BRUELE, Albertine [oanne, i. 19-8-1755 - p. 24-8-1756 - v. 8-2-1759
- huurde op 2-11-1766 een kamer in de Infirmerie (8) - novicemeesteres van
27-9-1775 tot 1-3-1777 - groot juffrouw in 1775-1797(12).
VAN DEN BRUELE, Philippine, i. 19-8-1755 - p. 24-8-1756 - v. 19-9-1758.
VANDEN BRULE, Isabella, i. 17-8-1758 - p. 21-8-1759 - v. 3-8-1761.
VANDEN DRIESSCHE, Marie Theresia, i. 8-5-1733 - p. 11-5-1734 - v. 13-4-1736
- wordt nog vermeld in 1740 (2).
V!\N DEN EYNDE, alias VAN DEN HENDE, Adella, i. 9-10-1873 - p. 13-10-
',874 - v. 26-11-1877 - «houderling gestelt (11)>> 1-5-1877 - novicemeestere van
19-3-1891 tot 4-11-1902 - grootjuffrouw in 1907-1914(12).
VA DEN HAUTE, Anna Theresià, i. 22-2-1781 - p. 23-4-1782 - v. 19-7-1782.
VA DEN HOUK, Ioanna Catharina, i. 16-1-1711 - p. 17-1-1712 - v. 24-1-1714.
VANDEN HOUWE, Elisabeth, i. 28-11-1714 - p. 1-12-1715 - v. 15-5-1719.
VAN DEN HOUWE, Ioanna, i. 13-9-1709 - p. 14-9-1710 - v. 27-8-1714.
VANDEN MEERSCHE, Petronelle, i. 29-4-1776 - p. 13-5-1777 - v. 19-10-1778
- verkreeg kort vóór haar professie op 10-4-1777 van haar vader Hendrik de
vereiste minimum jaarrente van 48 fl., bezet op een perceel land en bos te Mijl-
beke-Aalst (25) .
VANDE ME(E)RSCH alias VAN DER MEERSCHE, Maria, i. 20-10-1730 -
p, 23-10-1731 - v. 26-8-1732 - wordt nog vermeld in 1736(2).
VA DEN MERSSE (= MEERSCHE?), [oanna Maria, i. 24-9-1723.
VA DEN STEENE, Berbaerdine, i. 13-11-1775 - p. 19-11-1776 - v. 22-6-1779.
VAN DEN STIEENE (= STEENE) , Anne Marie, i. 6-11-1777 - p. 9-11-1778 -
v. 22-5-1780.
VANDER BIEST, [canna Catharina, i. 14-1-1757 - p. 17-1-1758 - v. 5-5-1760 -
overste van de Infirmerie in 1779 (26), groot juffrouw in 1797-1798 (12).
VAN DER BIEST, Maria [canna, i, 28-8-1857 - p. 31-8-1858 - v. 19-9-1861 -
novicemeesteres vanaf 12-5-1881 tot 3-3-1891.
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VAN DER BRACHT, Sophia, i. 25-6-1838 - p. 25-6-1839 - v. 6-9-1842.
VAN DER BRACHT, Ursula, i. 19-10-1843 - p. 21-10-1844 - v. 26-10-1846.
VANDER CRUISEN, Catharine, i. 28-8-1749 - p. 1-9-1750 - v. 15-9-1750.
VANDER GUCHT, Isabella, i. 24-1-1716 - p. 31-1-1717 - v. 9-9-1718 .- bezat
in 1756-1767 een lijfrente van 25 fl. jaarlijks ten laste van de Infirmeri'e(8).
VANDER GUCHT, Peteronelle, i. 15-11-1730 --, p. 20-11-1731 - v. 27-11-1733 -
was orgelblaaster in de kerk in 1735 (2).
VAN DER HAEGE ,Elisabeth, i. 29-8-1732 - p. 1-9-1733 - v. 2-6-1735 - bezat
in 1757-1768 een lijfrente van 50 fl. jaarlijks ten laste van de Infirmerie (8).
VA DER HAEGEN. Anna, i. 29-4-1762 - p. 3-5-1763 - v. 7-5-1764 - wordt
nog vermeld in 1784 (27) .
VANDER HAEGEN, Marie [canna, i. 11-7-1760 - p. 14-7-1761 - v. 3-8-1762.
VANDER HOEVEN, Eliesaberh, i. 24-9-1721 - p. 29-9-1722 - v. 3-10-1722.
VANDER HO(E)VEN, Ioanna Treese, i. 29-8-1727 - p. 29-8-1728 - v. 25-10-1728.
VANDER LINDEN, Francoise, i. 3-9-1707 - «weggegaen» 3-4-1708.
VANDER MAELE, Adriane Francoise, dochter van [udocus en Maria Theresia
Haeck, i. 29-4-1718 - p. 23-5-1719 - v. 28-5-1721 - overleden op 14-11-1752(28).
VAN DER MAEREN, Amelia, i. 7-9-1838 - p. 1-10-1839 - v. 30-12-1840.
VANDER MAEREN, Rosalia, geboren te Burst, i. 21-9-1820 - p. 25-9-1821 - v.
1-10-1821 - groot juffrouw in 1835(29) - verbleef in 1871 in het konvent van
Sint-Jozef.
VANDER MAEREN, zie ook VERMAEREN.
VANDERlVlEEREN, Maria, i. 21-11-1714 - p. 1-12-1715 - v. 25-4-1718.
VAN DER MEERSCHE, zie VANDEN MEERSCH.
VAN DER MEILEN, Geertridis (sic), i. 23-4-1778 - p. 27-4-1779 - v. 20-6·1780.
VANDER MOSEN (= MOESEN?), Aldegonde, i. 22-6-1724 - p. 3-7-1725 - v.
22-3-1726.
VANDER MOSEN (= MOESEN7), Maria, i. 2-10-1721 - p, 12-10-1722 .- v,
4-5-1723.
VANDER POORTEN, Anna, i. 6-4-1725 - p. 5-5-1726 - v. 15-12-1727 - over-
leed kort vóór 24-12-1756 (9).
VANDER POORTEN, [udoca, i. 30-6-1724 - p. 8-7-1725 - v. 22-12-1728.
VANDER SMESSEN alias VERSMISSEN, Isabelle, i. 5-12-1765 - p. 10-12-1766-
v. 7-6-1770 - vermeld in 1784 (27).
VANDER SMESSEN, Marie Piteronella, i. 30-11-1780 - p. 3-12-1781 - v . 26-11-
1784.
VA DER SNICK alias VANDER SNICKT, Marie, i. 4-8-1724 - p. 5-8-1725 .-
v. 31-5-1726 - novicemeesteres van 13-1-1745 tot 17-2-1755.
VAN DER STRAETEN, Maria [oanna Carolina, i. 18-10-1824 - p. 7-10-1825 -
v. 24-5-1827 - groot juffrouw in 1843-1855(12) - schonk op 26-9-1848 als over-
ste, samen met haar moeder T udoca-Koleta de Clercq een achttal kandelaars, een
wijwateremmer en een lezenaar (samen voor een bedrag van' 777 fr.) aan de Be-
gijnhofkerk(30) - ze overleed op 14-4-1S72 in de ouderdom van 75 jaar(28).
VANDER STRAETEN, Theresia, i. 23-1-1749 - p. 27-1-1750 - v. 13-11-1750.
VAN DER SYPT alias VANDER SEYPT(2), Anna [acoba, i. 10-9-1736 - p. 10-
q-1737 .- v . 12-9-1737.
VAN DE STEEN, Elisabeth, Ii. 2-10-1766 - p. 21-12-1767 - v. 13-11~1769.
VAN DOOERE . Thresia, i. 22-1-1772 - p. 23-6-1773 - v. 28-11-1774.
VAN DROOGENBRO(E)CK, [canna Marie, i. 7-11-1765 - p. 18-11-1766 - v. 3-
8-1768.
VAN DROOGENBROECK, Marie [udoca, i. 8-6-1846 - p. 22-6-1847.
VAN DROOGHENBRO(E)CK, Marie A., i. 11-1-1773 - p. 18-1-1774 - v . 11-5-
1775.
VAN DROOGHENBROECK, Anna Maria, i. 17-6-1788 - p. 1-7;1789 - v. 26-
11-1789.
VAN GERMEERSCH, Virginie, i. 16-10·1828 - p. 20-10-1829 - v. 11-9-1832
- novicemeesteres van 13·1-1843 -, overste van het Konvent van Calvarië (of
Groothuis) in 1846(31).
VAN GINDERDEURE(N), . Anna Marie, i. 3-1-1770 - p. 9-1-1771 - v . 9-10
1772.
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VAN GOETTEM, Anna Marie, i. 14-9-1815 - p. 24-9-1816 - v. 24-10-181"6.
VAN HANDENHOVE, Liontina, i. 12-2-1920 - p. 6-4-1921 - v. 28-10-1921".
VAN HAUTE, Virginia, i. 12-4-J869 - p. 17-5-1870 ~ v. 22-10-1874 - «houder-
ling ges telt (11)" 15-10-1872.
VAN HAUWERMEEREN, Feliesitas, i. 13-10-1825 - p. 17-10-1827 (bedoeld is
waarschijnlijk 1826) - v. 27-4-1827.
VAN HAUWERMEEREN alias VAN HAUWERMEIREN, Marie Anna, i. 30-1-
1770 - p. 5-2-1771- v. 13-5-1773 - novicemeesteres van 22-7-1789 tot 19-11-1812.
VAN HAUWERMEEREN alias VAN HAUWERMEIREN, PetronelIa, i. 9-8-1805
- p. 12-8-J806 «ende haer noviciaet gedaen bij Judoca Vera ende daer weder
gaen woonen naer haer profes» ~ novicemeesteres van 29-8-1827 tot 22-11-1831.
VAN HAUWERMEIREN, zie ook VAN HOUWERMEIREN.
VAN HAUWERME(E)R(EN), Marie Peeternelle, i. 30-1-1738 - p. 3-2-1739 -
v. 26-8-1748.
VAN HEGHE, Marie Anna, i. 4-10-1764 - p_ 8-10-1765 - v. 30-9-1766.
VAN HEIREWEGHE alias VAN HERREWEGHE, Marie Livine, i. 18-7-1776 -
p. 22-7-1777 - v. J3-4-1779 - novicemeesteres van 20-11-1812 tot 20-7-1821.
VAN HERREWEGHE, [osepha, i. 29-1-1788 - p. 7-2-1789 - v. 2-6-1791.
VAN HOUTEM, Peetronella, i. 16-10-1782 - p. 12-10-1784 - v. 24-10-1786.
VAN HOUW, Catrina, i. 12-6-1722'- p. 20-6-1723 - v. 19-6-1724.
VAN HOUWERMEIREN, Fransisca, i. 12-11-1819 - p. 14-11-1820 - v. 20-11-
1820_
VAN HOUWERMEIREN, Sofia, i. 15-4-1823 - p. 1-6-1824 - v. 14-2-1825.
VAN HUMPE (= IMPE) , Joanna Marie, i. 10-2-1768 - «is door gegaen 4-9-1768».
VAN lMPE, Ioanna, i. 7-5-1744 - p. 10-5-1745 - v. 10-5-1745.
VAN IMPE, .zie ook VAN HUMPE.
VAN INGELGEM, Peetronella, i. 10-9-1789 - p. 21-9-1790 - v. 30-10-1792.
VAN KEER, Anna Maria, i, 15-9-1730- p. 25-9-1731 - v. 26-11-1731".
VAN LANDUYT, Elisabet, i. 5-9-1748 - P, 9-9-1749 - v. 17-1-1754 - was por-
tierster in 1756-1758 en deed in 1764-1767 dienst in de Infirmerie (8) .
VAN LANGEN(H)OVE, Marie Francoose, i. 20-1-1722 - p. 20-1-1723 - v. 15-
9-1724 -,overleed kort vóór 18-10-1736(4).
VANLEZ, Blondina, i. 3-7-1865 - p. 10-7-1866 - v. 19-10-1871.
VAN LINTHAUT. Addriana. i. 3-7-1750 - P. 6-7-1751 - v. 8-11-J752.
VAN LONDERSEIL, Anna Marie, i. 29-12-1820 - p. 15-1-J822 - v. 7-J-1822.
VAN MESPELGEM, Octavia, i.'15-10-1888 - p. 22-10-1889 - overleed in het
noviciaatshuis 26-1-1892.
VAN MIEGEM, Bernaerdiena, i. 28-10-J790 - p. 8-11'-1791 - v. 2-12-1793.
VAN MIEGEM, Theresia, i. 3-2-1792 - p. 14-5-1793 - v. 2-12-1793.
VAN MIELDERS alias MULDERS of VAN MULDER, Anna Catharina, i. 24-4-
J777 - v. 25-6-1778 - wordt nog vermeld in 1784(27).
VAN MOETER, Catharina. i.'26-4-1726 - p. 27-4-1727 - v. 15-3-1729.
VAN MULDERS, zie VAN 'MfELDERS_
VAN NlEVENHOVE r= NIEUWENHOVE), [canna Chatarina(sic) , i. 12-1-
1830 - p. 18:1-1831 - v. 21-8-1832,
VAN NIVENHOVEN (=NIEUWENHOVE), A. Marie, i. 3-1-1754 - p. 8-1-1755
- v. 3-1-1758 kwam op 10-12-1764 op een kamer wonen in de Infirmerie en
verhuisde er op 31-10-1766(8).
VAN NUFFEL, Catharina, i. 18-7-1714 - p. 21-7-1715 - v. 9-6-1717 - overleed
kort vóór 28-3-1737 (4) .
VAN NUFFEL, Marie Petronilla, i. 15-10-1761 - p. 19-10-1762 - v. 16-10-1765
- verkreeg op 29-11-1796 in ruil voor een rente, welke ze' bezat ten Jaste van het
Begijnhof. van de grootjuffrouw een andere rente ten bedrage van 320 ft (16).
VAN ONGEVALLE, Marie Livine, i. 1--12-1768 - p, 5-12-1769 - v. 3-9-1771.
VAN ONSEM, Anna Marie, i. 10-4-1760 - p. 14-4-1761 - v. 18-6-1762.
VAN OP DEN BOSCH, Anna Marie, i. 21-2-1865 «en in haer novitiaet van de
oversten weggezonden den» 16-3-1866. .
VAN OUDENHOVE, Albertine, i. 20-1-1840 - p. 25-5-1841 - v. 13-12-1841.
VAN OUDENHOVE, Felleitas. i. 30-9-1844 - p. 30-9-1845 - v. 19-2-1846.
VAN SCHUYLENBORCHT alias VAN SCHUYLENBERGH, [canna, i. 7-11-1737
- p. 19-11-1738 - overste van de Infirmerie in 1767(20).
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VAN SINAEY, [canna Marie, i. 11-7-1722 - p. 11-7-1723.
VAN TRICHT, Anna Maria, i. 18-9-1788 - p. 22-9-1789 -,'V. 7-7-179l.
VAN VARENBERGH, Barbara, i. 18-9-1766 - p. 14-12-1767 - v. 12-9-1769.
VAN WAYENBERGS (= :WAEYE BERGS), [canna, i. 14-5-1723 - p. 14-5-
1724 - V. 26-3-1725.
VAN WESEMAEL, Constance, i. 10-5-1916 - p. 22-5-1917 - overleed in 1954
als het laatste begijntje van het Aalsters Begijnhof (14).
VAN WIJ E DAEL, Bernardina, i. 2-6-1763 - p. 10-6-1764 - V. 22-4-1767.
VERA, Marie [osina, i. 6-12-1764 -p. 10-12-1765 - V. 13-5-1768 - bezat in
1767-1768 een lijfrente van 24 fl. jaarlijks ten laste van de Infirmerie (8) .
VERBRIGGHE alias VERBRUGGEN, Barnera Fransose, i. 1-9-1724 - p. 4-9-1725 -,
v. 14-12-1725 - overste van de Infirmerie in 1741(20).
VERBRIGHEN alias VERBRUGGHEN, Ioanna, i. 5.9-1774 - p. 12-9-1775 - V.
24-2-1777 - schonk op 19-9-1795 de grote remonstrans, werk van Hendrik-Frans
Willick, aan de kerk(32).
VERBRUGGE ,Angeline, i. 1-9-1719 - p. 3-9-1720 - V. 2-9-1723.
VERBRUGGEN, Anne Marie, i. 31-1-1721 - p. 3-2-1722 - V. 2-9-1723.
VERBRUGGEN, Iesabelle, i. 28-8-1722 - p. 31-8-1724 - V. 2-9-1723 - kerkmees-
steres in 1741 (15) - groot juffrouw in 1743-1758 (12).
VERBRUGGHEN, Marie Theresia, i. 20·10·1834 - p. 20·10·1835 - v . 2·7-1839.
VERCAUTER, Marie [canna, i. 6·10·1716 - p. 17·10·1717 - 26-10-1719 - be-
zat in 1757-1768 een lijfrente van 17 fl. jaarlijks ten laste van de Infirmerie (8) .
VEREERTBRUGGHEN, Catharina, i. 29-7-1734 - p. 30-8-1735 - V. 30-10-174l.
VERHAEGHEN, Catharina ,i. 12-9-17ï1 - p. 6-10-1772 - V. 1-9-1774.
VERHEYDE ,Anna Maria, i, 24-8-1781 - p. 27-8-1782,- v. 6-6-1786.
VERJA S, Peeternelle, i. 4-7-1721 - p. 4-7-1722, ~ v. 28-4-1723.
VERLYSEN, Catharina, i. 13-11-1755 - p. 16·11·1756 - v. 18-1-1759.
VERLYSEN, Marie Eliesabeth, i. 21-4-1740 - p. 26-4·1741 - v. 25-6-1744.
VERMAEREN alias VAN DER MAEREN, Victoria, i. 5-10-1825'- p. 10-10-1826
- groot juffrouw alias VAN DER MAEREN, Victoria, i. 5-10-1825 - p. 10-10-1826
soonlijk fortuin voor de bouw van de kapel van [canna Dedemaecker(33).
VERSNICK, [osina, 1'. 6·7-1731 - p. 28-7-1732 - V. 14-7-1733.
VERSPECHT, Anna Marie, i. 9-7-1772: ---< p. 13-7-1773 - V. 15-7-1773.
VERSPECHT, Marie, i. 26-1-1722 - p. 31-1·1723 - V. 22-9·1723.
VERVA(E) CK, Adriana, dochter van, Frans en Isabella de Bie, i. 11-6-1779 - p.
13-6-1780 - v. 19-11-1782 - kort vóór haar intrede, op 10·6·1780, schonken haar
ouders haar de vereiste lijfrente van )48 Il. jaarlijks (34).
VEYS, Sophia, i. 19-4·1899 - p. 19-6-1900 - v. 23-1-1901.
VONCK, Anne Marie, dochter van [oannes-Baptist en Elisabeth Roggé van Aalst,
i. 13·11-1777 - p. 17-11-1778 - V. 9-5-1780 - kort vóór haar professie, op 27-10-
1778. schonken haar ouders haar de vereiste lijfrente van 48 fl. jaarlijks. Haar
broer Franciscus Iosephus was in 1774 theologant aan het Seminarie van het
Aartsbisdom te Mechelen (35) .
WAGHER ER (= WAGHE EER?), Adriane Philippine, i. 1-10-1716 - p. 10-
10-1717 - v. 5-9-1720.
WANBACK (=WAMBACQ), [canna, i. 10-4-1806 - p. 28-4-1807 - v, 19-4-1808.
WELLEKENS, Marie Theresia, i. 25·9·1826.
WIJNEDAEL (=WIJNENDAEL?), [oanne The(re)sia, i. 5-9-1769 - p. 11-9-1770
- V. 9-9-1771.
WILLEMS, Ioanne, 15-10·1737 - p. 21-10-1738 - V. 30·6-1741.
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r
Naamlijst van de Begijntjes
van het Aalsters Begijnhof
(7 november 1720-30 januari J 721) (36).

ARD IJS, Peeternelle (37)
BA(E)TSELIER Elisabet (37)
BE(E)CKMA S,. [osina (37)
BERCKMANS, Catharina
BOON, [osina
BOUS(S)ELET, (Maria) Catharina, dochter van Guilliam, kocht op 25-1-1725 een
lijfrente van 48 Il. jaarlijks van de Infirmerie voor een kapitaal van 500 fl. (15).
BOUS (S) ELET, Fransose, zuster van Catharina. Dit begijntje geraakte op een dag
op het slechte pad ... en aan de drank. Regelmatig liep ze de herbergen van de stad
af en werd zelfs stomdronken op de stadsvesten gevonden. Nog een andere keer
was ze haar roes aan het uitslapen te midden van de Pontstraat en werd dan
door twee Jezuïeten naar het Hof teruggebracht. Ondanks herhaalde vermaningen
bleef ze drinken en was nog, twee of driemaal 's nachts buiten de stadspoorten
blijven liggen. Ook schaamde ze zich niet de huizen en kloosters in de stad af te
lopen om er de kost te vragen. Zelfs in de kerk gedroeg ze zich onwaardig, ging
met haar rug naar het altaar toe staan, trok allerlei grimassen op het volk en
stoorde zich niet om bij de mannen in de kerk te gaan zi'üen. Ook in .haar huisje
vormde ze nog gevaar voor de gemeenschap omdat ze - wanneer ze dronken
thuis kwam - zo onvoorzichtig omsprong met de lamp en de «vierketel» (welke
in bed werd gelegd) dat men voor brand vreesde. Bij dekreet van aartsbisschop van
Mechelen van 13 maart 1726 gaf de kardinaal dan ook toelating aan de overste om
begijntje Bousselet «te rnoghcn vast setten in eene betaemelyke plaetse ende de
elve aldaer te doen bewaeren tot dat wij anders sullen. gheordonneerd hebben.
(39) .
BRECKMA S, Ioanna
CALLEBAUT, Christina (37)
CALLEBAUT, Elisabeth
CALLEBAUT, [canna Iosina (37)
CALLEBAUT, Judoca
CALLEBAUT, Maria
CALLEBAUT, Maria (37).
COBBAUT, Susanna
COPPE S, Maria, huurde 111 1702-1709 een kamer in de Infirmerie Iaû)
DA E S, Maria
DE BLICK, Anna Marie(37)
DE BOlS (DU BOlS), Norbertina (37)
DE CRAKER, Anna Maria
DE CRAKER, Maria Carolina, overleed kort vóór 10-11-1737 (4)
DE DIJN, Livina(37)
DE HASE, Adrian Ça)
DE BASE, [osina, overleed kort vóór 7-8-1736(4)
DE 'HERT, Catharina
DE PAPE, Catharina, dochter van Philips, meesteres van het Konvent van Cal-
varië in 1712-1721 (41)
DE pao (R) TER (E), Francoise, grootjuffrouw vanaf 1711 (12) overleed vóór
14-10-1723(21)
DE SCHU(U)TTER, Catharina, overste van de Infirmerie in 1702-1711, groot-
juffrouw in 1712-1729(42)
DE SWAEF, Ioanna, kort vóór 17-3-1736 begraven(4)
DE SW AEF, iMarianna
DE VRI OT, Martina
DE WA DEL, Catharina
FIRENS, Susanna (37)
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GELDTHOF, Catharina
HARDIJNS (HERDEYNS) [canna M. (37)
HAUW (VAN DEN HOUW), Elisabet(37)
HAUW(E), Maria(37)
HELLINCK, Made (37) .
HELSENS, Anna
HOFGHESANGH, Anna
HOFMANS, Antonia (37)
1-l0FMANS, Barbara (37)
HOFMAN (S), [canna (37)
HOFMANS, Josina(37)
HYVAERT, Clara
JANSSEN(S), Jaquelina(37)
JANSSENS, Barbara (37)
KI (E) CKENS, Maria (37)
LE CORBEGEE (LE CORBISIER), Anna, (37)
LE CORBEGEE, Terese(37)
LEVESQUE, Philippina
LUYCKX, Anna Catharina, begraven kort vóór 7·12-1735(4)
MERDT (MEERT), Anna Maria, zuster van Isabella, kochten samen ca. 1702-
1709 het huis van wijlen begijn Anna Remeus voor, 280 fl. (43)
MERDT, IsabelIa, zuster van Anna Maria
MICHIELS, [oanna
MOENS, Adrian (a)
MOENS, Anna
MOENS, Catharina (37)
MOENS, Catharina (37)
MOENS, Ioanna (37)
MOENS, [osina
MOENS, Josina(37)
MOENS, PeetrenelIe
MOENS, Terese
MYES, Marie ,
OST, Catharina
PAIÜDAENS, Joanna(37)
PARIDAENS, Maria (37)
PARIDA(E)NS, Anna(37)
PIR(R)ON, Aldegonde(37)
PISSENS (PIRSENS), [canna (37)
ROELANT, Maria (37)
SCHEPENS, IsabeIIa
SCHEPENS, Iosina
SP ANHOVE, Anna
SPEECHAERT (= SPEECKAERT), Elisabet (Catharina) , dochter van GilIis, ver-
bleef op 30-6-1724 reeds meer dan dertig jaar in de Infirmerie (20)
STEVENS, Catharina (37)
T ACK, Christina
TACK, Peeternell (e) , kocht ca. 1702-1709 het huis van Anna M. Cortes, eigen-
dom van de Infirmerie, Voor 408 fl. (40)
':'ERLlNDEN, B., vermeld in 1726 (44)
T' KINT, [oanna
T'KINT, Geertrude, overste van de Infirmerie in 1732-1737 (20)
T' KINT, [canna Iosina, novicemeesteres(37)
TOREMANS, Anna Catharina, kort vóór 23-1-1736 begraven(4)
VAEL. Elisabeth (37)
VAN BENEDEN, Emerentiana, kocht ca. 1702-1709 een huis toebehorend aan de
Infirmerie voor 48 fl. (43), kort vóór 26-1-1736 begraven (4)
VAN BOVEN, Barbara, bouwde' in 1664-1667 en huisje in het Begijnhof(45)
VAN CORBENDE, Catharina
VAN COUTER, Maria J.
VAN DAMME, Catharina
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VAN DAMME, J oanna, kort vóór 13-6-1736 begraven (4)
VAN DAMME, Maria
VAN DE (N) BROUCK, [osina (37)
VAN DE MAEL, Adriana(37)
VAN DEN BENDE (BEMOE) , Elisabeth (37)
VAN DEN BERGHE, Joanna(37)
VAN DEN BOSSCHE, Isabella (37)
VANDEN BOSSCHE, [canna M., overste van de Infirmerie In 1725-1736 (46),
overleed kort vóór 26-1>-1738(2)
VAN DEN BROUCK, Catharina
VAN DEN BROUCK, Elisabeth, meesteres van het Konvent van Calvarië 111
1726 (21)
VANDER BIEST, Livina, deed in 1705-1709 dienst in de Infirmerie(47)
VANDER GEYLEN, Maria Iosina, schonk bij haar professie in 1661 60 fJ. voor
een schilderij van het hoogaltaar (48)
VAN DER GUCHT, Isabella(37)
VANDER HOVEN, Elisabeth
VAN DER POORTEN, [osina, «costersse» (kosteres), kort vóór 26-8-1738 be-
graven (4)
VAN DE VELDE, Marianna
VAN HAUW (VANDEN HOUWE), [oanne (37)
VAN HOOGHERSTRATEN, Carolina
VAN NUFFEL, Catharina (37)
VAN RAFFELGHEM, Catharina, kocht ca. 1702-1709 het huis van haar tante
[canna Christin a van Wasbergh voor 200 ft (43), begraven kort vóór 15-1-1738 (4)
VERBRUGHEN, Angelina(37)
VERJ AUWEN (bedoeld is waarschijnlijk VERCAUTER), Joanna (37)
VERMEREN, [aquelina, huurde ca. 1702-1709 een kamer in de Infirmerie voor
6 fi. jaarlijks (49)
VERMEREN alias VANDER MEEREN, ,Maria(37)
VERSPECHT, Regina
WAGI-IENER, Adriana, (37)

NOTEN:
Lijst van de Aalsterse Begijntjes 1706-19'20(1).
Naamlijst van de Begijntjes van het Aalsters Begijnhof
(7 november 1720-30 januari 1721) (36).

