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BEELDENSTORMERS IN HET LAND VAN AALST
EN HUN SOCIALE ACHTERGROND (DEEL 1)

MicheIIGUAL-PACHECO
1. Inleiding

In het volgende artikel trachten we na te gaan welke de sociale
achtergrond was van de mensen betrokken bij de Beeldenstorm in het
Land van Aalst. Door dit te achterhalen krijgen we een beeld van het
soort mensen die bij deze beweging betrokken waren, we krijgen
m.a. w. een beter begrip van het sociale aspect van de Beeldenstorm.

Voor een territoriale omschrijving van het Land van Aalst verwij-
zen we naar andere werken[l]. In onze studie hebben we Ronse bui-
ten beschouwing gelaten. Dit gebied, met meer dan tweehonderd
gedaagden door de Raad van Beroerten (RvB), vormt immers het
onderwerp van een afzonderlijke studie[2].

Tot slot van deze korte inleiding vermelden we de voornaamste
bronnen waarop we ons tijdens ons onderzoek baseerden[3]. Het
betreft twee archieffondsen die zich in het Algemeen Rijksarchief te
Brussel bevinden. Eerst en vooral is er het fonds van de Raad van
Beroerten. We raadpleegden vooral de nummers 6, 19,20,21 (1&2),
42,65, 155,243,244,253 en 280[4]. Een tweede belangrijk fonds is
dat van de Rekenkamer, meer bepaald de nummers 18.774-18.779,
18.877-18.882, 18.899-18.904 en 18.942-18.947[5]. Tijdens onze
studie maakten we tevens veelvuldig gebruik van het werk van dr.
A.L.E. Verheyden[6].
[1] Van Isterdael (H.). Archief van het Land van Aalst 1342-1796 (1814). Deel I, p. 17-50.

Van Overstraeten (J.). Het Land van Aalst. In: Het Land van Aalst, jg. I (1949), nr. 1, p.
1-6.

[2] Van Den Bussche (I.). Ketters en Beeldenstormers te Ronse. (Onuitgegeven licentiaats-
verhandeling, Universiteit Gent), 1994-1995. Soortgelijke studies vindt men o.a. bij:
Delmotte (M.). Het calvinisme in de verschillende bevolkingslagen te Gent (1566-1567).
In: Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXVI (1963), p. 145-176. De Vos (A.).
Godsdienstberoerten te Eeklo. In: Appeltjes van het Meetjesland, 1961, deel XII, p. 57-
136. Laureys (D.). De reformatietijd in het Brugse Vrije (1566-1576). (R.U.G., onuit-
gegeven licentiaatsverhandeling), 1991-1992, 444 p. Vandamme (L.). De socio-professio-
nele recrutering van de reformatie in Brugge (1566-1567). K.U.L., (idem), 1982.

[3] Voor een volledige bronopgave verwijzen we naar Igual-Pacheco (M.). Beeldenstormers
in het Land van Aalst en hun sociale achtergrond. (R.U.G., onuitgegeven licentiaatsver-
handeling), 1993, 298 p.

[4] Jamees (A.) & Vermaseren (B.A.). Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten.
Brussel, Algmeen Rijkarchief, 1980, 64 p.

[5] Gachard (M.), Pinchart (A.) & Nelis (H.). Inventaire des archives des chambres des comp-
tes, précédé d'une notice historique sur ces anciennes institutions. Bruxelles, M. Hayez,
1837-1931. 6 delen.

[6] Verheyden (A.L.E.). Le Conseil des Troubles. Liste des condamnés, 1567-1573. Brussel,
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 1961,597 p.

Het Land van Aalst, jaargang L, 1998, nr. 2
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2. De Beeldenstorm

De rechtstreekse aanleiding voor de Beeldenstorm was een preek
van Sebastiaan Matte, een Ieperse mutsenmaker die in Engeland als
balling had geleefd. Onder invloed van deze preek trok een opge-
hitste menigte op 10 augustus 1566 te Steenvoorde (net over de hui-
dige Belgisch-Franse grens, op 12 km. van Poperinge) o.l.v. Jacob de
Buyzere, een ex-augustijn uit Ieper en calvinistisch predikant te
Sandwich, naar het Sinr-Laurentiusklooster om er de beelden te ver-
brijzelen. In de daaropvolgende dagen werd heel het Westkwartier
getroffen. Beelden in kerken en kloosters werden door de nieuwge-
zinden als afgodsbeelden, een belediging voor god, beschouwd. Ze
moesten verwijderd worden zodat de kerken voor de protestantse
godsdienst konden worden gebruikt.

Door het tijdig sluiten van de poorten of door de krachtdadige
houding van de magistraat werden een aantal steden, waaronder
Aalst, van de storm gevrijwaard. Dat er te Aalst geen Beeldenstorm
is geweest betekent geenszins dat er hier geen invloed was van de
reformatie. Zo werd rond 1523-1524 Clara 't Roen te Aalst verbrand
vanwege haar geloof in het Lutheranisme. De vervolging was er het
grootst in de jaren 1567-1568. Herhaalde malen trachtten predikan-
ten de stad binnen te komen, zoals o.a. op 1 september 1566 toen
Jacob Carpentier en Herman van Gulik een preek hielden buiten de
stad. De maand daarop verschenen Nicaas van der Schueren en de
zoon van Willem Rutsemelis, procureur van de schepenen in Gent.
Op 27 oktober bood Andries Berteloot of Baerdeloos, een predikant
uit Hondschote, zich in Aalst aan. Omdat hij buiten de "Sant-poer-
te" gepredikt had, werd hij op 1 november 1566 op bevel van de heer
van Backerzele, tijdens de hoogmis op de Grote Markt opgehan-
gen[7]. Na zijn dood werd over deze gebeurtenissen zelfs een lied
geschreven[8]. Volgens Van Vaemewijck werd hij begraven buten
Aelst up tong hewijde, neffens den Oesselcautere, niet verre van daer
hij ghepredickt hadde, daer lIll lindekins stonden[9].

Aalst mag dan weliswaar geen Beeldenstorm gekend hebben,

[7] De Jonghe (P.B.). Ghendtsche geschiedenissen of chronycke van de beroerten en ketterye
binnen, en ontrent de stadt van Ghendt sedert 't jaer 1566, tot hetjaer 1585. Ghendt, bij de
weduwe van Petrus Goeffin & Soon, 1752, Deel I, p. 55. Het is echter waarschijnlijker dat
het hier gaat om de Zoutpoort i.p. v. de Santpoort. efr. De Potter (F.) & Broeckaert (J.).
Geschiedenis der stad Aalst voorgegaan van eene historische schets van 't voormalige
Land van Aalst. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1875, Deel IIlI, p. 42-43.

[8] Van Nuffel (H.). Een lied over Andries Baerdeloos, martelaar te Aalst in 1566. In : Bulletin
van de vereniging voor de geschiedenis van het Belgisch protestantisme, VI (1974-'76), p.
351-355.

[9] Van Vaernewijck (M.). Van die beroerlicke tyden in die Nederlanden en voornamelick in
Ghendt 1566-1568. Uitgegeven door F. Vander Haeghen, Gent, C. Annoot-Braeckrnan,
1872-1881, Deel!, p. 312.
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andere dorpen uit het Land van Aalst bleven er niet van gespaard. Dit
blijkt zeer duidelijk uit het onderzoek van J. De Brouwer[lO].
Minutieus geeft hij voor elk dorp, elke kerk, elke pastorij, ... de scha-
de weer. De Beeldenstorm in het Land van Aalst werd beëindigd door
het optreden van de heer van Backerzele, Jan van Casembroot, de
secretaris van de graaf van Egmont. Nadat vooral Barthélemi Piens,
een Geraardsbergenaar, een groep beeldenstormers uit de stad had
verdreven, versloeg Backerzele op 28 augustus 1566, met de hulp van
een aantal plattelands bewoners, beeldenstormers die van plan waren
de abdij van Beaupré te Grimminge bij Geraardsbergen aan te val-
len[ll].

3. De Raad van Beroerten [12]

Om de strijd aan te binden tegen ketters en rebellen installeerde
Alva op 5 september 1567 de Raad van Beroerten. Deze repressie-
rechtbank, die in strijd was met de aloude voorrechten van berechting,
zou in niet geringe mate bijdragen tot de slechte reputatie van de land-
voogd. De leden waren lieden gekozen door Alva die zich in de perio-
de 1564-1567 niet hadden gecompromitteerd en van wie een volhar-
dende wil om de ketterij te bestrijden kon worden verwacht.

De R.v.B. zetelde steeds te Brussel, met uitzondering van de
periode tussen 22 oktober en 1 december 1567 toen Alva zich te
Antwerpen bevond. De raad had als opdracht hen te berechten "die
tegen God en de koning zwaar misdaan hadden" alsook de aanspra-
ken op de in beslag genomen goederen te regelen. De Raad had dus
in grote lijnen twee bevoegdheden: twee kamers hadden een gerech-
telijke bevoegdheid en twee andere zorgden voor het beheer van de
verbeurdverklaarde goederen. Op basis van informatie verleend door
commissarissen in dienst van de Raad en verklikkers werden dagings-
lijsten opgesteld die door de secretarissen van de R.v.B. naar de loka-
le autoriteiten werden verstuurd. De burgerlijke overheden dienden
deze lijsten drie keer te publiceren, telkens met een tussentijd van acht
dagen. Wanneer de gedaagde personen na de derde en laatste publi-
catie niet waren komen opdagen om zich te verdedigen, werd overge-
gaan tot confiskatie van hun goederen en verbanning voor het leven.

(10) De Brouwer (1.). Bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig leven en de kerkelijke
instellingen in het Land van Aalst tussen 1550 en 1621. Aalst, De Aankondiger, 1961,327 p.

(lI) Idem, p. 160-161-
(12) Gacbard (M.). otice SUf le Conseil des Troubles institué par le Duc d' Albe. Etudes et noti-

ces historiques concemant l'histoire des Pays-Bas, Bruxelles, F Hayez, 1890, Deel I,
p.142-176. Idem. SUf le nombre des exécutions faites aux Pays-Bas par ordre du Duc
d' Alba. Idem, Deel IT, p. 366-368. Jamees (A.) & Vermaseren (B.A.). o.c. Verheyden
(A.LE.). Le Conseil des Troubles. Flavion-Florennes, Editions Le Phare, 1981, 351 p.
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De roerende goederen mochten ter plekke worden verkocht, voorwer-
pen met een buitengewone waarde werden naar Brussel of Antwerpen
gebracht voor een rijker verkoop. Van de onroerende goederen werd
een inventaris opgemaakt met de vermelding van inkomsten en
gebeurlijk van de lasten die erop wogen. Hoewel ook andere leden
vonnissen ondertekenden waren het de Spaanse leden die alles beslis-
ten. De definitieve beslissing werd door Alva zelf genomen.

De rechters van de diverse gewestelijke raden waren verplicht
samen te werken met de RV.B .. Zo dienden ze kennis te geven van
hun onderzoek en moesten ze hun inlichtingen aan de raad overma-
ken. De RV.B. besliste over de belangrijke zaken, terwijl de andere
verder door de rechters werden behandeld. Voor het vonnis dienden
zij hun voorstel echter aan de Raad te onderwerpen. Indien het voor-
stel werd aangenomen dan kregen ze bevel tot uitvoering, anders
velde de R.v.B. zelf het vonnis. De rechtbank had ook vele commis-
sarissen in dienst die ter plekke het onderzoek instelden en vervolgens
verslag uitbrachten. De RV.B. had volgende commissarissen in
dienst bevoegd voor het L.v.A.[13].

BENOEMING NAAM BEVOEGD VOOR

november 1567 François Courteville Gent, Oudenaarde,
Ronse, Eeklo, Deinze

3 februari 1568 Jehan van den Poele Gent, Oudburg, Oudenaarde,
Ronse, Eeklo, Deinze, Axel,
Boekhoute

21 maart 1568 Jehan Hueribloc Heerlijkheid Ninove, Rotselaar
7 april 1568

7 april 1568 Adriaan de Pape L.v.A., Geraardsbergen, Ronse,
Roulers

7 april 1568 Rasse de Hoves Geraardsbergen en Ronse

26 augustus 1568 Arnoult de Heymbecque Vianen, Moerbeke (nabij
Geraardsbergen)

25 mei 1574 Bartholomé Wiels Gavere, Stanhuizen, Zottegem,
Essehen, Schoonenbergen,
Moerbeke, Vianen

30 juni 1574 Jean van Havre Ronse

[13] Verheyden (A.L.E.). O.C., p. 3-13.
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Toen Alva op 18 december 1573 Brussel verliet betekende dit niet
meteen de afschaffing van de gehate uitzonderingsrechtbank. Vanaf
Requesens verminderde de werkzaamheid echter merkelijk. De plot-
se dood van de landvoogd en het gebrek aan een opvolger zorgden
voor een vernieuwde oppositie tegen de Raad. Toen de Raad van
State werd opgedragen de regering waar te nemen, besloot ze op 14
juni 1576 de R.v.B. af te schaffen. Het verzegelen van de rekeningen
van de Algemene Ontvanger voor de verbeurdverklaringen op 13 sep-
tember 1576 betekende de eigenlijke afschaffing. Op 30 oktober
1576 maakte Filips II officieel wat in de praktijk reeds een feit was.

Over het aantal slachtoffers van de Raad van Beroerten bestaat
geen eensgezindheid. De cijfers mogen echter niet overdreven wor-
den zoals uit recent onderzoek blijkt. Voor het L.v.A. (zonder Ronse)
werden 157 personen veroordeeld cfr. punt 4.2.). Voor de hele
Nederlanden gaat het om 11.000 à 12.000 personen. Uitgaande van
dergelijke cijfers betekent dit dat er in de 2e helft van de 16e eeuw
(totaal aantal inwoners der Nederlanden : drie miljoen) circa 4 per
duizend inwoners voor de Raad gedaagd, en drie per duizend, meest-
al bij verstek, veroordeeld werden. Iets meer dan één per drieduizend
inwoners werd ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Deze cijfers
liggen veel lager dan men tot nog toe aannam[14].

4. De slachtoffers van de Raad van Beroerten in het Land van Aalst

4.1. Inleiding

In wat volgt bespreken we 157 inwoners van het L.v.A. die bij de
godsdienstberoerten waren betrokken. Hierdoor trachten we tot een
beter begrip te komen van de aard van deze troebelen in het L.v.A.
Een belangrijk aspect hierbij is de reconstructie van hun vermogen.
Wij hebben deze personen alfabetisch geklasseerd op de voornaam,
aangezien het voeren van een familienaam in de 16e eeuw nog niet
vast was, en bovendien sterk kon verschillen in schrijfwijze. We heb-
ben ook geen rekening gehouden met voorzetsels als De, Van Den,
Van Der, Du, ... De voornamen worden vermeld in de taal waarin we
ze hebben teruggevonden in de bronnen.
Vooraleer aan ons overzicht van veroordeelden te beginnen, willen we
nog een aantal opmerkingen maken over de gebruikte munten en
maten:

[141 Igual-Pacheco (M.). O.C., p. 37-39,253-255.



78

- 1 pond Vlaams: 6 pond tournois: 12 pond parisis
(tenzij anders vermeld zijn de bedragen steeds in ponden toumois
vermeld)

- pond = p.; schelling = sch.; penning = pen.
- 1 bunder : 4 dagwand : 400 roeden
- 1 roede: 20 voeten: 5.554 m. : I voet: 0.277 m.
- 1 ha : 3 dagwand 25 roeden
- 1 a: 3 roeden 114
- 1 bunder: 1 ha 23 a[I5]

Tot slot merken we op dat een ongeschoold arbeider uit het L.v.A.
in de periode 1559-'60 tot 1578-'79 tussen 7 groten Vlaams en 10
groten Vlaams verdiende[16]. Dit houdt in dat zijn jaarlijks inkomen
schommelde tussen 44 pond 2 schellingen toumois en 63 pond tour-
nois[17].

4.2. Bespreking van de veroordeelden[18]

1. Adriaen Pot, Etikhove

Adriaen Pot werd voor zijn deelname aan de troebelen geëxecu-
teerd te Geraardsbergen. Door het overlijden van zijn vader erfde Pot
het derde van een hoeve ter grootte van drie dagwanden tachtig roe-
den. Adriaen had dus recht op ca. één dagwand 27 roeden. Zijn
vrouw had van dit goed het vruchtgebruik; pas na haar overlijden zou
men het stuk confisqueren. Hoeveel deze erfenis waard was wordt
niet gezegd. Barbara Van Hoolant (cfr. infra) bezat een stuk grond ter
grootte van één dagwand 25 roeden dat verpacht werd voor 35 sch.
per jaar. Deze vergelijking moet echter voorzichtig worden geïnter-
preteerd daar we niets weten over de kwaliteit van de gronden.

[IS) Deze gegevens komen uit: De Brouwer (J.). Geschiedenis van Lede. Het dorpsleven, het
parochieleven. het volksleven. Heemkundige kring Lede, 1963, A. Schoonbaert & Zonen,
p. 660-661. Vangassen (H.). Geschiedenis van Ninove. Ninove, De Toren, 1949-1960,
Deel II, p. 8.

[16] Verlinden (C.).e.a. Prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (XVle-XIXe E.). Brugge, De
Tempel, 1972, Deel IIl, p. 219-221.

[17] Voor het berekenen van het jaarloon cfr. Scholliers (E.). Loonarbeid en honger. De levens-
standaard in de XVe en XVle eeuw te Antwerpen. Antwerpen, De Sikkel NV, 1960, p. 83-
90.

[18] Voor een uitgebreide bronvermelding met betrekking tot de hier besproken personen ver-
wijzen we naar Igual-Pacheco (M.). o.c., p. 223-246.
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2. Adrien Bosscha(e)rt, Ename

Bosschart werd op 17 augustus 1568 verbannen uit de
Nederlanden; bovendien moesten zijn goederen geconfisqueerd wor-
den. Veel viel er echter niet te confisqueren, daar zowel Adrien als
zijn vrouwen kinderen sedert het begin van de troebelen op de vlucht
waren en ze al hun bezittingen hadden meegenomen. De oorzaak van
de veroordeling was dat Adrien "hier en daar" beelden had gebroken.
In 1568 was Adrien nog op de vlucht, maar op 17 september 1575
werd hij alsnog gevangen genomen, zoals blijkt uit het Memorieboek
der stad Gent en het werk van De Jonghe[19]. Op 13 of 14 septem-
ber 1575 had Adrien, samen met andere bosgeuzen, een zekere
Franciscus Penneman, gardiaan van de minderbroeders te Sluis, over-
vallen terwijl hij zat te bidden. De pater schoot er het leven bij in :
Jacob de Meyere had hem namelijk met een oostersche byle de kele
afgekapt[20]. Bosschart werd voor deze moord op 24 september 1575
veroordeeld tot verbranding buiten de Petercelle-poort te Gent. De
bosgeuzen lieten hem echter niet in de steek. Jonker Jan Triest, pater
Guilielmus Olys of Holst en vijf andere mannen werden door de geu-
zen gevangen genomen, waarop ze de soeverein lieten weten met deze
mensen hetzelfde te zul1en doen als hij met hun makker zou doen.
Bosschart werd niettemin om 17 uur ter dood gebracht. Daarop werd
Guilielmus met zynen riem in het bosch aen eenen boom gebonden,
alwaer zy (de geuzen) vernomen hebbende, wat hier was geschiedt
met den Bosschaert, den zeiven pater met veel scheuten doorschoten
hebben, waer naer Jacob de Meyere zyn lichaem als een verken, met
een byle den rugge openkapte[21]. Jan Triest werd naar Vlissingen
gebracht waar men een losgeld vaststelde van 2.000 gulden. De ande-
re vier mannen werden bestolen en vrijgelaten met de boodschap dat
ze moesten doorvertellen dat de vijanden van de katholieken dit had-
den gedaan.

