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§ 1. DE KOLLEGIALE
GEESTELIJKEN.

KAPITTELS

EN BROEDERSCHAPPEN

VAN

In het Land van Aalst bestonden twee kapittels van kanunniken,
nl.
een in Sint-Maartenskerk
te Aalst en een in Sint-Hermes te Ronse, Verder
waren er broederschappen
van geestelijken
te Asse, Geraardsbergen,
Meerbeke en Ninove.
1. Het kollegiaal

kapittel

van Sint-Maarten

te AALST.

Een kollegiaal kapittel werd in 1046 te Haaltert gesticht door Engelbert en op 20 december 1494 naar de Sint-Maarteriskerk
te Aalst overgebracht (1). Het kapittel bestond uit twaalf kanunniken, met als hoofd
een proost (gedurende de 13e eeuw vervangen door en deken), die gehouden waren tot het dagelijks zingen van het koorofficie en de dagelijkse plechtige Mis, althans ... de residerenden.
Reeds vroeg vertoonden zich tekenen van onenigheid tussen de kanunniken, de parochiale geestelijkheid
en de kwotidianisten-priesters
aan
de St-Maartenskerk
verbonden. Die spanningen vertoonden zich herhaaldelijk in de verdere periode en bleven ook niet achterwege met de stadsmagistraat.
Het kapittel viel niet onder de rechtsbevoegdheid
van de distriktsdeken, zodat in de dekanale verslagen hierover weinig wordt vermeld. Uit
de Miscellanea blijkt dat er moeilijkheden waren en ruzie heerste onder
de kanunniken rond de eeuwwisseling. Trouwens, reeds op 20 april 1674
had de aartsbisschop enkele voorschriften uitgevaardigd voor de Aalsterse kanunniken.
Na zijn bezoek op 10 augustus 1696 wees de aartsbisschop op die voorschriften van zijn voorganger, waarvan hij de naleving vroeg, Hij wou een gelijkwaardige
verdeling van de vruchten en
van de prebenden;
wou dat er geen onderscheid zou gemaakt worden
tussen de 'zitplaatsen van de kanunniken
(2); verder zou men de registers en dokumenten onverwijld in de kapittelzaal deponeren, de verachterde tienden zou men inschrijven in de pachtregisters.
de jaargetijden tijdig laten plaatsvinden,
het goddelijk officie met ernst vervullen
(I) j. DE BROUWER, Het Kollegiaal kapittel te Haaltert 1046-1495.
(2) Pro tollen do lapide oiiensionis quae esse passet circa sedes niaiores in loco
capituli Vestri positas, volumus ut has e dicta loco aujerri curetis ... en de
proost en de deken moesten in het vervolg de gemeenschappelijke zittingen
gebruiken, zoals de andere kanunniken
(Mise. Mechl., nr. 35, p. 590-593,
15-9-1696).
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(3); de rekeningen van de tienden, waaruit de bedelingen geschieden.
in het kapittel zou men vóór allen voorlezen, alle rekeningen tijdig voordragen en aan de aartsbisschop meedelen wanneer zijn te begeven prebende (steeds de derde,) vrijkwamen.
Alles laat vermoeden dat de vrede tussen de kanunniken
nog niet
was hersteld, want [oannes-Daniel
van den Kerckhoven, officiaal van
Brabant werd met een onderzoek gelast. Op 12 augustus 170'2 stuurde
de aartsbisschop ingevolge hiervan een brief waarin 33 punten werden
opgesomd om tot een vreedzamer verhouding te komen. Hij begon met
erop te wijzen dat de twisten vooral voortkwamen
uit het niet naleven
van de statuten (wat op de eerste plaats werd geëist), waarbij de dekreten van '15' september 1696 dienden te worden gevoegd en nageleefd.
vooral het punt waarin gewezen werd op de beslissing van 20 april
1674, die een gelijkmatige verdeling van de prebenden voorschreef. In
verband hiermee wou de aartsbisschop een verdeling zoals deze geschiedde in Sint-Rombout, waar alles werd samengebracht en gelijk verdeeld;
gedurende de tussenperiode mocht niemand van de nieuwe regeling nadeel ondervinden.
De moeiljkheden
om het kapittel samen te roepen
dienden opgelost door de toepassing van art. 8 van de statuten; bij betwisting diende: gestemd en bij een beslissing tegen de statuten in kon
men beroep doen op de aartsbisschop.
Voor de samenroeping van het
kapittel diende men een geschikt uur te kiezen, de genomen beslissingen
moesten in het register worden opgetekend. Ook op de naleving van
hoofdstuk 6 van titel 8 werd aangedrongen.
Wanneer de proost afwezig was" moesten de sleutel en de zegel bij de deken of de oudste kanunnik bewaard; bij kiezing volgde men de orde. Niemand mocht de
kapittelvergadering
voor het einde verlaten. De proost had recht OP een
kast in een kapel van de kerk. In tegenstelling met punt 3 (1696) bepaalde punt 15 dat wegens de kleine afmetingen van de kapittelzaal de archiefstukken elders moesten worden bewaard. Iemand moest aangeduid
worden om voor de gewaden te zorgen: wat het officie betrof, hierbij
diende men de voorschriften van 1628 omtrent staan, zitten en knielen
te volgen; het afhalen van de H. Oliën diende naar oud gebruik te geschieden. De aangeduide voor de gemeenschapsmis moest tijdig het koor
verlaten om zich klaar te maken. De proost, gekleed met koorkap,
sprenkelde met wijwater in het koor; het volk werd door de ceremoniemeester besprenkeld. Ook hoofdstuk 12 van titel 4 van de statuten moest
worden nageleefd. De koster was verplicht bij een jaargetijde de passende kleding te dragen en de punctator de aanwezigen op te tekenen, die
recht hadden op een aandeel in de bedeling (hiermee verviel het voorlopig; verbod van 2U2-170 1); bij jaargetijden zou na de Mis Miserere
en De projundis gezongen worden. Op Allerzielen zou men de missen
lezen zonder hinder voor de gemeenschapsmis.
Bij een gelezen mis diende gans de tijd een dienaar aanwezig te zijn. De gewoonte dubbel loodjes te geven bij afwezigheid van de meerderheid van de kanunniken in
het koor, mocht niet worden toegepast voor de zieken of voor de deken(3) Officium divinum non tam celeriter habeantur,
conjabulationes
(Ibidem).
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nee in eo [iant irrisiones aut

pastoor verhinderd door zijn werk. Men diende de proost te eerbiedigen.
De kanunnik (V. D. Brande) die instond voor de gemeenschapsmis mocht
zich door een andere priester, maar niet door een van de kapelanen laten
vervangen. Bij afwezigheid van de kapelanen moest kanunnik Moreels voor
de wekelijkse dienst instaan. Over de andere moeiliikheden
kon afzonderijk gesproken worden. Wie de voornoemde voorschriften niet naleefde, moest een boete van 25 gulden betalen; de overtreders moesten worden aangeklaagd en wie hierin nalatig bleek, werd eveneens gestraft.
De aanklacht diende te geschieden bij de sekretaris van het kapittel (4).
D1t zijn slechts enkele bescheiden over moeilijkheden
en wrijvingen
in het Sint-Maartenskapitrel
te Aalst.
In 172/ waren in Sint-Maarten zeven kwotidianisten,
o.m. Montaizu.
sekretaria-ceremoniarus
van het kapittel, Staels (5), Waesberch
(6).
Geen van deze drie mocht biecht horen.