(1) We hebben ook de schrijfwijze van de voornamen behouden zoals deze in
het register voorkomen. Dit verklaart .de soms beduidende misvormingen
en eigenaardige vormen.
Lijst van de gebruikte afkortingen : i. (intrede); p. (professie); v. (vertrek
of verhuizing uit het konvent).

(2) R.A.G., Archief van hel Begiinhoi cvan Aalst, nr. 26.
(3) Deze vermelding werd later geschrapt.
(4) Dit kan men afleiden uit het feit dat op die dag de onkosten voor de «be-

graefplaetsen» werden betaald. Cfr. R.A.G., Archief van het Begijnhof van
Aalst, nr 26.

(5) P. VAN NUFFEL, De geschiedenis van het Begijnhof van Sint-Katharina
op den Zavel te Aalst, Aalst, 1916, p. 23.

(6) I.O., o.c., p. 98.
(7); S.A.A., nr 1661, f. 18-19.
(8) R.A.G., Archief van' het Begijnhof van Aalst, nr,11.
(9) R,A.G" Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 11. Dit kan men afleiden

uit de vermelding van ontvangst van het «beste, bedde» dat uit de nalaten-
schap van elk begijntje aan de Infirmerie moest betaald worden, naast de
«besten ommedoeck» voor de pastoor. Cfr. P. VAN NUFFEL, o.c., p. 67,
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(l0) S.A.A., nr. 2120; R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 14 en
P. VAl NUFFEL, o.c., p. 27 en 98.

(11) De betekenis van deze kwalifikatie is ons onbekend. Ze wordt pas vanaf
1828 vermeld en werd aan een aantal begijntjes gsgeven na 1 à 7 jaar profes-
sie. Waarschijnlijk verkregen alleen begijntjes, die een bepaalde leeftijd
hadden bereikt en nog in het konvent verbleven, deze titel (als seniores).

([2) P. VA NUFFEL, o. C." p. 98.
(13) Aalst, Stadhuis, Dienst van de Burgerlijke Stand.
(14) F. COURTEAUX, Dit was het Begijnhof van St=Katharina op de Zavel te'

Aalst, Aalst, 1962, p. 28.' .
(15) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 14.
(16) S.A.A., nr. 2116.
(i 7) R.A.G., Archief vans hel Begijnhof van Aalst, nr 13.
(18) P. VA NUFFEL, O.C.,p. 99.
(19) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, 11r. 12 en P. VA NUFFEL,
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(20) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 12.
(21) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 13.
(22) P. VAN NUFFEL, o.c., p. 74.
(23) S.A.A., nr. 1661, f. 33vo-34.
(24) P. VAN NUFFEL, o.c., p. 72-74.
(25) S.A.A., nr. 1661, f. 19vo-20.
(26) S.A.A., nr. 2118.
(27) P. VA NUFFEL, o.c., p. 73.
(28) ID., o.c., p. 75.
(29) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst, dl. III,

Gent, 1875, p. 420.
(30) P. VAN NUFFEL, o.c., p. 46.
(31) lD., o.c., p. 99.
(32) l.D., o.c., p. 45.
(33) P. VA I UFFEL, o.c., p. 83.
(34) S.A.A., nr. 1661, f. 26vo-27.
(35) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 13; S.A.A., nr. 1661, f. 13

en 231'0 en vo.
(36) Zie de lijst van de Aalsterse begijntjes in 1720-1721.
(37) Zie de voorgaande alfabetische lijst.
(38) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 14.
(39) Archief Aartsbisdam Mechelen, Mechliniensia, register nr. 45. f. 96vo-97vo en

C. VA DE WIEL, Beaiinhoven in het aartsbisdom Mechelen, - Ons Gees-
telijk Erf, jg. XLIV, 1970, p. 156-157.

(40) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 8..
(41) P. VAN UFFEL, o.c., p. 13.
(42) R.A.G., Archief van het Begitnho] van Aalst, nrs. 8. 12. 14 en 24.
(43) R.A.G .. Archief van het Bef!.ijnhof van Aalst, nr. 8, f. 12.
(44) P VAN NUFFEL, o.c., p. 8.
(45) E. SOENS, Cartularium en renteboek van het Begijnhof Ste Katharlna OIJ

den Zavel, - Annalen van den Oudheidkundigen lering van de stad en het
voormalig Land van Aelst, jg. VIJl, 1912, p. 11.

(46) R.A.G., Archief van het Begijnhof van Aalst, nr. 8. f. 134 en ms. 12 en 14.
(47) R.A.G .. Archiel van het Beaiinho] van Aalst, nr. 8, f. 20vo.
I'R) P. VAN NUFFEL, o.c., p. 56.
(49) R.A.G., Archief van hel Begijnhof van Aalst, nr. 8, f. 11.

Hekelgem, 20 februari 1973 ERP( HOlJTMAN
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Persoonsnamen en toponiemen
uit het rentenboek anno 1494

van de Kartuize Sint-Martens-Bos
te Sint-Martens-Lierde

D~ historicus, de naamkundige, de genealoog en de toponymist ont-
dekken in de rentenboeken doorgaans een waardevolle bron van ge-
gevens, waaruit voornoemde veel studiemateriaal bijeenbrengen.

We hebben het rentenboek, anno 1494, van de kartuize St.-Maartens-
Bos te Sint-Martens-Lierde (1) bewerkt en in deze bijdrage vastge-
legd, in die zin, dat de belangstellenden voor geschiedenis, onomas-
tiek, genealogie en toponymie er kunnen door gediend worden. Onze
werkwijze is de volgende geweest: steden en dorpen waar de renten
werden geïnd hebben we alfabetisch geklasseerd, alsmede ook de
namen van de renteplichtigen en de namen van andere perso-
nen, zoals eignaars. raast de naam van de renteplichtigen
vermelden W~ het bedrag der renten die moet betaald wor-
den, met de vermelding van het onroerend goed waarop de
renten waren bezet; meteen ook de lokalisatie van het onroerend
goed, anders gezegd: met de daarbij horende toponiemen. In totaal
geeft het renteboek 531 persoonsnamen, waarvan 513 met de volledige
naam (naam en voornaam). Persoonsnamen en toponiemen staan in
het origineel.

De kartuize bezat renten in de steden Aalst, Geraardsbergen, Lessen
en Oudenaarde en in vele dorpen in Zuid-Oostvlaanderen : Deftinge,
Erwetegem, Everbeek, Goeferdinge, Grotenberge, Michelbeke, Moer-
beke (Gb), Nederboelare, Nederbrakel, Onkerzele, Opbrakel, Ophas-
selt, Outer, Overboelare. Schendelbeke, SLMaria-Horebeke, St.-Ma-
ria.Latem, St.-M.-Lierde, St-Martens-Lierde, Steenhuize, Strijpen,
Zarlardinge, Zegelsem en Zottegem. We weten dat de kartuizers S0111-

mige renten afkochten, maar veruit de grootste meerderheid van de
renten danken ze aan de vrijgevigheid van de toenmalige bevolking.
Op het platte land waren de renten bezet op gronden, soms met bij-
horende gebouwen zoals kleine hoeven en huizen; in de steden ech-
ter bijna uitsluitend op huizen. Zo is dat sterk opvallend in de stad
Geraardsbergen. Die grote reeks renteninning te Oeraardsbergen op
huizen dankte de kartuize ontegensprekelijk aan een tussenkomst van
Jan Gheylinck, haar stichter. In 1330 strafte Lodewijk van evers,
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graaf van Vlaanderen, de stad om haar opstandigheid. Hij konfiskeer-
de de renten der gilden. In hetzelfde jaar 13'30, in november, maakte
het stadsmagistraat van Geraardsbergen deze gekonfiskeerde renten
over aan de kartuize St.-Maartens-Bos. (2) Jan Oheylincj, behoorde
tot de elite van de stad en was tevens raadgever van 'de graaf van

.Vlaanderen, Hij zal wel voor zijn kartuias gezorgd hebben.

Volgens deze rentenboek anno 1494 beliep de som der te innen ren-
ten te. Geraardsbergen 48 ponden 3 s. met kerstavond en 48 ponden
3 s. met het feest van Sint-Jans-Baptist. Van die renten te Geraards-
bergen heeft de kartuize niet veel genoten, althans niet vóór 1494.
Oorlogen en plunderingen van de stad waren daar oorzaak van. (3)

(1) RIJKSARCHIEF RON'3E
Fonds Kartuizers Sint-Martens-Lierde. Nr. 29.
-Dit naervolghende zijn de renten vanden Saertreusen ten bossche alzo
zij stonden int jaer xiiiic ende xiiii.

(2) RIJKSARCHIEF RONSE.
Fonds Kartuizers Sirrt-Martens-Liet-de. Charters. Verkoop de Portemont
nr. 2749. Origineel perkament. November 1330.
Zie nog over de renten te Geraardsbergen het charter zonder datering,
getiteld: «Dese rolle maect alleen mencioen vanden gulden van ghe,
routsberghe ende niet van ghecreghenen renten».

GAUBLOl\lIMEValère
De kartuize Sint-Maartens-Bos te Smt-Martens-Lierde en de ontbonden
gilden van Geraardsbergen in 1330.
Het Land van Aalst. jaargang XIV, 1962, nr. 4, blz. 165-177.

(~) «Ende es te wetene dat mids den oorloghen die nu bestreden zijn int jaer
Lxxxij ende Lxxxvlij de voornomde stad gheheel es verbarrent gheweest
zo datter lettel huusen zijn bliven staende maer ter tijd van nu eenighe
werden ghemaect daer men mede ghecomposeert heeft ende de rente
ghemindert bij oorlove van onsen heuversten. Ende es te wet ene dat dit
papier benamt alle de rentier's als zij ghegolden hebben maer die nu ter
tijd nit en ghelden daer staet en ghescreven die mach men al te met
uutgheven als ze iemand begheerd-. .
Inleiding op de rentenreeks te Geraardsbergen, rentenboek anno 1494.
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doir gheerd
ghiselins
jan scoots huus ende
erve

- goossin vijncke

'\Villcm de muele-
neere

- jan droesbeke

pieter droesbeke

- jan groeneputte

- manghelm tran-
waerts hoirs erve

- doir gillis vanden
damme
doir piet ars vanden
vivere

- gillis vander mijns-
brugghe erve

- jan vander poorten

- boudins wolf stede

jan bogaerds erve
- jan cleymaets stede

pieter cleymaets
hoirs erve
jacob coolbrants
erve

- cool de screvele

. goorlc de screvele
- doir gillis van

brakele

AALST "AELST"

- Betalen 6 s. rente, bezet op een huis «Int dender-
straetkin» gelegen.
Palen aan het' voornoemd huis in het Denderstraat-
je.
'Vijlen eigenaar van bet voornoemd huis.

DEFTINGE "DEFTINGHEN"

- Betaalt 48 s. rente, bezet op een bunder land, in drie
stukken, «up de planckecoutre». Nog bezet op een
dagwand en half neven '«tgoed van boesbrouc», Nog
bezet op een half dagwand «ant straetkin vanden
audenaerdschen weghe».
Betaalt 5 s. 6 den. rente, bezet op drie dagwand
land met twee woonsten erop, gelegen aan «den
Idriessche» aan bet straatje ad;l~ ter lindecoutre
gaet».
Betaalt 5 s. 6 den. rente, bezet op de voornoemde
drie dagwand land.
Beatalt 32 s. rente, bezet op een dagwand en 42 roe-
den land, gelegen «ter planken", westwaarts palend
aan de weg die loopt «vander- wuwen te gheerds-
bergtie waert» en zuidwaarts aan de weg die loopt
«te broesbrouc waert».

- Ligt op de Plankkouter.

- Betalen 3 s. rente, bezet op 60 roeden land" up de
waestrebbe coutre» gelegen.
Betalen 4 s. 4 den. rente, bezet op twee behuisde
steden «deen [eghen dandre overe gheleghen te vi-
vere anden poordschen wech die van oudenaerde
te gneerdsberghe waert loopt".
Ligt op de Plankkouter «ant straetkin vanden au-
denaerdschen weghe»,

- Betaalt 8 s. 8 den. rente, bezet op hetzelfde goed als
van hogervermelde erfgenamen van preter- vanden
vivere.
Ligt op de Plankkouter «ant straetkln vanden au-
denaerdschen weghe»,

ERWETEGEM «ERWETEGHEM»

- Ligt «te cleymaet»,
- Ligt «te cleymaet».

- Ligt «te cleymaet»,

- Ligt «up de muelen heyde».
- Betaalt 5 s. 4 den. rente, bezet op een half bunder

land «up de muelen heyde ande stichele». Nog bezet
upde voorserevene muelenheyde ande mnelenhey-
destrate».

- Betaalt 5 s. 4 den. rente, bezet op zelfde goed.

Betaalt 5 s. 4 den. rente, bezet op voorgaande goed.
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r-
I jan van breeht

· thomaes vanden
kerchove

· piet er vander
streect
willem van der
stroeet

jans land van
zaffele

· gillis cubbers land
· jan de tant

- arend dooreman

- arend rnaroot

- ~iUis spittaels
meester phtlips
wieland

. pieter bellekin

jan dierebroors
- symoens dierbroots

huus
gillis de marteleeren
f. gillis
adrtaen der moyen
kindren erve

- gillis sceemakers
hoir's erve
adrtaens van der
muelne huus

- coolaerts oosters
huus

- don- pieters vander
- quaetpoort
- dat mergrieten

zeewollts was
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- Betaalt 17 s, 6 den. rente, bezet op voorgaande goed.

- Betaalt 7 s, 3 den. rente, bezet op voorgaande goed.

. Betaalt 7 s. 3 den. rente, bezet op voorgaande goed.
Betaalt 36 s. ? rente, bezet op een stede «te cley-
maet •.
Nog bezet op een half bunder en half dagwand land
«up tveldekin te cleymaet». Nog bezet op een half
dagwand meers gelegen naast het voorgaande.

- Ligt op de «muelenheyde ande muelenheydestrate»,

EVERBEEK «EVERSBEKE»

• Ligt «up den kallant ten berghe».
Betaalt 5 s. rente, bezet op een stede een dagwand
groot «tusschon twee straten daer tcapelleken up
plach te stane-.
Betaalt, 8 s. rente, bezet op een bunder en een dag-
wand land «up de sarteeleoutre int gheseeed van
Vlaendren ende van hen ega uwen anden manpat die
te gheerdsbergho waert gaet».

· Betaalt 5 s. rente, bezet op een half bunder land
«up den kalJant ten berghe» gelegen.

- Betaalt 2 s. rente, bezet op het voorgaande land.
- Betaalt 12 s. rente, bezet op hetzelfde goed als

arend rnaroot.

GERAARDSBERGEN «GHEERDSBERGHE»
Buiten de Boelarepoort
«buter boelarepoorte»

- Betaalt 3 s. 6 den. rente, bezet op een hofstede met
stukje meers een half bunder groot,

· '\Toont buiten de Boelarepoort.

- Woont buiten de Boelarepoort.
Betaalt 6 den. rente, bezet op een huis «up den
houc van sbr-un en straetktne»,

Ligt buiten de Boelarepoort.

Ligt buiten de Boelarepoort.

- Staat buiten de Boelarepoort.

Borres traa tje
«tborrestraetkin»

- Staat in het Bor:restraatje.
Betalen 8 s. rente, bezet op een huis in het Bot-re-
straatje.

• 'Vijlen eigenares van hogervernoemd huis.



· fnit gillis artuers
· gillis de norre

gauwein de wanne-
makere

· jan meehelaerts
huus
jan reghewaerds
huns
merg:riete reghe-
waerds

· heinric scullins

fuit pieter smouts

meester gheerd uten
dale

· arends uter poorten
huus

· der hoyrien huus
jonchej- jans van
vile
jan van wassenhove
huus

· fuit gillis van
eslbrouc

der horien van gode-
vaert mylot
willem vander
cammen

• gheerds capellaens
IlIllIS ende erve

• heim-ie coppens
huus ende erve
jans sterken huus

• sanders vander
fonteyne

• clais vander quaet-
poort hnus ende erve

· doir symoens van
laerbeke

Brugstraat
«de brughstrate»

· \Vijlen eigenaar van een huis in de Brugstraat.
Betaalt 18 s. rente, bezet op een huis «tusschen
tween brugghen aldernaast den eIeenen brugskine».
Betaalt 24 s. rente, bezet op een huis en erve tus-
sen «der ouder brugghen ende den houcke vander
scoolstraten» .

Staat in de Brugstraat.

· Staat in de Brugstraat.
Betaalt 2 s. rente, bezet op een huis in de Brug.
straat.

· Betaalt 15 s. rente, bezet Ol~een huis en erve gele.
gen tussen «twee brugghen aldernaest der ouder
br'ugghen».

· \Vijlen eigenaar van een huis «tusschen tween brug.
ghen aldernaest den cleenen brugskine».

· Is dezelfde als gheerd van dale, zie verder Oude
Paardemarkt.

Staat in de Brugstraat.

Staat in de Brugstraat.

Staat in de Brugstraat.

Denderstraat
«de denderstrate»

\Vijlen eigenaar van een huis en e.rve «bijder me-
werbrugghen jeghen de [scoolstrate bikans overe
naest den straetldne gheheeten den zac-.

- Zijn eigenaars van een kleine erve gelegen recht.
over «den straetkine gheheeten den zac»,

. Betaalt 15 s. rente, bezet op het huis van hogerver-
melde gillis van eslbrouc.

Dutsstraat
«de dudstrate»

- Staat in de Dutsstraat.

Staat in de Dutsstraat.
Staat in de Dutsstraat.

. Betaalt 16 s. rente, bezet op
onmiddelijke nabijheid van
gasthuuse»,

een huis en erve in de
«de capelle vanden

Staat in de Dutsstraat.
- Betalen 6 den. rente op een huis en erve gelegen

in de Dutsstraat.
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- adriaen van scalkem

- fuit pieters van
scalkem

- Iaurents van wettere

- der wedewen gillis
van laerbeke huus

- gheerd baddijns
huus ende erve

· wouter muushonts
huus ende erve
jooris van audenaer-
de

- adriaens vander
biest huus

- jan vander biest

· pieter vander biest

· gillis vander
jueght IlUUS

- miehiel van hughe-
velde

· lodewije van roost

- dat jans van zene
was

jan de clere

. lamsen doeminiets
huus
der wedewen gabri-
eels huns

. martin de haghe-
leere

- pieter lentins huus
ende erve
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- Betaalt 2 s. 2 den. rente; bezet op een huis en erve
gelegen «biden steenputte naest den houchnuse van-
den straetkine dat te sente kathelinen waern gaet».

- 'Vijlen eigenaar van voornoemd huis en erve.
- Betaalt 18 s. rente, bezeü op een huis en erve gele-

gen in de Dutsstraat.

Staat in de Dutsstraat.

Gaffelstraat
«de gaffelkinstrate»

Gelegen in de Gaffelstraat.

. Gelegen in de Gaffelstraat.
Betaalt 3 s. 2 den. rente, bezet op een huis en erve
gelegen in de «gaffelklnstrate».

Staat in de Gaffelstraat.
Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve gelegen
in de Gaffelstraat.

_ Betaalt 5 '8 • .rente, bezet op een huis en erve, zelfde
als voorgaande.

Staat in de Gaffelstraat.
Betaalt 8 s. rente, bezet Ol)een huis en erve g~le-
gen in de «gaffelkins strate».
Woont in de Gaffelstraat.

Geitstraat
«.de gheedstrate»

Wijlen eigenaar van een huis en erve gelegen
«naest der boelaerpoort»,

Kloosterstraat
«de cloosterstrate»

• Betaalt 8 s. en nog eens 4 .S. rente, bezet op een
huis en erve dat de naam draagt «inde viere herns
kinderen».
Dit huis heet «de muelesteen» en staat naast het
voorgaande.

Staat in de nabijheid van het voorgaa-nde.

Ham
«in den harn»

_ Betaalt 3 s. rente, bezet op een huis en erve op «den
andren houc vanden waterscepe».

- Gelegen:in de Ham.



- gheerds plackers
huus ende erve

. pieter seys

matthijs vanden
damme

berthelmeeus van
speybrouc

· gillis bogaerds
huus

- jan gapenberch

· wedewe jan
ptlaets
adriaens smeeds
huus ende erve

- stevin vander
mijnsbrugghen
jan van loys erve

· raesse de vroede

- heinrie [oos

jan oots

vranke papeians

· der kinders seee-
makers huus

- wilen hughen vanden
bossche huus

· gillis drivers huus
ende erve
her gillis ingbels
huus ende erve
heinric jolijt

- Gelegen in de Ham en draagt de naam «tswijnkin».
Betaalt 35 s. rente, bezet op een huis en erve «ghe-
heeten den witten leeu neven de niebrughe ghele-
ghen and waterscap alzo men inde ham gaet».
Betaalt 36 s. rente, bezet op een huis en erve «up

den houc vanden waterscepe jeghen de gaffelkins
strate overe die ter nieuwbrugghen waer licht».

\Voont in de Ham.

Hoek
«in den hou c»

Staat in; de Hoek.
Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve gele-
gen in de Hoek.

\Voont in de Hoek.

- Gelegen in de Hoek.
- Betaalt 10 d. rente, bezet op een huis en erve in de

Hoek.
Ligt in de Hoek.

Markt
«up de maer dt»

Betaalt 12 den. rente, bezet op een huis en erve ge-
legen «achter de eapelle, neven den gane die ten
dieroost waert gaat».
\Vijlen eigenaar van een huis en erve «gheleghen

neven ... ende den vleeshuuse zonder een huus ende
erve gheseyt thoufysers» .