3. Adrien Bussche (Van Den), Aalst

Adrien werd te Aalst met het zwaard ter dood gebracht wegens
ongehoorzaamheid en opstandigheid tijdens de troebelen. Volgens de
ontvanger van de geconfisqueerde goederen had hij geen enkel bezit

[19] R.U.G., Handschriftenzaal. Memorieboek der stad Gent tot het jaar 1588. Handschrift uit
de J 8e eeuw, p. 265. De Jonghe (P.B.). o.c., deel I, p. 233-234.

[20] Idem, p. 233.
[21] Idem, p. 234.
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en trok hij van de ene plaats naar de andere, zonder vaste woonplaats
te hebben.

4. Adrien Cottin, alias Schietcatte, Mater

Cottin werd op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen uit de
Nederlanden, zijn goederen werden geconfisqueerd. Hij werd
omschreven als een oproerig sektaris die zich bezighield met de pre-
ken. Adrien was gehuwd en had vier kinderen. Zijn roerend bezit
werd op 18 p. geschat. Hiervan werd de helft aan zijn vrouw gelaten.
Het onroerend bezit bestond uit een klein huisje dat volgens de ont-
vanger van een zo geringe waarde was dat het niet de moeite loonde
het te verhuren, zodat ook dit aan zijn vrouw werd gelaten. Verder
bezat hij nog een stuk grond van 80 roeden, een dagwand bos en 25
roeden weide te Nederename. Deze bezittingen werden verpacht voor
5 p.

5. Adrien Felloen, Leupegem

Omdat Adrien hier en daar beelden had gebroken werd hij op 17
augustus 1568 verbannen uit alle landen van Filips II; zijn goederen
werden geconfisqueerd. Zijn roerend vermogen werd geschat op 32
p. 5 sch., waarvan de helft aan zijn vrouwen drie kleine kinderen
werd gelaten. Dit bedrag zou teruggevorderd worden, indien ze ande-
re goederen van haar man zou terugkrijgen. Het huisje door Adrien
en zijn gezin bewoond werd van een zo geringe waarde geacht, dat
men het niet verhuurde maar aan zijn vrouwen kinderen liet.

6. Adrien Hecke (Van Den), Melden

Van Den Hecke was gehuwd, of hij kinderen had konden we niet
achterhalen. Op 17 augustus 1568 werd hij voor het breken van beel-
den verbannen. Zijn goederen werden geconfisqueerd: het roerend
vermogen werd geschat op 21 p. 10 sch. Onroerende goederen waren
er niet.
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7. Adrien Maldeghem (Van), Strijpem[22]

Adrien Van Maldeghem was gedurende drie jaar pastoor van
Ursel. Voorbeeldig oefende hij deze taak allerminst uit, want het
geestelijk hof veroordeelde hem tot zes maand opsluiting wegens con-
cubinaat. Bovendien werd zijn pastorie hem voor zes jaar ontzegd.
Deze straf had niet het beoogde effect, want uut verzake van welcke
condemnatie hebt gelaten de religie vander Roomsche kercke ende
anveerdt de nieuwe religie[23]. Dit laatste was de oorzaak van een
tweede daging door het geestelijk hof. Toen Adrien hier niet op
inging, werd de geestelijke staat hem ontzegd.

Beroofd van alle inkomsten trok Van Maldeghem naar Oostwinkel
waar hij de parochiepriester, waarschijnlijk Jan Tuerlinck, eveneens
nieuwgezind, geregeld verving[24]. Na er zes weken op de "nieuwe
manier" gepredikt te hebben trok Adrien naar Antwerpen. Hij werd er
echter niet aanvaard als predikant, maar werd door het consistorie
doorverwezen naar Eeklo. Aangezien hier reeds een predikant werk-
zaam was keerde hij terug naar Oostwinkel en Ursel. De vrees
gevangen genomen te worden dreef Adrien andermaal naar
Antwerpen, waar men hem ditmaal doorstuurde naar Hendrik van
Brederode, om er de drukkunst te leren. Adrien vond dit maar niets
en begaf zich naar Vlaardingen waar hij gedurende zes weken de taak
uitoefende van ministre speciael angaende de kinderen doop trauwen
ende al datter te doene quam oocmede ghepredict ende gheleert[2S].
Van Vlaardingen ging het opnieuw naar Ursel, waar hij in een pach-
tershuis een preek hield waar heel wat volk op aanwezig was. Via
Oostwinkel kwam Adrien terecht te Bassevelde waar hij twee weken
logeerde bij Jan De Backere. Ook hier hield Adrien, o.a. op verzoek
van zijn gastheer, een preek op een weide achter het kerkhof. Ook nu
was er veel volk aanwezig wat wijst op de populariteit van de hage-
preken of op de faam van Van Maldeghem. Na zijn verblijf te
Bassevelde ging hij opnieuw naar Eeklo, waar hij ditmaal 's nachts in
een bos predikte wel wetende nochtans ende voor zekere gheadver-
teert rijnde dat de predicatien verboden waren, zoals Van Maldeghem
in zijn sententie zelf bekende[26]. Van Eeklo ging het opnieuw naar
Bassevelde waar Adrien nogmaals kon rekenen op de gastvrijheid van
Jan De Backere (hij verbleef er acht à negen dagen, kosteloos).
Vervolgens treffen we hem aan te London, waar hij onderhouden
[22] Met betrekking tot deze persoon zie ook De Brouwer (J.). o.C., p. 159; Laureys (D.). o.C.,

p. 233-235 en 248; Vandamme CL.). o.C., p. 306-309.
[23] Algemeen Rijksarchief, Rijselse Kwijtingen, nr. 49, los stuk.
[24] Met betrekking tot de identificatie van de priester te Oostwinkel rond 1566 cfr. Vandamme

CL.). o.c., p. 307.
[25] idem.
[26] idem.
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werd door de talrijke emigranten. Samen met de predikant van
Hendrik van Brederode vertrok Van Maldeghem vanuit Londen naar
Lens, waar hij tien of elf maand bleef. Wanneer in 1568, voorname-
lijk vanuit Engelse vluchtelingengemeenten, een invasie in de
Nederlanden voorbereid werd, vertrok Adrien samen met andere pre-
dikanten uit Lens omme te commene den broeders vertroosten ende
predieken in Vlaenderen te fyne vande beelden weder af te doen smy-
tene ende alle de priesters te vennoorden ende zelve uutroyen[27].

Sinds augustus 1568 hadden o.l.v. Adrien Van Maldeghem con-
ventikels plaats ten huize van Jacob Maenhout op de wijk "ten
Ackere" nabij Aardenburg. De baljuw van de stad en heerlijkheid
Middelburg in Vlaanderen, Nikolas de Tilques, kreeg lucht van wat er
zich afspeelde, maar was niet in staat Adrien op het spoor te komen.
Op 8 september 1568, terwijl de hoogmis bezig was, viel de Tilcques
binnen in enkele huizen en kon Adrien uiteindelijk arresteren. Hij
werd opgesloten in het kasteel van Middelburg tot de Tilcques hem
overdroeg aan Ferdinand de la Barre, heer van Moeskroen en soeve-
rein baljuw van Vlaanderen, die hem onder arrest plaatste. Door de
bekentenissen van Adrien kwam ook Jan De Backere uit Bassevelde
in het steen te Brugge terecht. Beiden werden op 5 november 1568
gevonnist. Van Maldeghem, die tot het laatste ogenblik trouw bleef
aan zijn overtuiging, werd levend verbrand terwijl Jan De Backere
werd opgehangen.

Adrien Van Maldeghem liet geen enkel bezit na, want ledit mess i-
re adrien est trespasse et mort tout povre sans avoir laisse aucuns
biens au proJfit de sa ma. te. [28].

8. Adrien Schietcatte, Etikhove

Schietcatte was op de vlucht met twee kinderen. Zijn bezit
bestond uit een huisje en één dagwand 78 roeden grond. Deze goe-
deren werden geconfisqueerd en in pacht gegeven aan een zekere
Symon Baert voor 2 p. 10 sch. Roerende goederen bezat Adrien niet.

9. Adrien Speliers, Melden

In het vonnis staat hij vermeld als zijnde een sektaris, die beelden
had gebroken. De beschuldiging van sektaris is vrij vaag : zij hield
enkel in dat men er een andere visie op nahield dan de Rooms

[27) idem.
[28) Algemeen Rijksarchief. rekening nr. 18.774. f. 7v.
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Katholieke en duidde niet precies aan of men nu Lutheraan, Calvinist,
Doopsgezind, ... was. Adrien werd drie keer door de R. v.B. gedaagd,
de derde keer op 3 juli 1568. Aangezien hij hier geen gevolg aan gaf,
werd hij op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen uit de landen
van Filips II en werden zijn goederen verbeurd verklaard.

Het roerend bezit van Speliers bestond uit 120 p. 2 pen. De onroe-
rende bezittingen bestonden uit een huis en diverse stukken grond,
samen één bunder 60 roeden. Deze gronden waren echter niet volle-
dig van Adrien, hij had slechts recht op een deel ervan. Bovendien
kon het onroerend bezit niet geconfisqueerd worden aangezien Jacob
Spelier, als beheerder van het sterfhuis van Adriens moeder, een rente
had teruggekocht van 6 p. per jaar, waardoor de grond hem toekwam.
Pas na zijn dood kon men overgaan tot confiscatie. Of deze Jacob
familie was van Adrien wordt in de bronnen niet vermeld.

10. Amant Taelman, Leupegem

Amant werd ervan beschuldigd een groot sektaris en ketter te zijn.
Op 17 augustus 1568 werd hij voor het Leven verbannen en zijn goe-
deren dienden geconfisqueerd te worden. Hij had enkel roerende
bezittingen bestaande uit een bed dat was meegenomen door Gheleyn
De Vos, omdat Amant hem nog 5 p. 8 sch. huur verschuldigd was.
Een bed was in die tijd ca. 3 p. 10 sch. waard[29].

11. Andries Borreghem (Van), Edelare

Andries was een sektaris die beelden had gebroken, waarvoor hij
eveneens op 17 augustus 1568 tot dezelfde straf als Amant Taelman
werd veroordeeld. Andries bezat niets. In zijn laatst gekende woon-
plaats trof men enkel zijn vrouwen drie kleine kinderen aan, die op
dat moment bij Victor De Bleeckere, een neef van Andries, verbleven.

12. Anthoine Bosch (du), Aalst

Toen Anthoine zich na drie dagingen niet had aangeboden, werd
hij op 31 augustus 1568 voor het leven uit de landen van Filips IJ ver-
bannen. Bovendien werden zijn goederen geconfisqueerd. Anthoine
zou het smeekschrift der edelen ondertekend hebben. Sindsdien zou

[29J Igual-Pacheco (M.). o.c., p. 66-67.
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du Bosch openlijk zijn uitgekomen voor zijn trouw aan Willem van
Oranje, voor wie hij naar Engeland ging om er bij de daarheen
gevluchte Nederlandse handelaars een som bijeen te brengen die
moest dienen pour Zesecours du prince et soustenement de Zaguerre
par luy encommenchee[30].

Het onroerend bezit van Anthoine was goed voor een jaarlijkse
opbrengst van 242 p. 10 sch. Du Bosch had echter ook heel wat schul-
den. Zo had hij bij Pierre Huysman, een Brusselse zijdehandelaar, een
schuld van 57 p. 17 sch. 6 pen. Thiery George, schoenmaker te
Brussel, kreeg nog 54 p. 5 sch. en Gerardt Van Ham, een collega en
stadsgenoot van Thiery, had nog een vordering van 29 p. 14 sch. De
schuldvorderingen van beide schoenmakers dateren van respectieve-
lijk 27 mei 1567 en 17 januari 1564. Du Bosch was verder nog een
som schuldig van 43 p. 5 sch., ten gevolge van despens de bouche en
ook voor deboursement faict pour ledit du bosch pour ses chevaulx et
serviteurs[3l]. Een laatste schuld leert ons nog iets over de sociale
positie van du Boseh. Het gaat hier om een bedrag van 96 pond tour-
nois door Henry Temmerman, inwoner van Aalst, aan du Bosch
geleend pour sen aydier au voiaige quil faisoit vers sa ma.te. en
espaigne avecq ZeJeu comte degmont son seigneur et maistre" [32]. In
totaal had Anthoine dus voor 281 p. 1 sch. 6 pen. schulden.

Op basis van de rekeningen kunnen we afleiden dat du Bosch
overleed tussen 1568 en 1570. In hoeverre was deze persoon echter
van belang voor de godsdiensttroebelen uit de tweede helft van de
16de eeuw in het L.v.A. ? Uit de confiscatierekeningen blijkt dat hij
er heel wat bezittingen had. Of hij er ook geboren was of woonde is
niet duidelijk[33].

13. Anthoine Scheppere (De), Aalst
14. Vrouw van 13

Dit echtpaar was op de vlucht. Ze lieten enkel een klein huisje en
60 roeden land achter. Deze bezittingen werden geconfisqueerd en in
pacht gegeven voor 8 sch. per jaar. Van roerende goederen is in de
bronnen geen sprake.

(30) Algemeen Rijksarchief, R.v.B. nr. 6, f. 230.
(31) Algemeen Rijksarchief, rekening nr. 18.775, f. 19v.
(32) idem.
(33) Mogelijks was Anthoine verwant met Gheraerdt Du Bosch, Hoogbaljuw van het Land van

Aalst van 1532 tot 1544. Hij overleed in 1561 zoals blijkt uit zijn grafsteen in de Sint-
Martinuskerk. Robijns (L.). De Sint-Maninuskerk te Aalst. Inventaris van het kunstpat-
rimonium van Oost-Vlaanderen XV. Gent, 1983, Deelll, 2, nr. 906.
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15. Arendt Pourck (Van), Leupegem

Arendt werd op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen uit de
landen van Filips II. Bovendien werden zijn bezittingen geconfis-
keerd. Hij werd ervan beschuldigd een groot sectaris en ketter te zijn.
Ook zou Van Pourck een aantal predikanten onderdak hebben ver-
leend. aar aanleiding van de Beeldenstorm werd er te Ronse op 12
oktober 1567 een verslag opgemaakt waarin de magistraat zijn beleid
rn.b.t. de gebeurtenissen van 1566 traeht te verreehtvaardigen. In dit
rapport verklaarde Willem Van Der Sehoddeye, priester van Sint-
Pieter te Ronse, dat o.a. Arnould De Pourek behoorde tot de lokale
predikanten [34].

Het roerend bezit van Arendt bestond uit 123 p. 10 seh., waarvan
de helft aan zijn vrouw werd gelaten. Het onroerend bezit bestond uit
een huisje gelegen aan de kerk van Leupegem. Het werd verpacht aan
Estienne De Pourek, mogelijk een familielid van Arendt, voor zes
pond tournois per jaar.

16. Arendt Stiehelbaut, Edelare

Het roerend vermogen van Arendt bestond uit 6 p. 15 seh.
Onroerende bezittingen had hij niet.

17. Arent Bayart, St.-Maria Horebeke

arent bayart dict tghewillichareken de la paroisse ste. marien-
hoorebeke execute en la ville de grantmont, leefde in een klein huis-
je, samen met zijn vrouwen zeven of aeht kinderen desquels les six
sont en baseaige vivans tous en mendicite[35].

Dit gezin bezat 25 roeden grond. Zowel het huis als de grond
werden aan de vrouw van Bayart gelaten. Dit kwam meer voor,
althans dat men de helft van de bezittingen aan de vrouw liet, indien
de achtergelatenen in grote armoede leefden. Hoewel hier geen
bedragen vermeld worden, kan men stellen dat we te maken hebben
met zeer arme mensen, aangezien ze allen van bedelarij leefden.

[34] De Brouwer (J.). O.C., p. 133 Dit verslag werd uitgegeven door Raepsaet (H.). Mémoire
justificatif du magistrat de Renaix. Gand, L. Hebbelynck, 1853, p. 18. Het origineel
bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief, R.v.B., nr. 65, f. 164-182.

[35] Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 18.899, f. 3v.-4.
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18. Arent Hoose, Zegelsem

Hoose bezat geen goederen. Hij had wel recht op een deel van een
erfenis die bestond uit 9 dagwand 26 roeden. Doordat zijn vader nog
leefde had die het vruchtgebruik van deze erfenis. Ook van de roe-
rende goederen had de vader het vruchtgebruik. Na zijn overlijden
zou men overgaan tot confiscatie.

19. Arent Schuddematte, Aalst
20. Vrouw van 19

Arent was samen met zijn vrouw, wier naam niet vermeld is, op
de vlucht[36]. In de confiskatierekening is slechts sprake van het
onroerend bezit van het echtpaar. Het bestond uit 9 bunder 1 dagwand
en 91 roeden grond. Dit werd verpacht aan Paul Maroten voor 24 p.
13 sch.

21. Arnoult Dale (Van Den), Zottegem

Van roerende bezittingen is in de bronnen geen sprake. Arnoult
. bezat wel een huis dat door Jehan Van Ruyskens werd gehuurd voor

3 pond. Ruyskens diende de helft van deze som te betalen aan de ont-
vanger van de geconfisqueerde goederen en de andere helft aan de
vrouwen kinderen van Arnoult.

22. Arnoult Loo (Van), Velzeke

Arnoult Van Loo, zoon van Jehan en Barbara, de son stil mesureur
de terre natif de la paroise de velsique pays de sottinghem, had meer
schulden dan zijn geringe bezittingen zouden opbrengen indien men
ze zou verpachten. Hij moet dus vrij arm geweest zijn. De moeder
van deze landmeter had het vruchtgebruik van een aantal goederen,
het vijfde deel ervan, het deel van Arnoult, zou na haar dood gecon-
fisqueerd worden.

(36) Meestal werd de naam van een vrouw slechts vermeld wanneer alleen zij in contact kwam
met de gerechtelijke instanties.
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23. Barbara Hoolant (Van), weduwe van Jehan Haelters, Schorisse

Barbara Van Hoolant bezat 1 dagwand 25 roeden die ze verpacht-
te aan Remeeux De Temmerman voor 70 schellingen parisis. Verder
had ze nog 60 roeden die gepacht werden door Pierre Walraet voor 40
schellingen parisis. Tot slot bezat ze nog een stuk grond dat verpacht
werd voor 60 schellingen parisis. Aan wie of hoe groot dit stuk grond
was werd niet vermeld. Barbara bezat ook nog een duivenhok dat
voor 24 schellingen parisis werd verpacht. Deze bezittingen werden
dus in hun totaliteit verpacht voor 4 pond 17 schellingen tournois.
Van roerende goederen is er geen sprake in de bronnen.