2. Het kollegiaal kapittel

van Sint-Hermes

te RONSE.

Dit kapittel van sekuliere kanunniken werd gesticht in de 11e eeuw.
in vervanging van het klooster (7). Het was eksempt zodat de aartspriester van het distrikt er geen toezicht over had, en in de dekanale
verslagen slechts er het bestaan wordt van vermeld.

3. De kollegiale

te ASSE.

Paus Pius II keurde op 19 september 1462 de instelling goed van
een collegium 12 sacerdotum, die dagelijks de kanonnieke uren en de
hoogmis moesten zingen. In 1623 resideerden hier buiten de pastoor.
vier priesters. Er waren twee kosters en onderwijzers,
die op zon- en
feestdagen de kanonnieke uren en de hoogmis zongen (D.V.).
In 1688 waren hier nog twee habituati, nl. Andreas Meert, onderkoster.
en [udocus Pinsaert, zoon van de onderwiizer, die samen met de pastoor
en onderpastoor
Boisacq de dagelijkse bedelingen ontvingen (ongeveer
400 gulden) (8). Er waren ook vier choralen, die van de kerk .een vergoeding ontvingen en iets bij begrafenissen.
In 1759 is er sprake van kwotidianisten,
nl. alle beneficianten
(de
onderpastoor
en de koadjutor), de koster en de onderwiizer.

(4) Mise. Mechl., nr. 38, p. 34-37.
(5) Musicus satis insignis ... et saepe in 101'0 stat otiosus cum secularibus

ro.v.

1727).
(6) Verplicht
tot de eerste

mis op maandag,

woensdag,

vrijdag

geriens

en zaterdag ..

(7) A. CAMBJER, Het SS. Pietets en Hermesstilt te Ronse. Historische en Archeologische Studie.
(8) Pro ra/a diligentiae, quamquam. subcumos nom habeat strictuni jus ad illas
sed tantum per indulgentiam. intret, eo quod luilimagister habeat strictuin
jus ad cliorum (D.V. J 688).
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4. Het kapittel

van MEERBEKE.

Na de opruiming van de vernieling door de Noormannen in onze gewesten aangericht, werd hier een kapittel van vier kanunniken
en viif
kapelanen gesticht. Ze waren gehouden tot het koorofficie. Gedurende
de 17e en de 18e eeuw beperkte deze verplichting zich tot de zon- en
feestdagen. De eerste vespers (op de vooravond) werden gezongen zowel
op de grote feesten als op de feesten van O.-Li-VroUW; OP het feest
zelf gans het officie. Dagelijks werd een plechtige Mis opgedragen en
op zon- en feestdagen werden de vespers gezongen (D.v. 1740).
Naast de pastoor behoorde ook de hebdomadarius tot de kanunnikken
(Er waren er nog slechts twee midden de 17e eeuw!);
deze moest de
pastoor in de pastorele taak ter zijde staan en om de andere zondag de
Mis zingen. Verder waren er: de kapelaan van Sint-Pieter, die op de
hoogdagen het evangelie moest zingen, de vroegmis doen op zon- en
feestdagen en 4 wekelijkse missen opdragen; de kapelaan van Sint-Betlindis moest het epistel zingen, bij plechtige feesten; de kapelaan van
het H. Kruis was belast met 3 missen per week en de kapelaan van de
H. Geest met 5. Al de kapelanen, evenals de scholaster, die belast was
met het onderricht van de jeugd, waren gehouden aanwezig te zijn in
het koorofficie (D.V. 1652, 1653).
In 1671 bestond het kapittel, naast de kanunniken,
nog slechts uit
drie kapelanen
(de 5 kapelanieën werden tot 3 verenigd).
Zo waren
er nog slechts 7 prebenden
(allen te begeven door de dorpsheer)
w.o.
de scholasterie. De pastoor was de eerste in het koor, gevolgd in waardigheid door de hebdomadarius
(D.V. 1688, 1712).

5. De kwoiidianisten

te NINOVE.

In de parochiekerk
van Ninove bestond een broederschap van zeven
priesters, genoemd kwotidianisten
(D.v. 1671), waaronder
de pastoor
en de onderpastoor. De benoeming geschiedde om de beurt door de abt
van SintKorneliusabdij
te Ninove en de prins van Vaudemont
(1688).
Deze laatste zag zijn benoemingsrecht
overgaan op de magistraat, waartegen de mevrouw van Ninove hierom in 1757 een proces inspande.
De kwotidianisten,
die in 1640 weigerden het toezicht van de aartspriester te herkennen, waren verpicht tot het dagelijks koorgebed, gezongen op zon- en feestdagen, en tot het zingen van de dagelijkse gemeenschapsmis
te 8 uur (9). Wegens de oorlogsomstandigheden
stond
de aartsbisschop mildering toe (1688) en dispenseerde op de metten en
de primen (1719).
(9) Sed si occurrant exequiae solemnes tune omittant il/ud sacrum chori el
tamen trahunt duplices distributiones, hebdomandarius
obligandus esset ut
illo casu sacrum chori legat. T eneatur observare tempus statutorum praescripturn. Primum Sacrum deberet diei hora 6a in aestate et quadrante ante
7 in hyeme el aliae retro eodem tempore prout D. pastor assignaverit in
tabella (D.V. 1719).
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In 1693 waren er wegens de benarde tijd slechts vier kwotidianisten.
In 1719 waren er zes, w.o. pastoor Siardus van den Driessche, premenstratenser, N. Pic(k)a(e)rt,
ontvanger van de Nazarethstichting.
Jacobus Wachtelaers
(10), Franciscus van Assche, Mattheus Picart (11),
Carolus de Witteler. tevens koster. Allen uitgezonderd de pastoor, waren
sekuliere priesters. De gemeenschap werd vermaand 0:ntrent de nie~~
naleving van enkele punten uit de statuten, o.m. van artikel 11. waarbii
zij verplicht waren enkele voorname jongens (insignes pueri) als koralen
op te nemen en de gregoriaanse zang aan te leren, vooral wanneer men
rekening hield met het gering aantal priesters; een dertigste werd dikwijls opgdragen onder de hoogmis, zodat soms één priester met de koster
er voor instond; vele kwotidianisten
wendden ziekte voor om bij het
officie afwezig te blijven, maar ze waren verder in de loop van de dag
kerngezond; soms werd het koorofficie nagelaten ... en toch betaald.
In hun vrije tijd bezochten de kwotidianisten
nog al eens huizen om
er te drinken, waaraan zij na vermaning door de aartsbisschop hebben
verzaakt (1730).
In 1730 waren er nog slechts vijf kwotidianisten
(w.o. de pastoor
en de onderpastoor)
(12), waarvan er drie te samen woonden (13) en
twee alleen (14). Men stelt vast dat allen afkomstig waren uit de stad
zelf of de onmiddellijke omgeving.
-

6. De O.-L.-Vrouwbroederschap

te Geraardsbergen.