. Betaalt 4 ponden en 16 s. rente, bezet op het huis en
erve op de Markt dat aan voorgaande toebehoorde.
Betaalt 24 s. rente, bezet op een huis en erve op de
Markt.
Staat op de Markt dichtbij «den ganc die ten dier-
eost waert gaet»,

Staat op de Markt.

Molenstraatje
«dmuelenstraetkin»

- Liggen in het Molenstraatje.

- Gelegen in het Molenstraatje.
- Betaalt 3 s. reute, bezet Ol)een huis eu erve gele-

gen in het Molenstraatje.
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· der wedewen anijns
erve

· doir van janne de
meersman

jans mersmans h1111s
· wedewe jans moors

· wedewe smermans

· gheerds vanden
walle Im11S

· gillis vander dutsen
hU11s ende erve

- wedewen vander
ecke huus ende erve

· jans van der helst
hU11S ende erve

· jans van dutse hU11S
· gheerd van hove

• doir willems van
mulem
doir danneels van
raceoord

· jan van dudse
gillis svos huus
ende erve

hector joos

doir pieter keermans

jans vander mucken
huus ende erve
doir jans van ghele
huus

· martin blommaarts
· rombaud cromwe-

ghen
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Nederhunnegemstraat
«de nederhuunghemstrate»

Ligt in de Nederhunnegemstraat

Wonen in de Nederhunuegemstraat.
Staat in de Nederhunnegemstraat.
Betaalt 6 den. rente, bezet op een stede «met eenen
bogaerdelóne die nu ghedeelt es ende behuust met
ij weensten up de oude pardernaerct gheleghen-.
Betaalt 6 den. rente, bezet op voornoemde stede.
Betaalt nog 12 den. rente, bezet «up' eenen grooten
loehtijne die met eenera ganxkine plach ute te com-
meno inde ncderhuneghemstrate achter tgasthuus
up doude perdemaerct».

Staat in de Nedcrhunnegemstraat,

· Gelegen in de Nederhunnegemstraat.

· Gelegen in de Nederhunuegemsrraat.
· Gelegen in de Hunnegemstraat dichtbij «den steen-

put gheheeten den karlot ende den capproenstraet-
kine».

· Staat in de Nederhunuegemstraat.
Betaalt 12 den. rente, bezet op een huis en erve
gelegen «up den oudperdcmaerct» in de Nederhun-
negernstraat.
Betalen 9 s. rente, bezet op eeu huis en erve» achter
tgasthuus gheleghen an doude perdemaerct».

· Betalen 4 s. rente, bezet op twee huizen en erve
gelegen in de Nederl1unnegemstraat.

· Betaalt 6 s. rente, bezet op voorgaande twee huizen.

· Gelegen in de Nederhunnegemstraat.

Nieuwstraat
«de nieustrate»

· 'Vijlen eigenaar van een huis en erve in de Nieuw-
straat.
Betalen 2 s. l'ellte, bezet op een huis en erve in de
Nieuwstraat. Hetzelfde als voorgaande.

Gelegen in de Nieuwstr'aat.

Staat in del Nieuwsti-aat.

Overhunnegemstraat
«deuver huuneghemstra te»

. Gelegen in de Overhunnegemsn-aat.

. Betaalt 3 s. en 6 den. rente, bezet op een huis en
erve «counnende achtere toot ant sollevelt au de
niewe veste ende es gheleghen bij den steenputte
diemen heedt ghoedghebuer bij naer jegheu siong;
hen straetkin».



[
- ph ilj ps de mey

jan de meyere

gillis de rooc

- willem de muldre
- jan ghcerds hnus
- fuit lievin

gotemans
- maes hellins stede
. jan lysen

- pteter lombaerds
IlUUS

mijns heeren
spr-ects stede
pauwels swalen
huns ende erve
marten sweerts huus

- jans hnus van den
heemelde

- adriaens van der
quaetpooi-t hu us
adriaeu van scalkem

- pieters van schalk em
erve
jan vleeschouwers
huus ende erve

, der wedewen gillis
blanders

- jan cm'pers huus
ende erve

. heynric de luuc

- joos de nil

- doir .jan ganshocrens

- pieter- III ertins

- der wedewen gheerd
rijkaer<1s

Betaalt 15 s. rente, bezet op een huis en erve «die
seoone ende groot es ende plachten wilen drie er-
ven te zijne gheleghen bij(ler pJatteelstrate ter
poorten waert».
Betaalt 7 s. en 6 den, rente, bezet op een stede met
drte woonsten in de Overhuuuegemstraat.

- Betaalt 38 s. en 6 den. rente, bezet op een: huis en
erve «up den houc van sente kathelinen strate gb e-
leghen jeghen tkerchof»,
Eigenaar WIJl een huis «naest sionghen straetkin».

- Staat dichtbij «tkerchof»,
. 'Vijlen eigenaar van een huis en erve gelegen «tel'

poorten naest siongb en straetkin».
Gelegen in de Overhunuegemstraat.

- Betaalt 15 s. rente, bezet op een huis en erve «die
scoone ende groot es ende plachten wilen drie er-
ven te zijne gheleghen bijder platteetstrare ter
poorten waert».
Staat dichtbij «den steenputte dienren hoedt ghoed-
ghebuer bij naer jeghen siongben straetktn».

Gelegen in de Overhunnegemstraat.

Gelegen «naest sionghen straetkin».
- Staat «in de Imunghemstrate».

Staat dichtbij «de platteelstrate ter poorten».

Staat in de nabijheid van «tkerchof».
Betaalt 8 s. rente, bezet op een buis en erve «in de

hunnghemstrate» gelegen.

- Ligt In de «huunghemstrate».

Gelegen «bijder platteetstrato ter poorten».

Buiten de Overpoorten
«uuter heuverpoorte»

- \Voont buiten de Over-poos-ten «up den houc "ander
zandstrate» .
Gelegen buiten de Overpoorten in de zijstraat «die
ten oudenberghe waert gaet»,

- Bet.aalt 4 s. en 7 den. rente, bezet op een huis en
erve buiten de Overpoorten.

- Betaalt 4 s, rente, bezet op ecu huis en erve ge-
legen in de zijstraat «die ten oudenberghe wacrt

gaet ••.
Betellen 3 s. rente; bezet op een huis en erve een
half bunder groot «gheleghen achter den ouden-
berch »,

Betaalt 3 s. 1"ente, bezet op een huis en erve gele-
gen «an de groote strare dte ten oudcnberghe waert
gaet 1111 den plasch bijden drayboorne».
Betaalt 45 s. en 3 den. rente, bezet op een stede
met twee woonsten «neven smoors straetkin».
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- grielen squoex huus
ende erve

- jans huus vander
muelne

- jans vander
quaetpoort erve

- doir pietars vander
quaetpoort

- piet er vander schue-
ren huus ende erve

- mer raessen erve
van liedekerke

- doir clais van voorde

- pieter van voorde

- stoffels van
zaerlinghen huus
ende erve

- meester gheerd van
dale

- wilen gheerd vanden
walle
van kathelinen
vanden wilderoo

david maerbeex
huus

. robbin sbaten huus

- jan bosscaerds
brouc

- jans bonten huus
ende erve
doir adriaens
croox

- adriaen cruuke
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- Palen aan het voorgaande.

. Staat buiten de Overpoorten.

- LIgt «achter den oudenberch».
- Betalen 3 ponden en 9 s. rente, bezet «up een vel-

dekin ende es nu een behuusde stede gheleghen an
der zandstrate ... ende ant rot dat ande veste vander
poorte comt».

- Gelegen in de zijstraat «die ten, oudenberghe waert
gaet».

Gelegen, «achter den oudenberch»,
Betalen 12 den. rente, bezet op een huis en erve
«gheleghen buten heuverpoorte voor tscildekin up
den houc vander zandstrate».
Betaalt 12 s. rente, bezet op een huis en erve «bij
der scutterie... neven tstraetkin daer men ten ou-
denberghe waert gaet» gelegen.

- Liggen «neven de veste vander poorte»,

Oude Paardemarkt
«up doude perdemaerct»

- Betaalt 24 s. rente, bezet op een huis en erve «ghe-
heeten de pale», op de Oude Paardemakt.

- Wijlen eigenaar van voornoemd huis en erve De
Pale.
Schonk voornoemd huis en erve De Pale aan de
kartuizers van Sint-l\lartens-Lierde.

Pietersstraatje
«tpieters traetkin»

Staat «int pieterstraetkln jeghen dacht er poorte
overe vanden ... Iombaerden»,

Grote Putsemein
«de grootenputsemein»

- Staat «ant besloten ganxken» neven de «putsemein-
poorte»,
Ligt «neven de veste, neven de putsemem. .. an
tputtestraetkin» .

- Gelegen in dei Grote Putsemem.
- Betalen 8 s. rente, bezet op een huis en erve -com-

mende ant waterscep», Betalen nog 8 s. rente, be-
zet op een huis en erve in de Grote Putsenrein.
Betalen nog 4 s. rente, bezet op een huis en erve
«achter de heerstrato gheleghen»,

- Betaalt 34 s. rente, bezet op een half bunder win-
nende land $elegen «anden coorendriesch... ende
ant neerlncstraetkm».



- hellin cruux erve
- robbin de bael

- lievin de griec

symoens doens

jan keynoots erve
- raes kenninx erve
- dat arend kullekins

was
- [ans patgen huus

ende erve

- jan rutsemeels huus
ende erve

- was wilen gillis
scrimers

pieter uten dale

- an adriaens van
asterbeke

jaspar van boelaér

gillis van coppen-
hole

fuit clais van den
breeden

adriaen vanden
cleye

- beatrijsse van der
biest

her jans vander
haghe huus ende
erve

- pieters van haken
huus ende erve

jan vijts huus ende
erve

lievin vijts

adriaens ympins
huus

dat wilen jan
ysenbaerts was

- Gelegen in de Grote Putsemein,
Betaalt 8 s. rente, bezet op een huis en erve «neven
een cleen ganxkin met een en poortkine... ende
gasthuns van gheerdsberghe huus ...u•

- Betaalt 5 s. rente, bezet «up een veldkin een dach-
want groot gheleghen ter neeringhe ant neertnc-
straetkm»,
Betaalt 12 den. rente, bezet op een huis en erve
gelegen in de Grote Putsemein.
Ligt «anden coorendrtesch».
Ligt in de Grote Putsemein.

- Wijlen eigenaar van een huis en erve «achter de
heerstrate» gelegen.

Gelegen «anden coorcndrresch».

Gelegen in de Grote Putsemem.

Ligt aan het «neermcstraetktn».
\Vas wijlen eigenaar van vijf dagwand land gelegen
neven de veste neven de putsemem ... commende ...
an tpurtestraetkin».

Betaalt 4 den. rente, bezet op twee huizen «ne-
yen den coorendriesch».

- = hasterbeke. 'Voont neven de «putsemeinpoort.e»,

- Betaalt 8 s. rente, bezet op een huis en erve «ghe-
leghen Ianx den dender straetkine».

_ Betaalt 24 s. rente, bezet op vijf dagwand gelegen
neven de veste neven de putsemem ... commende ...
an tputtestI'aetkin »,

'Vijlen eigenaar van een huis «inden putsemetn».

- Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve in de
Grote Putsemein gelegen.

_ Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve gele-
gen «neven de putsemeinpoorte ant besloten ganx-
kfn»,

Gelegen «inden putsemein»,

Gelegen aan de «ooorendriesch».

_ Staat in de Grote Putsemein.

Betaalt 13 den. rente, bezet op twee huizen
neven de -coorendrtesch-.

Staat in de Grote Putsemein.

- 'Vijlen eigenaar van een huis en erve «neven een
cleen ganxkin met eenen poortkine».
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- stevin scrudeneerts
huus ende erve

- rogiers shanen huus
ende erve

- fuit wHen claren
neeten

- clais non'en huus en-
de erve
doh- zeghers
graefmakers

jan van maerbrouc

f'utt..; jans van
oudenaerde
willem van vosberg-
he
dat wouters zeghers
was

- adriaen van den
parre

willems hU11S ende
erve vander cammen

- rmt jans vander
motten
willem vandcj- cam-
men

fuit jans "ander zee

- cornelis nachtcghalc

- gheerds scoutharmcx
huus ende erve

- jan van der muelne

- der wedewen jan
wispelets huus ende
erve
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Klein Putsemcin
«tcleen putsemein»

Gelegen iu het «cleen putscmein».

- Gelegen «nacst der muelne».
- 'Vijlen eigenares van een huis en erve gelegen in

het «eteen putsemein».

Gelegen in het «cleen putsemeiu»,
Betalen 2 s. 8 den. rente, bezet op een huis en erve
«inden ereenen putsemem- gelegen «[eghcn twen-
ûcllnatractkln». Betalen nog 3 s. 4 den. rente, be-

zet op een huis en erve «inden eIeenen putsemein»,
gelegen «ooc jeghen twendelinstrnetktn».

- Betaalt 10 s. rente, op een huis en erve «na est der
muelne».
"Tijlen eigenaar van een huis en erve «inden clee-
n en putsemem».
\Vijlen eigenaar van een huis «inden eicellen put-
sem ei n»,

_ 'Vijlen eigenaar van een huis en erve «int cleen
putsemem».

Sehoolstraat
«de scoolstrate»

Betaalt 10 s. r-ente, bezet op een huis en erve gele-
gen «up den houc vander scoolstraten neven de den-
dcrstrate» .

Gelegen in de Schoolstraat.

- 'Vijlen eigenaar van hogervernoemd huis en erve,
Betaalt 8 s. rente, bezet op een huis e11 erve «inde
scoolstrate metter eender zijde up den houc van-
del' nleustrateu».
'Vijlen eigenaar van hogervci-noemd buis en erve.

Solleveld
«tsollevel [;»

Betaalt 3 s. en 6 den. rente, bezet op een huis en
erve een dagwmHl en half groot «ande veste vander
poort gheleghen voor tstraetkin datter dudsepoort
waet-t gaet»,

Gelegen «int sollevelt ande veste vander stede».
Betaalt 10 s. rente, bezet op een half bunder land
gelegen «Int sollevelt ande veste van der stede».

_ Gelegen «ande veste vander poort ... voor tstraetktn
datter dudsepoort waert gaet».



r
. jan bullins huus ende

erve
fuit toussaint de
parkcmentmakere
jan de vos

gheyle vranx huus
ende erve

jan hoels

· matheeus malaerts
hotrs huus
fuit jans neven
van wouters scee-
rens weghen

· adrraen vander helst

bCl'thelmcus vander
helst

· haste boone
· jan reyghers hu us

ende erve
· namaels goels

rauters
lievm van den 1'00
r-aes vander meere
hU1l5 ende erve

· anden bogaert vml
eghe

· wilen jans van
-t.eenhuuse

· pauwels van stratcu

· lalleen stands huus
doir lalleen de tand

- jans papen huus

Steenstraat
«de steenstr ate»

. Gelegen in de Steenstraat.
. 'Vijlen eigenaar van een huis en erve in de Steen;

straat.

Betaalt 3 s. en 5 den. rente, bezet op een huis en
erve «neven der P001't erve van gheerdsberghe».

Gelegen in de Steenst raat,

«de verdillestrate»

Betaalt 2 s. rente, bezet op een huis en erv e «lip den
houc vanden straetkine (lat tsenter kathelmen cap.
pelle waert gaet gheleghen V001' tbaghijn hof».

Staat in de buurt van het voomocmde huis.
'Vijlen eigenaar van bovenver-meld huis en erve.
Dool' zijn toedoen werden 10 s. en 5 den. ren.
te bezet «up traemhof te gheerdsbcrghe».

Vissersstraatje
«tvisscherstraetkin.,

Betaalt 10 s. rente, bezet op een huis en erve gele.
gen in het Visserssratatje «achter au den seilt van
brabant».

"'ijl(,ll eigenaar van voornoemd huis en erve.

Reep
"de vlieghuudstrate»

- Betaalt ;) s. rente, bezet op een huis en erve.

. Gelegen in de «vlteghuudstrato».

- '''vont naast voornoem de.
- Betaalt 5 s. rente, bezet op een stede.

- Gelegen naast het voorgaande.

In de «vheghuudstrate-.

"'ijlen eigenaar van een huis ('U erve.
- Betaalt 16 S. reu te, bezet op voornoemd huis.

Wendelijnstraatje
«twendelinstraetkin»

Staat in het "\Venc1elijnstJ'aatje,
Betalen 2 s. rente, bezet IJp ecu huis en erve.
Staat in het \\andelijnstraatje.
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- bette spelmakers
- meester heinrix

tsonken huus ende
erve

- willems van mulen
huus ende erve

- doir jan borremans

- gillis bouchors
- de kindere capprf-

uns erve
- jan cuerooghe

- heyne faeniaerts

- doir piete- pilate

wedewe jans van der
helst

· adriaen vander
mijnsbruggen
jooris van der over-
dudsen

· fuit wilcn katheli-
nen bloumaerts

· truden gillaerts erve
· doir lievin herbouts

• gillis roegiers

jan vanden moere
arends van wassen-
hove erve

jan gilliots land

- clais tolteneeren
stede

· cIais vanden velde
· pietera ympins stede
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· Betaalt 5 s. rente, bezet op een huis en erve.

- In het Wendelijnstraatje.

· In het \Vendelijnstraatje.

GOEFERDINrGE «GOUFERDINGHEN"

- Betalen 6 den. rente op een bunder land «te ca-
lenberghe upt par-revelt».

_ Betaalt 18 den. rente, op hetzelfde bunder land.

· Ligt op «boesberghe».
Betaalt 8 s. rente, bezet op een dagwand en half
«an den hoecmersch», Ol) een dagwand «te boes-
berghe» en nog op een half dagwand gelegen «ach-
ter der dutsen».
Betaalt 12 den. rente, bezet op een bunder land «~

calenberghe upt parr-evelt». .
Betaalt een kapoen, bezet op 75 roeden land gele-
gen «te gouferdinghen in haer lieder stede», waar
Pieter placht te wonen.
Betaalt 13 S. en 4 den. rente op een dagwand en
half gelegen «au de hoecmerch». Nog op een dag-
wand «te boesberghe» en op een half dagwand ge-
legen «achter der dutsen».

Betaalt 8 s. rente, bezet op het voorgaande goed.
Betaalt 18 s. en 8 den. rente, bezet op voorgaande
goed.

GROTENBERGE «GROOTENBERGHE"

Bezette 10 s. rente op «tgoed ten driessche» omtrent
14 bunders groot, deels gelegen op Leeuwergem.
deels op Grotenberge, voor haar jaargetijde.

_ Ligt aan de «driesch te breyvelde».
· Betalen 10 s. en 8 den. rente, bezet op zes dagwand

land «anden driesch te breyvelde».
_ Betalen 9 s. en 4 den. rente, bezet op voorgaande

goed.
- Betaalt 10 s. rente, bezet op «tgoed ten drtessche».

· Ligt aan de «dries eh te breyvelde»,

LESSINES «LESSENS"

- Ligt «anden vivere van ouvaijn».

MICHELBEKE «MICHELBEKE"

· Ligging niet vermeld.
· Eigenaar van een stuk «brouke •.
- Ligging niet vermeld.



[
· pauw els vander

hasselt

· der wedewen lijsen
erve

· doir gheerds van der
beke

· giliames ut er wilghen

joos calfels stede
jan clement

· staessin de
vleeschouwere

• gilIis faniaerts

· groeten shonts stede
· jan kerstiaens

· fuit jans rauters

dotr clais scietcatte

eustaes scietcatte

· piet el' scietcatte

up scooneers hof-
stat
jans tayen stede
joos vander marc

dat gillis
vleeschouwers was

· doir jans
vleeschouwers

jan brunnegartson

· de kindren raes
cuennix

· jan de mol

Betaalt rente· het bedrag is niet vermeld· bezet op
een half bundel' en een dagwand land op een dag.
wand «broux an box veldekin ende del' hoghe COllo

tr-e».

MOERBEKE "MOERBEKE"

· Ligt «ter inghelscher beken int couterktn».
Betalen rente • bedrag niet vermeld . op een half
bunder land gelegen «ter inghelscher beken int cou,
t erkin».

NEDERBOELARE "NEDERBOELAR"

Betaalt 7 ponden en 4 s. rente. De goederen waarop
deze gelden zijn bezet, staan niet vermeld.

NEDERBRAKEL "NEDERBRACLE" ..

· Gelegen «te cockerbeke-,
• Betaalt 6 s. rente, bezet op een stede een dagwand

groot » , neven den viversdalbosch» gelegen.
· Betaalt 3 s. rente, bezet op een stede van een half

dagwand groot gelegen «te cockerbeke».
· Betaalt 12 den. rente, bezet op vijf dagwand land

«dat men heedt dlangherot».
· Ligt «ten berghe» .
· Betaalt 14 den. rente en nogmaals 2 s. 4 den. rente

op vijf dagwand land «dat men beeft dlangherot».
• Wijlen eigenaar van een stede een dagwand groot

neven «den vtversdalbosch».
· Betalen 16 den. rente, bezet op vijf dagwand land

«dat men heedt dlangherot»,
• Betaalt 27 den. rente; bezet «up scooneers hofstat

ten berghe».
· Betaalt 7 s.p. rente, bezet «up habeelkins stede ten
cleye een half bundre groot gheleghen tusschen
den gawerts veldekine ende der straten anden
nayc»,

· Ligt «ten berghe».
· Gelegen «te cockerbeke»,
· Betaalt 2 s. en 8 den. rente, bezet op vijf dagwand

land «dat men heedü dlangherot»,
· Wijlen eigenaar van «scooneers hofstat ten ber-

ghe».
· Betalen 2 s. en 4 den. rente, bezet op vijil dagwand

land «dat men heedt dlangherot»,

ONKERZELE "QNKERZELE"

· Geeft een rasier koren, bezet op een half bunder
land «upten hrndenbosch coutre» gelegen.

· Geven een rasier koren; bezet op zelfde goed als
voorgaande.

· Betaalt 12 kapoenen rente, bezet op een huis 75
roeden groot ubijder kerken tonkerzele».
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- jacob nauweels

gillis mijns erve
Iievin validen
niewendoorpe

dou- Iievins van der
poorten

adniaens vander
schnere erve
tusschen laurens
vos .. er~re

mergrrete scosters

jan de weel'
gheerds peuyte

jan smeets erve
jan smouts stede
jan soys erve
... "ander linden

- gHlise voet

- dotr jans weerts

- pieter withans erve

.~~.-~

;-:..... _.
- jan baten

- Betaalt 25 s. rente, bezet 0.1)een meers die behuisd
is en viel' bunders groot gelegen «Int gaet van der
gavere ... ande gaverstrate ... an de muushol mersch»,
Gelegen aan «sctoosters erve van beaupret»,

- Betaalt 25 s. r-ente, bezet o.P een meers die behuisd
is en vier bunders groot gelegen «int gaet vander
gavere... ande gaverstrate.. an de muushol
mersch»,

- Betaalt 5 ponden en 22 den. rente, bezet
zes dagwand meers gelegen aan «scloosters
van beaupret».

op
erve

Gelegen o.p de «hmdenbosch couti-e».

. Gelegen op de «hindenbosch couti-e».

OPBRA'KE.L «UPBRAKELE"

Betaalt 48 s. rente, bezet 0)) drie dagwand land
«up den hameydrtesch»; op een dagwand land «up
den steenpael»; op een dagwand en half land «te
cockelbergne» gelegen.
In leven woonde hij op de «stede ter linden».

- Betaalt 4 ponden en 4 s. rente, bezet o.p drie dag-
wand land: «up den .hameydr-iesch» OoI) een dag-
wand land «up den steenpael», op een dagwand
en half land «te cockelbergh e-. gelegen.
Ligt «up den steenpael»,
Gelegen «ter linden».
IJigt 0» de «hameydclesch».
Voornaam niet vermeld. Betaalt 12 s. rente, bezet
o.p drie dagwand land «up den hameydrlsch», op
een dagwand land «up den steenpael» en op een
dagwand en half te «cockclberghe» gelegen.
'Was wijlen renteplichtige. Rente die bezet was op
de «stede ten linden».

- Betalen tweemaal 4 ponden en 19 s. en 2 den. r'en-
te bezet o.p de stede «ter linden», op een dagwand
en 16 roeden, en op 88 roeden land «up de Iinde,
coutre. gelegen.
Ligt op de «hanreydrtesch»,

OPHASSELT «HASSELT"

Betaalt 10 s. rente, bezet op een half bunder wede
«tusschen der beken ende der straten alzo men
cornt van hemelverdighem in hasselt ter Vll"Ïjlte-
den» .

. doir pieters brauwer's . Betalen 8 s. rente, bezet op een stede «uuter der
vl'ijheden neven del' straten die vander vrijheden
te ghendwaert gaet ende ten bambrouke waert" .