24. Bartelmeus Nueckennan, Geraardsbergen

Deze persoon bezat slechts 17 p. 18 sch. aan roerende goederen.

25. Bernaert Poort (Van Der), Edelare

Bernaert had geen bezittingen.

26. Bernardt Callart, Dikkelvenne

Callart was priester van de parochie Hermelgem in het Land van
Gavere, een onderdeel van het zeer uitgestrekte Land van Aalst. Hij
werd wegens zijn ongehoorzaamheid en opstandigheid, wat vrij vage
beschuldigingen zijn, na drie dagingen verbannen. Deze geestelijke
bezat 20 roeden grond in de parochie Paulatem en 60 roeden te
Hennelgem zelf. Dit laatste stuk grond verkocht hij kort voor hij op
de vlucht sloeg. Was dit toevallig of had hij zijn vlucht voorbereid?
Het onroerend bezit van deze apostat werd geschat op 15 p[37].

27. Berthelmeeus Baert, Etikhove

Baert bezat voor 114 p. 3 sch. roerende bezittingen waaronder een
koe. Het onroerend vermogen bestond uit 9 bunder 2 dagwand en 30
roeden land dat verpacht werd voor 3 p. het bunder, wat neerkomt op
28 p. 6 sch.

[37] Algemeen Rijksarchief, Rijselse Kwijtingen nr. 285, los stuk.
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28. Berthelmeus Merlier (De), Geraardsbergen

Het totale onroerende bezit van De Merlier werd geschat op 18
pond tournois.

29. Daniel Corthals, NukerkelMelden

Corthals was [ugitif de la paroise de nukercke et melden en bezat
15 p. roerend bezit. Hij pachtte een huisje en één bunder grond voor
5 p., 7 "meuckens" haver en een hoen per jaar.

30. David Muckens, Melden
31. Pierre Muckens

Vader David en zijn zoon, beiden tapijtwevers, werden op 17
augustus 1568 voor het leven verbannen en hun goederen werden ver-
beurdverklaard. Beiden werden ze ervan beschuldigd sektarissen te
zijn en beelden te hebben gebroken. Als roerend bezit werd 55 p. 5
sch. geconfisqueerd. Hiervan werd de helft aan de vrouwen kinderen
van David gelaten. Verder was er ook nog een klein huisje van een zo
geringe waarde dat het niet geconfisqueerd werd.

32. David Taelman, Nukerke

Volgens de confiscatierekening bezat deze man helemaal niets.

33. Estienne Cueninckbrouck, Aalst

Estienne bezat enkel onroerende goederen, die bestonden uit een
huisje, een stal en een stuk grond van één bunder en vijf roeden groot-
te. Deze bezittingen werden verpacht voor 2 p. 9 sch.

34. Estienne Heylbrouck (Van), Aalst
35. Vrouw van 34

Estienne was samen met zijn vrouwen vier kinderen op de vlucht.
Ze bezaten een huis, een korenschuur, een stal en vier bunder één dag-
wand vier roeden land. Dit alles werd verpacht voor 22 p. 2 sch. 6 pen.
Estienne genoot tevens een jaarlijkse rente van 3 p. 12 sch. per jaar.
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36. Franchois Dendere (De), Etikhove

Deze jongeman, zoon van Gilles, was voortvluchtig en had geen
bezit.

37. Frederick Lamont, Geraardsbergen

Frederick bezat een klein huisje en één dagwand grond. Het werd
verpacht aan Lauwereys Spelier voor de som van 32 sch. per jaar.

38. Gheleyn Pape (De), Geraardsbergen

Gheleyn De Pape werd op 22 december 1568 terechtgesteld met
het zwaard te Ronse. Hij was aangehouden comme vagabondant et
convaincu davoir bryse ymaiges. Hij liet geen bezittingen na.

39. Gille Wanzele (Van), Borchtlombeek

Gille werd verbannen voor zijn opstandigheid, een vrij vage
beschuldiging die meermaals werd gebruikt als reden voor vervol-
ging. Hij had vanwege het overlijden van zijn moeder samen met zijn
twee broers recht op 40 p. 10 sch. Het deel van Gilles bedroeg dus 13
p. 10 sch. De opsteller van de confiscatierekening (nr. 18.774),
Adrien De Pape, merkte op dat hij deze som nog niet ontvangen had,
omdat hij dacht dat de goederen bij verkoop meer zouden opbrengen
dan de geschatte 40 p. 10 sch.

40. Gillies Poirt (Van Der), Aalst

Roerende bezittingen had Gillies niet. Zijn onroerende goederen
werden verpacht voor 18 sch. per jaar.

41. Gillis Dannis, alias De Loosere, Ename

Gillis werd ervan beschuldigd een sektaris te zijn en beelden te
hebben gebroken. Voor deze feiten werd hij drie keer gedaagd. Op
17 augustus 1568 werd hij voor het leven verbannen en werden zijn
goederen verbeurdverklaard. Zijn roerend vermogen bestond uit 24 p.
4 sch. Van deze som werd de helft aan zijn vrouw gelaten voor het
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onderhoud van zichzelf en dat van haar kleine kinderen. Dit gebeur-
de op voorwaarde dat een zekere Callart, die zich aansprakelijk had
gesteld, beloofde dit deel terug te betalen indien Zijne Excellentie,
Alva dus, vond, dat alles geconfisqueerd diende te worden. Het gezin
Dannis bewoonde een klein, pover huisje dat slecht onderhouden was;
verder bezat Gillis ook nog 12 roeden land. Ook deze bezittingen
werden geconfisqueerd. De vrouw van Gillis bleef er wonen en
betaalde voortaan 1 p. 19 sch. huur per jaar.

42. Gillis Marotten, Edelare

Gillis werd na drie dagingen op 17 augustus 1568 voor het leven
verbannen uit de Nederlanden; bovendien werden zijn goederen ver-
beurdverklaard. Gillis werd ervan beschuldigd bij een groep beel-
denstormers te Geraardsbergen te hebben behoord. Op 28 augustus
1566 kwam een grote groep mensen afgezakt naar Geraardsbergen om
er in de kerken en kloosters beelden te vernietigen. Bij deze rellen
werden er ongeveer 21 men en opgehangen en 30 gegeseld en ver-
bannen. De groep werd uiteengeslagen door de heer van Backerzele,
Jan van Casembroot[38]. Mogelijk behoorde Gillis Marotten tot deze
groep beeldenstormers.

Het enige bezit van deze man bestond uit een klein huisje. Deze
schamele woonst werd niet geconfisqueerd maar aan zijn vrouwen
drie kleine kinderen gelaten.

43. Godefroot Steerthem (Van), Geraardsbergen
44.Vrouw van 43

Dit echtpaar bezat slechts 4 p. roerende goederen. Onroerende
bezittingen hadden ze niet.

45. Guillame Bouwens, Machelen

Guillame werd geboren te Machelen, nabij Deinze en woonde te
Liedekerke. Bezittingen had hij niet.

(38) Fris (V). Geschiedenis van Geraardsbergen. Gent, Vanderpoorten, 1911, p. 174-175.
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46. Hans Feldekins, Geraardsbergen

Het enige bezit van Hans, zoon van Gillis, bestond uit 4 p. 10 sch.
roerende goederen.

47. Hector Haustraete, Etikhove

Hector werd ervan beschuldigd zich in te laten met hagepreken.
Hij werd voor het leven verbannen en zijn bezittingen werden gecon-
fisqueerd. Zijn roerend vermogen bestond uit 78 p. 9 sch. Hiervan
werd slechts de helft geconfisqueerd. De reden hiervoor werd niet
vermeld. Zijn onroerende bezittingen bestonden uit een klein huisje
en avecq lassistenee de la loy illecq et la femme dudict Hector werd
vastgesteld dat hij ook nog 7 en een halve dagwand 25 roeden land
bezat. Deze bezittingen werden, inclusief het huisje, geconfisqueerd
en verpacht voor 5 p. 16 sch. 3 pen. Verder bezat Hector ook nog een
dagwand op het Steenberchvelt te St-Komelis-Horebeke. Dit stuk
grond werd verpacht aan Pieter De Smet voor 1 p. 6 sch. per jaar. Op
datzelfde veld pachtte Jooris Roos voor 2 p. 4 sch. per jaar ook een
half dagwand 17 roeden die toebehoorden aan Hector. Het totale
onroerende vermogen van Hector werd dus verpacht voor 9 p. 6 sch.
3 pen. per jaar. Hij bezat ook nog een rente van 2 p. 8 sch.

48. Henry Zwalmen (Van Der), Zottegem
49. Catherine Matheux, vrouw van 48

Dit echtpaar bezat geen roerende bezittingen. Het onroerend bezit
bestond uit een huis te Zottegem, dat echter zwaar belast was met ren-
ten. Zo bevat het nr. 280 uit het archief van de Raad van Beroerten
een stuk waarin Janneken Van Der Poele vroeg dat een rente van 10
p. 10 sch., die gehypothekeerd was op het huis van Henry en
Catherine, verder zou betaald worden. Dit werd toegestaan. Het huis
zelf werd verpacht aan Jaspar Matheux, de vader van Catherine, voor
6 p. 12 sch. per jaar.

50. Hermes Jaghere (De), Melden

De Jaghere werd ervan beschuldigd beelden te hebben gebroken.
Hiervoor werd hij op l7 augustus 1568, samen met een grote groep
andere mensen uit het Land van Aalst, voor het leven verbannen en
werden zijn goederen verbeurdverklaard. Het roerend bezit bedroeg
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39 p. 19 sch. Deze som werd maar voor de helft geconfisqueerd.
Verder liet Hermes zijn vrouwen kinderen achter in een huis met drie
dagwand grond. Deze onroerende bezittingen werden verpacht voor
6 p.

51. Jacob Borre (Van Den), Edelare

Van Den Borre, een oproerige sektaris, werd op 17 augustus 1568
voor het leven verbannen. Zijn roerend bezit bestond uit 29 p. 8 sch.;
hiervan werd de helft aan zijn vrouwen kinderen gelaten. Jacob bezat
tevens twee woningen die verpacht werden voor 3 p. per jaar.

52. Jacob Heylbrouck (Van), Geraardsbergen

Het enige bezit van Jacob was een stuk grond van drie dagwand
dat voor 3 p. 18 sch. per jaar verpacht werd aan Jehan De Keysere.

53. Jacob Houcke (Van), Leupegem

Jacob, werd als oproerig sektaris op 17 augustus verbannen voor
het leven. Hij had propaganda gemaakt voor de nieuwgezinden ayant
seme des billetr.fameulx. Jacob bezat voor 43 p. 10 sch. roerende goe-
deren. Omdat zijn vrouw de katholieke religie trouw was gebleven,
werd de helft van deze som niet geconfisqueerd.

54. Jacob Malsacke (Van), Etikhove

Deze jongeman had geen enkele bezittingen.

55. Jacques Huele (Van), Geraardsbergen

Jacques Van Huele bezat vier bunder land te Parike die door
Jaspert Van Wyemersche werden gepacht voor 36 pond toumois.

56. Jan Hasevelde (Van), Maarke-Kerkern

Jan bezat een rente van 5 p. 5 sch. op een bepaald stuk grond. Van
andere goederen is in de confiscatierekening geen sprake.
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57. Jehan Berquier, Edelare

Jehan Berkier chief des briseurs enfuy a Eemden avecq toutte sa
famille werd op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen en zijn
goederen werden verbeurdverklaard. Van 7 p. werd de helft aan zijn
vrouw gelaten aangezien deze in grote armoede leefde.

58. Jehan Beunens, Schorisse

Beunens werd geëxecuteerd te Schorisse. Hij liet een vrouwen
tien kinderen na. Van zijn roerend bezit ter waarde van 15 p. werd de
helft aan zijn vrouw gelaten. De onroerende bezittingen waren der-
mate belast met schulden que lesdiets fond: de terre ou immeubles ne
seroient souffissans pour paier les debtes.

59. Jehan Bock (De), Mater

Omdat hij hagepreken had bijgewoond en omdat hij meegedaan
had met beeldenstormers werd Jehan, zoon van Laurens, op 17 augus-
tus 1568 verbannen voor het leven. Hij was echter reeds op de vlucht
geslagen want ... sest refugie au pays dengleterre a cause des troubles
passet. laissant pardecha safemme et cincq enffans. Naast renten ten
belope van 10 p. 4 sch. per jaar bezat Jehan ook nog een klein huisje
te Mater in de Heeren Straete. Deze woning werd aan zijn vrouw
gelaten.

60. Jehan Boonaert, Aalst

Jehan Boonaert, zoon van Joos, bezat een half dagwand grond, dat
verpacht werd voor 7 sch. 6 pen. per jaar.

61. Jehan Bracle (Van), Etikhove
62. Vrouw van 61

Dit echtpaar, die met hun twee kinderen op de vlucht waren, had-
den een roerend bezit van 2 p. Verder bezaten ze een huis en één bun-
der één dagwand 25 roeden grond. Dit bracht een pachtwaarde op van
3 p. 19 sch.
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63. Jehan Cordier (De), Aalst
64. Vrouw van 63

Cordier, zoon van Steven, bezat samen met zijn vrouw één bunder
anderhalf dagwand grond, een huis en een schuur. Alles werd ver-
pacht voor 4 p. 2 sch. 6 pen. per jaar. Het koppel had ook voor 6p.
roerende bezittingen.

65. Jehan Cousaert, alias Snabbe, Snabbere, Snabbeken, Berchem

Als sektaris die beelden had gebroken, werd Cousaert op 17
augustus 1568 voor het leven verbannen. De vrouw van Jehan had
kinderen uit een vorig huwelijk en deze bezaten het huis waarin de
beschuldigde en zijn vrouw woonden. Het werd niet geconfisqueerd.

66. Jehan Dolieslaghere, Edelare

Als sektaris en beeldenstormer werd Jehan, zoon van Arentz, op
17 augustus 1568 verbannen. Jehan moet zijn veroordeling verwacht
hebben, want hij slaagde erin zijn roerende bezittingen voor 16 p. 4
sch. te verkopen aan een zekere Olivier Liets. Er viel dus niets te con-
fisqueren.

67. Jehan Haeze, Edelare

Hier luidde de beschuldiging voor de sektarissen brieven naar
Engeland te hebben gebracht. Hiervoor werd hij op 17 augustus 1568
voor het leven verbannen; goederen waren er niet. Jehan was gehuwd
en had twee kinderen.

68. Jehan Hulle (Van), Aalst

Het huis van Jehan werd samen met één dagwand 30 roeden land
verpacht voor 1 p. 13 sch. 6 pen. per jaar.

69. Jehan Lepelaere (De), Geraardsbergen

Jehan, zoon van Louis, bezat één dagwand 32 roeden land dat ver-
pacht werd voor 1 p. 5 sch. 6 pen. per jaar.
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70. Jehan Pickere, Edelare

Jehan had enkel roerende goederen ter waarde van 3 p.

71. Jehan Pottere (De), Mater

Jehan De Pottere, terechtgesteld te Geraardsbergen, had geen
bezittingen. Zijn kinderen werden onderhouden door de saint esprit
van Mater.

72. Jehan Schinghe, Teralfene

Jehan Schinghe, zoon van Gille, werd opgehangen te Liedekerke
pour sa rebellion et certain brisement dune imaige et figure de notre
seigneur avecq au/tres ses complices fait et rompu au chimentiere de
la paroise de leeuwe le; le denre (=Denderleeuw). Zijn handlangers
worden niet bij naam vermeld en enkel Jehan werd opgehangen.
Samen met zijn twee jongere broers had Jehan t.g.v, een erfenis recht
op drie dagwand en een huis. Deze bezittingen werden geschat op 78
p. Een derde van deze som was dus voor Jehan.

73. Jehan Sneppart, Zottegem
74. Vrouw van 73

Dit echtpaar moet zeer arm geweest zijn. Volgens de confiscatie-
rekeningen was het totaal der bezittingen niet hoger dan 4 sch.

75. Jehan Straete (Van Den), Leupegem

Vanwege het bijwonen van hagepreken werd deze man op 17
augustus 1568 voor het leven verbannen en zijn goederen werden ver-
beurdverklaard. De helft van 15 p. 5 sch. roerende goederen werd aan
zijn vrouw gelaten. Jehan bezat ook twee kleine huisjes. Het ene was
echter verwoest en het andere werd aan zijn vrouwen kinderen gela-
ten.

76. Jehan Veve, Mater

Jehan liet voor 102 p. 2 sch. 3 pen. meer schulden na dan zijn
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bezittingen waard waren. Zijn vrouwen kinderen leefden in grote
armoede.

77. Jehan Wesemael, alias Teerlinck, Melden

Op 17 augustus werd deze man omdat hij een sektaris was en
beelden had gebroken voor het leven verbannen. Wesemael bezat
enkel een stuk grond van 25 roeden die meer met renten en graan
belast waren dan het jaarlijks kon opbrengen.

78. Jehan Wyemeersch (Van), Welden

Voor zijn opstandigheid en ongehoorzaamheid werd de zoon van
Adrien en Elizabeth Spilliers te Aalst met het zwaard terechtgesteld.
Omdat zijn eigen vrouw reeds overleden was, woonden zijn twee kin-
deren van vijf en vier jaar bij hun tachtigjarige grootmoeder. Het roe-
rend vermogen van Jehan werd geschat op 47 p. 6 sch. 6 pen.
Omwille van de grote armoede van Elizabeth Spilliers en de twee
wezen werd hiervan slechts een deel geconfisqueerd. In het nr. 244
van het archief van de Raad van Beroerten is een overzicht bewaard
gebleven van deze roerende bezittingen.

Het onroerend vermogen bestond uit een huis en 60 roeden land.
De moeder van Jehan kreeg hiervan 3/4, het andere vierde pachtte ze
voor 2 pond. De totale pachtwaarde zal dus rond de 8 p. gelegen heb-
ben. Wanneer men deze pachtwaarde vermenigvuldigt met 20 komt
men op 160 p. In het reeds vermelde nr. 244 worden de onroerende
goederen echter geschat op 150 p. Voor de vermogenstabel geven we
de voorkeur aan dit laatste cijfer aangezien de 160 p. slechts een bere-
kening is gebaseerd op een gemiddelde vermenigvuldigingsfactor 20
die niet altijd perfect klopt[39].

Tot slot merken we op dat in een artikel over het Hof te
Wassenhove te Grotenberge staat dat dit hof in 1568 eigendom was
van Jan Van Wyemeersch van Welden[40]. Dit hof wordt in de con-
fiscatieregisters niet vermeld bij de Jan Van Wyemeersch die wij
bespreken. Het zou dus om een naamgenoot kunnen gaan. Wij
betwijfelen echter of dit hof rond 1568 eigendom geweest is van ene
Jan Van Wyemeersch daar de rekening 18.774, f. 13v.-14, vermeldt
dat het Hof te Wassenhove geconfisqueerd werd van Ghelain

(39] zie punt 4.3.3. i.V.m. deze vermenigvuldigingsfactor.
(40] Van Melckebeke (LL.). Het Hof te Wassenhove te Grotenberge. Jaarboek van de

Zottegemse Kulturele Kring, 1954-'55, p. 31.
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Zeg(h)ers, heer van Wassenhove. De toenmalige pachter was
Anthoine De Beer, zoon van Pierre.