In de Sint-Bartolomeuskerk
te Geraardsbergen
bestond de broederschap
van Onze-Lieve-Vrouw
van sekuliere priesters. Deze werd gesticht in
de 14e eeuw. De statuten verplichtten hen dagelijks een gemeenschapsmis te zingen, van Pasen tot Sint-Baafs te 7 uur en van Sint-Baafs tot
Pasen te 9 uur; gedurende de advent en de vasten waren zij op zon- en
feestdagen gehouden tot 2 missen, één voor en één na de preek; op de
zon- en feestdagen waren zij verplicht tot de metten, de lauden, vespers
en kompleten en eveneens tot de vespers en kompleten op vrijdag en
zaterdag en op de feestdagen en de stichtingsdag (D.V. 1688).
In 1688 waren er buiten de pastoor (deservitor), die de eerste plaats
bekleedde, vier confraters; in 1693 en 1719 waren ze nog slechts met
VIer samen.
(10)

( 11)

(12)

(13)
(14)
\

~~:

Volgens N. Picart deelde J. Waghelaers (Wachtelaers) te vlug de kommunie
uit en spreekt de woorden Corpus Domini nostri.: slechts om de 5 à 6
personen uit (D.v. 1719).
Vroeg voor te houden dat niemand onder de hoogmis zou afwezig blijven
en inmiddels andere diensten verrichten; vooral de koster moest aanwezig
zijn, aangezien hem niemand voor de zang kan vervangen, daarom moest
de pastoor nalaten voor of na de hoogmis een kerkgang te doen (D.V. 1719).
Onderpastoor frater Gabriël Bijl (D.V. 1739).
NI. Carolus de Witteler. rector van de Nazareth-stichting,
"'Ninove, Henricus
de Roovere, <Brussel, en Robertus Meerbeeck, "Ninove.
Michaël Bayens (of Buydens) , "Strijtern.

I

J

I
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De pastoor beklaagde er zich in 1719 over dat de confraters hem niet
gehoorzaamden en weigerden dienst te bewijzen bij missen en begrafenissen; tevens wees hij op enkele misbruiken. Op hun beurt wreven
de confraters de pastoor allerlei tekortkomingen aan (D.V.).
In 1730 bestond de gemeenschap uit vier en in 1731 en 1739 uit vijf
priesters, w.o. de pastoor. De deken stelde in 1731 vast dat de statuten
en voorschriften slecht werden onderhouden, o.m. wat betrof de bepaling dat de afwezigen in de diensten en begrafenissen niets mochten
ontvangen; maar de afwezigen werden evenveel vergoed als de aanwezigen. De statuten schreven voor de dienst eerbiedig en devoot te verrichten tot stichting van de gelovigen, doch deze geschiedde zorgeloos
tot ergernis van de gelovigen. In het plechtig lof op zon- en feestdagen,
waarin vele gelovigen aanwezig waren, ontbraken de priesters van de
broederschap (D.V.). Dezelfde klacht omtrent de niet-naleving van de
statuten werd herhaald in 1739 (D.V.).

§ 2. DE BEGIJNPOVEN.

De begijnhoven zijn geen kloosters en de begijnen deden geen eeuwigdurende beloften, zodat het geen kloosterlingen waren.
Een begijnhof was binnen een stad een afgesloten ruimte, waarvan de
toegangspoort 's avonds werd gesloten. Slechts vrouwen mochten er
afzonderlijk verblijven in een huis, dat onder het patronaat van een
heilige werd geplaatst, of met enkele samen wonen in een konventHet begijnhof had zijn eigen kerk en infirmerie.
Aan het hoofd van een begijnhof stond de grootjuffer, bijgestaan door
raadsleden, en een pastoor.
Op 22 maart 1588 vaardigde de aartsbisschop Joannes Hauchinus,
om meer eenvormigheid tussen de verscheidene begijnhoven tot stand
te brengen, statuten uit die voor al de begijnhoven van het aartsbisdom
zouden gelden ... en, mits aanpassingen en wijzigingen, werden aangenomen.
De kandidaten beloofden gehoorzaamheid aan de bisschop, de pastoor
en de hofmeesteres en deden gelofte van zuiverheid voor zolang zij het
begijnhof bewoonden. Zij droegen een zwart habijt met een witte sluier,
zodat hun klederdracht weinig verschilde van deze der kloosterzusters
(15) .

Op 20 augustus 1687 stuurde de aartsbisschop richtlijnen aan de
verschillende begijnhoven. Hierbij betreurde hij dat men niettegenstaande den quaeden tijt in de begijnhoven bij de inkledingen en professies houdt driie daegen lanck kosteleijcke maeltiiden, waarop vele
mannen, vrouwen en jeugd werden uitgenodigd, dewelcke naer den
dranek aldaer menigvuldigb
dertelheden, die men swiigt bedreven, tot
(15) C. VAN DE WIEL; De begijnhoven en de vrouwelijke
schappen in het aartsbisdom Mechelen, p. 152.

kloostergemeen-

I""

ergernis van de mensen; daarbij brachten die feestmalen een grote
financiële last mee voor de geprofeste en haar ouders; tevens vroegen
die maaltijden veel dagen voorbereiding en nazorg; tenslotte, wat gebeurde er na het sluiten van de begijnhoven en laat in de nacht, tot opspraak van de begijnhoven ? De aartsbisschop verbood voortaan dergelijke maaltijden te houden bij kleding, professie, jubilee of half-jubilee.
maar het zo te regelen dat iets aan de meesteres werd aangeboden door
de novice, geprofeste of andere begijnen, zonder dat iemand van buiten
het hof aan het maal deelnam (16).
Van de 4 begijnhoven (Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Ronse) in het
Land van Aalst waren er gedurende de 17e eeuw nog slechts twee bewoond, n1. dit van Aalst en Geraardsbergen.