. zegher de brauwere . Betaalt 2 s, rente, bezet op hetzelfde goed als voor-
gaande. Nog 9 s. rente op een dagw. land «int in-
gheland»,

- Iievtn de bruwere Betaalt 2 s, rente, bezet op hetzelfde goed als voor-
gaande.
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doir van pieter de
bruwere

nieter de coc ende
zijn zustere

- fuit wHen ghijs
scupers
pletars stede van
scanenberghe
casin de muldere

· ltevrn de vlamijne

[ans vander biest
erve

janne gIJeraerds
pieter vander helst

wilen arendt van
maercke

- gillis van Iadeuse

- mer adriaen van
ra\'escoot

· gillis beverIijne
· gilIis bouchors

doir- jan eompeins

clacys de crane

elais mahoens

· bavo pamelaerts

der wedewen
payens land
jan stuelins

dotr jane van
cullem

Betaalt 10 s. rente, bezet op een half bundel' wede
«tnsschen der beken ende del' straten alzo men
comt van heruelverdighem in hasselt ter vrijhe-
den».
Is wel dezelfde persoon al -pieter brauwers» zie
hoger.
Betalen 2 s. rente, bezet op een stede «uuter der
vrijheden neven der straten die vander vrijheden
te ghendwaert gaet ende ten bambrouke waert».

- Wijlen eigenaar van voornoemde stede.

• Gelegen «inde vrij heit».
- Betaalt 9 s. rente, bezet op een dagwand land «int
Îngheland» gelegen.

- Betaalt 42 s. rente, bezet op een behuisde stede
«inde vrij heit» gelegen.

- Gelegen «int mgheland»,

OUDENAARDE «AUDENAERDE"

- 'VOOJltin de «deinstrate- te Oudenaarde,
· Betaalt 36 s. rente, bezet op een huis en erve

«staende in deinstrate» .

'Voonde in de «deinstr-ate».

OUTER «OUTERE"

- Betaalt 3 ponden rente, bezet op 6 bunder Iand
«up dmu.elerrveft gnelegtqen metten eerren hende
an de goddeyde ende metten anderen hende au de
stoet daer de weeh duel' gaet van haspelaer' te nie-
neve waert».
Betaalt 3 ponden l'ente, bezet op hetzelfde goed
als voorgaande.

OVERBOELARE «HEUVERBOELAER"

· Bezit gronden bij «den queuenbosch».
· Betaalt 6 kapoenen en 12 den. rente; bezet op een

behutsdo stede «gheheeten te calenberch» een bun-
der groot, lopende «toeten coebrouke».

· Betalen 56 en 6 den. rente, bezet op percelen land
gelegen «tel' planken».

- Betaalt 12 s. reu te, bezet op 10 dagwand land ge-
legen «bij den quenenbosch».

- Betaalt 4 ponden en 12 den. rente, bezet op perce,
Ien land gelegen «ter planken».

- Betaalt 46 s. rente, bezet op percelen land gelegen
«ter planken».

- Ligt in de nabijheid VUlI de «cocbrouke».
- Betaalt 18 s. rente, bezet op percelen land gelegen

«ter planken».
Betalen 18 ponden en 12 s. rente, bezet op perce-
len land gelegen «ter planken».
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- de kinderen [ans van
cullem

- doir michiels van
cullem

• nathalte van cnllem

· olivier vanden
bossche

· jan van longheval

· kerst iaens de
poortere

pieter wevelbercb

- gillis scaep van zijn
wijfs weghen

· cornelis colage fs
jans

· jan danneels

- danneel de corvel'e

baerbele goeyons

martine goeyons

- gillis hergoot

- gillis joos erve
- [anne karieman

• arend lettewerc

jan van canegbem

· gillis vanden riede
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. Betalen 3 ponden 6 s. en 10 den. rente, bezet op
percelen land gelegen uter planken».

· Betalen 30 s. rente, bezet op percelen land gelegen
«ter planken».

- Betaalt 44 s, rente, bezet op percelen land gele-
gen «ter planken».

· P\etaiàlt 3 ponden rente, bezet Ol>·tien dagwand
land gelegen bij «den quenenbosch»

· Betaalt 48 s. rente, bezet op tien dagwand land ge-
legen bij «den quenenbosch».

SCHENDELBEKE "SCENDELBEKE"

- Betaalt een kapoen en 2 s. rente, bezet op een
«stedekin XVllI roeden groot achter der prtetrai-
gen van scendelbeke in den houc-,

_ Betaalt 4 kapoenen en 9 s. rente, bezet op een ste-
de een dagwand groot.

SINT-MARIA-HOREBEKE
"HOORENBEKE BEATAE MARIAE"

· Betaalt 6 s. en 6 den. rente, bezet op vier bunders
land «upt broukevelt» gelegen, palend aan «te-
kens velt... en «an spikens velt».

SINT-MARIA-LIERDE
"SENTE MARIEN LIERDE"

- Betaalt 32 s. rente bezet op een dagwand en balf
land en meers gelegen «te vtvere».

- Betaalt 10 s. rente bezet op een half bunder land
gelegen «up de landerghem coutere neven sente
gheertruden capelle»,

_ Geeft 100 eiers en betaalt 48 s. rente, bezet op twee
stukken land: een half bunder «ten fayte» en nog
een half bunder. Nog 2 rasleren koren bezet op 5
dagwand.

- Betaalt 2 s. en 6 den. rente, bezet op een dagwand
land «up den landergbemcoutere».
Betaalt 2 s. en 6 den. rente, bezet op het zelfde
goed als voorgaande.

- Geeft 6 rasleren koren als rente, bezet op 5 dag-
wand land gelegen «up deexkin neven de groote
haghe»; nog bezet op een dagwand land gelegen
«int thorout veldekin».

· Ligt in bet «thorout veldekin»,
- 'Vijlen renteplichtige van 32 s, bezet op een dag-

wand en half land gelegen «te vtvere».
Betaalt 12 den. rente, bezet op een bunder land
gelegen «up deexkin Ianx der straten ten houte
waert gaende anden zavelput»,
Betaalt 6 s. rente, bezet op een behuisde stede
een dagwand groot gelegen «ten brouke au de sta-a,
te voor de vierscare mijn hoeren van zente adri-
aens».

- Bezit gronden «ten fayte»,



de weesen meester
gheerolf vander
haghen

jan artuers

· arend bijn

· toebehoorende
ghcerde brechts

· pieter brechts

doh- jan broucmans

doir gheerds
clercx

fuit her giUis
clercx

doir jan colage fs
gillis

· jacob coolbrand

de weesen van pieter
coolbrands

cloil' van janno
de laet

. pieter de cocman

gillis de smet fs
gillis
jacob de smet

adriaen de voldre

gheerds gontaerts
stede

Betalen 2 r-aster-en koren rente, bezet op 5 dag.
wand land gelegen «up de gaver coutre».

SINT-MARIA-OUDENHOVE
«(}UDENHOVE BEATAE MARIAE»

Betaalt 12 den. rente, bezet op cen hall' bunder «up
tnedei-ste hende van b lLaertsbrouke gheleghen
cornmende anden niewen bosch vander sarfr-eusen».
Betaalt 5 ponden 6 s. en 5 den. rente, bezet Op· een
deel van «een goed ghehecten ter teend groot in
wlnnende lande wat ere bronken ende ·mersch,en
tusschen den tien ende den XIJ bundren al te za-
men ghcleghen bij del' stede ter steend inde pro-
chie van scnte marien ouden hove».
Een half bunder dat «te coutrepande» hem toebe-
hoort gelegen tussen «den hove ten brouke ende
den hove ter ntewerpoort».
Betaalt 17 den. rente, bezet op dr-ie dngwand erve
«up hemelbrouc», waarvan een dagwand bosch en
wede is geheten «tdrtjnkeltnc». Nog bezet op 2 dag.
wand land «up scaelgebeert.. ant scerntere velt».
Kog bezet op een dagwand «upt scaelgebeert au
den kermei-s mersch»,
Betalen 9 s. rente, bezet op een dagwand cn half
«int guchtej- velt... anden peerensteert. .
Betalen 4 S. en 4 den. rente, bezet op drie dagwand
erve «lip himelbrouc». Nog bezet op twee dagwand

«up scaelgebccrt-.
\\~ij!cn eigenaar van twee veldeken ., geheeten «de
dechelt ende seerniers veldekin. ongeveer 19 dag-
wand groot.

- Betalen 5 s. rente, bezet op het goed «ter steend»
tien bunders groot.

- Betaalt 6 s. rente, bezet op een dagwand wede ge-
legen «te ghuchte», Ook op 70 roeden «inden pad-
depoel- .Nog 6 s. rente, bezet op een dagwand land
«upt bekevelt».
Betalen 3 s. rente, bezet op vijf dagwand gelegen
aan «den beerdrieseh upt veldekin dat men heedt
den bosch anelen mansboi-ne»,
Betalen 5 s. en 7 den. en 2 s. 7 den. ren-
ten, bezet op voornoemde vijf dagwand.
Betaalt 7 S. en 2 den. rente, bezet op drte dag-
wand land «up hmelbrouc- gelegen.
Betaalt tweemaal 5 s. rente, bezet op he goed «ter
steend» tien bunders groot.
Betaalt 6 s. rente, bezet op een dagwand land gele-
gcn «up hcmclbrouc»,
Betaalt 14 s. en 2 den. rente, bezet op een tede
drie dagwand groot gelegen «bij der plaetsen tou-
denhove», Betaalt nog 20 s. rente, bezet op een
hunder en half land» up den evelinsberch anden
beken brouc».

_ Ligt «bij del' plaetsen toudenhove».
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joos heyndericx te
ghend
doir preter hergoots

- de wedewe joos
kemels

- gillis kerehofs stede
- jan kuetrix

- arend lettewere

- gilJis maes

- jan mijnkc fs jans

. sanders mijnke

. an muelenijsers
loehtine

- doir gilJis otten

- fuit gillis persenuers

doir jakemaerts
smeeds taudenaea-de.

fuit jan pieters

joos prteels

fuit jan smeets

katheline smeeds

doir her pieter
smeeds
jan stuekelin

fuit willems van den
bochaute
jan vanden hole

- joos van den walle
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- Betaalt 4 ponden rente, bezet op twee vel dekens
geheten «de dechelt ende seerniers veldekine»,

~ Betalen 1.1 s. rente, bezet op zes dagwand land «in-
den hove vanden henversten lembosche VOOr den
dieroost ander sartreusen land vanden goede ter
niewpoort».

Betaalt á s. rente, bezet «upt capetie veldekin ghc-
leghen neven sente mart.ins kecchof».
Ligt an de -strate ter linden».
Betaalt 3 s. rente, bezet op drie dagwand land «upt
mans velt ant goed vanden brouke ende ande
breyt mersch» . Betaalt nog 10 s. rente; bezet op
drie dagwand wede geheten, «der nichten weede»
aan de «strata tel' linden». Variante: kuetertc,
Betaalt 12 s. rente, bezet op zeg dagwalld land «in-
den hove vanden heuversten lembosche voor den
fliereost». Betaalt nog 12 s. rente, bezet «up een
stede ter raken» een half bundel' g.root, «tusschen
der straten ten keere ende der straten ter stoet».

- Betaalt 5 s. en 3 den. rente, bezet op zes dagwand
land «upt sweerts velt».

- Betaalt 30 s. rente, bezet op vier dagwand land «upt
bekevelt» .
Betaalt 15 den. rente, bezet op zes dagwand land
«inden hove vanden henversten Iembosche voor
den diercost».
Ligt «int guchtervelt» .

- Betalen 20 s. rente, bezet op een stede «te guchte»
en op dr-re dagwand land aan «ghuchtervelt ... a nde-n
dr-icsch te ghuchtc-.
'''ijlen eigenaar van een half bunder land op de
«neder-sten lembosch».
Betalen 15 den. rente, bezet op zes dagwand land
«inden hove vanden houversten lembosche VOOrden
diereost .., Variante: «de smet».
'Vijlen eigenaar van drie dagwand land gelegen op
«hemelbrouc».

_ Betaalt 10 s. 8 den. rente, bezet op het «goed ter
steend» tien bunders groot.
'Vijlen eigenaar van ~es dagwand land «upt
sweeds velt».
Betaalt 17 den. rente, bezet op zes dagwand Iand
«up sweerts velt ...
Betalen 16 den. rente, bezet op zes dagwand land
«up sweerts velt ...
Betaalt 19 s. en 4 den. rente, bezet op vijf
bunders Ianrl gelegen «onder den beerûrtsch upt
veldekin dat men heedt den bosch anden mans-
borne ende es ghehouden.. vanden hcerscepe ten
brouke».
WIjlen eigenaar van een stede «ter raken» gehe-
ten, een half bunder groot,
Betaalt 16 den. rente, bezet op vijf bunders land
gelegen «onder den beerdriesch »,

- Betaalt 4 s. rente, bezet op een dagwand en half
land «int guchtervelt-.



katheline vander
holderbeke
pieter sceercre te
leeuwerghem

- doir jacob ",'ander
holderbeken
jacob vander holder-
beke
clais vander
hollerbeken
loey van der
hollerbeken

. ruit picters van der
hollerbeken

- doir wedewe gode-
vaerts van der
motten
fuit gillis vander
stichelen

- robbi-echt ",'ander
stieheleu

- [ans Iochtiuc vander
streect

- fuit raes
van del' streect

jonchere darmels
van heerzele

- fuit taillefers van
scoorsse

- jan van twembake

doir [ans van
zaffele
gillis erve van
ydeghem
wedewe pieters
vleeschouwers
kaerle willemets

- adriaen berch lllans
veldekin

- gillis clement
- gillis cola ge fs jans

Betaalt 4 s. en 5 deu. rente, bezet op ecu dagwand
land «up den evelinsberch- gclegen.
Betaalt 8 den. rente, bezet op een half bundel' ge,
legen op de «nedersten Iembosch». ,
Betalen 12 den. rente, bezet op drie dagwand land
«upt mans velt».
Betaalt 16 den. r-ente, bezet op vijf bunders land
gelegen op de «beerûrresch».
Betaalt 16 den. rente; bezet op zelfde voorgaande
goed.
Betaalt 4 s. rente, bezet op drie dagwand erve «up
hemelbrouc», op twee dagwand land «upt scaelgc-
beert». Betaalt nog 2 s. en 2 den. rente bezet
op drie dagwand land «up hiruelbrouc».
'Vijlen eigenaar van een dagwand land gelegen «te
ghuchte».

- Betalen 4 s. rente, bezet op een dag-wand en half
land «int guch tervelt» .

'Vijlen eigenaar van een dagwand en half «Int
guchtervelt «en van viel' dagwand in het «beke-
velt».

- Betaalt 6 s. rente, bezet op vijf bunders land gele_
gen op de «beerdriesch».

Ligt in de «bem elbrouc».
"'ijlen eigenaar van een dagwand land «up hemel-
broue».

_ Bezit gronden op het «bekevelt».

\Vijlen eigenaar van het «capelle veldeken».
Betaalt 9 .. en 4 den. rente, bezet op een half bu n,
der" up den nedersten Iembosch»,
Betalen 10 s. rente, bezet op «del' nichten woede»
drie dagwand groot,

Lizt «upt bekevelt».
Betaalt tweemaal a s. en 3 den. rente, bezet Ol; het
goed «ter steend» tien bunders groot,
Betaalt tweemaal 18 s. en 8 den. rente, bezet op het
voornoemde goed «ter steend».

SINT-MARTENS-LIERDE
«LIERDE BEATI MARTINI»

Ligt «up de streect».
Bezit gronden «inden huevel»,
Betaalt 2 s. en 8 den. rente, bezet op twee dagwand
land «up den huevel bij Ienthoud». Betaalt nog 9 s.
rente, bezet op een bunder land «upten lembosch.
Hi] woont «te lenthoud»,
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- doi r jan colage fs
gillis

. jan colage fs jans

(loir gilliscollagm.
fs. jans
adriaen compein
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- c1ais de bisschop

- joos de hayere

- andrics de mil

jan de nevc fs.
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- jan de pipere

jan dc tayc fs.
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- clais de zuttere fs.
clais

meester gillis de
zuttere

- preter de zntterc
fs. cIais

. pieter de zuttere '
jans
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- Betalen 15 s. en 8 den. rente, bezet op een bundel'
land «upton Iembosch». Betalen nog 2 s. cn 8 den.
reute, bezet op twce dagwand land «up den hue-
vel bij lenthoud», Betalen uog 3 s. en 6 den. rente,
bezet op vijf dagwand land «up steenaerts velt» .
Betaalt 8 s. rente, bezet op een stede «gheheetcn
sweerds stede gheleghcn upteu wech vau oude-
naerdo eude gheerdsberghe bij den linden up
thouxkin daer men te mottrau ende paric waert
gaet»,

• Betalen 4 s. reute; bezet op een half dagwand «up
de streect».

- Betaalt 4 s. en 6 den; ren te, bezet op een half bun,
del'.

- Betaalt hetzelfde bedrag op hetzelfde goed.
- Betaalt 3 s. en 6 den. rente, bezet 0l) een stede «tc

Ienthoud» gelegen, een bunder groot.
- Ligt «ter holderbeke». ;Hij woont «upten eerten

bosch».
Betalen 2 s. cnl 3 den. rente, bezet op een dagwand
land «ter holderbeken .
'Vijlen eigenaar' van «tgoed te mortsenbrouc», Iand,
meers en ~vede en waters in een stuk gelegen «tus-
schon der straten ende den habeelkins velden.

- Betaalt 5 s. en 6 den. rente, bczet op een stede. «te
lenthoud en op een dagwand land' aldaar.

- Betaalt 12 ponden r-ente, bezet «up tgoed ter waar-
den».

- Betaalt 3 s. en 6 den. rente, bezet op eeu stede «te
leuthoud en op een dagwand land aldaar.

- Betaalt 3 den. rente, bezet op een half dagwand
«up tstreect».

- Betaalt 9 s. en 6 den. rentp, bezet op twee <lag.
wand meers gelegen «te Iaerbeke».

• Geeft 3 «coppens ende een alf conus» rente, bezet
op dric dagwand land nu in weide gelegd, palend
«anden kercwech vanden muenchove».
Betaalt 44 s.p. rentc, bezet op een half bunder ne-
ven «der priesteraige te sen te martms lierde, op
een dagwand meers «an dweûdewatere», op een
broukelkin neven johannes veldeken dat men
heedt de buchte», op een stede en een half bunder
groot» dieuren heedt dc vlamijne «gelegen in de
«Ilerde coutre».
Betaalt 4 s. en 4 den. rente, bezet op 50 roeden land
«up den Iembosch».
Betaalt 3 s. rente, bezet op eeu dagwand land «up
de streect voor thof ter schuere».
Betaalt tweemaal 52 s. rente, bezet op gronden ho-
gel' vernoemd bij de naam jan de piperc; betaalt
4 kapoenen en half en 11 s. 8 den. rente be-
zet op het half bunder aan de «prtestoraige», beo
taalt nog drie kapoenen eu 8 s. rente, bezet op eeu
stede (ll'ie dagw3ud groot, ook aldaar gelegen.
Betaalt 17 den. rente, bezet op een half bun-
del' land «up den bertcndrte eh»,
Betaalt 4 s. en 4 den. reute, bezet als voorgaande
betaalt nog 4 s. rente bezet op en dagwand land
«up steenaerts velt».



- hoorren van janne
den griec
lijsbetten
gheilincx

- doir [ans ielewiten

jan kaenst stedekin
- arend Iuux

- her llIaes spapcn
stede

- doir gheerds marte-
leeren

- anûries mijnke

- gillis mijuke
fs. [ans

- jan mijnke
fs. andries

- jan mijnke
fs. gillis

- sanders mijnkc

dolr andries
mijnken
jan millis hoorien
dotr adr-iaen
moeruns
her thomaes mulders
stede
doir adriaens
plackers
joos prieel

- fuit jans poucheus
van Iessene
- artuer roegiers

. jan roegiers

. lijsbette roegiers

- vroone roegiers
- doir ptetej- ruts

- Bezitten een broek, maar de ligging is niet nader
be paald,
Wijlen cigenares van een dagwand en zestig roe-
den land gelegen «up den huevel bij lenthoud», Ze
was een familielid van Jan Gheylinck, stichter vau
de kartuize te Sint-Mart.eus-Lterrle.
Betalen 5 s. en 4 den. rent!', bezet op een stede
«te Ienthoud» een bundel' groot en op een veldeken
aldaar, een dagwand groot.
Ligt «ter holderbeke»,
Betaalt 2 s. en 9 deu. rente, bezet op een stedeken
van 80 roeden «ter holderbeken- gelegen.

Pastorie van pastoor l\Iaes te Sint-i\Iartens.Lierde.
_ Betalen 12 s, rente, bezet op de «stede te steen-

velt» vijf dagwand groot.
- Betaalt '6 s. rente, bezet op zeven dagwand land

«up steenaerts velt» gelegen naast het voorgaande.
- Betaalt 16 den. rente, bezet op zeven dagwand land

«up steennerts velt».
- Betaalt 2 s. en 6 den. rente, bezet op en half bunder

«up de streect».
- Betaalt 16 den. rente, bezet op een dagwand land

«up steenaerts velt».
Betaalt 2 s. en. 7 den. rente, bezet op een half bun-
der op den «bertendrtesch», betaalt 2 s. en 8 den.
rente, bezet op een dagwand en half «up den hue-
vel bij Ienthoud» en betaalt nog 6 s. rente, bezet
op drie dagwand land op de «streect».

• Betalen 8 s. rente; bezet op een stede een half bun-
del' groot gelegen "inden huevel-.

- 'Vonen «te Ienthoud».
- Betalen 4 s. en i9 den. rente, bezet op twee dag-

wand meers «te Iaerbeke»,

Ligt dichtbij «de prdesteraige».
- Betalen 14 s. rente, bezet op 60 roeden land gelegen

aan de straat voor het kar-tuizei-klooster.
• Betaalt 2 s. en 3 den. bezet op het "helle-

gaerts veldekin» een oud bunder groot.

Bezit een half bundel' land op «tuederhuusvelt»,
• Betaalt 3 s. en 2 den. rente, bezet op twee dagwand

en half «up de steeeet- .
Betaalt 14 den. rente, bezet op zeven dag.
wand land «np steenaerts velt».

· Betaalt 13 den. rente, bezet op voorgaande
goed.

- Betaalt 4 s. rente, bezet op voorgaande goed.
- Betalen 8 S. rente, bezet op een stede «te Ieuthout»;

een dagwand en half groot; betalen 4 s. en 2 den.
rente, bezet op zeven dagwand land «up steenaerts-
velt»; betalen nog 5 s, en 3 den. rente, bezet op
twee dagwand en half land «up de streect»,

119



I
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fuit clais van der
schuere
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schuere

- dhotrs gillis vander
wee
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• 'Vijlen eigenaar van een dagwand land «up de
strecct», van twee dagwand, van een half ' dag-
wand, van 25 roeden, van een oud bunder, alles
liggend «up de streect», Hij was verwant met Jan
Gheylmck, de stichter van de kartuize van Sint-
i\fartens-Lierde.

· Betalen 3 s. en 5 den. rente, bezet op eeu
stede een bunder groot, en op een dagwand. beide
gelegen «te Ienthoud»,

- 'Vijlen eigenaar, samen met «Iijsbetten gheiltucx»
van een dagwand en half «up den huevel»,

· Is dezelfde persoon als jakemaert de smet, zie ho-
ger.

- Betaalt 2 s. en 8 den. rente, bezet op een dagwand
en half Iand «up den huevol».

- . Betalen 3 s. rente, bezet op een half bundel' broek
«ter holdei-beken».
Betalen 20 s. rente, bezet op een dagwand land
«upten cortenbosch»,
Betaalt 3 «coppen corens- rente, bezet op dr-ie dag.
wand land, nu weden, ,<1ichtbij de «kercwcch van-
den muenchove»,
Betalen 7 s, rente bez-et op drie dagwand land «up
smeedsvelt».
'Vijlen eigenaar van twee dagwand meers gelegen
«te lacrbeke».

• Betalen 4 den, reu te, bezet op een stede van een
half bunder.
Betaalt 3 s. rente, bezet «up :een stede ten upstal-
le» een dagwand en half groot,

- Ligt aan het «dweddewatere».
Wijlen eigenaar van «een stede ten upstalle» een
dagwand en half groot.

Ligt aan de «priesteratge».
Eigenaars van een dagwand Iamd «up seonvents
velt». Betalen 15 den. rente, bezet op een ander
dagwand «up sconvents velt".
'Vijlen elgenaar van een dagwand land «up scon,
vents velt».
Betaalt 15 den. ;l'ente, bezet op een dagwand land
«up sconvents velt". Geeft nog drie «coppen co-
rens ende een half» a-eute, bezet op drie dagwand
land, thans weden bij de «kercwech vanden muenc-
hove». Betaalt nog 4 s. 9, den. rente, bezet op twee
dagwand meers gelegen te «Iaerbeke».

· Ligging niet vermeld,
Betaalt 21 s. rente, bezet op een dagwand en half
en nog op drie dagwand gelegen «ter holderbeke».
'Wijlen eigenaal' van zeven dagwandl land «up stee-
narts velt».