79. Joharme Schelden (Van Der), Geraardsbergen

Het roerend bezit van Johanne bestond uit 14 p. Ze bezat ook nog
13 bunder 67 roeden land die verpacht werden voor 39 p. 9 sch. per jaar.

80. Jooris Weldene (Van), Mater

Jooris Van Weldene, geëxecuteerd te Geraardsbergen, bezat een
klein huisje en 18 roeden land. Deze bezittingen werden aan zijn
vrouw gelaten, zodat we niet weten hoeveel ze precies waard waren.

81. Joos Baert, Etikhove

Joos Baert, zoon van Gille, woonde samen met zijn broer en zus,
Hans en Kathelyne. Hij werd te Aalst terechtgesteld met het zwaard
a cause de sa rebellion commise es troubles passez[41]. Zijn roerend
vermogen bedroeg 242 p. 15 sch. 4 pen. Het onroerend vermogen
bedroeg in totaal 504 p. 6 sch. 8 pen. Joos had echter ook schulden
ten belope van 232 p. 13 sch. 4 pen.

Degene die belast was met het inventariseren van het bezit van
Joos, vervulde deze taak niet zonder moeilijkheden want de wilde
gueux die daer ontrent int bosch laghen (maakten) met tambouryne
groot rumour. Ook verdrieghden ze hem mede te willen commen par-
tagieren[ 42].

82. Joos Baert, Etikhove

Deze Joos Baert, zoon van Jan, had geen enkele bezittingen.

83. Joos Clercq (De), Geraardsbergen

Joos, zoon van Lievin, bezat 75 roeden land, die geconfisqueerd
en verpacht werden voor 15 sch. per jaar.

[41] A.R.A., R.K. nr. 18.899, f. 6v.
[42] A.R.A., R.v.B. nr. 244, los stuk.
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84. Joos Everaert, Berchem

Joos Everaert werd voor zijn rebellie tijdens de troebelen op de
laatste dag van december 1569 terechtgesteld met het zwaard. Het
onroerend bezit van Joos was goed voor een jaarlijkse opbrengst van
56 p. 6 sch. Verder beschikte hij nog over 611 p. 5 sch. aan roerende
goederen.

85. Joos Fierins, Edelare
86. Vrouw van 85

Dit echtpaar dat, samen met hun kinderen, op de vlucht was had
geen bezittingen. Joos werd ervan beschuldigd een sektaris te zijn die
beelden had gebroken. Hiervoor werd hij voor het leven verbannen
op 17 augustus 1568.

87. Joos Voorden (Van Der), Geraardsbergen

De bezittingen van Joos, een klein huisje en 25 roeden land, wer-
den verpacht aan Johanna Schietcatte voor 12 sch. per jaar.

88. Joos Wiemersch (Van), Zulzeke

Zijn roerend bezit, 84 p., werd slechts voor de helft geconfis-
queerd. Het onroerend bezit bestond uit een huis en drie en een halve
bunder land, dat verpacht werd voor 8 p. 18 sch. 6 pen. per jaar.

89. Joos Zwert, Mater

Joos werd terechtgesteld te Geraardsbergen. Hij had geen enkel
bezit en zijn vrouwen kinderen werden onderhouden door de Heilige
Geesttafel van Mater.

90. Josse Mournay, Denderleeuw

Zijn roerend bezit bestond uit 72 p. 14 sch., waarvan de helft aan
Passchyne Snels, zijn vrouw, gelaten werd om haar kinderen te kun-
nen voeden. Josse was uitbater geweest van Den Calveren Dans, een
herberg op de dorpsplaats van Denderleeuw. Passchyne bleef hier tot
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Allerheiligen 1569 met haar kinderen wonen. Josse bezat ook nog
een ander huis en één dagwand 60 roeden land die verpacht werden
voor 3 p. 17 sch. per jaar. Josse had echter ook schulden voor een
bedrag van 164 p., o.a. aan zijn brouwer, waardoor Passchyne dage-
lijks onder druk werd gezet om te betalen. Hierdoor leefde zij in grote
armoede maar ce nonobstant elle est demouree tousiours constante et
ferme en la foy catholique comme il appert par lattestation de sire
Erasme Callebout, cure dudite denreleeuwe[43].

91. Jozias Pot, Nukerke

Omdat hij de sektarissen diende als overbrenger van boodschap-
pen werd Jozias op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen en
werden zijn goederen verbeurdverklaard. Wij vonden echter geen
gegevens m.b.t. zijn vermogen.

92. Laurens Speliers, Etikhove
93. Vrouw van 92

Het roerend bezit van dit echtpaar bedroeg 26 p. 5 sch. Hun
onroerende goederen werden verpacht voor 4 p. 10 sch. per jaar.
Laurens werd immers op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen
en zijn goederen werden verbeurdverklaard omdat hij een sektaris
was die beelden had gebroken.

94. Laurin Bemardt, Geraardsbergen

Van deze persoon vonden we enkel de daging en geen vonnis noch
confiscatierekening. Ging hij in op zijn daging en werd hij vrijge-
sproken?

95. Lievin Hoebeke, alias den langhen Lieven, Etikhove
Als ung des chief des briseurs qui allerent audit Grammont werd

Lievin op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen[44]. Deze man
was dus waarschijnlijk een van de aanvoerders van de groep beelden-
stormers waarover we het reeds hadden bij de bespreking van Gillis
Marotten (cfr. nr. 42). Hij was gehuwd en had drie kinderen. Zijn

(43) A.RA, R.K. nr. 18.774, f. 16.
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onroerend bezit werd verpacht voor 3 p. per jaar.

96. Loys Hecke (Van), Mater

Loys was een grand sectaire ayant fort converse avecq Zesdites
ministres et principaulx consistorians[ 45]. Op 17 augustus werd hij
voor het leven verbannen, zijn onroerend bezit met een jaarlijkse
waarde van 30 p. werd verbeurdverklaard.

97. Loys Laenen (Ter), Edelare

Loys Ter Laenen had geen bezittingen.

98. Loys Malier (Van), Nukerke
99. Vrouw van 98

Loys Van Malier (ook De Merlier) werd, omdat hij afvallig was en
optrad als predikant, op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen
terwijl zijn bezittingen werden verbeurdverklaard. Het onroerend
bezit bestond uit drie dagwand en 60 roeden en werd verpacht voor 2
p. 8 sch. per jaar.

100. Marcq Mil (De)/Marck Niel (De), Zegelsem

Zijn onroerend bezit bracht jaarlijks 3 pond tournois op.

101. Margriete Slinghers, Geraardsbergen

Margriete, gehuwd met Arent Heylbrouck, bezat voor 1 p. 12 sch.
roerende goederen.

102. Martin Muelene (Van Der), Welden

Martin, zoon van Jehan, werd voor zijn deelname aan de troebe-
len te Aalst terechtgesteld met het zwaard. Zijn vrouw, Marguerite,

(44) A.R.A., R.v.B. nr. 6, f. 210-211 v.
(45) A.R.A., R.v.B. nr. 6, f. 210-211 v.
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bleef trouw aan de katholieke godsdienst en bezocht nooit hagepre-
ken, althans volgens de opsteller der confiscatierekeningen. Hoeveel
kinderen dit echtpaar had, is niet vermeld. Het roerend bezit bedroeg
33 p. 14 sch. terwijl het onroerend bezit geschat werd op 81 p.

103. Mathijs Boonaert, Geraardsbergen
104. Pieryne Cloistere (Van Den), vrouw van 103

Dit echtpaar bezat 1 dagwand 73 roeden land dat verpacht werd
voor 2 p. 7 sch. per jaar.

105. Michiel Huse, Edelare

Deze ongehuwde jongeman werd op 17 augustus 1568 voor het
leven verbannen. Hij zou nl. het rustaltaar van het Heilig Sacrament
van de kerk van Edelare gebroken hebben. Bezittingen had hij niet.

106. Michiel Poort (Van Der), Leupegem

Omdat hij een sektaris was en beelden had gebroken werd Miehiel
op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen; zijn goederen werden
verbeurdverklaard. Hij bezat voor 14 p. 5 sch. aan roerende goederen
waarvan de helft aan zijn vrouw werd gelaten. Onroerende bezittin-
gen waren er niet.

107. Moyses Kerckhove (Van Den), Berchem
108. Vrouw van 107

Moyses, bijgenaamd Mandemakere, werd op 17 augustus 1568
voor het leven verbannen terwijl zijn bezittingen verbeurdverklaard
werden. Het enige bezit van dit echtpaar bestond uit roerende goede-
ren ter waarde van 10 p. 3 sch.

109. Nicollas Maes, Liedekerke

Deze man had geen bezittingen.
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110. Noël Butseler (De), Geraardsbergen

Noël bezat 1 bunder 48 roeden land dat verpacht werd voor 3 p.
15 sch. 6 pen. per jaar.

111. Pas schier Groote (De), Zottegem

Passchier De Groote, zoon van Gille, bezat een huis dat verpacht
werd voor 4 p. 4 sch. per jaar.

112. Pauwels Baert, Maarke-Kerkem
113. Van Hoolandt Barbara, vrouw van 112

Het bezit van dit echtpaar bestond uit 1 bunder grond dat voor 4
p. 17 sch. per jaar verpacht werd.

114. Weduwe Pauwels Critz (De)

Het totale bezit van deze weduwe bracht bij verkoop 10 p. 5 sch.
op.

115. Pierre Bachau, Etikhove
116. Vrouw van 115

Het roerende bezit van dit echtpaar bedroeg 4 p. Pierre, zoon van
Jan, bezat ook drie dagwand 30 roeden grond dat verpacht werd voor
1 p. 13 sch. 9 pen. per jaar.

117. Pierre Bacquereel, Leupegem

In de confiscatierekening (nr. 18.877, f. 157) staat vermeld dat
Pierre of Pieter van Leupegem was. Andere bronnen spreken van een
welgesteld man of een rijke koopman van Oudenaarde[46]. In zijn

[46] Robyn (P.L.). Historie van den Oorsprong, Voortgang, en Ondergang der ketterye binnen,
en ontrent Oudenaerde. Gent, By Joannes Eton, 1721, p. 20. Van Vaernewijck (M.). Van
die beroerlicke tyden in die Nederlanden en voornameJick in Ghendt 1566-1568.
Uitgegeven door F. Vander Haeghen, Gent, C. Annoot-Braeckrnan, 1872-1881, Deel I1, p.
245-246 en p. 248-249.
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vonnis (R.v.B. nr. 42) wordt naar hem verwezen als wethouder ende
eerste scepenen vanden heere van Pamele van zijnder heerlichede van
Luepeghem. Van Vaernewijck vertelt hoe op 11 juni 1567 te Gent het
gerucht de ronde deed dat een zekere Pieter Backereel, die wel twee
ponden groten per jaar aan inkomsten had, te Oudenaarde was gevan-
gen genomen en er gemarteld werd. Reeds zwaar toegetakeld, zou
Pieter om wat frisse lucht hebben gevraagd, waarop hij door het geo-
pende venster sprong, volgens de geuzen uit vrees voor verdere mar-
telingen, volgens zijn ondervragers uit desperacien, moedicheijt aft
hooveerdije. Twee dagen later werd Pieter, samen met iemand anders
van Oudenaarde veroordeeld tot de strop.

Uit wat in het vonnis staat, blijkt dat het relaas van Van
Vaernewyck waarheidsgetrouw is. Niet alleen de data kloppen, maar
ook de beschuldigingen. Pieter Bacquereel werd ervan beschuldigd
één van de aanvoerders van de beeldenstormers te Oudenaarde te zijn
geweest, zegghende dat men al breken moest ende niet gheheel
laten[47]. De andere man die op dezelfde dag gehangen werd,
beschuldigde Pieter ervan dat hij hem voor het breken van beelden
gehuurd had voor 8 stuivers per dag, wat Pieter ontkende. Tot slot
velmelden we dat Bacquereel, nog steeds volgens Van Vaernewyck,
zeer bemind was bij het volk, dat hij eerlijk was en vele goede wer-
ken deed voor de armen. Zo had hij te Leupegem een kaatsspel laten
inrichten. Met betrekking tot zijn vermogen vonden we geen gege-
vens buiten de vermelding van Van Vaernewyck dat hij per jaar 2
pond groten had, wat neerkomt op 12 pond tournois.

118. Pierre Baert, Leupegem

Het roerend bezit van Baert, die op 17 augustus 1568 voor het
leven verbannen werd omdat hij een groot sektaris en ketter was,
bestond uit 152 p. 5 sch .. Hiervan werd de helft aan zijn vrouw gela-
ten.

119. Pierre Hasevelt, Aalst
120. Vrouw van 119

Pierre, die samen met zijn vrouwen kinderen op de vlucht was,
bezat 80 roeden land, die verpacht werden voor 9 sch. per jaar.

[47] A.R.A., R.v.B. nr. 42, f. 176.
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121. Pierre Hole (Van Den), Welden

Pierre werd te Aalst vanwege zijn deelname aan de troebelen
terechtgesteld met het zwaard. Hij was gehuwd met Elizabeth Van
Borst. Het echtpaar had vier kinderen. Het onroerend bezit bestond
uit een klein, arm huisje in de Rysstraete te Welden. Pierre had ook
nog 16 roeden land. Deze bezittingen werden verpacht voor 16 sch.
per jaar. De roerende goederen hadden een waarde van 16 p. 9 sch. 6
pen.

122. Pierre Pape (De), Geraardsbergen

Pierre, zoon van Jans, bezat 2 dagwand 72 roeden die verpacht
werden aan Joos Butselere voor 2 p. per jaar.

123. Pierre Pervet, Melden

Pierre, alias teke of teeck, werd op 17 augustus 1568 voor het
leven verbannen en zijn goederen werden verbeurdverklaard. Hij
ging door pour ung des chief des sectaires et almoisnier des
povres[48]. Hij had enkel roerende goederen, die een waarde hadden
van 12 p. 5 sch.

124. Pierre Rautere (De), Nederbrakel

Deze jongeman bezat 3 dag wand 25 roeden land die verpacht wer-
den aan Pierre De Costere en Rochus De Rautere voor 3 p. 5 sch. per
Jaar.

125. Pierre Scepens, Dikkelvenne

Pierre vagabondant dun pays en aultre had geen enkel bezit.

126. Pierre Schietcatte, Maarke-Kerkem

Pierre, bijgenaamd Bauwens, werd op 17 augustus 1568 voor het
leven verbannen en zijn goederen werden verbeurd verklaard, omdat

[48) ARA., R.v.B., IIT. 6, f. 2IQ-21Iv.
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hij gewapend naar de hagepreken ging en o.a. in de kerk van Maarke-
Kerkem beelden had gebroken. Zijn enig bezit bestond uit een klein
huisje, dat verhuurd werd voor 2 p. 12 sch. per jaar.

127. Pierre Tuscamps, Edelare

Wij vonden geen bronnen m.b.t. het bezit van deze man die net
zoals zovele anderen op 17 augustus 1568 vanwege zijn deelname aan
de beeldenstorm voor het leven werd verbannen.

128. Pierre Zype (Van Der), Melden

Pierre Van Der Zype bezat roerende goederen ter waarde van 20
p. Hiervan werd de helft aan zijn vrouw gelaten.

129. Pieter Backere (De), Etikhove

Het roerend bezit van De Backere bestond uit 12 p., waarvan de
helft aan zijn vrouw gelaten werd. Het onroerend bezit werd verpacht
voor 1 p. 10 sch. per jaar.

130. Pieter Broucke (Van Den), Melden

Omdat Van Den Broucke anderen zou aangezet hebben de kerk
van Melden te stormen werd hij op 17 augustus 1568 voor het leven
verbannen. Hij had geen bezittingen.

131. Pieter Caesens, Berchem

Pieter Caesens had geen bezit.

132. Pieter Deskaens, Edelare

Pieter liet zijn vrouwen twee kinderen in grote armoede achter
toen hij op de vlucht sloeg. Pieter bezat totaal niets.
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133. Pieter EIst (Van Der), Etikhove
134. Vrouw van 133

Dit echtpaar bezat een huis en 75 roeden land. Deze onroerende
bezittingen werden verpacht voor 3 p. 18 sch. per jaar.

135. Pieter Haegman, Opbrakel
136. Lysbette Sclerx, vrouw van 135

Pieter Haegman vluchtte naar Engeland. Zijn vrouw verkocht hun
roerende goederen en ging haar man achterna met het geld van de ver-
koop, in totaal 153 p 14 sch. 11 pen. Hun onroerend bezit was goed
voor een jaarlijkse opbrengst van 55 p. 19 sch.

137. Pieter Hane (De), Zulzeke

Pieter Hane werd te Gent veroordeeld tot de strop. Dit vonnis, dat
werd uitgesproken op 31 augustus 1571, werd geveld omdat Pieter,
zoon van Hubrechts, in de kerk van zijn geboortedorp het rustaltaar
van het heilig sacrament had gebroken, alsook het beeld van Onze-
Lieve- Vrouw. Tijdens dit breken had hij bovendien schandalense
ende blasphematoire woorden gebruikt. Met betrekking tot zijn ver-
mogen vonden we geen bronnen terug.

138. Pieter Helleputte (Van) alias De Waghemakere, Melden

Deze beelden brekende sektaris werd op 17 augustus 1568 voor
het leven verbannen en zijn goederen werden verbeurdverklaard.
Helleputte bezat echter enkel een klein huisje, dat aan zijn vrouw
werd gelaten. Zij moest, wegens haar grote armoede, leven van de
aalmoezen die ze kreeg.

139. Pieter Riddere (De), Edelare
140. Vrouw van 139

Omdat Pieter in de kerk van Edelare beelden had gebroken en
tegen de pastoor had gezegd dat hij een valse profeet was werd hij op
17 augustus 1568 voor het leven verbannen; zijn goederen werden
verbeurdverklaard. Pieter, die geen bezittingen had, sloeg met zijn
vrouwen kinderen op de vlucht.
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14l. Pieter Wijmersch (Van), Kwaremont

Pieter Van Wijmersch bezat voor 14 p. 12 sch. aan roerende goe-
deren.

142. Pieter Ysembaert, Etikhove
143. Marguerite Butzelare, vrouw van 142

Het roerend vermogen van dit echtpaar bedroeg 3 p. Onroerende
bezittingen waren er niet.

144. Remeeus Schelden (Van Der), Geraardsbergen

Het enige bezit van deze man bestond uit 7 p 17 seh. roerende
goederen.

145. Remeeux Pot, Etikhove
146. Vrouw van 145

Dit echtpaar bezat voor 1 p. 10 sch. roerende goederen; hun
onroerend bezit werd verpacht voor 3 p. per jaar.

147. Remeeux Toreels, Geraardsbergen

Het onroerend bezit van Remeeux Toreels werd verpacht voor 12
sch. per jaar.

148. Roeland Heylbrouck, Aalst

Roeland bezat 1 dagwand grond, dat verpacht werd aan Jehan De
Keysere voor 1 p. per jaar.