1. Het begijnhof

te AALST.

Het ontstaan van het Aalsters begijnhof gaat terug op Wouter de
Ghier en zijn vrouw, die in 1261 het Boudemaershof schonken tot oprichting van een begijnhof. In 1'266 (n. st.) nadat enkele huizen waren
bijgebouwd werd de stichting van Sint-Katharinabegijnhof goedgekeurd
door de geestelijkheid en de magistraat van Aalst en in 1282 door de
bisschop van Kamerijk (17).
De statuten werden omstreeks 1300 opgemaakt door Willem lIl, abt,
van Affligem.
Gedurende de godsdiensttroebelen op het einde van de 16e eeuw werden de kerk en het begijnhof (omtrent 80 huizen) verwoest. Aan de heropbouw werd begonnen in het tweede decennium van de 17e eeuw.
Op 26 september 1625 vond een visitatie van het begijnhof door de
aartsbisschop plaats ; de begijnen wensten veelvuldiger te kommuniceren,
een Mis op zondag op een vaste uur en met sermoen; de aartsbisschop
bepaalde dat nauwkeuriger diende gelet op het sluiten en openen van
de poort (de portierster was te oud); begijntje Barbara van Eijcke (36
jaar) verliet zonder toelating het hof en was evenals Christina van Hanswijck en Elisabeth Peeters (die kinderen in haar huis hield en aldus de
vrede stoorde) ongehoorzaam; sommige begijnen droegen de voorgeschreven kleding niet. Op 18 november 16'25 werd een ontwerp van statuten
opgemaakt (18).
In 1634 schreef aartsbisschop J acob Boonen een nieuwe levensregel
voor, die in 1658 door aartsbisschop Andreas Creusen werd aangevuld .
. Na de visitatie door vikaris-generaal Peeter van de Wiele in juni
1634 waarbij men vaststelde dat de verhouding tussen pastoor Francis(16) Mise. Meehl., nr. 31, p. 369-371.
(16) Mise. Meehl., nr. 31, p. 369-371.
Land van Aalst, jg. XIV,. 1962, p. 58.
(18) M. 211.
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cus var, Schoonenbergh en de grootjuffer
werd voorgeschreven wat volgt:

niet al te best was (19)

1. trouw het 6e kapittel van de statuten, wat betrof het sluiten en
het openen van de poort, naleven;
2. wie zonder reden te laat kwam en door de portierster oogluikend
werd binnen gelaten, zou gestraft worden;
3. er waren klachten dat wereldlijke wasscherssen, die hier wekelijks
kwamen helpen wassen of schuren, dichwils onbeleejt of oncuijch sijn
in hunne woirden, tot ontstichting van de aanwezigen; die mochten hier
zonder de speciale toelating van de pastoor of de meesteres niet meer
komen;
4. bleeckerije van lijnwaet ofte twijn van buyten persoonen diende
in de mate van het mogelijke geweerd, daar dit dikwijls oorzaak was
van verstrooidheid;
5. de pastoor mocht personen die het begeerden, toelaten dickwilder
te kommuniceren;
6. om de discipline te bevorderen zouden van nu af bij de pastoor en
de hofmeesteres drie raadsleden worden toegevoegd om samen beslissingen te nemen;
7. de pastoor en de hoofmeesteres moesten toezien dat de 4 pond
groot, die iedere begijn per jaar als inkomen moest hebben, verzekerd
waren;
8. de laatste weken was er heel wat beroering geweest onder de begijnen, die samen troepten; dit zou een strenge straf verdienen, maar aangezien het de eerste keer was, werd het door de vingers gezien, maar
het was voortaan streng verboden te verwijten of te beledigen;
9. bij verdere oproer volgde uitsluiting uit het hof;
10. het was verboden te zeggen wie men als overste zou kiezen, want
hierdoor verloor men zijn kiesrecht;
11. achterklap was verboden;
12. het was verboden de gebreken van anderen buiten de gemeenschap
kenbaar te maken;
13. ook de hofmeesteres en de infirmerie-meesteres moesten deze
\TIurukties. onderhouden.
Deze voorschriften moesten tweemaal per jaar worden voorgelezen
(20). Aan kleinmenselijke tekortkomingen ontbrak het dus ook hier niet!
In 1617 stichtte Philip Sterckx namens zijn vrouw het huys oft convent

van Calvarien

voor vijf aerme

begijnckens

ter eeren van de vijf

(19) De pastoor beschuldigde Maria de Man teveel als heerseres (impersiosa et.
rnagis regere imperia quam charitate) op te treden en de groot juffer ver
klaarde dat de pastoor teveel naar de begijnen luisterde (M. 211).
(20) Mise. Meehl., nr. 183, p. 252-253. Instructie vair de Groote meesteresse van
het begijnhof
te Aels: (Ibidem, nr. 183, p. 260-263).
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bloedige wonden ons Liefs Heeren [esu Christi. De aartsbisschop vaardigde statuten en ordonnantiën
uit die voor dit nieuwe konvent golden
(21) .
Op 18 maart 1647 werd door vikaris-generaal
Calenus een visitatie
gehouden, waarbij de begijnen - en er waren 106 begijntjes - hem
een door hen ondertekend verzoek aanboden om een oplossing te vinden
in de moeilijkheden met de pastoor. Ook de magistraat van Aalst en de
proviseurs van Sint-Maarten
vroegen aan de aartsbisschop
Franciscus
van schoonenbergh
door een andere kapelaan voor het begijnhof te
vervangen (2'2).
Bij de visitatie van vikaris-Generaal A. Coriaché op 17 juni 1653 verklaarde Josijnken Keusels, kosteres, dat op het hof geen vrede heerste
omwille van de twist tussen de pastoor van het begijnhof Fr. van Schoonenbergh en de pastoor van Sint-Maarten N. de Walsche, met als gevolg
dat de begijnen - er waren er 109, waarvan 82 stemgerechtigden
- in
twee kampen waren verdeeld (23).
Vicaris-generaal-A.
Coriaché schreef op 8 mei 1654 (bij het overlijden
van Fr. van Schoonenbergh 7) dat de overeenkomst
tussen de pastoor
van Sint-Maarten en deze van het begijnhof door de bisschop van Kamerijk in 1490 bekrachtigd; van toepassing bleef en dat de pastoor van
het hof er mocht Mis lezen, de kommunie uitreiken en prediken, maar
dat de overige funkties aan de pastoor van Aalst toekwamen, die kon
delegeren. Op 28 september 1654 vroegen de groot juffer en de infirmeriemeesteres aan de pastoor van Sint-Maarten de pastoor van Liesele
er te benoemen als de opvolger van de overleden Fr. van Schoouenbergh
(24) .
Op verzoek van enkele begijnen werd door de aartsbisschop een onderzoekskommissie
gestuurd onder de leiding van Joannes Fernandez
Garrido, deken van het Sint-Maarteriskapittel
te Aalst (26).
De aartsbisschop
keurde op 30 januari 1672 de fundatie goed van
begijntje Dimpna de Boucq (d. Noé x Anna de Smet), waarbij zij aan het
begijnhof een dotatie schonk van 4.000 gulden tot het aanvaarden van
begijntjes ter ere van Jezus, Maria, Jozef en Dimpna, onder bepaalde
voorwaarden
('27).
Op 5 april 1672 schonk begijn Ioanne Govaerts aan Margriete van
Schoonenberch,
eveneens begijn aldaar, een rente van 2 pond groot per
jaar op 3 dagwand
land te Sint-Lievens-Esse
en een rente van 20
schellingen groot bezet op 2 partijtjes land eveneens aldaar gelegen (28).