Ligging niet vermeld.
Betalen 18 s. rente, bezet op een half bunder «up
tnederhuusvelt ••gelegen.



~illis vander weeden
jan vandej- weeden .
artuers veldekin van
lenthoud

adciaen van
oodicke
andries stede van
oodicke

- clai ,ran oodicke

doir danncels van
raccoord
dolr raes van torte-
boome
jan van twembeke

[ans vleeschouwers
stede
doir jan zeghers van
ydegbem

. dhoirs jan zutters

dolr leys zutters

- sy moeus zutters
veldekin

. doir heim-Ie asaerds

giJlis groenmcx
erve
de wedewe jau
reghewaer-ds
matheeus erve van-
den bossche

- mathijs vanden
bossene mersen

- jan vanden naste
erve

- doir metheeus
vander haghen

. michiels mersen
van wat-eghem

- Betaalt 4 s. en 6 den, rente' bezet alt voorgaande.
Betaalt 4 s. en 6 den. rente bezet als voorgaande.
Ligt te «tenthoud •..

Betaalt 3 den. rente, bezet op een half dagwand
land «up strcect».

Ligt «ter straten».
Betaalt 4 s. en 8 den. rente, bezeë op een dagwand
land «up de srreect».

- Betaalt ;) s. \en 2 den. rente, bezet op een bundi-e
land «upten Iembosch»,

- Betalen 2 s. en 9 den. rente, bezet op een
half bunder land op de «bertendriesch n ,

Betaalt 16 den. rente, bezet op een dagwand land
up steenaerts velt». Betaalt 4 s. 6 den. rente, bezet
op een dagwand land op de «streect». Betaalt 2 s.
r-enten- bezet op twee dagwand en half land «up de
streect». Betaalt nog 32 s. rente, bezet op drie dag-
wand land «ter holderbeken», Betaalt 3 s. rente, beo
zet op een dagwand land «ter holderbeken- . Be-
taalt 5 s. en 6 den. rente bezet op een half bunder,
ligging niet vermeld.

_ Ligt «ande strate voor den cloostere- van de kar-
tuizers.
Betalen 18 den. rente, bezet op zeven dagwand land
«up steenaerts velt» gelegen.
Betalen :36 s. rente, bezet op een stede «te steen-
velt» vijf dagwand groot. Betalen 3 s. rente, bezet
op een half bundel' broek «ter holderbeken»,

- Betalen 2 s. en 7 den. rente, bezet op zeven dag-
wand «up steenaerts velt».

- Ligging niet verm eld.

STEENHUIZE «STEENHUUSE"

Betaalt 9 s. en 6 den. rente, bezet op een dagwand
land «up tgroote cruus veldekm», op een dagwand
land «up bosschelkin coutere», op 70 roeden meers
«te conteke»,

Ligt «up tgroote Cl'UUS veldekln».
Betaalt 21 s. rente bezet als hogel' dotr heinrlc
asaer<1s.

_ Ligt «upt bosschekin coutere»,

Ligt «te conteke»,

- Ligt «upt bosschelkin coutere».
- Betalen 9 s. en! 6 den. rente; bezet 'op goed als ho-

gel' bij <1oirheiru-te asaerds.

Ligt «te conteke»,
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- Iievin de coltmakere

darmeel de
muudeneere

- gillis van eonwen-
berghe

- gheerd baddin

- gillis de cubbere

andr-ies goossins

de weesen jaeob
faeniaerts
arend ielewite

jan mahauden

- clais malloens

- adriaen ende piet er
roolfs

- sanders vanden
fonteyne

- giUis vanden parl'c

- jan vander eeken

- neven roegters
elerx land

- jooris eooman

jan de bere

- gillis de ghcytcre

janne de kunper

• pieter de persemier
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STRIJPEN "STRIPEN»

_ Betaalt 32 s. rente, bezet op een half bunder en
een half bunder land «te knutseghern».

- Betaalt 11 s. rente op goed als voorgaande.

- BetaaJt 11 s. rente op goed als voorgaande.

ZARLARDINGEN "ZAERLINGHEN»

- Betaalt 19 den. rente, bezet op een dagwand
en 75 roeden meers «in de calstertmersch».

- Betaalt 30 s. rente, bezet op een dagwand meers
gelegen «ter mijnsbrugghen». Ook, nog op een dag-
wand land aldaar.

- Betaalt 5 s. en 6 den. rente, bezet op drie dagwand
land «onder deexkin te zaerhnghen».

- Betalen 19 den. rente, bezet op een dagwand
en 75 roeden meel'S «in de calstertmersch».

- Betaalt 7 s. en 6 den. rente, bezetd peen dagwand
meers gelegen «ter mijnbrugghen». Ook nog op en
dagwand aldaar.

- Betaalt 12 den. rente, bezet op eeu stede en erve
te «glembeke» gelegen.

· Betaalt 19 den. rente; bezt op een dagwand
en 75 roeden meers «in de calstertmersch»,

_ Betalen 3 s. en 3 den. rente; bezet op een oud bun-
del' land «anden muelenbcrch» gelegen.

_ BetaaJt 5 s. en 6 den, rente, bezet op drie dagwand
land «onder deexkin te zaerhngnen».

- Betaalt 19 den, rente; bezet op een dagwand
en 75 roeden meers «in de calstertmersch»,

- Betaalt 4 s. en 3 den. rente, bezet op een oud bun-
del' land» anden meulenberch» gelegen.

ZEGELSEM "ZEGHELSEM»

· Ligt «upt neder-velt».
Betaalt 18 s. rente, bezet op een dagwand J!leel'S
«ant keyvelt neven tvoorscrevene bundre Iands
maer een straetkin gater tusschen ende comt oóc
ant voorserevene heckin van den zwallernkine».

• Betaalt 5 S. 3 den. rente, bezet op een bunder land
«upt keyvelt metter eender zijde ant Ianghemers-
chelkin ende met eonen hende an heckin voor de
stede ten zwallemkine»,
Betaalt 9 den. rente bezet op een dagwand meers
«ant keyvelt» ,zelfdla meers waarvoor- jooris coo-
man hoger vernoemd, rente betaalt.
Betaalt 10 s. rente op een half bunder land «upt
nodcrvelt».

• Betaalt 18 s. 9 den. rente bezet op zelfde bunder
waarvoor jan de bere, hoger vernomd, renten be-
taalt.



- mai-gt-iete kuetcix

, de wedewe Iaurens
mulders

de kinderen van jan-
ne preudomme

stevin scietcatte

, - over callen scietcats

fuit stevins scietcat-
ten doude

- jan smeeds land
- arend van der

linden
- fuit piet el' wouters

- ogler de vleescbou-
were

- fuit robbrecbts
wiUemets

GOTl'EiU a-Lele

- Betaalt 18 den, rente, bezet op een hofstede, een
half bunder groot.... «anden manpat die van aude,
naerde comt... ende comt ten voorhoofde ande key-
strate».
Betaalt nog 4 s. rente, bezet op zelfde bunder,
waarvoor pieter de persemier, boven vermeld, ren-
ten betaalt.
Betaalt 9 den. rente, bezet op een dagwand meers,
zelfde meers waarvoor jooris coornan, hoger ver.
noemd, renten betaalt.
Betalen 10 s. renten, bezet op een half bunder land
«upt ros gheleghen neven der saertreusen land van
ghend»,

• Betaalt 6 s. 3 den. rente, bezet op een hofstede, de-
zelfde waarvoor margriete kuetrix renten betaalt.

• Voornoemde stevm scietcatte betaalt voor «callen
scietcats» 6 s. en 3 den. renten, bezet op zelfde
als voorgaande.

'Vijlen eigenaar van voornoemde hofstede.
· Ligt «upt nedervelt neven roegiers clerx land».

Betaalt 12 ponden rente, bezet «up een ghesate
te wetene up een stede ter hoovorst».

- Wijlen eigenaar van een dagwand meers «ant key-
velt».

ZOTTEGEM _ ZOTTEGHEM»

Betaalt 6 s. rente, bezet op een stede, een dagwand
gl'OOt... «ghlegben... ten bende vande candsyen te
velseke waert binnen der vryheden bijden ouden
castecle» .

· "'ijlen eigenaar van voorgaande.

Valèl'e GAUBLOMME
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ONZE BIBLIOGRAFIE

1) ALGEMEEN.
SANDERU,s:
FLANDRIA ILLUSTRATA SIVE DESCRIPTIO COMITATUS ISTIUS PER
TOTUM TERRARUM ORBEM CELEB'ERRIMI. IU TOMIS ABSOLUTA AB
ANTONIO ',sANDERO GANDAVENSI, EECLESIAE IPRENSIS CANONICO
GRAD. AFFECTO.
Colouiae Agripl}inae, Sumptibus Cor-nelti ab Egmondt ct Sociorum. Dccl J.
1641. Dcel II. 1644. Twcc Iijvigc dclen 51 x 33 cm. Oorspronkehjk formaat.
Heruitgegevcn in 1973 (lom' de Uitgeverij Erik VC)'S, 8880 Tielt. De twcc
delen samen 745 blz. 36 dubbclc kaarten. 300 Gravuren. Mct dc hand ge-
bonden prachtbanden, Gevergeerd Ingres-papier- 125 gr. Luxe kwalitcit.
Handgcschcpt. ~fct een inleiding van J_ Vcrbesselt, Conservator aan
het Museum voor Kun t eu Geschiedenis tc Brussel, Prijs: gewone band:
7.500 fr. vollederen band: 9.500 fr.

Flandria I1iustrata van Sanderus neemt in de rij van oude werken van ge-
schiedenis van onze Vlaamse gewesten een bizondere plaats in; niet zozeer
om de historische waarde van de tekst, maar veeleer om de rijke verzame-
ling van gravuren van onze kastelen, kloosters, stads- en dorpsplannen.
gravuren van alle graven van Vlaanderen van in de verste middeleeuwen
tot in de 17e eeuw. Voor de lokale geschiedschrijver is Sanderus zonder
twijfel een del' eerste werken geweest die hij in de biblioteken heeft ge-
raadpleegd. Met een zekere schroom heeft hij de foJianclers doorbladerd.
Het kostbaar boek bleef hem enkel toegankelijk in een biblioteek van be-
tekenis. In 1968 herdrukte cle uitgever Erik Veys, op sterk verkleind for-
maat (29 x 21 cm.) -Verheertykt Vlaandre- (1735) de latere Nederlandse
versie. Zo kwant Sanderus meer in de handen van de Vlaamse lezer. Doch
deze uitgave bevat niet alles wat de latijnse biedt. De oorspronkelijke
uitgave van 1641-1644is op het einde van verleden jaar herdrukt en uitge-
geven door Erik Veys, Tielt, op origineel formaat; papier en bandverzor-
ging doen onmiddellijk denken dat men het originele boek bezit. Deze
dynamische en doordrijvencle jonge uitgever heeft het aangedurfd Sande-
rus onder ons volk te doen herleven. ,""Ie kunnen zijn werk niet anders
kenmerken dan een unicum in de uitgeverswereld. En zoals J. Verbes-
selt in de inleiding schrijft, heeft de uitgever er zijn erezaak van ge-
maakt. Dat ons intellektueel Vlaams publiek de uitgave veel sympathie
toedraagt, bewijzen wel de talrijke voor-inschrijvingen. Ook buiten onze
grenzen is zijn werk: gegaan naar Nederland, Duitsland, Verenigde Sta-
ten van Amerika. In een prospektus, vóór de uitgave, zette de uitgever
voorop: het boek van het jaar. Dat kunnen we niet anders dan beamen.
Nu kan de lokale geschiedschrijver en de bibliofiel Sanderus in eigen
biblioteek bergen. De originele is onkoopbaar, wegens de schaarste en de
fabelachtige sommen die ervoor gevraagd worden. We menen de tolk te
mogen zijn van al de gelukkige bezitters van deze uitgave de uitgever
oprecht geluk te wensen voor zijn eervolle bijdrage tot de kulturele ont-
wikkeling van ons volk .. Wie deze uitgave in huis heeft, zal op tijd mo-
menten van schoonheid beleven bij het lezen van tekst en bizonder bij het
kijken naar de schat van gravuren. We hopen dat de uitgever Erik Veys,
die reeds zovele werken met standing uitgaf, ook in de toekomst nog

soortgelijke werken de lezer kan aanbieden.
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2) ALGEM.EEN.
J. VERSCHAERE r :
I VENTARIS VAN HET ARCHIEF VA DE ABDIJ VAN BEAULIEU
TE PETEGElVI BIJ OUDENAARDE.
147 blz. :'IIinÏ!stn-ie van -ationale Opvoeding en Xedertandse Cultuur en
Minrster-ie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur. Algemeen Rijks-
archief en Rijksarchief in de Provineten. Rijksarchief te Ronse O.ffsèt-
druk Rijksarchief Brussel. 1972. Prijs: 130 fr.

Het belang en bet gebruiksnut van een uitgegeven inventaris is niet te
onderschatten. Het zoeken in het archief van een of ander lokaliteit of
instelling nam eertijds veel geduld en tijd in beslag. Voeg daarbij de tal-
loze verplaatsingen. Dank zij de uitgegeven inventarissen kan de histo-
ricus of vorser van op zijn werktafel in één ogenblik tijds weten wat
een bepaald archief hem te bieden heeft. De inventaris van de abdij van
Beaulieu - ze werd gesticht illi 1083 - geeft na een bondige inleiding drie
hoofdstukken. Het eerste vermeldt clokumenten van algemene aard, waar-
onder inventarissen, kronieken, obituaria, cartularia, algemene privilegies,
betrekkingen met andere abdijen, betrekkingen met kloosters, met de
sekuliere geestelijkheid, betrekkingen met de burgerlijke! overheid, perso-
neel en geestelijke instellingen. Het tweede hoofdstuk vermeldt de doku-
menten betreffende het beheer van het kloosterdomein : algemeen be-
heer, eigendommen en renten per lokaliteit. Het derde en laatste hoofd-
stuk bevat dokumenten zonder merkbaar verband met het fonds van
L'eaulieu. Volgt dan de opsomming van 256 rege ten. Het werk sluit af
m.et een uitvoerige index van plaats- en persoonsnamen. Uit het Land van
Aalst hebben de volgende dorpen een of ander relatie met BeauJlieu : Aalst
Allerheiligen-Zwalme, Berchem bij Oudenaarde, Deftinge, Denderwindeke,
Edelare, Enam.e, Gentbrugge, Geraardsbergen (Sint-Adriaans-abdij),
Kwaremont, Lede, Melden, Moerbeke bij Geraardsbergen, [ederbrakel, Ne-
derzwalm-Hermelgem, Overboelare. Pamele bij Oudenaarde, Pollare, Roze-
beke, Ruien, Schendelbeke, Schorisse, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Kornelis-
Horebeke, Sint-Maria-Laetem, Sint-Martens-Lierde (kartuize Sint-Maartens
Bos), Vurste, Zarlardinge, Zegelsem en Zulzeke. Heel wat persoonsnamen
en toponiemen uit het Land van Aalst kom.en ook in deze index voor.

3) ALGEl\lEEN.
G.MARECHAL
INVENTARIS VA HET ARCHIEF VAN HET ONZE-LIEVEVROUW-
HOSPITAAL TE AALST.
71 blz. Ministerie van Nationale Opvoeding en Neder-landse Cultuur, en iUi-
nisterie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur, Algemeen Rijksar-
chief en Rijksarchief hl de Provineten. Rijksarchief te Gent. Offsetdruk
Algemeen Rijksarchief Brussel. 1972. Prijs: 75 fr.

Na enige lijnen geschiedenis van. het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst
- het zou opgericht zijn rond de jaren 1236 door de graaf van Vlaanderen
en Henegouwen - ontstaan, statuten en. een algemene kijk op het archief,
is de inventaris verder ingedeeld in twee delen: het eerste biedt de eigen-
Iijke inventaris, h t twe de deel geeft de regestenlijst van alle oorkonden
ouder dan 1500. Worden in de inventaris behandeld: algemeenheden, het
religieus personeel, kapel, kapelaan en zielzorg, zieken opgenomen in het
hospitaal, privilegies, erfrecht, vrijstellingen, lepeJrecht en korenhuis. het
goederenbezit, renten, gronden, processen en vreemd archief. Hierop
volgen 138 regesten, de concordantietafels, de index van plaats- en per-
soonsnamen en de verwijzingslijst van de index naar de oorkonden. Als
lokaliteiten uit het Land van Aalst komen hier voor: Aalst, Baardegem.
Denderhoutem, Eichem, Erembodegem, Erpe, Geraardsbergen, Gijzegem,
Haaltert, Kerksken, Herdersel11, HerJinkhove-Outer, Lede, Letterhoutem,
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Liedekerke, Moorsel, Nieuwerkerken. Ninove, Oordegem, het land en mar-
kizaat Rode, Schendelbeke, Sint-Lievens-Houtem en Welle. Ook hier ont-
dekken we talrijke toponiemen en persoonsnamen uit het Land van Aalst.

4) ALGEi\'IEEN.
R. VAN DER DONCKT
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SINT-ELOOI3KAPITTEL-
KERK TE EINE (OUDENAARDE;).

68 blz. Ministerie van Nationale Opvoeding en 'Cultuur. Algemeen Bijks-
archief. R.ijksarchief te Ronse. 1967.Brussel, Ravensteingalertj. Drukkerij
Cultura \Vetteren.

Het kapittel van Eine dankte zijn ontstaan rond de jaren 1200 aan de
fundatie van zes prebenden, aan een diakonie en twee subdiakonaten door
Arnulf de Landast, heer van Eine en bel' van Vlaanderen. Het patronaats-
recht der kerk kwam aan de abdij van Ename door tussenkomst van Hou-
dewijn IX, graaf van Vlaanderen. Het in Eine bewaard archief kwam over
naar Ronse, waar alles werd geordend. De inventaris heeft als indeling :
algemeenheden, comptabiliteit, goederen en renten, tienden, misstichtin-
gen, de zes prebenden, kapelanien, diakonie, processen, broederschappen,
armentafel, varia, en archief zonder merkbaar verband. Verder lezen we
een 60-tal regesten. Tenslotte volgt dan nog een index op persoons- en
plaatsnamen. Enkele lokaliteiten ui het Lad van Aalst worden hier geci-
teerd: Berchem bij Oudenaarde, Ename, Geraardsbergen, Mater, Melden,
Nederename, Opbrakel, Pamele bij Oudenaarde, Ronse, Sint-Kornelis-Hore-
beke, de kartuize van Sint-Maartens-Bos van Sint-Martens-Lierde en Ze-
gelsem.

5) AJJGEi\'IEEN.
J. BUNTINX:
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER ABDIJ VAN DRONGEN.
63 blz. Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en
Minîsterte van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur. Algemeen R.ijks-
archief en Rijksarchtef in de Provineten. Bijksarchief te Gent. Offsetdruk
Algemeen Rijksarchief Brussel. 1971.Prijs: 60 fr.

In 1136 stichtte Iwein van Aalst, graaf van Aalst, heer van Waas, Drongen
en Liedekerke te Zalegem (Vrasene) een abdij voor kanunniken volgens
cle regel van de H. Augustinus. Twee jaar later kwam de abdij over naar
Drongen en nam dan de regel aan van de Norbertijnen. In 1796 werd ze
door de Fransen afgeschaft. Na een historische inleiding komen achter-
eenvolgens aan de beurt: algemeenheden, het inwendig leven, beheer,
parochies bediend door de abdij, goederen van de abdij en haar officies
in het algemeen, de abdij, de officies, de afzonderlijke goederen, Drongen
en omgeving, de heerlijkheid het Drongense in Petegem bij Deinze en om-
geving, het Land van Aalst, het Land van Waas, en Hulsterambacht. de
heerlijkheden 's GravenstalIe (in Lokeren en Zeveneken) en Beelbroek
(op Westveld te Oostakker ), varia, 101 regesten, concordantietafels, index
op persoons- en plaatsnamen. De abdij van Drongen bezat goederen onder
meer te Burst, Zonnegem, Baardegem, B'ambrugge, Letterhoutem, Bave-
gem, Oosterzele, Erpe, Velzeke, Mater (hof te Merern): en Vlierzele. Ook
bezat de abdij de pastorten van Welle, Zonnegem en Serskarnp. Staan nog
vermeld in de index op de plaatsnamen: Aalst, Allerheiligen-Zwalm, Den-
derhoutem, Erondegem, Impe, Liedekerke, Melle, Mere, Nederzwalm,
Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Steenhuize en
Wieze.
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6) ALGEMEEN.
J. VERSCHAEREN :
INYENT ARIS VAN HET ARCHIEF' VAN DE ABDIJ VAN BEAUPRE TE
GRIMMINGE.
105 blz. Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en
Mlnister-ie van [ationale Opvoeding en Franse Cultuur. Algemeen Rijks-
archief en Rijksarchief in de Provincien. Rijksarchief te Ronse. Offset-
druk Algemeen Rijksarchief Brussel. 1973. Prijs: 100 fr.

Alix, dame van B'oelare, stichtte in 1228 de abdij van Beaupré. De monia-
len volgden de statuten van de Orde van Citeaux. De abdij was afhankelijk
van de abt van Clairvaunx. In ]796 werd ze gesupprimeerd. Kerk en een
deel van de gebouwen werden met de grond, gelijk gemaakt. De inhoud
van de inventaris is als volgt: dokurnenten van algemene aard, cartulari-
urn, privilegies, betrekkingen met andere abdijen en kloosters, betrekkin-
gen met wereldlijke geestelijkheid, personeel, dokumenten betreffende het
beheer der goederen, algemeen beheer, eigendommen, renten, pachten,
testamentaire schenkingen en misstichtingen, dokumenten zonder merk-
baar verband met het fonds. 224 regesten zijn hier ondergebracht. Een
uitgebreide index op plaats- en persoonsnamen en een concordantietafel
sluit het werk af. We citeren de lokaliteiten uit het Land van Aalst die
hier onder meer vernoemd staan.: Aalst, Appelerre, Beaupré te Grimmin-
ge, Berchem bij Oudenaarde, Boelare, Deftinge, EIst, Erpe, Gavere, Ge-
raardsbergen, Grimrrunge. Grotenberge, Hallut (Ophasselt), Idegem, Let-
terhoutem, Liedekerke, Meerbeke, ioerbeke bij Geraardsbergn, Moren-
broek (te Ophasselb) Nederboelare, Nieuwenhove, Ninove, Okegem, Onker-
zele, Ophasselt, Outer, Overboelare. Scheldewindeke, Schendelbeke, Sint-
Lievens-Esse, Sint-Lievens-Houtem. ,Sint-Maria-Lierde, Sint-Maria-Ouden-
hove, '3!nt-Martens-Lierde, Smeerebbe, Steenhuize, Viane, V1oerzegem,
Voorde, het land van Wedergraete, Hemelveerdegem, Zandbergen, Zarlar-
dinge en Zottegem. Een hele reeks middeleeuwse persoonsnamen zijn in
de index opgetekend, wat naamvorser en naamkundige zal interesseren.

7) ALGEMEEN.
L. VANDE BUSSCHE
ZIEKTEN E REMEDIES IN DE VOLKSGEI EESKUNDE
232 blz. 1973. Uitgave onder eigen beheer. Stationsstraat 95, 8600 Menen.
Prijs: 580 fr.

Rustend apoteker L. Vandenbussche uit Menen, de gewaardeerde auteur
van -Onze Volkstaal VOOrkruiden en artsenijen •. Menen 1955 heeft, met
medewerking van Dr. P. Braeckman, apoteker-hoogleraar aan de Rijks-
universiteit te Gent en van S. Top; lid van de Koninklijke Belgische Com-
missie voor Volkskunde dit boek uitgegeven. Het behandelt een onder-
werp dat ten onrechte st eds verwaarloosd is geweest. Daarom is zijn
werk uitermate welkom bij ieder die zich bezig houdt met ziekten en re-
medies in de volksgeneeskunde, want het voorziet waarlijk in een behoef-
te aan wetenschappelijke dokumentatie. Het is de bekroning van een
levenslang zoeken en opdiepen, van aantekeningen maken en ontcijferen.
De zegswijzen en volksnamen die hij gebruikt, heeft hij genomen uit
de volksmond en uit gegevens van geneesheren en volkskundigen uit heel
Vlaanderen. Benevens zijn verzamelen heeft hij zijn gegevens wetenschap-
pelijk verwerkt in die zin dat hij niet enkel het volkswoord over de
ziekten geeft, maar eveneens de wetenschappelijke bepaling en de be-
schrijving der ziekten, de oorzaken en symptomen. Het werk bevat ook
de lijst van officinale geneesmiddelen en hun volksnamen, die ook als
volksremedies gebruikt worden. Een en ander kwakzalversremedie ont-

sluiert hij. Hij heeft ook een artikel gewijd aan het bijgeloof in de
volksgeneeskunde, zo over bezweringen van ziekten, overdragen van ziek-
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ten, heiligenverering en bedevaarten in de volksgeneeskunde. Het re-
gister vermeldt meer dan 2000 trefwoorden van ziekten en remedies .
•Elk vindt er zijn eigen lokale of gewestelijke volksgeneeskundige taal
in terug, zegt de auteur in een voorafgaandelijke aankondiging van de
publikatie van dit zijn werk. Dus past het boek eveneens in de handen
van lezers uit het Land van Aalst.