149. Simon Hoochbosch, Berchem

Sire Simon Hoochbosch, priester te Berchem, liet de katholieke
kerk voor wat ze was en sloot zich aan bij de sektarissen. Tijdens de
troebelen zou hij afgekeurde doctrines hebben gepredikt, tot grote
ergernis van de goede katholieken. In 1567 begaf Simon zich om
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godsdienstige redenen naar Emden, waar hij ouderling werd. Hij
dwaalde echter af van de leer, waarover in 1571 te Emden en in 1575
te Wezel en later in 1581 op de synode van Middelburg gehandeld
werd. Hoochbosch was lid van de synode te Wezel, waarvan hij in
1568 de handelingen mede ondertekende[49). Hij werd op 17 augus-
tus 1568 voor het leven uit de Nederlanden verbannen en zijn goede-
ren werden verbeurdverklaard. Simon sloeg op de vlucht en liet niets
achter dat kon worden geconfisqueerd. In 1574 werd hij van het
generaal-pardon uitgesloten[50).

150. Stoffel Ruddere (De), Melden
15l. Loyse Jolyts, vrouw van 150

Stoffel en Loyse bezaten voor 6 p. aan roerende goederen. Hun
onroerend bezit, 3 dagwand 80 roeden, werd aan Jehan De Clercq ver-
pacht voor 2 p. 18 sch. per jaar.

152. Symon Cuckelier (De), Aalst

Symon bezat een huis en 1 dagwand 5 roeden land, dat na de con-
fiscatie werd gepacht door zijn vrouw voor 3 p. per jaar.

153. Tobias Baesbanck (Van), Zulzeke

Omdat deze jongeman tijdens het lesgeven verscheidene kinderen
met ketterijen had "besmet" werd hij op 17 augustus 1568 voor het
leven verbannen. Deze leraar bezat onroerende goederen die verpacht
werden voor 3 p. per jaar.

154. Victor Malsaecke (Van), Etikhove

Van de 20 p. roerende goederen die Victor bezat werd de helft aan
zijn vrouw gelaten. Zijn onroerend bezit bracht jaarlijks 3 p. op.

r49] Jansen (H.Q.). De' hervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitge-
geven bescheiden. Arnhem, Swaan, 1868, p. 98.

[50] idem.
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155. Willem Dovervelt, Melden

Willem werd op 17 augustus 1568 voor het leven verbannen en
zijn goederen werden verbeurdverklaard. Hij bezat voor 21 p. 15 sch.
roerende goederen. Hiervan werd de helft aan zijn vrouwen kinde-
ren gelaten. Zijn onroerend bezit had een grootte van 1 dagwand en
werd eveneens aan zijn vrouw gelaten.

156. Willem Heyde (Van Der) alias de la Bruyère, Kwaremont

Jonker Willem Van Der Heyden, zoon van Willem, was afkomstig
van Kwaremont. Hij overleed in de slag bij Oosterweel, nabij
Antwerpen. Op 14 maart 1567 vond hier een slag plaats tussen
Philippe de Lannoy enerzijds en Jan van Marnix, heer van Toulouse,
anderzijds. Hierbij werd de laatstgenoemde, aanvoerder van de cal-
vinisten, gedood. Dit treffen was een poging pour donner une bonne
main aux rebel/es et sectaires qui s' étaient établis à Austruel, et les
mettre en route ce qui a esté si bien effectué, que, ZeXlIII de ce mois,
il; ont tous deffaictz; estant mortz, tuez, noyez, ou brulez, sur la place,
et plusieurs aultres blesse: el mis en fuyte ..., zoals te lezen valt in een
brief van de hertogin van Parma[ 51]. Willem nam blijkbaar deel aan
deze strijd, waarbij hij sneuvelde aan de zijde van de calvinisten.
Omwille van zijn deelname werden zijn goederen verbeurdverklaard.
Zijn onroerend bezit was goed voor een jaarlijkse opbrengst van
ongeveer 556 pond tournois. Zijn vader trachtte een deel van deze
bezittingen terug te krijgen. In 1574 kreeg Jehenne de Landas, de
weduwe van de la Bruyère, in het kader van het generaal-pardon, alle
geconfisqueerde bezittingen van haar man terug[52].

157. Zegher Poirt (Van Der), Aalst

Zegher bezat 2 dagwand 80 roeden, die geconfisqueerd en ver-
pacht werden voor 2 p. 3 sch. per jaar.

(Deel IJ verschijnt in het volgend nummer)
M. Igual-Pacheco

Dreefstraat 29
9320 Erembodegem-Terjoden

1511 Gachard (L.P.). Correspondance de Philippe II SUf les affaires des pays-Bas. Bruxelles,
Gand, Leipzig, C. Mauquardt, 1848-1879, Deel I, p. 521-522 en Deel TI, p. 114.

[52] Gachard (L.P.). O.C., Deel ID, p. 511-513.



III

DE BEDEVAART UIT HET ST.-BAAFSDORPBIJ GENT
NAAR ST.-LIEVENS-HOUTEM

WL. BRAEKMAN

Eeuwenlang, misschien reeds van de elfde eeuw af en zeker tot
aan de afschaffing door keizer Karel in 1540, was de Sint-
Lievensbedevaart naar Houtem een jaarlijkse gebeurtenis die in het
gebied tussen Gent en Houtem en omliggende niet ongemerkt voor-
bijging. Althans in de late Middeleeuwen - over de oudere periode
zijn we zogoed als niet ingelicht - was de bedevaart geleidelijk aan
ook berucht geworden vanwege de vele uitspattingen waarmee ze
geregeld gepaard ging.

Een grote massa mensen, Gentenaars en anderen, namen met
meer dan duizend wagens deel aan de jaarlijkse memorabele stoet
waarin het St.-Baafsdorp maar vooral het eraan grenzende Gent een
belangrijke inbreng hadden. De verering van Sint-Lieven en de devo-
tie van de pelgrims geraakten echter tilaan in toenemende mate over-
schaduwd door allerlei wereldse, recreatieve, luidruchtige en lucratie-
ve nevenverschijnselen en vandalenstreken. Dit tot steeds groter wor-
dende ergernis van de velen die eronder te lijden hadden.

Hoe beroemd en berucht deze bedevaart ook is geweest, over het
precieze verloop ervan en de rituelen en gebruiken waarmee ze
gepaard ging, zijn we helaas slechts zeer onvolledig en gebrekkig
geïnformeerd.

Het degelijkste relaas waarover we beschikken, tevens het meest
gedetailleerde en authentieke, is een zestiende-eeuws ooggetuigen-
verslag van een onbekende, Fransschrijvende vreemdeling, wellicht
een diplomaat, die te Gent de terugkeer uit Houtem van de bedevaar-
ders meemaakte [1]. Een tweede belangrijke bijdrage tot onze kennis
van de bedevaart werd geleverd door Frans de Potter die daartoe voor-
al een beroep deed op archiefmateriaal van de stad Gent en van de
Sint-Baafsabdij [2].

[1] Dit verslag werd gepubliceerd door M. Gachard, als appendix bij zijn Rela/ion des Troubles
de Gand sous Charles Quin/ en 1539 et 1540 (Gand, 1846), pp. 102-107. Jan Gessier, "De
aloude bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem", OvZ 16 (1941), 65-73 heeft dit Franse ver-
slag in het Nederlands omgezet en daarbij enkele gegevens gevoegd die hij aan De Potter
(zie volgende noot) heeft ontleend. Zijn bijdrage bevat dan ook zogoed als geen nieuwe
gegevens.

[2] Fr. de Potter, "De St-Lievensprocessie uit Gent naar Houtem", De Vlaamsche Kunstbode
28 (1898),5-17. Bij Fr. de Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis der Gemeenten van OOSI-
Vlaanderen (Gent, 1897), Se Reeks, deel 2, s.v, St-Lievens-Houtem wordt De Potter arti-
kel bondig samengevat (pp. 42 e.v.).

Het Land van Aalst, jaargang L, 1998, nr. 2 .
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De Potters substantiële bijdrage uit 1848 vormde een hoogtepunt
dat echter ook voor lange tijd een eindpunt is gebleken [3].

Sindsdien zijn wel nog een aantal kleinere bijdragen over de
bedevaart verschenen. Daarin worden nog een aantal nieuwe gege-
vens verwerkt of krijgen detailpunten wat opheldering [4], maar voor
de kennis van het verloop van de bedevaart werd geen substantiële
vooruitgang meer geboekt.

Een nieuwe bron van informatie

Geheel ongebruikt bleef al die tijd een nochtans belangrijk en uitvoe-
rig, handgeschreven document uit de tweede helft van de vijftiende
eeuw. Dit handschrift, afkomstig uit het archief van de Sint-
Baafsabdij [5], draagt een titel (op fol. 4r) die ook het jaartal reveleert
waarin het werd geschreven :

Dit siin de costume vande costerie de welke men huseert bin-
nen de gheheele jare ende waren al zo ghehuseert binnen de
costerscip vanden heeren Jan de Vos ende was ghescreven int
jaer duust CCCC ende LXXXViij.

Zoals deze titel aangeeft, bevat het manuscript de "costume" of
gebruiken, rechten en plichten verbonden aan de "costerie", het kos-
tersambt, zoals die ten tijde van koster Jan de Vos, d.i. in 1488 in
gebruik waren.

Zo vernemen we er, bij wijze van voorbeeld, dat op nieuwjaarsdag
de costre [gaet] sitten bij sente Lievin boven daer hij staet
ende neemt eenen cnapen bij hem, ende sitten den gheheelen
dach. Voort so sitmen up den selven dach in sen te Lievens
capelle inden buec vanderkerke ...

Ook op andere dagen van het jaar, b.V. op Goede Vrijdag en op
Beloken Pasen, heeft de koster in de abdijkerk van het Sint-Baafsdorp

[3] J. de Saint-Genois, "Sr-Lievenszotten 1467", Taalverbond 7 (1850), 153-213 is een gero-
mantiseerd verhaal, zonder historische waarde. Dit geldt ook voor E. Van Bruyssel, "La
Procession de St. Liévin", Revue trimestriet 2 (1854), 108-120.

[4] P. Claeys, Pages d'histoire ioeaie gantoise (Gand, 1885), I, pp. 114-121 en H. Nowé,
"Voorgeboden op de Sint-Lievensbedevaart", in : Miscellanea J. Cessier (Deurne, 1948),
pp.967-970.

[5] RA Gent, Bisdom, nr. K 10672. Telt 16 fols. en werd geschreven door twee handen: de
eerste schreef het grootste deel (fol. l-12v); de tweede heeft in moeilijk leesbaar cursief-
schrift op het einde een aantal weinig interessante aanvullingen toegevoegd (fol. 13r e.v.).
Deze laatste werden voor de hiervolgende bijdrage niet benut.
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verplichtingen die met Sint-Lieven verband houden.
Op het einde van juni begint telken jare voor de koster een druk-

ke periode: de voorbereiding van de Sint-Lievensbedevaart, de tocht
naar Houtem, het verblijf aldaar en de weg terug. Deze bedevaart inte-
resseert de koster alleen in de mate dat hij er zelf bij betrokken is. Dit
impliceert dat in zijn schriftelijk vastgelegd aandeel daarin, de bede-
vaart slechts gedeeltelijk te volgen is [6], ook nog omdat blijkt dat de
koster niet de ganse tocht maar alleen het begin, het einde en ook het
verblijf te Houtem meemaakte, zoals we verder zullen zien.De bede-
vaart wordt dus vanuit één bepaalde hoek belicht in een optiek die
voor ons - niet voor hem - wel heel sterk eenzijdig en heel materialis-
tisch aandoet. Het eten en drinken, het vervoer, de geschenken en de
kosten krijgen grote aandacht. Van de devotionele gebruiken, de
gezangen, de ceremoniën en andere 'costumen' horen we alleen maar
terloops en dat dan alleen nog in het beste geval.

De koster was immers bij de logistieke organisatie van de bede-
vaart betrokken en dit aspect kleurt dan ook zijn relaas in sterke mate.
Voor zover het om dit soort zaken gaat, is zijn verslag natuurlijk wel
bijzonder gedetailleerd.

Het kosterambt was in de vijftiende eeuw binnen de kloosterge-
meenschap van de Sint-Baafsabdij blijkbaar heel belangrijk. Het is
zelfs mogelijk dat deze functie in de regel met die van de subprior
werd gecumuleerd. In alle geval is dit zeker bij het begin van de zes-
tiende eeuw het geval geweest. In een document uit 1505, waarop we
verder nog terugkomen, is er immers sprake van een zekere Joorijs
Hueribloc die toen "subprior ende coster" van de abdij was. De
belangrijkheid van de "costerie" blijkt ook uit het bestaan in het mid-
den van de vijftiende eeuw van een opper- en een onderkoster [7].
Ook zullen we in onze bespreking van het document uit 1488 zien dat
de koster in de abdij alleen de abt en de prior als hiërarchische over-
sten had en dat hij dan ook, bij afwezigheid van deze twee, alvast op
de bedevaart hun functies moest op zich nemen. Ook dit wijst erop dat
de functies van subprior en koster door een en dezelfde persoon wer-
den uitgeoefend.

Wat men met "den heleghe sant" doen zal ?

Een paar dagen vóór 28 juni, de dag van het vertrek van de bede-
vaarders, begeeft de koster van St.-Baafs zich bij de wereldlijke en
geestelijke overheden van de St.-Baafsparochie, de schepenen, de baljuw

[6] Fol. 6v van het handschrift.
[7] In het hier gebruikte document gaat het in feite om de rechten en plichten van de opperkoster
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en de proost, alsook bij de dekens van het gilde van binnen en het
gilde van buiten, en bij vijf of zes van de bestuursleden of "pro vi-
seurs" van elk van beide gilden.

Dit was een jaarlijks weerkerende geplogenheid die zeer waar-
schijnlijk als formaliteit alleen symboolwaarde had. De bedoeling van
de koster was tweevoudig: 1) "om te vraghenne consent wat datmen
met den heleghen sant doen sal, of men draghen sal ofte voeren", en
2) "bidden om bijstant van der wet" bij het dragen of het vervoeren
van de fiertel van St.-Livinus, naar Houtem; daardoor hoopte men
baldadigheden te vermijden en de veiligheid van het reliekschrijn en
de bedevaarders te verzekeren.

Eens dat de beslissing gevallen is, "als sij andworden hebben",
gaan ze allen samen iets "drincken", waarbij de koster, "een crone van
.iiij. s. gr. te voren" geeft. De dekens van beide gilden betalen wat
eventueel nog daarbovenop voor het drinkgelag verschuldigd is.

Ten einde mogelijke wanordelijkheden bij het dragen van de fier-
tel te voorkomen, besloot men volgens het Memorieboek der stad
Ghent, reeds in 1469 dat men de fiertel "niet meer draeghen, maer
voeren soude inde dat men ooc niet meer roupen nochte schreeuwen
mochte" [8].

De twee gilden

In het brevier van wijlen Heynderic Dhooghe, de "ouden cos ter"
van de St.-Baafsparochie, geschreven in 1422, komt een nota voor
waarin een anonieme tijdgenoot ons inlicht over wat men precies
onder beide gilden, het gilde van binnen en het gilde van buiten, dient
te verstaan [9] :

Item als men screef duust ende zevene ... zo waren beede de
gulden ghesticht, deen gulde vanden abdt, die daer tegen-
wordich I= toendertijd] was, gheheeten Eremboldus metten
geestellyken personen ende dat hietmen tgulde van buten
midts dat wij ons scrijven buten der stede, in welc gulde
deden bystandichede de neeringhe vanden scipmans, de nee-
ringhe vanden brauwers, de wullewevers, de sceepmakers, de
tijcwevers, de cuupers, de metsers, de pijnders ende de vers-
sche visschers. Ende de wet vander stede die ordoneerde ooc
een gulde, dwe1c men heet tgulde van binnen.

(8) Fr. de Potter, De Vlaamsche Kunstbode 28 (1898),5-17 (p. 12). Hieruit blijkt dat ons docu-
ment van 1488 een kopie moet zijn en in feite de toestand van vóór 1469 weergeeft, toen
er inderdaad nog een keuze was tussen dragen of voeren.

[9] RA Gent, Bisdom, nr. K 2300.
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De leden van de beide gilden of broederschappen hadden tot taak
als een erewacht de fiertel op de tocht naar en van Houtem te verge-
zellen. Het bestaan van twee gilden voor deze ene taak moest onver-
mijdelijk wel eens aanleiding geven tot rivaliteit en conflicten. Dat is
dan ook gebeurd, o.a. bij het begin van de zestiende eeuw [10]. Toen,
in 1505, werd eens en voorgoed door de Gentse schepenen van der
Keure de volgende regeling opgelegd. Vanaf de abdij tot aan de grens
met de stad Gent neemt het gilde van buiten de leiding, gaat voorop
en naast het reliekschrijn in de stoet, samen met de baljuw, de proost
en kloosterlingen uit het Sint-Baafsdorp. Van in Gent en tot aan de
grens van Houtem neemt het Gentse gilde van binnen deze taak van
hen over. Te Houtem, d.i. weer op het grondgebied van een bezitting
van de St-Baafsabdij, zijn het weer de notabelen van de St.-
Baafsparochie die "tnaeste ende tvooren rijden hebben" [11] bij de
fiertel.

Over wat men precies onder de benamingen "van buten" en "van
binnen" dient te verstaan, bestond (en bestaat) tot op heden grote ver-
warring. Zo schreef Frans de Potter op het einde van de vorige eeuw:

't Gilde van binnen werd in de abdij tot stand gebracht en
droeg de reliquie naar St.-Lievens-Houtem; 't Gilde van
buiten was ingesteld ter kercke van Houtem.

Dit is een totaal verkeerde voorstelling van zaken [12]. Hoe De
Potter een dergelijke blunder heeft begaan is onverklaarbaar, vermits
hijzelf het zoëven al vermelde vonnis van de Schepenen van der
Keure uit 1505 aanhaalt, waaruit duidelijk blijkt dat zijn uitspraak niet
klopt. In dit vonnis lezen we immers dat in het geding beide partijen
vertegenwoordigd waren door de volgende personen: aan de ene kant
het Sint-Baafsdorp door een geestelijke die tegelijk "subprior ende
coster" was van de abdij, de baljuw van het Sint-Baafsdorp en de
"dekin van de gulde van buten" samen met de drie "proviseurs" van
hetzelfde gilde. De tegenpartij was vertegenwoordigd door de Gentse
slager Lievin de Moor, "dekin van den gulde van binnen" en drie van
de "proviserers" van hetzelfde gilde.

Dit is dezelfde, juiste interpretatie voor "binnen" en "buiten" die
we ook al vijftig jaar vroeger bij koster Dhooge lezen.

Jan Gessier heeft De Potters totaal verkeerde uitspraak zogoed als

[10] RA Gent, Bisdom, nr. 02867. Aangehaald door De Potter, De Vlaamsche Kunstbode 28
(1898), 5-17 ( p. 9-10). .

[11] Loe.eit. Dit kan ook de reden zijn waarom De Potter in zijn hierna geciteerde uitspraak
verkeerdelijk meent dat het gilde van buiten "ter kereke van Houtern" was opgericht.

l12J Ze wordt dan ook niet herhaald in De Potter en Broeckaerts Geschiedenis der Gemeenten.
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geheel overgenomen [13], op één belangrijk punt na. Volgens hem
werd immers 't Gilde van binnen te Gent opgericht. Daarmee heeft hij
het bij het rechte eind, maar dit is vermoedelijk alleen het gevolg van
Gesslers natuurlijk geheel foute mening dat de Sint-Baafsabdij niet
naast, d.i. buiten, maar wel binnen de stad gelegen was [14]. Door die
foutieve opvatting meende hij De Potters "in de abdij" te mogen ver-
vangen door "te Gent", wat dan ongewild resulteerde in een historisch
correcte uitspraak, nl. dat het gilde van binnen te Gent werd opgericht
[15]. .