(21) Mise. Meeh!., nr. 183, p. 265-268.
(23)

(24)

(25) M. 211.

(26) Mise. Mech!., nr. 17, p. 707, 20-6-1659.
(27) Mise. Mech!., nr. 25, p. 17-21. - Een familielid mocht twee «dochters» presenteren om begijn te worden, terwijl de twee andere door de groot juffer
werden gekozen; deze vier begijnen moesten jaarlijks een jaargetijde laten
opdragen voor de stichteres, dagelijks bepaalde gebeden bidden en maandelijks voor dezelfde intentie kommuniceren (M. 211).
(28) Kerkarchief Aalst, nr. 759.
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De aartsbisschop schreef op 5 april 1674 voor dat men naast de
hofmeestersse een kerckemeestresse moest kiezen om de rekeningen van
de kerk bij te houden (29) .
. Op 3 februari 1679 herleidde de aartsbisschop de 3 jaar noviciaat
tot 2 jaar voor hen die er' een nicht of tante hadden, die in een eigen
huis woonde. De novicen mochten het novicenhuis verlaten en bij hen
gaan inwonen om onder het toezicht van hun familielid het derde jaar te
doen (30).
Stephanus Servatü schreef in juli 1694 aan de aartsbisschop opdat een
einde zou worden gesteld aan het aantal scholen in het begijnhof: op dit
moment waren er twee en andere begijnen wilden met nieuwe beginnen;
.hij vroeg slechts drie scholen toe te laten; teven klaagde hij aan dat sommige begijnen handel in kantwerk dreven. Op 1 september 1694 schreef
men vanuit het aartsbisdom dat binnen het half jaar de handel in kantwerk diende stopgezet (31).
In 1695 bemoeide de aartsbisschop zich met kleinere misbruiken die
door enkele oudere begijntjes werden aangeklaagd en schreef aan de
grootjuffer :
1. dat het aan begijnen die geen 3 jaar op het begijnhof waren, verboden was eenighe speelreysen. te doen of buiten de stad te gaan, tenzij
bij zware ziekte van hun ouders;
2. dat geen enkele begijn op derde Paas" of derde Pinksterdag buiten de stad mocht gaan;
3. dat de biechtvader en grootmeesteres een begijntje konden toelaten buiten de stad te gaan vergezeld van een andere vrouw dan een
begijn, om zieke ouders of vrienden te bezoeken of om andere gewichtige zaken;
4. dat begijnen die geen 10 jaar geprofest waren slechts zieke ouders
en zusters mochten bezoeken. Aldus wou men misbruiken voorkomen en
geen last bezorgen aan de gemeenschap nu op desen arme ende slechte
tijdt (32).
Het ging nog niet te best op het begijnhof zodat de aartsbisschop zelf
in 1696 ter plaatse een onderzoek kwam instellen. Hierna schreef hij
op 1 september dat hij had vastgesteld dat er twist en tweedracht heerste
ter oorsaecke van de schooien van de jonckheyt. Om hiertegen in te
gaan schreef hij voor:
1. dat geen school meer mocht opgericht worden dan na het oordeel
van de biechtvader, de jongvrouwen en raadsvrouwen te kennen over
de bekwaamheid van de persoon die de school wou oprichten evenals
over de plaats waar;
2. dat de inrichtende persoon moest wesen stil van humeur, gestichtigh.
van leven, wijs in het bestuur der kinderen, vcorsichiigli in te verswijghen
der gebreken van haere medesusters, de secreten van den beggiinhove;
(29) Mise. Meehl., nr. 23, p. 75.
(30) Mise. Meehl., nr. 28, p. S, 9.
(31) M. 211.
(32) Mise. Mechl.,
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nr. 35, p. 408, 409, 15-7-1695.

3. dat wanneer eenighe schoolmeersterse
haer komt te vergeten ofte
amuseren met de schoolkinderen
ofte andere werelijcke persoonen, zij
na de derde vermaning door de raad zou worden geschorst;
4. dat zij aan de kinderen door haar voorbeeld in de deught, ... in de
godtvruchtigheyt,
moest voorhouden
de ijdelheid van de wereld, de
kortheid van het leven en de kristelijke plichten;
5. dat men geen wereldse liedjes mocht laten zingen, noch amouretien,
maar wel geestelijke liederen tot stichting der onnosele jonckheyt;
6. dat de kinderen op het begijnhof niet mochten zijn op zon- en feestdagen en na 19 uur;
7. dat zij die onderwees zelf de last van de kinderen in haar huis moest
dragen;
8. dat de kinderen die de hofschooi bezochten, er de rust niet mochten storen door te schreeuwen of te spelen;
9. dat de kinderen die op het hof woonden, moesten leren stil spelen,
zonder te roepen, tieren, dansen of springen;
10. dat de onderwijzenden
aan de kinderen moesten leren eerbied
te hebben voor de begijntjes;
11. dat er bij de begijntjes geen kinderen mochten wonen jonger dan
6 en ouder dan 16 jaar;
12. dat zij de kinderen moesten opvoeden in alle vruchtigheiit,
zedigheiit ende manierlickheyt en ze behoeden tegen alle gevaren in de stad;
13. dat de poort van het begijnhof in de winter diende gesloten bij valavond en geopend te 8 uur; in juni, juli en augustus 'gesloten te 20 uur;
14. dat de begijntjes aan de buitenstaanders
niet mochten vertellen
wat op het hof omging en wanneer er redenen waren om te klagen moesten zij dit met eerbied doen bij de oversten;
15. dat deze voorschriften samen met de statuten aan de gemeenschap
moesten worden voorgelezen en de overste de naleving ervan nagaan
(33) .
Uit voorgaand schrijven blijkt dat sommige begijnen zich wijdden
aan het onderwijs van de kinderen, die soms bij een begijntje inwoonden.
Bij het ontslag van Stephanus Servatü als pastoor van het begijnhof,
droeg de groot juffer Frans van der Meulen, de pastoor van Aspelare,
als kandidaat-opvolger
voor, waannee de pastoor van Sint Maarten op
22 juni 1699 instemde en drie dagen nadien werd dit verzoek aan de
aartsbisschop overgemaakt.
[oannes Moeensoens werd evenwel tot pastoor benoemd (34).
Op de vraag van enkele begijnen aan de aartsbisschop op 5 september
1699 om wanneer ze in de stad gingen voilen te mogen dragen i. pl. van
huiken, antwoordde de vikaris-generaal
(na aandringen 7) op 12 april
1704 dat de groot juffer die toelating kon verlenen (35).