8) ALGEMEEN.
JULIEN VANDEPUTTE
DE MOLENS VAN HET ARRONDISSEMENT OUDENAARDE. UIT HUN
GESCHIEDENIS.
296 blz. 83 illustraties. Uitgave V.V.V.~'r. en Geschied- en Oudheidkundige
Kring, Stadhuis, Oudenaarde. 1974. Drukkem] Vandevelde Oudenaarde,
PrijS.; 500.fr, .

Wanneer we enkele decennia terug per spoor door Vlaanderen reisden,
wenkten ons ten allen kante de windmolens, die in vlug of traag tempo
kruisen sloegen over het landschap, of ontdekten we in een of' ander dal
of leegte in de Vlaamse Ardennen of in het Vlaamse heuvelland brui-
sende watermolens. Die tijdi is voorbij. De nog resterende molens bewon-
deren en bewaren we met een zeker heimwee naar een tijd die niet meer
terugkeert. We verheugen ons over deze uitgave, die ons de rijkdom aan
molens van het arrondissement van Oudenaarde . VOOreen groot deel
Land van Aalst - 'voor ogen brengt. Dit arrondissement telde een goeie
honderd jaar geleden 186 molens: 115 wind- en 71 watermolens, waarvan
er nog 146 in werking bleven tot aan het uitbreken van de eerste wereld-
oorlog 1914. Thans resten er nog acht wind- en 22 watermolens. Het Kultu-
reel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen 1962, tweede band, pu-
bliceerde in 1963 de inventaris van de wind- en watermolens van Oost-
Vlaanderen, derde aflevering, arrondissement Oudenaarde en Sint-Niklaas,
samengesteld naar gegevens uit het archief van het kadaster. De auteur
heeft ook die gegevens in zijn werk overgenomen en degelijk bijgewerkt,
zodat het een echt dokumentair werk over onze molens in het arrondisse-
ment Oudenaarde is geworden. In zijn werk heeft hij beschreven al de
graanmolens, oliestamperijen, papier-potlood-chichcrei-lood- en tabakmo-
lens : eigenclom, de verpachting, het gebruik, de oorsprong, aanpassing en
verbouwing en meegaande gebeurtenissen. De oudste molens van West-Eu-
ropa komen hier ter sprake. Wij bezitten de oudste watermolens: Sint..Mar-
tens-Lierde, Zegelsem en Nederzwalm. In het geschiedkundig verleden der
molens gaat de auteur niet hoger op dan de penningboeken van 1571. Wat
zeggen wil dat over bepaalde molens nog heel. wat hogel' in de tijd kon
geklommen worden. Maar dat onderstelt heel wat raadplegen van archie-
ven, Wat betreft Sint-lVIartens-Lierde hebben we een en ander recht te zet-
ten. In de wijk Holderbeke heeft nooit ofte nimmer een brouwerij noch
watermolen gestaan. En de abdij van Lobbes had op die wijk, noch op het
hele dorp geen centimeter eigendom. De enige watermolen stond te Sint-
Martens-Lierde op de grens met Deftinge en hij behoorde sedert de 14e
eeuw aan de kartuizers van Sint-Martens-Lierde. Die watermolen bestaat
nog. En de chicoreimolen van de Eeman's vinden we niet vermeld. Die be-
staat niet meer. Het werk is rijk aan familienamen en familiegegevens.
"Vat van bizonder belang is voor onze familiegeschtedenis. Een boek voor
elk gezin en elke biblioteek.

9) ALGEMEEN.
M.A. DOLEZ:
KINT (t').
Le Parchemin. Office Généalogique et Heraldique de Belgique, xxle serie,
JU'. 169. Janvier-Févriel'-1974, Sécrétaire et rédactlon : ~'I, Harmignies, me
Martin Lindekens 57, 1150 Bruxelles.
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In de rubriek Courrier de l'entraide, réponses, vinden we enkele genealogi-
sche gegevens over de familie t'Kint; zo Antoine t'Kint, geboren 8 maart
1596 en overleden in 1659, huwde te Aalst op 28 mei 1619 met Jeanne Bon-
ne; Jean t' Kint, heer van het hof van Zeghbroek, geboren te Baardegem
23 november 1554 en overleden 4 februari 1636, huwde op 12 augustus 1579
met Jeanne Kieckens, geboren 18 april 1561 en overleden 5 januari 1645,
beide werden begraven te Erembodegem. Antoine t' Kint, geboren te Baar-
degem op 11 mei 1509 en overleed 5 april 1580;Arnoud t' Kint, geboren te
Baardegem 17 oktober 1464 en overleed op 23 augustus 1549. t' Kint is ver-
want met de familie t' Kint de Roodenbeke.

10) ALGEMEEN.
G. GOOLE, P. SEVERIJNS
LIMBURGSE FAMILIES EN HUN WAPEN.
Deel 1_ 156 blz. 150 familiewapens. Drukkerij Concentra - Grafie Hasselt
1973. Prijs: 200 fr.

Een boek over familiewapens valt per se niet te beschouwen als een doku-
mentair werk dat enkel thuishoort binnen de grenzen van het woonge-
bied van de families. Familienamen zwermen met de tijd uit in alle rich-
tingen. Al is dit werk voor Limburg en het Luikse bedoeld, toch kan de
belangstellende uit het Land van Aalst het, met vrucht lezen en wellicht
ook raadplegen, wan bepaalde namen leefden en leven nog in het Land
van Aalst; zo b.v.b. de naam Robijns en Roelants, om maar een paar voor-
beelden te geven. Aan de genealoog en de vorser te zoeken naar kontakt-
punten van zulke namen in beide landsgedeelten. Een welverzorgde uit-
gave. DEIwapens zijn klaar en duidelijk getekend. Over elke familie een
beperkte maar degelijke dokumentatie. De beschrijving der wapenschilden
is in korrekt Nederlands. Wat niet altijd het geval is met soortgelijke
publikaties. Met belangstelling zien we uit naar het tweede deel.

11) ALGEMEEN_
OUDE OOSTVLAAMSE HOEVEN.
Bijlage in Toerisme in Oost- Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-
Vlaanderen, nr 4 jufi-aug', 1973. Redaktie en beheer: Koningin Hendrika-
plein 27, 9000 Geut. Drukkeri] L. VanIllelIe. l\1ariakerke-Gent.

We noteren voor het Land van Aalst: het goed; te Dijke te Nederzwalm,
het goed tel' Donct te Berchem bij Oudenaarde, het, goed ten Doorent te
Eurst, het goed ten DOOl-nete Lede en het goed ten Doorne te Schorisse.
id. id. nr. 5 sept. oktober 1973.
Thof ten Drie Velden te Aalst, het goed ter Duyst te Ninove, het goed
ten Eekhoute te Steenhuize en het goed ten Eekhouä te Welden. Bij elk
dezer goederen lezen we een mooi stuk geschiedenis.

12) ALGEMEEN.
J. DEVLEESCHOUWER :
NERVISCHE HYDRONIEMEN (II) MET EEN UITWEIDING OVER DE
NAMEN UIT DE WESERSTREEK.
Naamkunde. 5e jaargang. 1973. aflevering 1·2, blz. 37·56. Mededelingen van
het instituut voor naamkunde te Leuven en de Commissie voor naamkunde
en nederzetttngsgeschtedems te Amsterdam, Redaktie: Instituut voor
Naamkunde, Bljjde-Inkomst.raat 5, 300 Leuven.

In zijn studie over de namen Gent, Schelde, Schouwen, Honte en Nete beo
trekt de 'auteur een veertiental riviernamen uit de Weserstreek in Duits-
land. Zijn verklaring van Eitra, Eterna en Eiter wordt gestaafd door de
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naam van de Gont, een Oost-Vlaamse waterloop, rechterbijrivier van d
Schelde te Melle, en die Gontrode bespoelt.

13) ALGEMEEN.

F. SCHEPKENS
CONGREGATIE DER BROEDERS VAN LIEFDE.

Vlaamse Stam, 'I'Ijdschrtf't voor Familiegeschiedenis. Jaargang IX. nr. 8,
oktober 1973, blz. 553-556. Redaktie: Centrum V001' Fumtliegescbtedenis,
Wolstraat 39, 2000 Antwerpen. Drukkerij G. Veys, 8870 Pittem.

Na een korte historiek van het ontstaan en het doel en de uitbreiding van
deze kloostergemeenschap in dienst van het onderwijs en ziekenzorg, volgt
een eerste aflevering van de namen van kjoosterüngen. Zijn afkomstig uit
het Land van Aalst: Appelmans Joannes Baptista, geboren te Meerbeke
26-6-1894 en overleden te Gent 2-12-1919; Arnould Victorius, geboren te
Ronse 26·8-1840 en overleden te Doornik 25-12-1923; Barra Augustus, gebo-
ren te Ruien 3-3-1886 en overleden te Sint-Truiden 21-5-1907; Blyau Petrus
geboren te Melden 12-10-1797 en overleden te Antwerpen 23-11-1855; Borlo
Carolus, geboren te Woubrechtegern 4-81-825 en overleden te Gent 28-9-1877.
id. id. nr. 9. november 1973. H. blz. 577-580

Callebaut Constantinus, geboren te Aalst 29-7-1820 en overleden te Zel-
zate 28-6-1886; Cautaert Alfonsus, geboren te Erembodegern 19-10-1869 en
overleden Doornik 3-6-1933; Crombé Fransi cus, geboren te Velzeke-Rud-
dershove 3-6-1824; en overleden te Gent 9-12-1892; Daem Berriardus, gebo-
ren te Sint-Lievens-Esse 18-5-1825 en overleden te Montreal 20-3-1904.
iel. id .nr. 10. december 1973: nr. blz.·663-664~
De B'olle Carolus, geboren te Meerbeke 29-4-1833 en overleden te Gent
8-1-1897; De Buyst Petrus, geboren te Massemen: 29-4-1836 en overleden te
Gent 3-11-1914; De Grave (novice) geboren te Appelterre 1844 en overleden
te Gent 1-10-1870; De Groote Livi nus, geboren te Zottegem 30-6-1877 en
overleden te Astrida 25-11-1940; De Hondt Fransiscus, geboren te Geraards-
bergen 27-4-1820 en overleden te Brugge 25-12-1903.
id. jaargang x. nr. 2, februari 1974, IV blz. 77-81
De Meutemeester Ludovicus, geboren te Geraardsbergen 7-11-1823 en over-
leden te Brugge 20-4-1905; Deneve Augustinus, geboren te Sint-Lievens-
Esse 30-10-1823 en overleden te Doornik 24-8-1891; De Padt Adolphus, ge-
boren te Viane 18-7-1872 en overleden te Sint-Michiels 7-9-1950; De Pesse-
mier F'ransiscus, geboren te EIst] 0-5-1869 en overleden te Gent 31-12-1899;
De Potter Leo, geboren te Mater 7-9-1872 en overleden te ZeI zate 11-10-1946;
De Swaef Joannes Baptista, geboren te Erpe 19-2-1840 en overleden te
Gent 26-3-1902; De Witte F'ransiscus, geboren te Strijpen 29-8-1818 en over-
leden te Gent 25-3-1885; D'Haese Dominique, geboren te Nieuwerkerken
22-2-1846 en overleden te Sint-Truiden 17-3-1913; D'Hondt Optatus, geboren
te Opbrakel 9-7-1864 en overleden te NIontreal 13-8·1956; Duprez Bernar-
dus, geboren te Gavere 9-12-1841 en overleden te Doornik 28-4-1923; Fa in-
gnaert Urbanus, geboren te Zegelsem 12-1-19923 en overleden te Zelzate
18-8-] 949.

14) ALGEMEEN.
Dr. PAUL ROGGHE

DE ORDE VAN DE TENIPELRIDDERS EN HAAR GESCHIEDENIS
IN HET GRAAFSCHAP YLAANDEREN.

223 blz. 16 blz. illustraties. Uitgave Kultureel Jaarboek Provincie Oost-
Vlaalldet'ell. Tweede Band. Gent 1972. Uitgave 1973. Drukkerij Erasmus
Ledeberg-Gent,
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Over de Tempelorde bestaat een overvloedige literatuur. In quasi alle wes-
terse talen, in ontelbare boeken en bijdragen is geschreven over haar ont-
staan, ontwikkeling, maar bizonder over haar verval en ontbinding. Maar
over de Tempelorde in het oude graafschap Vlaanderen is omzeggens nog
niets van betekenis verschenen. Wat we hierover te lezen kregen is reeds
lange tijd verouderd. De auteur Paul Rogghé brengt een nieuw geluid. Hij
schrijft uitsluitend over de Tempelorde en het graafschap Vlaanderen. Hier'
mede vult hij een grote leemte aan. Het' boek handelt over: de stichting
der orde, schenkers en schenkingen, Vlaamse schenkers, de orde en haar
leiding (grootmeesters en officieren), de broeders, de orde en haar leden,
het tempelleven (kleding en uitrusting, ziekekamers. magere genoegens
en armoede, tempel religie, open biecht en justitie), aktiviteit van de tem-
pel, paus en tempel, de vorsten en de tempel, de tempel in Vlaanderen
(de praeceptor in Flandria, praeceptor-es in Francia in Vlaanderen), ma-
gistri cysmarint en visitatores-generales, Vlaanderen en de grootmeesters,
de Vlaamse tempelhoven, de tempel in de branding, strijd tegen de open-
bare machten, Vlaanderen en de tempelbankhuizen van Londen en Parijs,
de ontbinding van de orde, de repressie buiten Frankrijk, de repressie in
Vlaanderen. In zijn besluit legt de auteur de nadruk; op de grote rol die
Vlamingen in de orde hebben gespeeld. De orde had inkomsten in het Land
van Aalst namelijk in Merelbeke, Leeuwergem, Munte, Westrem en Moort-
zele. Tien bladzijden bibliograîie, 1318 uitvoerige voetnota's tonen zeer
duidelijk aan dat de auteur Vlaanderen een betrouwbaar wetenschappelijk
werk over de Tempelorde heeft geleverd. Hij heeft alle mogelijke uitge-
geven en onuitgegeven bronnen gekonsulteerd. Achteraan het werk vinden
we een index van namen van tempel ridders, een index van namen van
Vlaamse tempel hoven en huizen. De geschiednis van Vlaanderen is een
werk rijker. De Vlaming kan zijn kennis over de Tempelorde in eigen land
op veilige wijze aanvullen.

15) ALGEMEEN.
WINKLER PRINS
E CYCLOPEDIE VA VLAANDEREN
Derde deel. Vijf delen geptand. 551 blz. Ri.ik gerllustr-eeed. Uitgave Else-
viel' Sequoia. Brussel 1973. Prijs: 895 fr.

Het inleidend gedeelte «Compendium, Vlaanderen, het Verleden. handelt
over de sociaal-ekonomische geschiedenis van Vlaanderen, namelijk in de
Romeinse periode, de middeleeuwse samenleving, het pre-industriele Vlaan-
deren (16e·18e eeuw), de industriele revolutie-ekonomisch liberalisme en
het ekonomisch liberalisme (1ge en 20e eeuw). Dit is een overzichtelijke en
gekondenseerde studie van 57 bladzijden. Dit derde deel loopt van het
begin woord Gaasbeek tot en met het woord K.W. Lijn (stelling Konings-
hooikt-Waver 1940). De lezer uit het Land van Aalst vindt in deze uitgave
een rijke en aanrekkelijke bron van gebruiksklare gegevens over lokali-
ten, figuren uit de godsdienstige- en politieke- en ekonomische- en kunst-
wereld uit eigen Land van Aalst.

16) ALGEiUEEK.
FRANS MICHEM
DE PASTOORS VAN HET LA 'D VAN EVELE.
Het Land van Nevele. Bel'ichtenblad van de Heemkundige Ki-ing. Gesten-
cilleeerde uitgave. Jaargang IV, afl. 3. 1973. blz. 134-148. Vel'antwoorde-
lijke uitgever : J. Taeldeman. Muizendale 10, 9840 Landegem.

De auteur, die al meer dan één geschi dkundig werk op zijn aktief heeft,
legt nu een lijst aan van al de pastoors van het bisdom Gent in de loop van
zijn geschiedenis. Hij diept de namen op uit gedrukte en niet gedrukte do-
kumenten, en geeft bij de naam een korte biografie. Voor het publiceren
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komt het Land van Nevele het eerst aan de beurt. Uit deze eerste bijdrage
excerpren we voor wat het Land van Aalst betreft: Thomas van der Ghey-
len, geboren te Erembodegem, was pastoor te Lotenhulle 18-2-1633tot
29-7-1634,nadien pastoor te Dentergem waar hij overleed 2-5-1659.Livinus
Jacob Philipo, geboren te Gent ca. 1643,was onder meer pastoor te Vlierzele
Jan Carel Broeckmans, ook voorheen pastoor te Vlierzele, was in 1698 pas-
toor te Meigem. Petrus Swallens, pastoor van '{erendree, later pastoor van
Melsen van 1636 tot 1647.
id. id. af! .4. 1973. blz. 177-194.
Francles de Landtsheere, onder meer pastoor te Zonnegem 20-91646.'':;ebas-
tiaan (van den) Hecke (der Eecken ?) pastoor te Zonnegem 10-9-1585.Mau-
rits Dufour, geboren te Kortrijk was, ook pastoor van Zonnegem .1630tot
1642. Emmanuel Tanghe, zoon van Jacob en Anna Adriane de Ruddere,
geboren 25-1-1756,prior te Drongen en later pastoor te Zonnegem 1691
tot 1693. Carolus Josephus Stalins, overleed te Ronse 6-12-1812.Augustinus
Morbaeys was van 1622 tot 1625 pastoor te Serskamp. Adriaan Neerinckx,
was van 1693 tot 1699 pastoor te Zonnegem.

17) ALGE~mEN.
L. DE SMET:
DE ORGANISATIE VAN DE KERK IN HET LAND VAN AALST.
Jaarboek van het Heemkundig Genootschap Land van Rode. Derde Jaal'-
boek. 1973. blz. ()4-75. Zetel: Gentbrugge. Uet uitslaande kaart van het bis-
dom Gent.

De kerkelijke indeling van het Land van Aalst, waartoe ook het Land van
Rode behoorde, loopt over vier perioden: het verre verleden, de Kame-
rijkse periode tot 1559, de Mechelse periode tot 1801 en de Gentse periode
sedert 1801. Schrijver geeft een bondige historiek der dekenijen uit het
Land van Aalst. Mogen we er de! auteur attent op maken dat ons Land
Aalst geen jaarboek uitgeeft - zoals hij in de bibliografie schrijft - maar
een tweemaandelijks tijdschrtft.

18) ALGEMEEN.
O. VAN WITTENBERGHE
BLOEMENTEELT EN BLOEMISTEN TE GENTBR -GGE EN TE
LEDEBERG.
Jaarboek; van het Heemkundig Genootschap, Land van Rode. Derde Jaar-
boek 1973. blz, :J4-63. Zetel Gentbrugge.

Wie van Gent, langs de steenweg op Brussel, naar Aalst toe rijdt, bemerkt
te Gentbrugge langs beide zijden van de steenweg een gordel van bloe-
misterijen. 'Samen met LochrIsti staat Gentbrugge aan de spits van de
bloementeelt in het Gentse. Schrijver schetst in dit betoog de geschiedenis
van de bloementeelt te Gentbrugge en te Ledeberg. Een uitstekend his-
torisch overzicht met een rijkdom aan gegevens. Hij laat ons alle telers
kennen met naam en aard van het bedrijf. De figuur van Louis B'enoit
van Houtte, de grondlegger van de bloementeelt in het Gentse, laat hij
bizonder uitschijnen. Een bijdrage die door bloemenliefhebbers zeer op
prijs zal gesteld worden.

19) ALGEi\IEEK.
YOLANDA SUYS
HET GESLACHT VAN DROOGENBROECK TE MERE EN TE ERPE.
Mededelingen van de Heemkundige Krmg van Mere. Drtemaandelijks tijd-
schrift. Jaargang XIII. JU' 4, oktober 187:J. blz. 29-31. Redaktie en beheer:
Kletne Steenstraat 9, 9420 i\Iere. Jam'gang XIV. m- 12. januari 1974. blz.
6-7
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De familie Van Droogenbrocck is eigenlijk afkomstig van Liedekerke,
waal' ze sedert drie honderd jaar thuis hoort. Te Liedekerke namen leden
van deze familie deel aan het politieke en kerklijke leven aldaar. De mees-
te Van Droogenbroeck's waren landbouwers en behoorden tot de gegoede
middenstand. Rond 1755 wekn de Van Droogenbroeck's uit naar Mere.

20) ALGEi\iEEN.
A. MAHAUDEN J.L. RENS. PATER VAN KERCKHOVEN :
INDICES OP DE STATEN VAN GOED YAN DE BARONIE BOULAERE.
Achtste deel. blz. 690-772. Gestcuctlfeer-d. .Ncgcn de deel. blz. 773-864. Ge-
stencille erd. 1973. Uitgave "aJI de Vlaamse Vercnlgingi YOOrFamiliekunde.
Gouw Oost-Vlaanderen. Verantwoordelijke uitgever: ,\1. Van HiIle, Casino-
plein 27. 9000 Gent. Prijs per deel: 250 Ü.

Het achtste deel bevat de staten van goed van Overboelare 1782, van Schen-
delbeke 1669, van Goeferdinge 1782 en van Vloerzegem 1743. Het negende
deel geeft de staten van goed van Schendelbeke-Vloerzegem 1622-179 ,
van Onkerzele-Nederboelare 1790-1794, van Smeerebbe 1707-1742. Onnodig
te zeggen dat deze publikaties de aandacht van genealogen en navorsers
bestendig blijven trekken.

21) ALGEMEEN.
DE ABDIJGEBOUWEN VAN AFFLIGEM 1063-1796.
DOM. WILFRIED VERLEYEN O.S.B. :
Ascania. Driemaandelijks tijdsclu-ift over Asse, zijn streek en zijn mensen.
Uitgever van de Heemkundige Iüing Ascania. Jaargang 16, lente 1973,
nrs 1-2, blz. 3-83. Tien Illustrat ies. Sekretariaat: i\follestraat 5, Asse. Druk-
keri] Van Geert.ruyen, Asse.

Dat dit speciaal nummer over de abdij bij de vrienden van Affligem uit
het Brabantse als uit het Aalsterse welgkomen lektuur is, hoeft geen be-
toog. Affligem, de eerste in de rij van de abdijen van Brabant, heeft een
grote geschiedenis. De auteur heeft 'zich enkel bezig gehouden met de
beschrijving van de abdijgebouwen in de loop van, de zeven eeuwen ge-
schiedenis van de abdij. Hij weidt, met bewijsstukken in de hand, uitvoe-
rig uit over de dreven, de poorten, de eerste abdijkerk, tweede abdijkerk,
de altaren, de graven; koorgestoelte en predikstoel, het orgel, de klokken,
de sakristie, de kerkschat. het kerkhof, de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de voor-
kapel; de middeleeuwse gebouwen nabij de Koningspoort, het pand, het
domus regia of spijker, het dormitorium, de kapittelzaal, de proostdij,
de oude refter, de keuken, de nieuwe refter en: keuken, het gastenkwar-
tier, het abtskwartier, het bisschoppenhuis, het kwartier van de knechten,
het ziekenkwartter. de biblioteek, de bijgebouwen, de nieuwe abdij van
Laurent Dewez, de tuin, de boomgaarden en de vijvers. In betrekking met
het Land van Aalst kunnen we vermelden: de beschrijving van de dre-
ven naar Moorsel, naar' Aalst en naar Meldert. Brunaux uit Aalst werkte
in 1749 aan de altaren. Razo IX, heer van Gavere, Liedekerke en Chièvres
werd in 1241 in het koor begraven. Was daar nog begraven: .subdtaken
Gislenus Stevens uit Zottegem, overleden in 1648. De rest van het oude
orgel werd in 1764 verkocht aan de kerk van Denderhoutem.
B. Scheppers, organist fen beiaardier te Aalst, keurde het nieuwe orgel
der abdij in 1768. Graag kregen we van de auteur ook een godsdienstig en
kulturele geschiedenis van de abdij. Hij 'is daar de juiste man voor.
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22) ALGEl\IEEN.
ERIK HOUTMAN
MONIALEN UIT HET LAND VAN ASSE IN DE ABDIJ TEN ROZEN.
Ascania. Driemaandelijks tijdschrift over Asse, zijn streek en zijn mensen.
Uitgave van de Heemkundige Krtng. Jam'gang 16, herfst 1973, nr. 3, blz.
107·108. Secretariaat: Mollestmat 5, Asse. Drukkerij Van Geert.ruyen, Asse.