De conclusie ligt voor de hand. Er kan geen twijfel over bestaan
dat het gilde van buiten (de stad) op het St.-Baafsdorp en het gilde van
binnen (de stad) te Gent werden gesticht.

De dag vóór de bedevaart

Op 27 juni, de dag van de translatie van St.-Lieven, d.i. de over-
brenging van het stoffelijk overschot van Houtem naar Gent in het
begin van de elfde eeuw, verschijnen om zes uur 's morgens trompers
of pijpers [16] op de weg die naar de abdij leidt. Als ze een poos
getrompt hebben, luidt men een tijdje. Wanneer "prime" geluid is,
komt de grote klok in actie. Daarna gaan koster, predikant en enkele
anderen "ynbite[n)", d.i. ontbijten. De "musselen", dit zijn de doedel-
zakspelers van de beide gilden, en "beede de gheselle die de grote
kers sen draghen" zitten mee aan. Na het ontbijt

commen de voorseiden personen thuyswaert processiewiis al
trompende, en men draegt de groten kerssen al rechten, ende
als sij commen up de Steendam dan luutrnen boven metten
groten clocken jeghen huerliederen cornste. Ende als sij com-
men siin in de kerke dan gaetmen sinte Lieven afstellen.

De koster duidt daartoe zes "religyhuesen" aan. Die moeten
"wesen baervoet, ghegherut [17] en ghebiecht ende hebben stollen
(=stolen) an''. Wanneer "myn heere van sinte Baafs", d.i. de abt, thuis
is, zal ook hij daarbij aanwezig zijn, "ende hebben an een rode cappe,

[13] Gessler, OvZ 16 (1941), 67 noot.
[l4] Dit vermoeden wordt gesteund door het feit dat Gessier er niet op wijst dat De Potter zich

totaal vergist had; daarvan was hij zich niet bewust.
[15] Wijzen we er terloops op dat ook in de titel van De Potters bijdrage uit 1898 ten onrechte

sprake is van de "processie van Gent naar Houtem" en niet van "St.-Baafsdorp bij Gent
naar Houtern".

[16] In het hs. staat meestal trompers doorstreept en is in een andere, latere hand veranderd in
pipers. Overal heb ik het oorspronkelijke Irompers behouden.

[17] ghegherut : omgord, in hun pij gehuld (?).
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met der croetse [18] in siinen handt". De "cappe" is rood omdat St.-
Lieven een martelaar is en de "croetse" herinnert eraan dat hij een bis-
schop was.

Deze afstelling van de boven de grond verheven plaats gaat
gepaard met bewieroking en het sprenkelen van wijwater; de klokken
luiden en de muzikanten spelen in het koor. Dan halen de kaarsendra-
gers het "pansyer" [19], het ijzeren traliewerk, en plaatsen het over het
reliekschrijn van St.-Livinus.

Dan volgt een gezongen mis. De onderkoster moet daarbij plaat-
sen vóór de fiertel

vier pannekersse [20] ende die barne[n] [21] nach ende dach
also langhe als sinte lieven af staet, ende de kers se die voer
hem barrent altjaer dueere [sic] die doet men dan huut.

Na de mis gaan de opperkoster en de proost bij de abt of bij de
prior vragen dat "den jonghen heeren ... moghen tautem trecken" en
de koster vraagt voor zichzelf en voor zijn rechterhand, de "honder
costre" , eveneens de toelating daartoe.

In de loop van de namiddag stellen de "kersmakers" zeven grote
kaarsen voor de fiertel en twee op "de rade" of staander. Om vijf uur
komen de muzikanten weer spelen op straat, de klokken worden
geluid en de trompers komen in het koor van de kerk waar ze nu vóór
de fiertel gaan spelen.

In de vooravond arriveren twee wagens "die te leene staen ende
ten dienste vanden costre" . De ene komt van het pachthof te Bavegem
en is bespannen met vier paarden en begeleid door een paar helpers.
De andere, getrokken door twee paarden, moet de schouteet van
Houtem bezorgen. De koster moet de dieren "besorghen hoey ende
corne", hooi en koren. De begeleiders geeft hij te eten, waarna ze in
de "gasterien" , het gastenkwartier mogen overnachten.

Rond vier uur
sa commen de gulde van binnen ende van buten ende die van
Coelkerke ende die van Hoeleem te sinte Baefs waert, ende
alssij up der Steendam commen dan luutmen boven up den
groten torren, ende dan gaet costers cnape sluten et scof [22]
omdat et gulde ronsomme den cloestre gaen soude ende com-
men ter cloester poerte inne, ende commen toot inden oghen

[18] eroetse: kromstaf, teken van waardigheid van een prelaat of hoge geestelijke.
[19] pansyer: harnas, kuras; hier kooi in traliewerk als bescherming rond de fiertel.
[20] pannekersse : wiek in een vuurpan, soort kaars of toorts (niet in Mn!. Wdb.).
[21] bameln] : branden.
[22] et scof : het "schof", de grendel.
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coer [23], al trompende met haerliederen trompette ende met
haerliedren vanen ende met haerliedren kers se ende gaen alzo
processiewiis voer sinte Lieven.

Waarom een gilde uit het verre Koolkerke en van "Hoeleem" ,
Oedelem (?) aan de bedevaart deelnamen, heb ik niet kunnen achter-
halen, noch ergens bevestigd gevonden [24].

Na hun omstandig eerbetoon aan de heilige krijgen ze van de kos-
ter een maaltijd aangeboden. De koster nodigt de predikant, de "jon-
ghe heeren met haerliedren cnapen" en de trompers uit op een avond-
maal. De predikant blijft ook "tsnax [25] met den costre slapen om dat
hij soude ghereet siin om de messe te doene heer dat sinte Lieven
huuttrecht" .

Diezelfde avond vóór het vertrek naar Houtem "so moet et hoer",
d.i. de horige van een zekere leenman Pieter Dierix, "besorghen een
leenpert" voor de koster dat door zijn "oefmeestre", de hofmeester
(wellicht is hier de paardenknecht bedoeld), naar de abdij gebracht
wordt. Dat "voerseide hoer moet dat besorghen upt leen lighgende te
Hilleghem ende placht toe te behorenne Heyndric Mule, fr. Lievens"
[26]. Op kosten van de abt wordt ook voorzien in een paard voor de
predikant en de koster zorgt voor de anderen die mee naar Houtem rij-
den, "te weten dheeren vanden convente ende haerlieder cnapen",
dezelfde "jonghe heeren" of jonge monniken waarvan reeds hierbo-
ven sprake was.

En daarmee komt er een einde aan de voorbereiding.

Op weg naar Houtem

Op 28 juni, de dag vóór het feest van St.-Pieter en Pauwel, tussen
vijf en zeven uur 's morgens, laden de voerlieden "de privacie [27]
vande costre" en het "kuecken alam" op de twee wagens. Ze krijgen
een ontbijt en "dan gaen sij ... rijden toutem waert metter coelten",
vergezeld van de "bottelgier", de opperschenker van de abdij. Deze
moet de voerlui eten en drinken bezorgen en ziet er ook op toe dat de
koster te Houtem voldoende voedsel en drank zal hebben en dat de
plaats waar hij daar verblijft op voorhand in gereedheid gebracht
wordt.

[23] oghen eoer : hoogkoor.
[24] De abdij had op deze twee West-Vlaamse gemeenten geen bezittingen. Cf. A. Verhuist, De

Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (Vlfe-XNe eeuw) (Verhandelingen Kon. VI.
Acad. van België. Klasse der Letteren, nr. 30; Brussel, 1958).

[25] tsnax : 's nachts.
[26] Zoals men weet, behoorde ongeveer de helft van Hillegern aan de St.-Pietersabdij, maar de

St.-Baafsabdij had er - voor zover mij bekend - geen bezittingen.
[27] privacie : persoonlijke bezittingen; niet in Mnl. Wdb.; niet in deze ber. in Supplement.
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Maar reeds vele uren te voren was er grote activiteit in de abdij.
De klokkenluiders luiden kort na middernacht en nodigen aldus de
gelovigen "ter messe van sinte Lieven". Het reeds dan toegestroomde
volk vulde de kerk, roepend en tierend, zó erg dat men soms meende
dat de kerk ging instorten, zoals een zestiende-eeuwse ooggetuige
verklaart. Terwijl de predikant de mis leest, gaan de koster, de onder-
koster en de "jonghen heeren" aan de prior oorlof, d.i. toelating vra-
gen om naar Houtem te reizen. De koster geeft twee "lijnen", of tou-
wen aan de luiders "om an de sandt te bindenne jeghen dat de messe
ghedaen es, ende dan draegmen den sandt huut" de kerk, midden de
even enthousiaste als luidruchtige menigte.

Tegen die tijd moesten de koster, de predikant en de trompers op
het kerkhof buiten gereedstaan "jeghen dat de sandt huut comt".

Alle deelnemers zetten zich nu in beweging. "Ende als wij up
tsandt commen dan moet de predieare preken up tsandt ten cruce" .Als
men nu langs de Lange Violettestraat naar Ledeberg toegaat, komt
men voorbij de Vijfwindgatenstraat, net tegenover de vroegere
Vijfwindgatenbrug, op een pleintje waar nu een pomp staat. Dit plein-
tje heette het Zand of ook "Ten Cruce" of "Aen het Cruys", omdat op
de plaats van de huidige pomp vroeger een groot kruis stond.

Daar hield de stoet, waarbij zich inmiddels nog meer Gentenaars
hadden aangesloten, een eerste maal halt. Na het "cort sermoen" en
nadat de trom pers hadden gespeeld, trok men verder. De muzikanten
waren verondersteld "up den wech tallen crucen" een tijdje te spelen.
Deze kruisen markeerden dus telkens een oponthoud van de stoet.
Hoeveel men er op de tocht voorbijkwam of waar die precies stonden,
is niet bekend, maar het moeten er wel een aantal geweest zijn.

Wanneer de bedevaarders
commen in Stuvenberghe dan rijden de trompers an een
veldekin anden candt vanden Scelde, ende dan trompen sij
een liedeken [op verzoek van 0)] de joncfrauwen vanden
Nonnenbossche ende dan senden de joncfrauwen de trom-
pers, den proost ende den costre.

De tekst is blijkbaar corrupt overgeleverd, want wat ze zenden, d.i.
waarschijnlijk schenken, is in de pen van de scribent. blijven steken.

Na dit oponthoud op een mij onbekende plaats blijft de tekst nog
even raadselachtig: "Ende dan rijdt de uppercoster voere (=voorop)
toet in de biese [28] ende de jonghen heeren met hem".

De proost en de onderkoster bleven ondertussen echter bij de fier-
tel tot de stoet zich weer in beweging zette. Deze halte moet dicht bij

(28] in de biese: tot in de biezen op de oever van het water (?).
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de grens tussen de stad en de St.-Baafsparochie gelegen zijn. Hier
heeft immers ook de wisseling plaats tussen de begeleiders die de fier-
tel tot dan toe als erewacht vergezeld hadden, het gilde van buiten, en
het gilde van binnen dat daar hun taak overneemt. En

daer gheeft de costre den deken van buuten twee flasschen
wiins ende eenen lifcoucke [29] ende leendt hemlieden twee
croesen ofte twee sealen. Ende diergheliken den deken van
binnen. Ende den costre die scindt [30] de goeden manne
ende jonghen heeren ende de goeden lieden vander wedt ende
de trompers een stick liifcoucke ende elcken eens te drinke.

Dit is wellicht een symbolisch overdrachtsritueel waarvan de spe-
cifieke betekenis van elk onderdeel nog heel moeilijk te achterhalen
is.

Nadat het gilde van binnen de begeleiding vóór en naast de fier-
tel had overgenomen, "so trect de costre met den jonghen heeren
voere te Houtem waert om den sandt te ontfanghen met den jonghen
heeren". Hij rijdt dan voorop (voere) om in Houtem de komst van de
"sandt" en de bedevaarders af te wachten.

Ondertussen waren de steeds talrijker wordende bedevaarders de
St.-Lievenspoort uitgetrokken, "en volgden de baan, die eeuwen lang,
ja tot in onze tijd" - zo getuigt De Potter op het einde van de vorige
eeuw - "St-Lievensbaan werd geheeten. 't Was, door hare kronkelin-
gen, een weg van vijf uur lengte ... " [31].

Te Houtem

Wanneer de abt van St.-Baafs of de prior niet naar Houtem geko-
men waren, diende de "costre" de heilige Livinus aan de grens van het
dorp te begroeten. Hij draagt "eenen cappe ende ontfaet den sandt
anden stigghele". Of met "stigghele", dat eigenlijk "steen" betekent,
het huidige Meirestichel bedoeld wordt [32], de grenspaal van het
dorp [33], is niet duidelijk. Misschien was het een grenssteen langs de
weg die het gebied van St.-Baafs scheidde van het omliggende, maar
waar die dan wel stond is mij niet bekend.

[29] lifcoucke: peperkoek, cf. Dl. Lebkuchen.
[3Ö] scindt : schenkt, geeft; misschien te lezen als seindt, zendt.
[31] Fr. de Porter, De Vlaamsche Kunstbode 28 (1898), 11. Voor zover mij bekend heeft nooit

iemand in detail de route beschreven die de bedevaarders volgden. Wel weet men dat de
bedevaarders bij de terugkeer door Gontrode trokken (zie verder).

[32] Zie W.L. Braekman, "Pachthof en Bezittingen van de St.-Baafsabdij te Sint-Lieveris-
Houtem tot 1642", Hand. Zottegems Genootschap voor Geschied. 3 (1987), 213-227
(p, 226) : bij 's Hondshuffel, aan de weg naar Oosterzele.

[33] In de betekenis van grenspaal komt "stiche1" echter in het Mnl. Wdb. niet voor; vgl. echter
kerkstichel, de steen aan de kerk (b.v, nu nog te St.-Lievens-Houtem) waarop na de mis
door de veldwachter allerlei berichten werden meegedeeld.



121

Onvermeld blijft ook in de beschrijving van de koster dat aan de
grens van het dorp de hoofdrol bij de begeleiding van de fiertel weer
door leden van het gilde van buiten werd overgenomen. Men bevond
zich dan immers weer op het grondgebied van de abdij. Men zou er
een dag en een nacht verblijven.

Wanneer de abt of de prior wel aanwezig zijn, "so bliift de costre
up sinen soldre ende ontfaet daer den sandt". Hierbij staat tussen de
regels in een wat latere hand: "of in de kerke daer men den sant stelt".
Door het interlineaire alternatief kan men alvast met zekerheid stellen
dat met "up sinen soldre" een plaats buiten de kerk bedoeld is.
Vermoedelijk stond de koster dan voor het raam op de bovenverdie-
ping van zijn Houtemse verblijfplaats - wat en waar die ook geweest
zij - wanneer het schrijn naar de kerk gebracht werd.

Wanneer de fiertel "neder ghestelt es" door de dragers of van de
wagen genomen is, "dan so gaedt de prochiepapen doen een ghelesen
messe ende die hoert den proest ende de costre up dat hemliedren ghe-
lieft", indien ze dat wensen dus.

Item up den selven dach als sinte Lievin tHoutem in commen
es, dan zedt de costre eenen bode ten grave van sinte Lievin
up sinte Lievins outaer met eenen relique [34], ende zidt daer
alzo langhe als sinte Lievin daer es, ende al dat daer in comt
behoort toe den voorseiden costre, ende besorgt hem van eten
ende van dringhen [35] alzo langhe als hij daer zidt.

In een ietwat latere hand is aan deze zin toegevoegd: "ende dat beoert
den byardier toe te comen". Het betreft de inhoud van de offerblok-
ken waarin de bedevaarders wel verondersteld waren een paar munt-
stukjes te stoppen.

Veel aandacht wordt dan besteed aan het organizeren van maaltij-
den: wie wat doet, wie wordt uitgenodigd en - niet te vergeten - wie
wat moet betalen.

's Middags "als die coc vanden costre ghereet es ende den coc
vanden proost" en beide notabelen aan tafel gaan, "dan gaen de trom-
pers vander kerke trompen voor de prostie, ende als sij daer ghedaen
hebbe[n], so commen sij trompen voor den costerie als den oefmees-
ter ghelief, ende alst ghetrompt es, dan so gaet de costre sitten met
zinen gheselschepe ende de trompers met hem". Wanneer de eerste
helft van de maaltijd voorbij is, "dan commen de trompers vanden
gilde van buten trompen een liedekin ten maeltie vanden costre". Als

[34] relique: relikwie.
[35] dring hen : Gents dialect voor drinken.
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beloning nodigt de "hoofmeester" dan elk van de muzikanten uit om
"eens te drincken".

De koster moet op zijn eetmaal uitnodigen "de prochypapen ende
pachter ende pachtegre [36] ende den ontfanghere van ruinen herre
van sinte Baefs van Houtem, Baveghem ende Vlierzele" [37].

Als de koster gegeten heeft, "dan staen die trompers uppe ende
gaen trompen een liedekin, ende dan gaen de dienaers vanden voor-
seiden costre eten ende drincken". De hofmeester zorgt er ook voor
dat "die dienaers die bij sin te Lievin sitten, ende siin de luuders vande
kerke", ook te eten krijgen. Hun plaats bij de fiertel wordt nu ingeno-
men door de koster.

De onderkoster en "de jonghen heeren" mogen zich een paar uur
ontspannen. Ze gaan wandelen of "rijden te Sint-Anthonis te
Borsbeke [38] ofte daert hernlieden ghelieft". Ze moeten echter wel
weten dat het "es costume dat sij moeten thuijs siin te clocke viere als
men vespereije gaedt doen ende staen dan bij den costre ende bij den
proost met haerliedre abijte".

En dan volgt een hoogtepunt in het bedevaartgebeuren, waarvan
de beschrijving verdient volledig aangehaald te worden.

Item savens te clocke .iiij. dan maken de gulde[n]
vergaeriinghe ontrent den cruce up de plaetse. Als sij vergaert
sij[n] dan commen sij processewijs met haeren kerse (=kaar-
sen), met hoiren vanen, ende met twee scepen (=schepen)
vande Keure ende metten dienaers van Ghendt. Ende com-
men toot voor den fiertele van sinte Lievin ende lijden
(=gaan) over kercof met haerlieden trompette, met hueren
muselen (=doedelzakken) ende metten calfvel (=voor de ver-
klaring, zie verder).
Ende an de capelle daer sinte Lievin staet, daer staet de upper-
costre present ende de proost ende de honder costre ende de
jonghe heeren met haerliedre abijten. Ende de trompers van
der kerke staen bij hemliedre ende trompen jeghen de gulde
ende de heeren van Ghendt. Ende daer staet de baeliu van
sinte Baefs, de baeliu van Houtem, met haerlier dienaers bij
de voorseide heeren.
Ende voerseide gulde[n] treeken weder processiewiis ten
voorseide cruce daer sij vergaerden. Ende dan gaet de

[36) pachtegre : pachtere ; niet in Mnl. Wdb.
[37) Ook te Bavegem en te Vlierzele had de abdij bezittingen en oefende ze jurisdictie uit : cf.