(33) Mise. MeehJ., nr. 35,
(34) (35) M. 211.

!).

282-286, 1-9-1696.
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Op 4 november 1700 behandelde de aartsbisschop
in een schrijven
over bepaalde misbruiken omtrent de rente van 8 pond groot die ieder
begijntje per jaar moest hebben. Hij schreef voor dat de brieven van die
renten moesten berusten bij de overste, zonder dat de kapitalen van die
8 pond mochten worden verminderd
tenzij uitzonderlijk
mits toelating
van de overste, op voorwaarde ze nadien weer aan te vullen; wiens rentebrief niet bij de overste berustte, moest hiervoor binnen de week zorgen
(36) .
De overste van het begijnhof te Aalst bekwam op 10 mei 1702 dat de
organiste die overleden was en tijdelijk vervangen door een man, vervangen werd door een arm begijntje, die zou leren spelen en waartoe
(gedurende 2 jaar) 3 pond groot mochten worden uitgegeven (37).
CorneJius Nuyts, pastoor van Sint-Maarten
te Aalst, verzaakte op
'22 augustus 1701 ten eeuwigen dage aan het recht van de pastoor ten
voordele van de direkteur van het begijnhof mits een jaarvergoeding
van 27 gulden aan de kure van Aalst; de juffrouwen van het begijnhof
zouden telkens de kandidaat-direkteur
aan de pastoor, die mocht blijven
biechthoren voor de begijnen in zijn kerk, voordragen (38).
De overste van de infirmerie bekloeg zich in 1710 bij de aartsbisschop
dat geld voortkomend
van verkochte huizen sinds 1692, waar de infirmerie volledig recht op had, voor de helft werd gegeven aan de kerk
(39).
Begijntje N. Boone, die uit skrupulositeit haar pasen niet hield, werd
verplicht hieraan te voldoen vóór of met Allerheiligen (40).
Bij de visitatie van de aartsbisschop van 29 oktober 1719 werden pastoor J. Lorent en de twee hofmeesteressen
gehoord. De opmerking van
de pastoor gold de professieformule.
die de aartsbisschop in regel vond.
De groot juffer De Poorter bekende dat de rekeningen slechts om de 6
jaar werden voorgelegd, omwille van de grote onkosten veroorzaakt
door de provisoren met hun familie; zij verklaarde dat een begijn enkele
oorspronkelijke
stukken van de inkomsten uit het huis van de hofmeesteres had ontvreemd;...
deze werd verplicht die binnen de drie dagen
terug te brengen. Pastoor en hofmeesteressen
verklaarden dat zij moeilijkheden hadden met de provisoren, door de magistraat aangesteld, die
op het begijnhof nieuwe huizen bouwden zonder hen te raadplegen (41).
Op 13 maart 1726 verleende de aartsbisschop
de toelating begijn
Françoise Bousselot die zonder toelating het begijnhof verliet om
zich in de herbergen te gaan bedrinken, zodanig dat zij soms zelfs langs
de weg bleef liggen - aangezien iedere vermaning zonder gevolg bleef
vast te setten in eene betaemelijcke plaatse, tot een nieuwe verordering
volgde (42).

(36)
(37)
(38)
(40)
(41)
(42)
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Mise. Meehl.,
Mise. Meehl.,
(39) M. 211.
Mise. Meehl..
C. VAN DE
Mise. Meehl.,

nr. 36, p. 408.
nr. 38, p. 20V"'.
nr. 42, p. 81, 11-9-1713, nr. 24, 9-5-1715.
Cl.W., p. 155, 156.
nr. 45, p. 96yO-97yo.

WIEL,

Wanneer de aartsbisschop hier op 17 augustus 1727 op bezoek kwam,
stelde de grootjuffer een paar vragen waaromtrent, vermoedelijk door
sommige begijntjes, werd geklaagd, n1. of de begijnen wel werkelijk op
alle feestdagen van O.rL.-Vrouw in het begijnhof moesten blijven. Het
antwoord was bevestigend. Waren er klachten geweest omtrent de verkoop der huizen? Men volgde de traditie. waarbij de oudste begijnen
de voorkeur kregen. De kardinaal oordeelde dat bij de regeling van koop
en verkoop der huizen moest gezorgd worden dat elke begijn die spontaan het begijnhof verliet of weggezonden werd elk recht op een huis
verloor. De pastoor verklaarde dat de begijnen de statuten niet als in
geweten verplichtend aanzagen (43). In een schrijven van 11 november
1i'n kwam de aartsbisschop op die visitatie terug en verklaarde dat
de statuten in geweten en op zonde verplichtten; dat niemand zonder
uitdrukkelijk verlof van de rektor van het begijnhof mocht biechten tenzij bij de gewone biechtvader: dat de begijnen op alle feestdagen van
O.-L.-Vrouw op het begijnhof moesten zijn; dat in ieder koop kontrakt
van huizen moest vermeld worden wat hij hieromtrent bij zijn bezoek
had gezegd (44).
Frans Arents zou binnen het hof een huis bouwen voor zijn dochters
Catharina, begijn, en Maria-Anna, novice (45). Hetzelfde plande Adriaan Moens voor zijn dochters Elisabeth, Catharine en Petronella, begijnell (46).
Aan begijntje N. Waesberghe werd op 27 augustus 1734 de toelating
gegeven om wegens haar hoge ouderdom in de stad te gaan sonder huyck
(47) .