De abdij ten Rozen van Aalst-Mijlbeke werd gesticht vóór 1235 door Raas
de Fontinella, die ook gronden aanwierf te Baardegem. Onder de enkele
monialen die hiel' vernoemd worden, vermelden we voor wat het Land van
Aalst aangaat: Margaretha Van Praet, geboren te Baardegern, tot abdis beo
noemd in 1559, ze overleed in 1573 in ouderdom van 52 jaar. Catharina
Van Linthout. geboren te Meldert (VI.) 18-3·1727, dochter van Adrianus
En Joanna Magnus, in 1767 was ze noveicemeesteres. Gertrudis Lemmens,
geboren te Hekelgem of Meldert (Vl.), verkozen tot abdis in 1697, ze over-
leed ~,>j·1709.

23) lH,GJ,;i\lEEN.
M. CALCWE
NIET-RUPELMONDENAARS VOORKOMENDE IN HET OUD ARCHIEF
VAN RUPELMO DE.
Vlaamse Stam. Tijdschrift VOOr Familiegeschiedenis. Jaargang LX. nr 8,
oktober 1973, blz. 549-552. Redactte-adres : Centrum voor Familiegesclde-
denrs, 'V'olstraat 39, 2000 Antwerpen. Drukkerij G. Veys, 8870 Pittem.
We lezen hier een paar namen van Aalstenaars: E'eeckrnan Joannes, koop-
man te Aalst, 30-4-1735 en Boone Joos -schippere ende coopman te Aelst-
28-7-1663.
id. id. nr. 9, november 1973, blz. 604-608 .
Van Aelbroucq Gillis, notaris te Gavere, 1-5-1717.

24) ALGEMEEN.
FILIP LEMMENS
REPERTORIUM VAN DE XIX EEUW SE BIDPRENTJESPORTRETTE.J
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang IX. nr 8,
oktober 1973, blz. 527-530. Twee illustraties. Redactte-adres : Centrum voor
Familiegeschiedenis, "Tolstraat 39, 2000 Antwerpen. Drukkerij G. Veys •.
8870 Pittem ..

Voor het Land van Aalst onderlijnen we: Lambrecht Robert Karel Ire-
neus, geboren te 'Welden en overleden te Leeuwergm 17-7-1877, surveil-
lant aan Sint-Jozfsgesticht te Sint-Niklaas in 1861. Lamotte Joseph Martin
Etienne, geboren te Gent 28-4-1815 en overleden te Rupelmonde 4-3-1869;
leraar aan het bisschoppelijk College te Geraardsbergen, onder meer on-
derpastoor te Aalst in 1841, pastoor van Denderleeuw in 1854 en pastoor-
deken van Deinze in 1859.

id. id. nr 9, november 1973, blz. 583-586. Twee illustraties.
Liedts Henricus Joannes, geboren te Oudenaarde 5-3-1805 en overleden te
Lokeren 5-2-1863, was pastoor-deken te Ronse in 1846 en te Lokeren in
1857.
id. id. nr 10, december J 973, blz. 639-642. Twee illustraties
Limpens Ferc1inandus, geboren te Zulzeke 19-2-1829 en overleden te Ant-
werpen 12-7-1883, Jezuiet. Lippens Petrus F'ransiscus, geboren te Wach-
tebeke 26-12-1790 en overleden te Aspelare 9-7-1866, was pastoor te Pau-
Iatem in 1824 en te Aspelare.in 1839. Lippens Rafael, geboren te Geraards-
bergen en overleden te Aaigem 8-12-1868, in ouderdom van 66 jaar, genees-
heer en lid van het kerk- en gemeentebestuur, echtgenoot van Monica
De Letter. Loontjes Joannes Fransiscus, geboren te Nevele 22-3-1814 en
overleden te Waasmunster 26-4-1876, was onder meer leraar in de god-
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geleerdheid bij de paters Jozefieten te Melle, en 1865 direkteur van het
klooster te Opbrakel en direkteur der abdij van Rozenberg te Waasmun-
stel'.
id. id. Jaargang 10, januari 1974, blz. 17-20, Twee illustraties.
Magherman Ives Sabin, geboren te Ronse 7-12-1809 en overleden 10-6-1887,
weduwnaar van Eugenia Van del' Eecken, hij was advokaat, oud-gemeen-
teraadslid, oud-schepen en burgemeester van Ronse, oud-provincieraads-
lid, oud-volksvertegenwoordiger, voorzitter van de kerkfabriek. Magher-
man Jean Baptist, geboren te Ronse, 27-7-1841 en aldaar overleden 20-8-'74.
Massez Sophie, geboren te Gavere 6-2-1801 en overleden te Asper 1-3-1897,
echtgenote van Henri Van der Straeten. Matthys Aimé Charles Louis,
geboren te Herzele 26-11-] 826 en overleden te Gent! 12-12-1884, echtgenoot
van Charlotte Van Wyck, schepen van Herzele, schatbewaarder der kerk-
fabriek. Matthys Joseph Auguste, overleden te Balegem 41 jaar oud. Mat-
thys Norbert, geboren te Sint-Lievens-Esse en overleden te Herzele 13-5-
1875 in ouderdom van 76 jaar, oud-burgemeester van Herzele, weduwnaar
van Seraphine Baeyens. Meheus Adelaide Theresia, geboren te Olsene
en overleden te Merelbeke 13-5-1881 in ouderdom van 56 jaar, echtgenote
van Edouard Hebbelynck.

id. id.nr 2, februari 1974, blz. 63-66. Twee illustraties.
Mertens Jean-Baptiste. geboren te Sint-Lievens-Esse 21-8-1824 en aldaar
overleden 23-11-1885, zoon van Jean en Marie Therese De Middeleer. bul"
gemeester. Mertens Joannes Fransiscus, geboren te Aalst 17-8-1787 en over-
leden 29-6-1874, weduwnaar van Rosalia Van Cauter en van Anna Maria
D'Haeseleer. Mertens Marie, geboren te Sint-Levens-Esse en overleden te
Zottegem 18-3-1885, in ouderdom van 22 jaar, echtgenote van Eugene
Droesbecque. Meul Cornelius, geboren te Sint-Niklaas 5-11-1802 en overle-
den te Gent 29-6-1873, leraar en principaal aan het bisschoppelijk College
van Geraardsbergen, was ook titulair kanunnik. Meuleman Eugenia Juni-
na, geboren te Vlekkern 4-7-1801 en overleden te Oordegem 16-11-1875, doch-
ter van Petrus en Maria Joanna Van Gijseghem, weduwe van Jeannes-
Eaptista BJondeel. Meutewater Angelus, geboren te Oostakker 25·2·1803 en
aldaar overleden 28-12-1869, pastoor te Lemberge 26-6·1850. Meuleman Judo-
cus lVIarinus, geboren te Erpe 16-9-1845 en aldaar overleden 14-4-1899, echt-
genoot van Maria Joanna Clementina De Smet. Michiels Albertus, gebo-
ren te Zele 21-6-1822 en overleden te Lokeren 29-11-1878, onderpastoor te
Geraardsbergen 18·5·1848.

25) ALGEMEEN.
J. VANTHUYNE
GEMEE JTEWAPENS VAN WAREGEM, SINT-ELOOIS-VIJYE, SINT-
BAAFS-VIJVE EN WIEL'3BEKE.
Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring van 'Varegem, 1973.
blz. 13·62. Drukkerij R. Snoeck, Nokere_

Als bijlage op dit uitvoerig betoog, geeft schrijver in het origineel de tekst
van het grafschrift van Francois Gerard baron de Plotho, overleden 10
oogst 1755, en van zijn dame Marie Gasparinne van Cauteren, barones
van het Land van Wedergraet, van Neigem, Denderwindeke, Pollare, Ap-
pelterre, en Eigem, dame van, Meerbeke, Nederbrakel. Zarlardinge en Pa-
rike, om enkel het Land van Aalst te vermelden. Zij overleed 18 septem-
br 1754. Beiden liggen begraven op het kerkhof te Ingelmunster, kapel
de Montblanc.

26) AALST.
JOS GHYSENS
AALST 1940-44. EEN STAD ONDER DUITSE BEZETTING.
336 blz. 177 illustraties. 1973. Dr-ukkertj-Uitgeverf] Erik Veys, 8880 TieIt.
Prijs: 550 fr.
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Dat de geschiedenis schrijven van een stad onder vier jaren durende
Duitse bezetting, mede van de gebeurtenissen en geclachtenstromingen,
die de bezetting zijn voorafgegaan en gevolgd, van de auteur de puurste
objektiviteit in oordelen en beoordelen opeist, vraagt geen nader kommen-
taar. We weten bij ondervinding dat het jaren van uittermate spanning
waren én voor de landstrouwe burger én voor de kollaborateur. De auteur
is er op bewonderenswaardige manier in geslaagd het boek te schrijven in
een eerlijke openhartigheid. Tot in de laatste lijnen van zijn omvangrijk
werk bleef hij trouw aan de eerlijkheid zoals dit past voor een histori-
cus. Hij tekent het oorlogsbeeld Aalst in al zijn kleuren en gebeuren. Niet

het minste detail heeft hij verwaarloosd. De gedachte waarin hij zijn werk
schreef kon hij niet beter onder woorden brengen dan door de woorden
die hij schreef bij de aanhef van zijn werk: -Opgedragen aan alle Aals-
terse moeders, die geleden hebben in de periode 1940-45•. Na het voor-
WOOl"d,de inleiding en een woord van dank gericht tot zijn helpers, vol-
gen dan tien delen: tussen oorlog en vrede, de stad onder Vuur 10 mei en
20 mei 1940, Aalst frontgebied, de Duitsers in de stad, het verzet, de kol-
Iaboratie, kroniek, van bezetting juni 1940 tot september 1944, bevrijding
en nasleep, bijlagen, In Memoriam, Volgen dan nog de bibliografie en de
vertaling van aangehaalde vreemde citaten. 'Stippen we terloops nog aan
dat ook enkele gemeenten uit de omgeving van Aalst in dit werk voorko-
men. De Aalstenaar, zonder de minste uitzondering, moet dit werk gele-
zen hebben en het boek in zijn biblioteek bezitten. Dat is een dokument
dat met de tijd in waarde zal stijgen.

27) AALST.
CONSTANT DE VOS
DE SINT-MARTE SKERK TE AALST.
Maandschraît. Augustus 1973. UI'. 165 .Vlaamse Toel'isfisehe Biblioteek.
16 blz. 20 Illustrattes. Uitgave: Vlaamse Toeristenbond, Sint-Jacobsmarkt
45-47_2000Antwerpen. Prijs: 25 fr.

Met de medewerking van Jozef Van Overstraeuen, voorzitter van de
Vlaamse Toeristenbond, schreef de auteur, pastoor-deken van Aalst, deze
brochure over bouwen kunstschatten van Sint-Martinus van Aalst. Wan-
neet" de bezoeker zich heeft verzadigd aan de architektuur, kan hij nog
uren geboeid staan 'hij de onvolprezen sacramentstoren, de menige fres-
co's, het altaar van Rubens, de schilderij van De Craeyer en Coxie en het
klassisistische koorgestoelte, dit om maar het voornaamste te noemen.
Let de bezoeker ook op de koperen band in de vloer van de kerk die de
«middaglijn van Aalst. voorstelt. Die lijn is werkelijk de middaglijn.

28) AALST.
ALE. FEL IX VERWILGI-IEN
JAN BENEDICT I-IEMELAER (1774-184&)EN THEODOOR I-IEMELAER.
(1774-1842).
Annalen van Oudheidkundige Kr-ing van het Land van \\raas. Deel 76.
3e en 4e aflever-ing. 1973.blz. 185-239_Drie illustraties. Uitgever: Oudheid-
kundige Kring van het Land "au Waas_Zamanstraat 49, 2700Sint-Niklaas.
Drukkerij, Scheerders-Van Kerckhove, Sint-Niklaas.

De twee hoofdfiguren die in deze uitgebreide familiegeschiedenis optreden
zijn Jan Benedict Hernelaer-De Vriese, kapitein-kommandant en zijn broe-
der Theodoor Hemelaer, pastoor-deken van Sint-Niklaas. Beide personen
speelden een voorname rol in het godsdienstig leven van het Land van
Waas. We vinden in deze uitgebreide familiegeschiedenis een rubriek ge-
wijd aan Jos Ferdinand Hemelaer. In 1824 werd hij tot onderpastoor
van Sint-Martmus te Aalst benoemd.
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29) AALST.
ELLY COCKX· INDESTEGE
BIJ DE VIJFHONDERDSTE VERJARING VAN DE BOEKDRUKKUNST
IN DE NEDERLANDE .
Ons erfdeel. Hie jaargang lil'. 5. november-december- 1973, blz. 59-72. Tien
Iltustrattes. Algemeen Ncderlands tweemaandelijks tijdschrift. Uitgegeven
dooi- de Stichting Ons Erfdeel. Redaktte-adressen : voor Belgie: Jozef D~·
leu, Mur-issontraat 160, 8530 Rekkem; VOOr Xederland: Fritz Ntessen,
Kerkstraat 1, Haamsdonk-Dor-p, Xoord Brabant. Drukkerij l Fleuws er.
Quartiel', Lauwe, Belgic.

De auteur, bibliotekaresse, verbonden aan de Koninklijke Biblioteek tt'
Brussel, spreidt in haar betoog een breed panorama open van de boekdruk-
kunst in onze Nederlandse gewesten op het einde van de 15e en begin 16e
eeuw. Ze legt een bizondere nadruk op de inwerking van het handschrift
op de manier en vorm van drukken. Dirk Martens, die op het einde van
het voorbije jaar op grootse wijze te Aalst is herdacht, wordt hier ook
in het licht gesteld. Een wetenschappelijke bijdrage die én historicus én
bibliofiel met bizondere belangstelling zal lezen.

:lO) AALST.
L. BORREMA IS
HET TESTAMENT VA I DE GEZUSTERS HENDRICKX TE
A TWERPE I. (1783).
Vlaamse Stam. Tijdschrift .001' Familiegeschiedenis. Jaargang IX, nr. 10,
december 1973, blz. 647-655. Redaktie-adres : Centrum voor Familiegeschie-
denis, Wolstraat 39, 2000 Antwerpen. Drukkertj: G. Ve~7s,8870 Pittem.

In een der voetnota's van deze studie over vermeld testament staat ver-
noemd : Charles Le Corbisier, geboren te Aalst in 1721, zoon van Jan Bap-
tist en Maria Everaers, Hij was een achterneef van Hendrik Hendrickx.

31) BALEGE:\f.
L. DE SMET
HET LAGER ONDERWIJS IN DE GEMEENTE BALEGEM TOT 1918.
Jaal'boek van het Heemkundig Genootschap Land van Rode. Derde jaar-
boek. 1973. blz. 87-115. Drie ilIush-aties. Zetel: Gentbrugge.

Achtereenvolgens trteeft de schrijver het over het lager onderwijs te
Balegem tijdens het oud regime, het onderwijs in de 1ge eeuw: het leken-
onderwijs, ontstaan van de gemeenteschool, de eerste moeilijkheden, op
zoek naar een eerste onderwijzer, probleem rond de onderwijzers, de
schoolstrijd 1879-1884,de jaren na de schoolstrijd, onderwijzersproblemen
en gemeentepolitiek, het klooster, een gemeenteschool voor. meisjes, kon-
trakt tussen de gemeent en het klooster, gemeentelijk avondonderwijs,
problemen om een vierde klas in te richten; het onderwijs in de 20e eeuw:
de vrije school, de eerste gemeentelijke bewaarschool, wijzigingen in de
personeelsbezetting, het lager onderwijs tijdens de eerste wereldoorlog,
de vijfde klas, de schoolgebouwen, het klooster en ten slotte een lijst van
de oversten van het klooster met hun curriculum vitae. Een trouw weer-
gegeven beeld van het onderwijs op een landelijke parochie.

32) ENAi\fE.
R. YAN DE ABEELE-BELLON:
DE SINT-LAURENTIUSKERK TE ENAME.
'I'oer-isme in Oost-Vlaandea-en.Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
22e jaargang. nr. 5, sept. okt. 197:l. blz. 84-88. Viel' illustraties.
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Een goed gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van de 'Bint-Lau-
rentiuskerk en van haar meubilair. Voorafgaande lijk geeft de auteur enke-
le hoogtepunten uit de geschiedenis van Ename in de middeleeuwen. De
plaats Ename was toen een middeleeuwse stad, met een keizerlijk ver-
sterkt kasteel, gebouwd in 974, door de Duitse keizer Otto Il. Handelaars
en schippers vormden de toenmalige bevolking. Ename was ook een kruis-
punt van belangrijke handelswegen, Met de Benediktijnerabdij Sint-Salva-
tor heeft Ename naam gemaakt in de burgerlijke en kerkelijke geschie-
denis van Vlaanderen.

33) ER.E~mODEGE1\L
JOZEF DE GEEST
FONS VAN DE MAELE: WERKMAN-DICHTER. 1874-1938. DE WERK-
MAN-DICHTER. LEVENSSCHETS EN BLOEMLEZIl G.

In de tweed jaargang (1950) en derde jaargang (1951) van dit ons tijd-
schrift liet Jozef De Geest een bijdrage verschijnen onder de titel: -Fons
Van de Maele, Werkman-Dichter a , Hij was een persoonlijke vriend van de
dichter. Nu in januari 1974 te Erembodegem een herdenkingsdag aan Fons
Van de Maele werd gehouden,kwam van Jozef De Geest een boek in het
licht, dat gedrukt werd bij een ander vriend van de dichter: Strobbe te
Izegem. In het eerste gedeelte van het boek schetst schrijver het leven
van Fons Van de Maele. Hij vertelt over hem in sappige taal en wisselt
zijn betoog af met bijpassende verzen van. de dichter. In het tweede gedeel-
te: -Poezie in werkmanspak- geeft hij enige gedichten, genomen uit de
vroeger verschenen bundels van de dichter. Een korte bloemlezing du .
Een mooie uitgave, die onder ons volk ruim verspreid hoeft te worden. In
al de eenvoud van zijn persoon en van zijn pen, blijft Fons Van de Maele
een figuur waar we blijven naartoe kijken. Hij was een man van geloof,
verknocht aan God en Kerk en aan zijn eenvoudige medemensen.

34) ERPE-
PAUL STUYVER
DE KOOLZAADTEELT TE ERPE.
Mededelingen van de Heemkundige Krmg van Mel'e. Driemaandlijks tijd-
schrift, Jaargang XllT, UI'. 4, oktober 1973 blz. 27-29.Bedaktie en beheer:
Kleine Steenstraat 9, 9420 Men.

Beschrijving van de koolzaadplant die een drietal eeuwen geleden in onze
gewesten het voornaamste handelsgewas was, dit omwille van de olie. Om
die olie te winnen uit het zaad werden slag- of stampmolens opgericht.
Naast de wind- en watermolens om het graan te malen, kenden de mees-
ten onzer dorpen één of meer stampmolens. Erpe had er twee in gebruik.

35) ERPE.

RAYMOND DE MOL
KERKELIJK BEZIT E PASTORELE INKOMSTEN TE ERPE.
Mededelingen van de Heemkundige Kring "au Mere, Driemaandelijks
tijdsch.rift.. Jaargang XIV. nr. 1, januari 1974. blz. 1-5. Redaktie en beheer:
Kleine Stccnstraat 9, 9420 )lere.

Het nader bekijken van het kerkelijk en pastoreel inkomen te Erpe loopt
maar over een perrode van een honderdtal jaren, namelijk van de tweede
helft van de 17e en tweede helft van de 18e eeuw. Gelijk het overigens op
alle landelijke parochies gebeurde, kreeg de kerk en pastoor hun bizon-
derste inkomsten uit renten en tienden en mede ook uit de kerkelijk
diensten, zoals doop els en begrafenissen, waarvan we hiel" de tarief van
1715 terugvinden.
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36) ERPE.
JULES PIETERS
EE'N LIJK3CHOUWING TE ERPE IN 1740.
Mededefing en valt de Heemkundige Kring "au Mere, Driemaandelijks tijd·
schrift. Jaargang XIV. nr 1, januari 1974 blz. 8. Redaktie en beheer : Klei-
ne Steenstraat 9, 9420 i\1ere.

De persoon in kwestie iis Jan de Wicheleere, op 30 oktober 1740 dooel
aangetroffen op de boskouter te Erpe.

37) GAVERE.
A. RYSERHOVE. L. VAN ACKER. L. VAN ACKERE :
ONZE KWARTIERSTRAAT : THEO LEFEVRE (1914-1973).
Vlaamse Stam. 'l'ijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang IX. IU' 9,
november 1973. blz. 587·590. Een ü1ustrati.e. Redaktie-adres : Centrum voor-
Familiegeschiedenis, '''ol straat 39, 2000 Antwerpen. Drukkerij: G. Veys,
8870 Pittem.

Waren de voorouders van deze grote staatsman langs vaders zijde West-
vlamingen, langs moeders zijde kwamen ze uit Oost-Vlaanderen, zoals bv.
Fruyt Carolus, geneesheer en burgemeester, geboren te Gavere 28-7-1774 en
overleden te Zele 4-8-1836.

38) GENTBRUGGE :
GERARD 'N AEYTENS :
HET OUD KASTEEL VILAlN.
Heemkundig Genootschap Land van Rode. Driemaandelijks tijdschrift.
nr. 4 - februari 1974. Gestenctlle erd. Zonde.' bladztjdenu mmertng. Ver·
antwoordelijke u itge ver- : G. "\Vaeyt.ens, Jef Vandermeulellstraat 42, 9001
Gentbrugge. Een illustratie.

De oudst bekende eigenaar van dit kasteelken was Albijn Vilain en na hem
zijn zoon kanunnik Vilain, die te Gent overleed 24-2-1651. Vervolgens be-
hoorde het aan de familie de LichterveJde, de graaf de Thiennes, de graaf
de Llmburg-Stirurn. van het hof van Oranje Nassau. De laatste eigenaars
waren de familie Van der Stegen en notaris Van Zantvoorc1e die overleed
4-1-1940. Het kasteel ken is betrokken geweest in de strijd van het Calvi-
nisme te Gent, want op het kasteelken lag het uitgangspunt Van het Cal-
vinisme in het Gentse. Van Imbieze zal er wel op verbleven hebben. Schrrj-
ver citeert een spreuk vol humor uit het Gentse, zinspelend op de adellijke
families Vilain, Triest en Bette: -pour être noble à Gancl, H faut être vi-
lain, triste ou bête » •

39) GENTBRUGGE.
GESCHIEDENIS VAN GENTBRUGGE.
Heemkundig' Genootschap Land van Rode. Driemaandelijks tijdschrift.
Nrs. 2 en 3 en 4, 1973. Gcstencilleel'd. Zonder bladztjdenummertng. Verant-
woordelijke uitgever: G. 'Vae)'tens, ,Jef vandemeutenstraat 42, 9001,
Gentbrugge.

Deze vervolgreeks is opgemaakt naar het onuitgegeven werk van Geranl
Waeytens, Walter Patoor en Riohard Van Damme. In dit drietal bijdra-
gen gaat het over Gentbrugge ten tijde van Kelten en Romeinen, GeI'·
manen en een toponymische beschrijving van Gentbrugge en omgeving.
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40) GENTBRUGGE.
GERARD WAEYTENS
KERMIS IN HET DORP.
Heemkundig Genootschap La.nd van Rode. Drtemaandelijks tijdschrift.
nr. 2. 1973. Gestenmlfeet-d. Zonder bladzijdenummeriug. Verantwoorde-
lijke uitgever: G. Waeytens, Jef Vandermeulenstraat 42, 9001 Gentbrugge.

Een smakelijk volkse vertelling van al het gedoe op een dorpskermis in
vroeger dagen met al de anekdoten en figuren uit die tijd.

41) GENTBRUGGE.
GERARD WAEYTENS
HET OUDE DORP.
Heemkundig Genootschap Land van Rode. Driemaandelijks tijdschrift. JU'.

4. 1973. Gestencilleerd. Zonder bladzijdenu mmer-ing. Verantwoordelijke
uitgever: G. Waeytens, J ef Vandermeulenstraat 42, 9001 Gentbrugge.

.
. "

Met een zeker heimwee in de pen tekent steller zijn dorp uit vroeger da-
gen: de akkers en de weiden, de straten, het dorpscentrum, de boerderij-
en en de kastelen daartussen gezaaid en dat alles in een stilte gelegen
die zo'n deugd deed, de vogels en de bloemen. In plaats van dit alles nu
enorme gebouwen. Met schrijver stellen we ons de vraag: waar is de
schoonheid en kalmte van vroeger dagen nu gebleven?

42) GENTBRUGGE.
GERARD WAEYTEN3
KLAASAVOND 1910.
Heemkundig Genootschap Land van Bode. Driemaandelijks tijdschrift.
nr. 4. 1973. Gestencillecrd. Zonder bladzijdenuuuuertug; Verantwoorde-
lijke uitgever: G. Waeytens, Jef Vandermeu\ellstraat 42, 9001 Gentbrugge.