W.L. Braekman, "Drie Processen te Vlierzele uit het begin van de XVe Eeuw", Het Land
van Aalst 39 (1987),1-14.

[38) Te Borsbeke werd de H. Antonius, Abt, vereerd tegen nagelgaten. Zie G. Celis,
Volkskundige Kalender voor het Ylaamsche Land (Gent, 1990, 2nd ed.), p. 105.
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voorseide costre weder sitten bij sin te Lievin ende elc trecht
(=trekt) daert hem ghelieft toot dat men gaet eten.
Ende bij alzo dat de uppercostre ghelief, de honder costre
moet alto es sitten bij sinte Lievin alzo langhe als sinte Lievin
tHoutem es.

De twee gilden komen samen aan het marktkruis op het dorps-
plein, "den cruce op de plaetse" [39]. Vandaar gaan ze processiege-
wijs de markt naar beneden, naar de kerk toe, over het kerkhof naar
"de capelle daer sinte Lievin staet", de kapel waar de fiertel opgesteld
stond. Deze kapel was een kleine absis of een martyrium dat inder-
daad - zo getuigen De Potter en Broeckaert - de St.-Lievenskapel
genoemd werd. Ze omvatte een vierhoekig en een half cirkelvormig
deel : "In de ronde werd het overschot des heiligen aan de vereering
der geloovigen uitgesteld; in het vierhoekig gedeelte, dat er vóór lag,
kwam het volk binnen" [40]. Deze kapel was wat lager gelegen dan
de vloer van het schip. Vandaar de taaie, mondelinge overlevering dat
er te Houtem onder het koor een crypte zou bestaan hebben [41].

Het "calfvel", wellicht gedragen door het gilde van binnen, wordt
hierbij speciaal vermeld. Men neemt aan dat dit een document op per-
kament was met daarop de tekst van het berucht groot privilege der
Gentenaren ... waarbij de poorters van Gent o.a. ontslagen werden
van alle karweien en feodale 'dienstmanscepe' voor welken heer ook
[42]. Waarom het Gentse gilde er zo op gesteld was dit privilegie elk
jaar opnieuw naar Houtem mee te dragen, is onduidelijk. Dat zou
gebeurd zijn omdat ze er zó trots op waren, maar dit verklaart nog niet
waarom die fierheid precies te Houtem zo nadrukkelijk diende geë-
taleerd te worden.

Eén van de twee gilden logeerde tijdens de bedevaart in een huis,
geheten het Calf en gelegen op de hoek van de dorpsplaats en de
Eilandstraat [43]. Indien deze benaming verwijst naar het "Calfvel" -

[39) Volgens de 16de-eeuwse Franse ooggetuige een ruime dorpsplaats : "la place de icelluy qui
estoit fort grande et ample". Nog een bewijs dat de dorpsplaats zeker niet voor het groot-
ste gedeelte uit water bestond (cf. W.L. Braekman, "Nieuwe historische Aantekeningen
over St.-Lievens-Houtem", Het Land van Aalst 49 (1997), 53-70 (vooral pp. 61-68». Vgl.
ook noot 54 hierna.

[40) Fr. de Porter en J. Broeckaert, Op.cit., p. 31. Deze kapel vindt men afgebeeld bij A. Van
Lokeren, Histoire de l'Abbaye de Sa int Bavon el de la Crypte de Saint-Jean à Gand (Gand,
1855).

[41) Cf. 1. Van der Kelen, "Vrij legging, muurschilderingen en opgravingen in de St.-
Michielskerk te St.-Lievens-Houtem", Darcos 14 (1997),11-16.

[42) Fr. de Potter, De Vlaamsche Kunstbode 28 (1898), 11.
[43] Dit huis heeft zich nooit op het plein zelf naast het Schepenhuis bevonden, zoals Fr.

Duquet'"t Calf te Holthern", Darcos 14 (1997),1-9 beweert. Reeds op de kaart van 1642
wordt het huis op de hoek van het Eiland gesitueerd.
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wat op het eerste gezicht waarschijnlijk lijkt -, dan zou dit het logies
van het gilde van de Gentenaars, het gilde van binnen, moeten
geweest zijn [44]. Maar of dit ook historisch juist is, blijft onduidelijk
[45].

's Avonds, vóór men weer gaat eten "so commen beede de cnape
vanden gulden", de knaap van het gilde van buiten en die van het
gilde van binnen, "bij den costre daer hij sidt bij sinte Lievin, ende
gheeft elcken cnape een pondtkerse ghesnede in feriekerse om de gul-
dene mede te viere ter heeren van sinte Lievin, elc in siin herberghe" .
Bovendien geeft de koster aan elke knaap twee schellingen "voor
huerlieder brunbier", wat dit laatste woord ook moge betekenen [46].

Dit is voorzeker een belangrijke passage die helaas zeer onduide-
lijk is. Met een "pondtkerse" zal wel een kaars met een gewicht van
één pond bedoeld zijn. Die kaars is "ghesnede in feriekerse", gesne-
den d.i. gekerfd, gebeeldhouwd in de vorm van een "feriekerse" [47],
een feestkaars. Werd de beeltenis van Livinus in de kaars uitgekerfd,
b.v. met zijn attribuut, de tang? Werden kaarsen aldus bewerkt nadat
ze gegoten waren ? Mij is in alle geval geen ander voorbeeld van
gesneden kaarsen bekend. De feestkaars diende "om de guldene mee
te viere", d.i. vieren, elk gilde in de herberg waar het logeerde. Hoe
gebeurde dat "viere] n]" ? Werd de kaars er op een ereplaats gezet en
ontstoken ter ere van Sint-Lieven? Ging dit gepaard met andere
gebruiken ? We weten het helaas niet.

De drukke dag wordt besloten met het avondmaal. De proost
neemt het in de "proostie" , de koster in de "costerie". Als de kok van
elk van beide heren gereed is met de bereiding van de maaltijd, komen
de trompers spelen voor hun respectieve verblijfplaats, waar die ook
precies gelegen was.

Wanneer dat vóór de "costerie" gebeurd is, "so gaet de costre sit-
ten met zinen gheselscepe" : nl. samen met de onderkoster, de predi-
kant, de jonge monniken, de muzikanten "ende meer andre dier ancle-
ven". Wie er bij het avondmaal in de "proostie" aanzat, vernemen we

[44] En niet - zoals Fr. de Potter, De Vlaamsche Kunstbode 28 1898),6 schrijft - het gilde van
buiten.

[45] Waar de twee gilden te Houtem logeerden, is niet duidelijk: het ene misschien in het Calf,
het andere op het hof van Houtem.

[46] Is het bruin bier? De samenstelling komt niet voor in het Mnl. Wdb. De twee scbellingen
waren wel als drinkgeld bedoeld.

[47] ferie nochjeriekerse komen voor in het Mn/. Wdb. Misschien zagen deze feestkaarsen van
Sint-Lieven eruit als de stelen van de houten lepels die ook tijdens de bedevaart werden
verkocht (gedraaide steel met bovenaan een nijptang waarin een tong geklemd zit : zie
w.L. Braekman, "Bedevaartlepels, -vaantjes en 'Tacken' van Sint-Lieven", OvZ 66
(1991),11-20.
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niet. De koster krijgt alle aandacht en dit is maar normaal daar het ten-
slotte in het verslag om zijn rol en aandeel bij de bedevaart gaat. De
mee aanzittende muzikanten zijn natuurlijk die van het gilde van bui-
ten. De koster doet ook "noen", d.i. "noën'' of uitnodigen de pachter
van het hof van Houtem samen met zijn echtgenote en ook de ont-
vanger van de abdij op het dorp.

Wanneer "de maeltyd half ghedaen es, dan cornmen de trompers
vanden gulde van binnen trompen ter maeltijt vanden costre een lie-
dekin". Als beloning daarvoor wordt hen door de "hoefmeester" een
dronk aangeboden.

In de loop van de maaltijd schenkt "de pachterghe", de pachteres
"van den hove", d.i. het pachthof [48] en "brinct den costre een canne
zaen [49] ende vlaen ende taerten" als tegengift voor het door de kos-
ter aangeboden avondmaal. Wanneer de pachter en diens vrouw om de
ene of de andere reden niet mee aanzaten, dan liet de koster hun bren-
gen "een vierendeel wiins, broet ende spijse".

Wanneer de maaltijd ten einde loopt, "dan staen de trompers up
ende gaen trompen tende van sinen tafele". Van zodra de koster van
tafel opstaat, is het de beurt aan de dienaars om het avondmaal te
gebruiken.

Vooraleer in zijn beschrijving over te gaan naar de volgende dag,
vernemen we van de koster nog een paar dienstbaarheden of ver-
plichtingen van hen die te Houtem de belangen van de abdij dienen.

Zo moet de plaatselijke ontvanger "besorghen coerne voor de
perde", van de koster en ook voor de dieren die met de proost "oft met
den heleghen sandt commen", en dit "also langhe alsij tHoutem siin".
De proost, de koster en ook de baljuw van het St.-Baafsdorp hebben
elk een stal te hunner beschikking, maar "dandre die stellen haerlie-
der perden daert hernlieder ghelieft".

De pachter "vanden hoven" moet hooi en gras leveren voor de
paarden en ook hout "om de costre ziin spiise mede te ghereeden"
zolang hij te Houtem verblijft [50]. Belangrijker en interessanter is dat

[48] Waar dit pachtgoed te Houtem precies gelokaliseerd was, is mij niet duidelijk. Op de kaart
van 1642 vindt men "het hof' bovenaan de markt met erachter de hofkouter. In een pacht
contract van de vroege zestiende eeuw echter is sprake van het pachtgoed "ghestaen heb
bende jeghens het kerchof", wat in overeenstemming is met een andere akte waar de hui-
dige rneersvijver, toen "het nieulant" geheten, "bachten den hove" blijkt te liggen. Wellicht
wordt met "den hove" en het "hof' niet steeds hetzelfde bedoeld. Maar daarmee is de vraag
waar het pachtgoed, het hof van Houtem, gelegen was, niet opgelost.

[49] zoen: room.
[50] Dit vindt men ook geregeld vermeld in de pachtcontracten van deze hoeve. Bij het begin

van de l5de eeuw moest de pachter geen pacht betalen voor het "nieulant", de weide waar
op hij ook vijvers mocht aanleggen (nu de Meersvijver) : cf. W.L. Braekman, Hand.
Zottegems Genootschap 3 (1987), p. 215 en 216
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dezelfde pachter ook "moet besorghen twee bedden inden capelle van
sinte Lievin ende lijwaet daermede, om de costre in te slapenne ende
diet hem ghelieft". Twee mannen, de koster zelf, samen met de onder-
koster of iemand anders door hem aangeduid, brachten in de kapel de
nacht door, bij de fiertel en ... bij de offerblok.

De dag van de terugtocht

's Morgens van de volgende dag, Sint-Pietersdag (29 juni), hoort
de koster om zeven of om acht uur de mis en neemt daarna weer zijn
plaats in bij de fiertel in de kapel. Dan volgt de uitwisseling van
geschenken tussen de dekens van de twee gilden en de koster: "Ende
als hij daer ghesetten es, dan so commen daer beeden de dekenne van-
den gulde[n] ende haerlieder gheselle om haerlieder kermesse".

De koster schenkt aan ieder van de twee dekens 17 groten en hij
zelf krijgt op zijn beurt een bedrag zo groot als het "hemlieden ghe-
heft".

Ziet de koster dan "eeneghen goede mannen" in de buurt dan
nodigt hij die uit om samen met hem het maal te gebruiken dat tege-
lijk ontbijt en noenmaal was (een brunch 'avant la lettre').

Met de lange tocht naar Gent in het vooruitzicht, was het immers
op die morgen "costume dat men telken gaedt eten ontrent den .x.".
De trompers treden weer in actie vóór het huis van de proost van
zodra diens kok met het maal gereed is. Hetzelfde gebeurt vóór het
verblijf van de koster.

De koster en zijn gezelschap gaan aan tafel. En dan, wanneer ze
volop aan de maaltijd bezig zijn, gebeurt iets interessants:

ende dan ziin daer eeneghen binnen dier maeltijt die den
sandt voeren draghen, ende siin ghemeenlick de vessche vis-
schers in de gulde van buute[n).

De versvissers speelden steeds een vooraanstaande, zoniet een unieke
rol bij het dragen of voeren van de fiertel. Zij maakten blijkbaar van
de afwezigheid van de koster in de kapel gebruik om de fiertel er weg
te nemen. Ze verschenen dus met "den sandt" in de eetkamer. Ze "bid-
den den costre om spijse ende om dranek huut gracen", dj. uit goed-
heid en welwillende appreciatie voor hun werk. Ze stellen bovendien
in dit verband ook eisen: "zi willen dan hebbe[n] vanden beste[n)".
Zo de koster zich zou durven verstouten niet toe te staan iets wat niet
"en es ... dan grace ende gheen recht", dan "soude de costre noch
ruste noch pays hebben binnen Houtem noch up den wech".
Gedurende hetzelfde, vroege middagmaal verschijnt ook nog een
derde groep bij de tafel :
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Binnen derzelver noenen dan commen de beyarders [51] van-
der kerke van Houtem, biddende den costre om [52] gracie
om spijse, ofte om drincghelt. Bij alzo datter gheen spijse en
ware so gheeft hemlieden de costre eenen drincpenninch.

Na de maaltijd spelen de muzikanten weer een deuntje.

Voorbereiding van de terugreis

Iedereen gaat dan na de middag "ghereesscip" maken om te ver-
trekken. De "bottelgier" heeft zes flessen wijn van het vat getapt, hij
laadt al "zij[n] dinch" op de wagen "vanden Nyenoven", het
Nieuwhof [53]; de kok laadt ook keukengerei en spijzen voor onder-
weg op de wagen.

De koster "gaet daer sinte Lievin staet ende leverten den gulden-
broers, bij alzo dat hij in tijts comt", d.w.z. het gebeurde vaak dat de
gildebroeders (gilde van buiten) de fiertel reeds zelf hadden naar bui-
ten gedragen zonder op de koster te wachten, zoals we reeds zagen.

"Ende dan droegmen sinte Lievin up de plaetse toten cruee, ende
bringht hem van daer weder in de kerke up siin graf. Ende dan doet
de prochypape daer een glos", d.W.Z.hij houdt een toespraak.

De verklaring van deze ceremonie is wellicht te zoeken in de
legende. Toen men wegens de gevaarlijke tijden besloot het gebeente
van "de sandt" uit Houtem, waar hij gestorven en begraven was, over
te brengen naar de veiliger Sint-Baafsabdij, kon de wagen midden de
dorpsplaats niet verder. Pas toen men beloofde St.-Livinus elk jaar
voor enige tijd terug te brengen, kon men met het gebeente uit het
dorp vertrekken. Het was om dit voorval te gedenken dat men midden
de dorpsplaats, "la place ... qui estoit fort grande et ample" [54], een
"cruce" , een marktkruis, had opgericht.

Ondertussen, d.i. gedurende de tijd dat de "prochypape" bezig
was "een glos" te doen, wellicht betekent dit het verhaal te doen van
de reden waarom men met de fiertel van het kruis nog eens naar de
kerk toeging vooraleer ermee te vertrekken, "so gaet de costre inde
capelle daer sint Lievin ghestaen heeft, ende hielt daer den bloeh ende
dan so gaet hij upsitten om met den sandt te rijdenne". De offerblok
(den bloch) met al de aalmoezen van de bedevaartvaarders erin, ver-
gat hij natuurlijk niet mee te nemen naar de abdij!

[SI) beyarders : klokkenluiders.
[52) om: uit.
[53) het Nieuwhof : W.3S rut een toen recent gebouwde hoeve van de abdij te Bavegem ? We

weten (zie hierboven) dat Bavegem een wagen moest ter beschikking stellen.
[541 Volgens de l óde-eeuwse ooggetuige, aangehaald door J. GessIer, Loc.cit.
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Vóór de hofmeester van de koster te paard stijgt, geeft hij aan de
knaap van de onderkoster twee flessen wijn, aan zijn eigen dienaar
ook twee en reserveert er evenveel voor zichzelf, telkens vermeerderd
met een peperkoek. Zes kroezen of schalen draagt hij in zijn "hazack"
of knapzak, die men "oerboren" of gebruiken zal tijdens de lange
tocht. De weg die men bij de terugkeer uit Houtem volgde, was een
andere die wel veel korter was dan die erheen, maar toch nog drie uur
duurde [55]. Het schenken van wijn en "liifcoucke" herinnert aan een
gelijkaardige ceremonie op de heen tocht (zie hierboven).

"Item de costre trecht met sinte Lievin huut Houtem ende de
proost ende hondercostre ende alt ghesilscip ende de costre rijdt met
sinte Lievin toot Smessenbroucke", een wijk op Oosterzele die aan
Houtem grenst.

Het wordt in de tekst niet vermeld, maar daar werd vermoedelijk
het voortouw (de lyne) in de stoet van het gilde van buiten overgeno-
men door het gilde van binnen.

Zoals dat ook bij de tocht naar Houtem het geval was, rijdt nu ook
de koster samen met "den jonghen heeren vore". Zij verlaten de stoet
en rijden voorop "toot Rode int Hof vander Aelmoesene". Dit is de
voornaamste eigendom van de St-Baafsabdij aldaar, het zg. "Goed
van Daeromme" dat aan de 'Aelmoesenije' toebehoorde. Uit een
pachtcontract van 1413 blijkt dat de pachter inderdaad verplicht was
aan de kloosterlingen bij hun terugkeer met de fiertel "wel ende souf-
fisantelic [te] ontfanghen van etene ende van drinckene, van broede,
van biers, van zuvele ende twee hespen". Interessant is ook dat de weg
van de bedevaarders, althans bij de terugkeer, door Gontrode "lang-
som het gezegde hof" liep, en dat die daarom aldaar nog in de late
negentiende eeuw de Ommegangsweg genoemd werd [56].

Bij hun aankomst te Gontrode "comt de aelmoesenier hem eeten wil-
lecomme". De koster en zijn gezelschap gaan er in de "camere bancke-
teren vanden scoenste ende vanden beste". Wanneer de bedevaarders met
de fiertel op hun beurt te Rode komen, gaan de onderkoster, de beide
dekens van de gilden en "de heeren vander wedt", d.i. de baljuw van het
St-Baafsdorp en de enkele schepenen van Gent, op hun beurt "bancke-
teren". Daarna stijgt iedereen te paard en "volgt sinte Lievin" en de bede-
vaarders die ondertussen al een eind verder op weg naar Gent waren.

Alleen de "jonghe heeren" van de abdij rijden weer, wellicht
langs een kortere weg, "voore thuuswert" vermoedelijk opdat er vol-
doende paters aanwezig zouden zijn in de processie die de fiertel van-
uit het Sint-Baafsdorp een eind tegemoet komt.

[55] Gessier, OvZ 16 (1941), 71. Ook de precieze weg die bij de terugtocht werd gevolgd is niet
bekend (op een paar lokaliteiten na - zie verder).