Bij dekreet van 8 mei 1759 werd op verzoek van de begijnen toelating
verleend een kortere en lichtere hoofddoek (voile) te dragen, ook in
de stad (48). Het ging hier om een dispensatie in een punt van de statuten, waarbij tevens werd aangdrongen op een trouwer naleven van
de andere punten.
Tussen de pastoor van het begijnhof en de begijnen waren er financiële moeilijkheden gerezen, die blijkbaar aanleiding waren tot andere
wrijvingen. Op 12 maart 1763 schreef men vanuit Mechelen dat de
niwe jaer penningen die gegeven. worden aenden heere curatus ofte
pastoor moesten aanzien worden als een anticipatie] honorarium van
den dinst te doen met 't ingaende jaer en niet voor den dienst gedaen
't gepassert jaer (49). Op het verzoek van de pastoor zijn kompetentie

(vergoeding) die slechts 200 gulden bedroeg te verdubbelen, 'werd hem
een vermeerdering van 150 gulden toegestaan (50). Sommige begijntjes
betaalden met tegenzin de geëiste dukaat per jaar voor de pastoor, waarC. VAN DE WIEL, a.w., p. 157.
Ibidem, p. 157, 158.
M. 211, 16-4-1731.
M. 211, 25-5-1756.
Mise. Mechl., nr. 46, p. 261.
L.E. u. p. 39; C. VAN DE WIEL a.w., p. 158, 159.
(49) Mise. Meehl., nr. 52, p. so-», 811'°.
(50) Mise. Mechl., nr. 52, p. 81lfl-82ro, 12-3-1763.

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
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toe zij beweerden niet verplicht te zijn, al werd hen dat nochtans in
het noviciaat geleerd. Om dit in de toekomst te voorkomen werd op 20
maart 1767 een rekwest gepresenteerd, waarbij voortaan ieder begijntje
bij haar professie 50 gulden aan de infirmerie zou betalen, waardoor zij
levenslang van de verplichte dukaat werd ontslagen; dat ieder tegenwoordig begijntje of novice jaarlijks in januari 6 schellingen wisselgeld
zou betalen voor de pastoor (waaromtrent betwisting !); dat de kerk en
de infirmerie voor ieder geprofest begijntje 4 schellingen wisselgeld
en de infirmerie over ieder begijntje die binnenkwam jaarlijks 1 dukaat
zou betalen. Dit rekwest was ondertekend door pastoor Haeck, de grootjuffer P. Callebaut, de overste van de infirmerie M.A. de Vos, en Catharina Stevens, N. Ardeyns, [oanna-Margarita Moens en Maria van der
Snickt, raadsleden (51).
In de betwisting omtrent de jaarlijks af te dragen som per begijn aan
de pastoor, moesten de aartspriester en de deken van St.-Maartenskapittel
naar en oplossing zoeken. Was het 10, 9, 8 of 7 schellingen? Zij dienden de gewoonte na te gaan in de rekeningen van de laatste 20 jaar (52).
Op 15 oktober 1770 werd de kompetentie van de pastoor verhoogd
tot 454 gulden
400 gulden (53). Inmiddels waren er moeilijkheden
gerezen omtrent een poortje achter de pastorie, waarlangs de pastoor
doorheen het noviciehuis in het begijnhof kon. De distriktsdeken moest
onderzoeken of de voornoemde poort noodzakelijk of nuttig diende gesloten of open te blijven (54).
Op het verzoek de vastenwet te milderen en toe te passen zoals in
Brabant werd geantwoord met de belofte de zaak nader te zullen onderzoeken (55).
Aan de begijntjes van Aalst werd op 12-11·d 771 voorgehouden dat zij
het feest van de patroonheilige van de stad als een verplichte feestdag
moesten vieren en gehouden waren Mis te horen en zich van slafelijk
werk te onthouden (56).
Begijn Maria-Iosepha de Meersman, geboren te Aalst, sinds 14 jaar
begijn aldaar, schreef aan de aartsbisschop over het feit dat vele begijntjes om in hun onderhoud te voorzien, les unes en enseignant publiaue-

+

ment à travailler la dentelles aux til/es, les au tres en travaillant en couture
de linges pour les étrangers, d'autres encore en vendant de la taille,
quelqu' unes en achettant des dentelles par cammission ei même quel
ques jois pour leur propre compte. Zij bekende dat ze kantwerk had
(51) Kerkarchief Aalst, nr. 758.
(52) L.E., IV, p. 3, 21-7-1767. - Lijste van het gene de past er actuelijck treckt :
350 gulden competentie vanwege de kerk met last van een Mis op donderdag en vrijdag met striete intentie + 104 gulden over jaargetijden en gefundeerde missen + 35 gulden over professies en lijkdiensten = 489 gulden
+ 455 gulden over nleuweiaers (ieder begijntje tot 130 gerekend lot eenen
dukaat per jaar) semen 944 gulden (Kerkarchief van Aalst" nr. 758, 10-71767) .
(53) L.E., III, p. 28, 10-6-1766.
(54) Mise. Mechl., nr. 53, p. 5.
(55) L.E., IV, p. 19, 30-9-1770.
(56) L.E. IV, p. 28.
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gekocht, wat haar door de overste werd verboden. Nu vroeg zij aan de
aartsbisschop of ditwel in strijd was met de statuten. De aartsbisschop
verbood haar dit te doen als zijnde in strijd met het voorschrift van 1
september 1694 uitgevaardigd door aartsbisschop Humbertus, en gaf
haar slechts 6 maanden tijd om haar waar te verkopen (57).
Er ontstonden moeilijkheden omtrent de benoeming van een kapelaanbiechtvader tussen de grootjuffer, die Alexander Dolmans verkoos en de
meesteres van de infirmerie Maria-Ioanna Ringoot en de raadsleden
M. J. de Clippele, Constantia Callebaut, J. C. de Bisschop en A. M. Beeckman, die [acobus-Ludovicus Stevens verkozen en zich tegen de handelwijze van de grootjuffer verzetten (19-7-1783) en een proces voor de
Raad van Vlaanderen inspanden (uitgave 1673 gulden 7 stuivers
11 oorden I). De sekretaris van het aartsbisdom meende dat de grootjuffer niet alleen het recht had een kapelaan voor te dragen. De deken
werd verzocht samen met de grootjuffer Arents naar Mechelen te komen, met de nodige dokumenten, waaruit zou blijken dat de grootjuffer
niet zo bevoegd was als zij in een schrijven aan de aartsbisschop beweerde. Men zou evenwel sine strepitu iorensi een vreedzame oplossing
vinden om beide partijen te bevredigen (58).
In een brief van 4 oktober 1783 betreurde de aartsbisschop dat er
ruzie heerste onder de begijnen te Aalst, die de statuten ongestraft
overtraden en zich tegen de rechtmatige overste verzetten; zij verlieten
hun kerk om op de straat te lopen en in de huizen op bezoek te gaan.
Er heerste onder de begijnen geen liefde, maar twist en tweedracht als
gevolg van de moeilijkheden bij de verkiezing van een biechtvader.
Dit alles tot ergernis van de bevolking. De deken moest trachten de
zaak op te knappen en de brief van de aartsbisschop die in het vlaams
was gesteld voorlezen (59).
De statuten werden gedurende 3 jaar niet meer voorgelezen, al zou
dit tweemaal per jaar moeten geschieden. Dusdanige nalatigheid bracht
verslapping van de tucht mee. De deken kreeg opdracht ze voor te lezen
in het vergaderd kapittel en de grootmeesteres moest ze doen naleven
en de overtredingen aanklagen (60). De ruzie duurde voort; de meesteres
van de infirmerie stuurde een libellum aan de aartsbisschop (61). De
pastoor klaagde over de vrijmoedigheid en het misprijzen van de begijnen, die hem met tegenzin gehoorzaamden. De sekretaris van het
aartsbisdom vroeg dat hij de misbruiken zou doen kennen, om er te
kunnen tegen optreden (6'2). De pastoor kloeg over begijntje Anteunis,
die met een spotlach de voorlezing van de statuten aanhoorde (zij
diende hierom gestraft 1), ook over het feit dat de priesters Dolmans en
(57) Mise. Mechl., nr. 53, p. 102rP-103ro, 15-1Q..1776.
(58) Kerkarchief Aalst, nr. 759, 7-7-1783. - Op 9-9-1790 verzocht de aartsbisschop de deken van Sint-Maartenskapittel
J.L. Stevens tot kanunnik te
benoemen voor een vakante plaats, om aldus Ile rust op het begijnhof te
herstellen (Ibidem).
(59) L.E., VI, p. 1-4.
(60) Mise. Mechl., nr. 56, p. Tv", 8ro, 6~12-1783.
(61) L.E. VI, p. 10, 4-10-1784.
(62) L.E. VI, p. 14, 18-12-1784.
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Gauwerts dagelijks op het begijnhof kwamen (de eerste hoorde er zelfs
biecht) . Dat alles vond hij in strijd met de dekreten van de aartsbisschop.
Nogmaals kreeg de deken opdracht de zaak te onderzoeken (63). Blijkbaar vond de deken de pastoor wel wat overdreven in zijn aanklachten,
want vanuit het aartsbisdom trachtte men de pastoor te bewegen in de
volgende concursus een nieuwe plaats te zoeken, om tot een herstel van
de vrede in het begijnhof te komen. Maar tevergeefs! (64).
Op 9 september 1785 kondigde de aartsbisschop enkele dekreten af
voor het begijnhof te Aalst over de twist en tweedracht ende andere'
[auten en gebreken die er heersten, waarom hij kommissarissen had gestuurd, die hem meedeelden dat de liefde onder ulieden teenemael
gekrenkt ende ver'tflauwt is, dat er tweedracht heerste en dat er waren
die door hun ongeregelt leven gedurige verergernissen en stoornissen geven. Daarom schreef hij voor wat volgt:
1. zorgt dat er liefde heerse en verbant uyt ulieden harte alle partijdigheden, verdylingen en tweedracht;