Schrijver vertelt tot in het kleinste detail een Sinter Klaasavond uit
zijn kinderjaren, ook het klein voorvalletje dat met één slag al zijn kin-
dergeluk in de goede Sint verbrijzelde. ,Ve laten de lezer napraten of het
nu nog Sinter Klaas is voor onze kleintjes. De kommerciële wereld heeft
iets onherstelbaars verwoest.

43) GENTBRUGGE.
BIJNAMEN TE GE TBRUGGE.
Heemkundig Genootschap Land van Rode. Driemaandelijks tijdschrüt.
JU' 2. 1973. Gestencilleerd. Zonder bladzijdenummering. Verantwoorden]-
ke uitgever: G. Wae~>1:ens,Jef Vandermeulenstraat 42, 9001 Gentbrugge.

Dr. L. Elaut geeft ons een pittige uiteenzetting van. de bijnamen op het
Arsenaal. André Sorée schrijft enige lijnen over Gentbrugse bijnamen
op het Center.

44) GENTBRUGGE.
GERARD WAEYTENS
DE WI DMOLENS TE GE TBRUGGE.
Heemkundig Genootscbap Land van Rode. Driemaandelijks tijdschrüt.
nr. 3. 1973. Gestencilleerd. Zonder bladzijdenummering. Verantwoorde-
lijke uitgever: G. waevtens, Jef Vandermeulenstraat 42, 9001,Gentbrugge.

,q~:f ..
Schrijver handelt over de vier windmolens te Gentbrugge, waarover hl]
wat historische bijzonderheden vertelt. Meteen volgen enkele molens uit
de omgeving.
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45) GENTBRUGGE.

GERARD WAEYTENS
UIT HET ARCHIEF VAN HET HOF .DE GUCHTENEERE,.
Jaarboek van hef Heemkundig Genootschap Land van Rode. 3e jaar.
boek 1973. blz. 14_21. Drie, illustraties. Zetel: Gentbrugge.

\Ve hebben de indruk dat cle auteur het laat bij enkele steekproeven in
het familiearchief De Guchteneere, want de gegevens staan wat losjes
naast elkaar. Niettemin geeft zijn uiteenzetting een goede kijk op de ge·
schiedenis van deze oude omwalde hofstede, wier ontstaan wel terug,
loopt tot in de midcleleeuwen.

46) GENTBRt:GGE.
GERARD WAEYTENS
GENTB'RUGSE GEMEENTEHUIZEN.
Jaarboek van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 3e .Iaar-
boek. 197:1. blz. 22·24. Zetel Gentbrugge.

Een drietal bladzijden geschiedenis van de verschillende gemeentehuizen
die Gentbrugge in gebruik had sedert het beheer van de markies de Rode
tot 29 mei 1971, datum van de eerste spaclesteek VOOI' het nieuw admi-
nistratief centrum.

47) GENTBIWGGE.
GERARD WAEYTENS
DE NIEUWE KERK TE GENTBRUGGE·CENTER. 1872.
Jaarboek van het Heemkundig Genootschap Land van Rode. 3e Jaarboek.
1973. blz. 25·33. Zetel Gentbrngge.

'Wegens de bevolkingsaangroei besliste de kerkraad van Gentbrugge in
1868 een nieuwe kerk te bouwen. Op la augustus werd ze gewijd door
Mgr. Bracq, bisschop van Gent. 'Steller beschrijft de architektuur, het
kerkgerief en allerhande kerkmeubelen. het uurwerk op de toren en de
twee nieuwe klokken van 1946, beide gegoten door het huis Slegers te
Tellin.

48) GE,NTBRUGGE.
GERARD WAEYTENS:
GEPLOGENHEDEN BIJ DE DOOD EN BEGRAFENIS IN HET GENT·
BRUGGE VAN YOORHEEN.
Jam'boek van bet Heemkundig Genootschap Land van Rode. 3e Jaar',
boek. 1973. blz. 76·80. Zetel Gentbrugge.

Sterven en begraven worden stond enkele jaren terug meer in een mee-
levende belangstelling dan op dit ogenblik. Het waren twee gebeurtenis-
sen waarmee niet alleen de familie, maar heel de buurt, heel de parochie-
gem.eenschap verbonden was. De mensen leefden in nauw kontakt met
elkaar; wat we thans schromelijk zien ontbreken. Schrijver geeft ons tot
in de kleinste bizonderheden wie en wat er met sterven en begraven wor-
den iets uitstaans had, de gebruiken en gewoonten bij dit gebeuren. We
kunnen dat folklore noemen, maar in feite is dat alles een menselijke
uiting én van kristelijk geloof én van echte kristelijke samenhorigheid
en gemeenschapszin. Elders in het Land van Aalst vinden we de verrnel-
de geplogenheden terug. wel soms in een andere terminologie.
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49) GENTBRUGGE.
GERARD WAEYTENS
ENKELE GEGEVE S OVER DE LANDBOUW TE GENTBRUGGE IN
DE 1ge EEUW.
Jaarboek van het Heelllkundi~ Genootschap Land van Rode. 3e Jaar-
boek. 1973.blz. 81-86.Zetel Gentbrugge.

Het grootste gedeelte van de bevolking van Gentbrugge behoorde rond
1800 tot de boerenstand. De auteur deelt" enkele gegevens mede over de
voornaamste hofsteden en citeert een kadastrale lijst van de jaren 1840
van al de landbouwers met hun eigendomsgronden en eigenaars niet-
landbouwers.

50) GERi\.ARDSBERGEK.
A.R. :
TOEN ER SPRAKE VAN WAS OM EDINGEN VOOR DE SCHEEPVAART
TOEGANKELIJK TE MAKEN.
Het Oude Land van Edingen, en omliggende. Tijdschrift van de Gewes-
telijke Kring VOOI' Oudheid, Geschiedenis en Heemkunde van Zuid-Pajot-
tenland. Jaargang J. nr. 3 en 4. December 1973. blz. 186.187. Redaktie-
adres: Pater August Roeykens, Kapuctjnenstraat 5, Edingen. - Drukkert]-
Uitgeverij: Erik Ve~'s, 8880 Tielt.

In een dossier van de Raad van de hertog d'Arenberg wordt een stuk be-
waard, daterend uit het jaar 1696, gewijd aan een onderzoek naar de mo-
gelijkheden Edingen langs de Marck door een bevaarbaar kanaal met
Geraardsbergen aan de Dender te verbinden. Het stuk staat hier in het
origineel. Het is bij een onderzoek gebleven.

51) LEDEBERG.
G. ALGOET :
ENKELE GEGEVEr S OMTRENT DE GESCHIEDENIS VAN DE
KARMEL TE WAREGEM.
.Iaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring van "aregem. 1973.
blz. 93-102.Vier Illustraties. Drukkerij R. Snoeck, 9771 rokere

In de reeks zusters van deze betrekkelijk recente karmal oprichting in
192a) ontmoeten we Germaine Van Autryve (zuster Marie-Joseph) , ko-
mend uit Ledeberg.

52) MERK
JULIEN DE VUYST
MERENAREN ZINGE
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. Driemaandelijks
tijdschrift. Jaargang XIII. nr. 4, oktober 1973. blz. 25-27.Redaktie en be-
heer: Kleine Steenstraat 9, 9420 Mere. Een i.1lustratie.

De bijdrage is gewijd aan de gedachtenis aan soldaat Alfons Coppens,
van Mere, gesneuveld in de slag bij Sinte.Margr-iet Houtem bij Tienen in
augustus 1914. Na een beknopte beschrijving van de veldslag, lezen we
nog een paar gec1ichten, geschreven door zijn broer Jan.

id. id. Jaargang XIV. nr 1, januari 1974. - blz. 9-10
Schrijver biedt de tekst van een paar liederen: Levenswandel en Lied van
de Opgeeisten 1914-1918.Mere is een van de weinige kringen die regelma-
tig oude volksliederen doen herleven door lezing en zang.
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53) OPBRAI{EL.
WANDELPROJECT. TWEEBOS3ENPAD -
ZWALMBRONNENPAD.
Informatieversta-ekkiug omtrent de wandelpaden aangelegd door Ohiro-
jeugd (Op)Brakel. Beschrijving van de bezienswaardigheden en merk-
waardigheden. Gestencilleerd. 16 blz. 1973. Twee wandelpadkaarten.

Een degelijk wandelpadblad dat zijn l"ijke inhoud aan geschiedkundige ge-
gevens te danken heeft aan Sylvain De Lange, geboren en getogen te
Opbrakel, die op historisch en demografisch gebied heel wat heeft ge-
publiceerd in verschillende tijdschriften over de Zutd.Oostvlaamss taal-
grensgemeenten. Twee wandelpaden zijn hier uitgestippeld; het eerste,
het Tweebossenpad : de Sint-Maartenskerk, de oude pastorie, de stenen
molen te Verrebeke, het Lovierebos, het hof te Loviere, het hof ter Brug-
gen, het hof te Fransbeke, de Modderodde, het Brakelbos, le Sergent,
Livines kruis, Willmsveld, de steenpaal. het Tsooskenshol, l'etang du Ser-
gent, het hof ten Bogse, herenhof en de Sint-Lietbertusdreef; het tweede:
het Zwalmbronnenpad: de kerk, J. Sadonespad, de Hul, del bronnen van
de Zwalm, het hof te Wolfskerke, de Zwalmstraat, Pieter Hoelmangtraat,
de watermolen en Riebeke. De kaarten zijn van de hand van Marc Fla-
mée.

54) OPBRAREL.
DOSSIER BRAKELBOS.
47 blz. Deels gedrukt, deels gsteneitleerû. 19 U1ustraties. Twee buiten-
tekstkaarten. Albumformaat. Brakel 1973.

Met de publikatie van dit dossier hebben de samenstellers de bizondere
aandacht willen trekken OP het beschermen van het Brakels leefmilieu én
voor plant, én voor dier én voor mens. Opbrakel, thans gemeente Brakel,
bezit een benijdenswaardig aantal hek taren bos, waaronder het Brakelbos
voorname plaats inneemt. De gesel van onze tijd: de aantasting en ver-
minking en verwoesting van het natuurlijk leefmilieu, dreigt hier voor
goed toe te slaan, zo bij voorbeeld door zavelwinning, ontbossing en ...
de toerist. De slagzin vah heel het dossiert luidt: «beschermen is positief
beheren». Het werkdokument bevat een veertiental hoofdstukken; be-
schermen is positief beheren, redaktioneel, algemene problematiek van
de openluchtreIcreatie, voorontwerp gewestplan, lokale toponymie, his-
torisch verleden, rekreatie, vermelding in de literatuur, overzicht van
flora in het Brakelbos en zijn omgeving, geregistreerd vogelpatrimonium, .
levende folklore in Brakel, wandelen is boeiend voor iedereen, reliefener-
gie, struktuurplan. beheer van natuurgbieden, konklusie en lijst van de
medewerkers aan dit dossier. De meest in het oog vallende bijdrage is
van Sylvain De Lange, die de westelijk groene gordel 'Van Opbrakel to-
ponymisch en historisch heeft uitgediept. Omer Wattez, de graag gele-
zen schrijver van .De Vlaamse Ardennen- , afkomstig van Schorisse, komt
bij de jeugd vooraan te staan; hij wordt af en toe geciteerd. Een dossier
dat heel de Brakelse bevolking van jong tot oud sterk zal aanspreken. De
samenstellers verwachten van de gemeentelijke overheid wettelijke steun
voor hun strijd voor het behoud van het natuurlijk leefmilieu.

55) PARIKE.
JAAK OCKELEY
DE STICHTING VAN RANSBEECK.
Ascania. Driemaandelijks tijdJschrift over Asse, zijn streek en zijn men-
sen. Uitgave van de Heemkundige- Kring Ascania. Jaargang 16. herfst
1973, nr. 3, blz. 85-98. Sekretariaat: Mollestraat 5, Asse. Drukkerij Van
Geel'tl'uyen, Asse.
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Martmus Van Ransbeeck overleed op 27-8-1817 als pastoor te Parike. Hij
stichtte een studiebeurs van. 4000 gulden Vlaams koerant ten gunste van
een. kandidaat wereldlijk priester. Konden van deze studiebeurs genie,
ten: zijn eigen familieleden, inwoners van Asse, van Buggenhout en. van
Parike. Voor de genealoog een flinke brok familiegegevens over de Van
Ransbeeck's van 1541 tot 1867.

56) RUIEN.
LIEVE VIAEi-l"E- A. ·WOUTERS.
ZEGELB'ESCHRIJVING EN WAPENKUNDE VAN DE BELGISCHE
GEMEENTEN. RUIEN.
Gemeentekrediet WUl Belgin. Drfemaandesijks tijdscluiijt. 28e jaar. m-,
107, januari 1974_ blz. 58·60. Twee illustraties. Gemeentekrediet van Bel-
gie. Pachecolaan 44, 10aO Brussel.

In deze vervolgreeks komt Ruien aan de beurt, de gemeente die met Ber-
chem; Kwaremont en Zulzeke op 16-6-1970 de gemeente Kluisbergen is
geworden. De plaatselijke heren van Ruien waren eertijds de heren van
Jeumont, de Ligne's, Nassau-Siegen, de Merode's, en tenslotte Odemae-
re's en Stalins. Het gemeentewapen in 1969 toegekend was dit van de fa-
milie Odemaere.

;;7) SINT·LIEVE 'S·HOUTEiU.
JO VERBRUGGHEJ
DE BACCHUSFEESTEN IN S[NT-LIEVENS-HOUTEM.
131 blz. 102 illustraties. Speciaal buttenreeksnununej- van
ven. 1974. Drukkerij-Uitgeverij Erik Veys, Ieper-straat
Prijs: 150 fr.

de Veys.arohie-
18, 8880 Tielt.

Over de Bacchusfeesten in Sint-Lievens.Houtem verscheen een sympatiek
heemkundig werk geschreven door notaris Jo Verbrugghen, dichter, ro-
maneter. historicus In kunstcriticus. Na een passend «ten geleide. van
Renaat van der Linden, lid van de Koninklijke Kommissie voor Volks-
kunde, voorzitter van de Koninklijke Kommissie voor Volkskunde en
voorzitter van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen,
spreekt de auteur achtereenvolgens over: de wijk Dries- Krabenijck,
plaats van het gebeuren, over de inwoners en plaatselijke toestanden. In
het tweede deel wordt de aandacht gevestigd op de mythologische figuur
van Bacchus-Dionysius en zijn verwantschap met een verloren wijk op
deze gemeente. Het derde deel analyseert het oudste element van de Bac-
chusfeesten, de pittige liederen, de sermoenen en wilde vespers. In het
vierde deel weidt hij uit over de eigenaardigheid van het reuzegrote Bac-
chusgebak in de vorm van Bacchus en Bacchante Het vijfde deel gaat over
de reuzen, de leuzen en de stoet. Het zesde en laatste deel geeft enkele
beschouwingen over de betekenis van de Bacchusfeesten in het dorp. We
lez n hierin historische gegevens over de jaarmarkt, over Sint.Llvinus
en de Smt.Livinuakapel. De rijke illustratie maakt het lezen aangenaam.
Een aantrekkelijke uitgave. waarvoor én auteur én uitgever alle lof ver-
dienen.

58) SINT-MARTENS-LIER,DE.
VALERE GAUB'LOMME :
DE STATUS ANIMARUM VAN SINT-MARTENS-LIERDE IN HET
JAAR 1844. I. 11. IIL IV en V.
Vlaamse Stam. Tijdschrift "oor Familiegeschiedenis. Jaargang IX. nr. 8,
oktober 1973, blz. 517-522; nr. 9, november 1973, blz. 609-614; nr. 10, de-
cember 1973. blz. 557-662; Jaargang X nr. 1, januari 1974, blz. 47-54 en nr.
2, februari i974, blz. 82-86. Redaktieadres : Centrum voor Familiegeschie-
denis, Wolstraat 39, 2000 Antwerpen Drukkerij G. Veys, 8870 Pittom.
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De status animarum (register van de bevolking voor het kerkelijk be-
stuur van een parochie) is op zichzelve een rijke bron van allerlei demo-
grafische gegevens. We kunnen er het bevolkingscijfer van de parochie
uit opmaken, zien uit hoeveel leden een gezin bestond, het alfabetisme
of analfabetisme nagaan. Bij elk gezinshoofd staat vermeld het beroep
dat hij of zij uitoefenden, ook zo voor volwassen kinderen; of een gezins-
hoofd bemiddeld of behoeftig was. Ook de emigrant staat genoteerd. Zo
bij voorbeeld Van Damme Bernard geboren in 1806, gehuwd met Beatrix
De Reu, gebor·en in 1820, die uitweken naar ·,st.-Thomas de Guatemala
(Amerika) waar twee van hun kinderen stierven. (1844). Moeten we hier
nog aan toevoegen dat de status animarum van bizondere betekenis IS
voor de genealoog of vorser naar elementen voor zijn stamboom?

Wichelen, een dorp van c's graven propre- had reeds in volle middeleeu-
wen banden met de abdij van Nijvel. Vóór het midden- van de 13e eeuw
was de abdij in het bezit van een «hofjonger-ij- of -corserte-, die bestond
uit twee -curtes- of hoven, samen zestien bunder groot. Ook inde de abdij
op gans het dorp de grote en kleine tienden. Het oude gemeentezegel -
in 1969 werd het door een ander vervangen. - vertoonde de Heilige Gertru-
dis met de abbatiale staf.

59) SINT-MARTENS-LIERDE.
YALERE GAUBLOMME :
DE LIEVE VROUWKAPEL IN DE KARTUIZE VAN SINT-MARTENS-
LIERDE EN DE AFLATENBRJEF VA T 1374 (n.s.)
Kapel en Beeld. VerCl'ing-Geschiedenis-Folklore.Orgaan van de Vrienden
der H. Maagd. 25e .Iaargang, nr. 4. oktober 1973. blz. 3Û'-31. Redaktie: Ne-
derpolder 1. 9000 Gent.

In deze laatste bijdrage geeft de auteur in Nederlandse vertaling uit het
latijn de tekst van de aflatenbrief, afgeleverd door Gerardus, bisschop
van Kamerijk op 26 februari 1374 (n.s.). Tien dagen aflaat, toties quoties,
werden gegeven op gelijk welke dag van de vijf plechtige feestdagen van
de Heilige Maagd, alsook op de vigiliedagen en op de dagen van de okta-
ven van die feestdagen, aan allen die gebiecht de Heilige Mis bijwoonden
aan dit altaar, of er komen, bidden of het altaar en vaatwerk ervan ver-
sierden. Volgens nadere gegevens uit die brief stond dit altaar in bizon-
dere belangstelling én van de monikken én van de bevolking van het dorp
én van het omliggende.

60) WICHELEX.
J. PIETERS :
WICHELE T E HET KAPITTEL VAN NIJVEL.
Overdruk uit de Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde 1973-2. 32 blz.

61) WICHELEN.
JULES PIETERS
BESTUURLIJK EN RECHTELIJKE TOESTANDEN TE WICHELEN
ONDER HET OUD REGIME.
Overdruk uit het ttjdschrtft van de Heemkundige Kring «Jan Broe-
ckaert» te "Tetteren .. laargang XX. 1973. blz. 33-41.

Omdat Wichelen een dorp was van .'s graven propre- kende het ook een
speciaal rechtsstatuut. Deze regeling, genoemd het statuut van 's graven
propre, was toepasselijk op al de personen die in één van bedoelde dorpen
van 's graven propre geboren waren. Zo kende men het beste kateil of
beste hoofd en het recht van haafdeJigheid. 'Schrijver illustreert dit met
enkele voorbeelden uit de 15e en 16e eeuw.

Gottem a/Leie Valère GAUBLOMME
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r
WICHELEN.

HEEM_ EN OUDKUNDIGE KRING WICHELEN, 1e jg. 1974 nr. 1
Het navorsingswerk van deze in 1958 gestichte vereniging, de viering van
de restauratie van het oud gildehuis uit 1682 en de honderdste verjaring
van de huidige kerk liggen aan de grondslag van deze verzorgde uitgave
36 blz., 2 plans, 4 foto's.
Op het «woord vooraf. volgt -Onze gemeente in onze streek. : hier wordt
o.m. gewezen op de ligging tussen het Land van Aalst en Dendermonde.
Op het onderwijs te Wichelen tot 1876 volgt -Het ontstaan van de familie
Peirlinck- en heli uitzwermen van de naam van Nieuwerkerken over Er.
pe naar Wichelen. In -Ons herbergzaam Wichelen», worden de namen ver.
meld van 90 herbergen; de laatste heette... «In 't Land van Aalst- !
Een plezierig relaas over de festiviteiten van de eeuwviering van de Sint-
Gertrudiskerk en een paar volkse bijdragen besluiten dit flink samenge-
stelde nummer !
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Het Begijnhof te Aalst

De grootjuffer van het Aalsters Begijnhof beklaagt zich over de hou-
ding van de opgedrongen burgerlijke Commissies. Ze richt zich tot
de Vicarissen omdat de overleden Mgr. De Broghie nog niet is ver-
vangen.
(Het origineel stuk uit het Fonds Crick zal aan het stadsarchief worden over-
gemaakt door de heer Van der Hulst, Voorzitter van de Vereniging voor Aal-
sters Kultuurschoon) .

Aan de Zeer Eerwaarde Heeren Vicarissen Generaal van het open-
staande Bisdom van Gend.

Vertoont met de diepste eerbiedigheid M.A. Teirlinck, Overste van
't Beggijnhof tot Aelst, dat eene Beggijne van slegt gedrag tot beter,
nis vermaent zijnde volgens statuten van 't gezeyd Beggijnhof, hier
over haere klagten gedaen heeft aen eenen Heer van de Commissie
der civiele Hospicien, die belast is met de zorge voor de gebouwen
van 't zelve Beggijnhof, welken deze correctie niet goed keurende de
gezeijde overste aangerand heeft met bittere woorden, en door op-
stoking van voorzeijde Beggijne van slegt gedrag feijtelijk bij de
Poortieresse ook heeft gestelt een werelijk vrouwpersoon, die over
ontrent de twee jaeren van de Poortieresse met agreatie van de
Overste om niet overeenkominga was weggezonden.

Om gedaene dreijgementen en het loopende gerucht dat deze feijte-
Iijkheijd stond uijtgewerkt te worden, heeft voornoemde overste
geassisteert door jc. Van de Steene overste der Infirmerije den 19 oc-
tober zig begeven tot de vergaederplaets van de Commissieder civiele
Hospicien, om die gedreijgde feijtelijkheijd af te weizen, alwaer te-
genwoordig waeren dien voorzeijden Heer, twee andere Heeren van
de Commissie, den Secretaris en den ontfanger. Deze overste met
voornoemde jc. Van de Steene daer komende, zijn zij ongehoort
schandaleus weggezonden, en die feijtelijkheijd is daegs daer naer
uitgewerkt. Sedert dien tijd zijn alle mogelijke devoiren gedaen, om
die zaek in 't vriendelijk te herstellen, maar tot nog toe te vergeefs.
Hierom de gezeijde Overste in d'onmogelijkheijd zijnde van haer
fonctien onder zulk een willekeurig civiel bestier behooçlijk te ver,
richten, keert zig tot Ued, Zeer Eerweerde Heeren! vraegende on-
derricht te worden, hoe zij in zoo eenen Staet van Zaeken zig moet
gedraegen. OndertJusschenheeft zij d'eere te zijn met alle onderwer-
pinge.

Van de Zeer Eerweerde Heeren
De ootmoedigste en onderdaenigste Dienaeresse (Get.) M.A.Teirlinck
(Aelst den ii gber 1822)

Fr. Courteaux.
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DE PRIORIJ HUNNEGEM TE GERAARDSBERGEN

In 1624 stond het magistraat van Geraardsbergen het eeuwenoude
kerkje van Hunnegem af aan de Zusters Benediktinessen om er een
klooster te stichten.

De priorij bestaat dus 350 jaar.

Dit jubileum zullen de Zusters herdenken met een academische zit-
rting en open-deur-namiddagen van 7 juli tot 31 augustus waarop de
inrichting vrij kan bezocht worden.

Ter inleiding wordt een dia-voorstelling aangeboden gevolgd van
bezoek aan de tentoonstelling van archief en artistieke patrimonium

«350 jaar Priorij Hunnegems

Daarna bezoek aan het gerestaureerde romaans kerkje en het kloos-
terpand. Tot slot kan men even verpozen in de cafetaria.

De Priorij verzorgt ook de keurige uitgave van het boek «De Priorij
Hunnegem te Geraardsbergen» van A. Hoste o.s.b., 200 blz. waarvan
60 blz. met illustratie; vóórintekenprijs. 200 fr. te storten op postrek.
486546 inrichting Priorij Hunnegem, Geraardsbergen.
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