[56] Fr. de Potter en 1. Broeckaert, Op.cit., le reeks, 3e deel, Gontrode, p. 5.
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Wanneer de koster te paard na enige tijd het voetvolk in de bede-
vaart heeft ingehaald, dan geeft de hofmeester van de koster aan de
deken van het gilde van buiten en aan die van het andere gilde, elk
twee flessen wijn, en elk twee "croese ofte ... scale".

Daarop laat hij de bedevaartstoet achter zich en rijdt "voore toot-
er mileeke [57]" int boscelkin toot den laesten cruce". Wanneer de
fiertel daar aankomt, deelt de koster wijn en "liifcoucke" uit aan de
wetsheren van Gent en van de abdij, de muzikanten "ende de goede
manne die daer ziin". De baljuw van Gent en vele andere Gentenaars
komen de fiertel tot daar tegemoet, maar waar die plaats (de grens van
Gent?) precies moet gelokaliseerd worden is mij niet bekend.

De aankomst te Gent

Nu de stad in het gezicht komt, "gaet men maken ordinancie",
d.W.Z.men doet iedereen in de optocht zijn juiste plaats innemen. De
muzikanten van het St-Baafsdorp rijden naast de "lijnen" (van de
fiertel), daarop volgt de proost, de koster en de onderkoster.Dan komt
de predikant, de baljuw van het St.-Baafsdorp met zijn dienaars.
Daarop volgen de schepenen van Gent en de baljuw ook elk met hun
dienaars.

Wanneer de sint bij het kruis op het Zand komt (waar men ook op
de heen vaart had gepauzeerd), houdt de predikant ook nu weer "een
cart collacie". Ondertussen worden de kaarsen van het gilde (van bin-
nen ?), het vaandel en de kaarsen van het gilde van buiten, "de welke
bliven staende in sint Joris spetael of pesthuus an de Viifwiintgate",
dicht bij het Zand.

"Als sinte Lievin tHoutem trecht ende als sinte Lievin daer comt,
sa draegmen de kerse processiewijs met den andre, ende et hoef een
cruce ende vies vane ende vies belle". Vooral het einde van deze zin
is helaas zeer onduidelijk. Wat is hoef, is het behoeft of is het hoofd,
maar ook dan is de syntactische relatie tot een cruce niet klaar. En wat
is een vies banier en dito "belle" : de vlag van het gilde van de vis-
verkopers en de bel die het begin van hun markt inluidde ? Wenste
men hiermee het privilegie van de versvissers bij het dragen van de
fiertel te beklemtonen ?

(57) mileeke: eikenboom die als rnijl- of grenspaal dienst deed (?).
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Terug in het St.-Baafsdorp

De muzikanten trompen nu "onophoudend toot sinte Lievin thuys
es, ende als sinte Lievin comt tot up de corte Steendam, dan commen
de heeren van sinte Baafs met processie zeghen [58] de heleghe sandt
ende commen ghegherut met cappe", m.a.w. gekleed zoals ze ook de
sint uitgeleide deden toen hij naar Houtem vertrok.

De prior of de prelaat neemt de fiertel in ontvangst. Men bekwis-
pelt met wijwater en bewierookt hem en brengt hem naar het St.-
Baafsdorp. "Ende als sij commen ten halven Steendam dan stecht [59]
men de groten clocke met den beijaders ende men draeghen voort toot
inden cloostre". In de kerk wordt de fiertel in het midden van het
hoogkoor geplaatst "na de houde costume". Men heft een "anteffene",
d.i. een antifoon en een collecte aan voor de vrede. De proost en de
koster blijven buiten de kerk en bedanken de Gentse notabelen en de
schepenen, alsook alle andere aanwezigen voor de hulp en bijstand
die ze aan de St.-Baafsabdij verleend hebben op deze belangrijke dag.

En aldus eindigt de bedevaart: "ende dan rijdt eenyghelich daert
hem ghelief'.

Vermelden we nog dat in de abdij 's avonds een eetmaal werd
gehouden waarop zij die bij de stoet een actieve rol hadden gespeeld,
werden uitgenodigd. Wanneer de maaltijd afgelopen is, gaan de geno-
digden onder het trompen van de muzikanten naar het hoogkoor waar
de fiertel staat "ende ghieten eenen habet (?) met winen over de fier-
tele ... " [60], voorwaar een zonderling gebruik.

En aldus zijn we aan het einde gekomen van een beschrijving die,
hoewel eenzijdig en onvolledig, vele belangrijke gegevens toevoegt
aan onze kennis van deze eens zo belangrijke jaarlijkse bedevaart.
Niet alles is, helaas, in deze beschrijving even duidelijk, er zijn nog
vele vragen onbeantwoord en bepaalde, volkskundige en devotionele
praktijken blijven zogoed als volledig buiten beschouwing.
Niettegenstaande dit alles overgiet dit minutieuze relaas, gezien van-
uit een onverwachte hoek, de weinig in haar details bekende bede-
vaart met intens nieuw licht. De ontdekking van dit document kan dan
ook een nieuwe mijlpaal genoemd worden voor de kennis van de
beruchte Sint- Lievensbedevaart.

W.L. Braekman
Eeklostraat 69

9030 Gent
[58] zeghen : tegemoet.
[59] stecht: steekt (in gang), brengt op gang, luidt.
[60] In het hs. volgen - zoals reeds gezegd - hierop nog veel minder belangrijke aantekenin-

gen in een latere hand met gegevens in verband met de bedevaart.
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HET TOPONIEM ANGEREEL TE APPELTERRE

Dirk VAN DE PERRE

In zijn monumentale werk Galloromaniae Neerlandicae submer-
sae fragmenta geeft L. VAN DURME verschillende hypothesen over
de herkomst van het toponiem Angereel, dat te Appelterre vandaag
nog als straatnaam bewaard is. Twee mogelijkheden springen in het
oog: afkomstig van de plaatsnaam Angreau (nabij Bergen) of van het
Oudfranse hangar.

In het recente werk van J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Le grand
armorial equestre de la toison d'or: L'armorial de Flandre, wordt
over de middeleeuwse bewoners van het Angereel te Appelterre enige
informatie gegeven. Op 10 juni 1431 stierf Gilles van den Eechoute,
heer van Angreau en Autreppe, die gehuwd was met Marguerite van
Strijthout (+ 8 juli 1433). Beiden werden in de parochiekerk van
Appelterre begraven. Van hun grafsteen getuigt Cornelius Gailliard,
de bekende wapenheraut uit het midden van de 16de eeuw: In de
voorkercke, voor den doesaal, licht int' harnas ende wapenrock, mer
Gillis van Eeckhautte, ruddere, heere van Anghereele ende van
Autreppe, obiit 1431; ende mevrauwe ... van Strijhove zijn wijf, obiit
1433, den eersten hoijmaent.

Gilles had een zoon die Janne heette en in een eerste huwelijk
getrouwd was met Jossine van Oostkerke, in een tweede met
Margareta van Massemen, dame van Hollebeke (Woubrechtegem). Of
deze Janne en zijn vrouw te Appelterre begraven werden is niet gewe-
ten. Wel noteert Gailliard dat er een jaargetijde voor mijnheere
Anghereele ende zijn wijf Josijne van Oostkercke te Appelterre
bestond.

Het is duidelijk is dat Angereel de vernederlandsing is van de
Henegouwse plaatsnaam Angreau, in het Oudfrans ook Angrel of
Angerel genoemd. Zoals zo vaak in de Middeleeuwen gebeurde is de
familienaam van de heer gewijzigd in de naam van het dorp waarvan
hij heer was. Zo werd Gilles van den Eeckhoute ook Gilles
Hanghereel genoemd en zijn zoon Janne mijnheere Anghereele. Die
Gilles en Janne hadden een landgoed te Appelterre, het nog bestaan-
de hof rAngereel (nabij het station van Appelterre). De naam van de
eigenaars - mogelijk waren ze ook de bewoners - is op het landgoed
overgegaan.

Het Land van Aalst, jaargang L, 1998, nr. 2
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Een analoog voorbeeld bestaat te Ninove, met de huisnaam
Doremont (op de hoek van de Graanmarkt), dat de eigendom was van
de heer van Dormans, een stadje op de Marne in Frankrijk en, naar de
plaats waar de eigenaar heer was, Doremont genoemd werd.

De oorsprong van het toponiem Angereel te Appelterre is dus
opgelost: het is een Romaanse migratienaam, afkomstig van de plaats-
naam Angreau in Henegouwen. Het Appelterse grafschrift was me
reeds vroeger bekend, maar toen dacht ik dat Angereel een oorspron-
kelijk Appelters toponiem was en dat de heer van Angereel naar dat
hof genoemd werd, terwijl het juist omgekeerd is.

Maar niet alles is daarmee opgeklaard. Wanneer had die migratie
plaats? Gebeurde dit in de 15de eeuw met Gilles van den Eechoute, of
was dit vroeger? Had het landgoed voordien een andere naam? Waar
komt het riddergeslacht van den Eeckhoute vandaan? Sinds wanneer
en tot wanneer bezaten zij het goed te Appelterre ?

D. Van de Perre
Hoogstraat 23

9401 Pollare
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Het wapenschild van het geslacht «van den Eechoute» ziet er in het geciteerde wapenboek als
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HET MINIEMENKLOOSTER TE GERAARDSBERGEN

Geert VAN BOCKSTAELE

Voorgeschiedenis

Op de plaats waar nu het Sint-Catharinacollege staat en voorheen
het Miniemenklooster, was oorspronkelijk de St. -Katelijnekerk
gevestigd. Deze werd voor het eerst in 1247 vermeld. Rondom de
kerk woonden de wevers, die er hun vergaderingen hielden. Elke
maandagmorgen wierven de patroons hun gezellen aan voor een tijds-
duur van één week.

Tevens fungeerde de kerktoren van de St-Katelijnekerk als een
stevig verdedigingsbolwerk van de wijk en de stad. Van de 14de tot
het einde van de 16de eeuw bezat de kerk veel eigendommen en had
een hoog jaarlijks inkomen. Zo streek zij in 1513 niet minder dan
3.108 pond aan renten op. Weliswaar zou zij die inkomsten twee jaar
later aan de lokale St.-Adriaansabdij moeten afstaan. Dan kreeg
Johannes van Coppenolle, abt van de lokale St.-Adriaansabdij, van
keizer Karel V de toelating om de drie Geraardsbergse kerken (St.-
Bartholomeus, Hunnegem en St.-Katelijnekerk) te incorporeren en
meteen de inkomsten bij zijn abdij te voegen. Uiteraard op voorwaar-
de dat hij voor het onderhoud en de verbouwingen zou instaan.

Het Miniemenklooster en het St.-Catharinacollege

In een blijkbaar royale geste schonk één van zijn opvolgers, abt
Gaspar Vinck, meer dan honderd jaar later (1622) de kerk met de
eigendommen en de omligggende grond aan de paters Miniemen, die
er een klooster oprichtten.

De aankomst van die bedelorde was één van de vele bewijzen van
de contrareformatorische beweging die er na het Concilie van Trente
op gang was gekomen. In, die periode hadden de zusters
Benedictinessen zich in Hunnegem gevestigd, de benedictijnen het
stadscollege overgenomen en zich aangesloten bij de hervormings-
congregatie.

Pater Claude du Vivier kreeg van de provinciale overste van de
Miniemen de opdracht om in Geraardsbergen het terrein te verkennen
voor een nieuwe stichting. Vrij vlug stemde de stedelijke overheid, de
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Voorgevel van de huidige St.-Catharinakerk. Er is weinig verschil tussen de foto en de tekening
uit Sanderus' werk (Foto, N. Schrever).
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St.-Adriaansabdij en de aartsbisschop met dat plan in. Voor de finan-
ciering van het nieuwe klooster en kerk stonden vooral Philippine de
Goux, echtgenote van de heer van Wedergraet, in samen met Nicolai
Francq, proost van Vorst en kanunnik van Diest. Deze laatste werd
overigens in de kloosterkerk begraven. In 1636 konden de nieuwe
gebouwen al ingewijd worden. Bij die gelegenheid schreef Quintinus
du Retz, een benedictijnermonnik en leraar aan het plaatselijk Latijns
college, een gelegenheidsgedicht. De bouw van het klooster was
groots opgevat. Er was plaats voorzien voor 12 paters. Tijdens hun
170 jarig verblijf zijn er echter nooit meer dan zeven paters geweest.

De Miniemen zijn een bedelorde die op regelmatige tijdstippen in
ruil voor deelname aan diverse liturgische activiteiten zoals preken,
biecht horen en dergelijke, bedeltochten in de stad en de omgeving
mochten organiseren. Hun hoofdtaak bleef echter boetedoening voor
hun zonden en die van anderen. Aan het hoofd van de kloosterge-
meenschap stond een "corrector", dit is een overste die zichzelf en
zijn medebroeders verbeterde, corrigeerde. Zij noemden zich de "fra-
tres minimi", de geringsten, de minste broeders.

Kort na de start van het klooster werden de franstalige paters ver-
plicht de vestiging in Geraardsbergen te verlaten en een onderkomen
te vinden in de Waalse of Brusselse kloosters. Overigens was het
klooster relatief arm en kon het weinig paters opvangen. Uit de nog
bewaarde documenten blijkt dat het klooster nooit veel bezitttingen
heeft gehad. De jaarlijkse bijdrage van Geraardsbergen aan het pro-
vinciaal kapittel was van de zeven aangesloten kloosters steeds de
laagste.

In 1787 besliste Jozef II dat het aantal Miniemenkloosters in de
Zuidelijke Nederlanden moest herleid worden tot twee: één te
Antwerpen en een tweede in Geraardsbergen. Wegens verzet van de
overige kloosters en nadien wegens de Brabantse Omwenteling is het
plan nooit uitgevoerd. Wel zijn er tekeningen bewaard van de voor-
ziene aanpassingswerken aan het klooster. Het zouden tenslotte de
Fransen zijn die in 1796 het klooster definitief lieten sluiten. Op dat
ogenblik waren er nog vijf paters en twee knechten. Het geheel werd
aan particulieren verkocht en kwam nadien in handen van de kerkfa-
briek van St.-Bartholomeus en sinds 1892 van het bisdom Gent. In de
eerste helft van de 19de eeuw nam het stads college er zijn intrek en
sinds 1850 tot op heden het bisschoppelijk St.-Catharinacollege.
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Gezicht op de achterzijde van het oude Miniemenklooster, in 1829 door J. Bert getekend.
Op dat ogenblik was er al enkele jaren het Koninklijk Stadscollege in gevestigd.
(Foto, St.-Catharinacollege).
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Het Miniemenklooster en latere verbouwingen

Het complex van het Miniemenklooster zoals het op de Sanderus
akwarel te zien is situeert zich tussen de toenmalige straten "St.-
Kathelinenstraat", de "Straete voor de Capelle", de Begijnenstraat" en
een klein straatje dat evenwijdig met de St.-Kathelinenstraat" liep.
Het kleine straatje werd kort na de bouw van het klooster in het
domein geïntegreerd. Het geheel bestaat uit de kerk met de toren er
naast, het klooster met een aanpalende woning en aan de hoek van de
straat nog een woonhuis.

Behalve die laatse woning is alles tot op heden bewaard gebleven.
De kerk is "een transeptloze basilica van vijf traveeën met koor en
driezijdig koorhoofd". De huidige gevel verschilt zeer weinig van de
toenmalige. De huidige toegangspoort schijnt groter te zijn; de vier-
kante versiering links en rechts van het timpaan was er vroeger niet
terwijl anderzijds de twee vensters op de eerste verdieping verdwenen
zijn. Vanaf de straat tot op het einde van de kerk liep er een gang die
gedeeltelijk ook dienst deed als kruisgang (pand) van het klooster.
Aan de straatkant van die gang was er een spreekkamer voorzien. De
meeste kloostergebouwen gaven allen op de kruisgang met binnentuin
uit. Achteraan waren dat de sacristie, daarnaast een cel en het "cale-
factorium", een plaats waar men zich kon verwarmen en ontspannen.
Langs de andere zijde van de kruisgang had men de refter, het toilet,
de keuken en de wasplaats. De lokalen aan de straatzijde van de kruis-
gang bevatten van links naar rechts een monnikencel, een ontvangst-
kamer en de ziekenzaal. Het gebouw met het rode dak en naast de zie-
kenzaal was zeker in de 18de en dus wellicht ook in de 17de eeuw het
gebouw van de "corrector".

Op de eerste verdieping bevonden zich de cellen van de paters en
wellicht ook een kapel (met torentje) voor de zieke of oude paters.
Voortgaande op het aantal vensters heeft men meer cellen voorzien
dan er ooit paters geweest zijn.

Vrij vlug heeft men in de eerste helft van de 19de eeuw de gebou-
wen aan de nieuwe noden van bet college aangepast. In de 19de eeuw
had men de kruisgang afgebroken en het geheel met een glazen dak
overspannen. Tijdens de grote verbouwingen van de jaren vijftig van
deze eeuw heeft men de kruisgang en de binnentuin in ere hersteld.

De akwarel geeft ons ook een goed idee van de rest van de stad.
Rechts van de toren van de Miniemenkerk ziet men van links naar
rechts: de torens van het St.-Janshospitaal, waar in de 15de eeuw het
Latijns college startte, van de St.-Bartholomeuskerk en van het O.-L.-
Vrouwbospitaal. Links van de toren ziet men de begijnhofkerk en aan
de horizon de St.-Adriaansabdij.
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Grondplan van het rniniemenklooster,1787 (ARAB, Algemene Regeringsraad, nr. 2.337).

Binnenzicht van de St.-Catharinakerk met gesloten koor en barokaltaar (ca 1867)
(Foto, St.Catharinacollege).
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Gezicht op het collegecomplex na de verbouwingen van 1885. Nog steeds zijn de grote struc-
turen van het oude Miniemenklooster aanwezig: kerk, toren, kloostergebouwen met binnenkoer
dat door een glazen dak werd overspannen. Rond 1843 had men er een tweede verdieping aan
toegevoegd. Na de verbouwingen van 1956 werd het glazen dak weggenomen en vervangen
door een pandgang en een binnentuin. Hiermee sloot de bouwheer, principaal 1. Sterck, terug
aan bij de traditie van het Miniemenklooster (Foto, St.-CatharinacoIlege).

Besluit

Als men die akwarel toetst aan andere figuratieve bronnen mogen
we besluiten dat de (onbekende) tekenaar zeer precies te werk is
gegaan. Het kloostercomplex met kerk is een goede weergave van de
toenmalige situatie. Ook de ligging en het silhouet van de
Geraardsbergse kerktorens benaderen zeer goed de werkelijkheid.
Eén uitzondering moeten we maken. De kerktoren van het
Miniemenklooster stemt niet overeen met andere afbeeldingen. Hier
heeft hij nog niet dat typische slanke silhouet dat op andere afbeel-
dingen steeds terug te vinden is. Ofwel is de toren na het midden van
de 17de eeuw grondig gewijzigd ofwel heeft de tekenaar zich hier niet
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aan de realiteit gehouden.
Niettemin mogen we besluiten dat deze ingetekende gravure ons

zeer vele en betrouwbare informatie verschaft over het Miniemen-
klooster en een deel van de stad Geraardsbergen. Het is een goede ico-
nografische bron.

G. Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem
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MINIEMENKLOOSTER TE GERAARDSBERGEN (© Kon.Bibl., Brussel)
Met de steun van het St.-Catharinacollege
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