2. de verplichting alle punten van de statuten na te leven; ... wie ze
niet wou onderhouden kon het hof verlaten;
3. de overste diende de overtreders te straffen en te berispen, met
liefde en zachtmoedigheid;
4. allen dienden waakzaam te zijn op hun tong en vooral geen
achterklap, oorblazeriie ofte dat nog erger is tot veragtglijk
van uwe overste, geen heymelijcke saemenspraeken;

spreken

5. de begijnen dienden de overste te gehoorzamen
6. de pastoor en de overste moesten de injurien hen aangedaan vergeven, zonder te eisen dat er schuldbetekenis ZOu geschieden; ieder
moest vergeven en vergeten wat misdaan was en er buiten het begijnhof
niet over spreken;
7. de begijnen, en vooral de jongere, moesten trouwer de metten
bijwonen en dit met eerbied zonder lachen, klappen ofte andere ontstigtinge aeri hunne

medezusters

te geven;

8. de begijnen mochten in de wereld geen verstrooiing gaan zoeken
en slechts in de stad gaan wanneer het noodzakelijk was: de pastoor en
de overste moesten, namens het aartsbisdom, hen vermanen die teveel
met wereldse personen omgingen, en indien ze zich na de derde berisping
niet beterden dan dienden hun naam aan de aartsbisschop overgemaakt;
9. pater Christianus van Wichelen, kapucijn, werd als buitengewoon
biechtvader benoemd, bij wie zij naar verlangen mochten biechten;
10. in belangrijke zaken zou de overste de pastoor, de raadsleden en
de overste van de infirmerie raadplegen;
11. de overste en de pastoor dienden er over te waken dat de eenvoud in het mobilier van de huizen niet geschonden werd;

. (63) L.E. VI, p. 15, 8-4-1785.
(64) L.E. VI, p. 17, 27-4-1785.
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12. samen met de statuten. diende de pastoor deze voorschriften voor
te lezen. De aartsbisschop drukte de hoop uit dat alles stipt zou worden
nageleefd (65).
.
Op 26 november 1785 werden door de prokureur-generaal van Vlaanderen aan de grootjuffer een achttal vragen gesteld omtrent het beheer
van het begijnhof:
1. zij moesten een volledige staat sturen van alle goederen, evenals
van de stichtingen;
2. wie de goederen beheerde;
3. hoeveel personen in het hof, de grootjuffer inbegrepen, een dienst
waarnamen;
4. hoe, door wie en voor hoelang deze bedienden werden aangesteld;
5. waarin bestond de funktie van ieder;
6. welke personen van buiten het hof hadden een beheer in de direktie
van de goederen;
7. welk waren de voorrechten en privilegieën van de pastoor van het
hof;
8. was de konstitutie steeds zoals zij nu was of bij wiens gezag werd
ze gewijzigd (66).
Op 3 januari 1786 kocht het begijnhof voor 18.000 gulden (+ 300
gulden voor de onkosten) de grond en de gebouwen van het afgeschafte
Wilhelmietenklooster. Door Jozef II werd op 14 juni de toelating verleend de nodige som te lenen, terwijl amortisatie werd verleend (67).
Men plande in 1788 de bouw van een nieuwe begijnhofkerk. De
aartsbisschop wenste dat de nieuwe kerk zou gebouwd worden rond het
midden van het begijnhof (dat 31 huizen telde), zoals sommige begijnen
het voorstelden.
De grootjuffer schreef aan de landdeken, aangezien zij geen antwoord kreeg op haar herhaald schrijven aan de aartsbisschop, om zich
te verzetten tegen het bouwen van een nieuwe kerk en vooral op de
plaats waar ze gepland werd (en nu staat) , Zij meende dat het opzet
uitging van vreemde persoonen dewelke de overste en meester hier wil
'spelen en ons aensien en handelen als weireldliike [ondatie soa sij seggen
en ons stellen onder het zwaar jok van de weireldliike vremde wetten.
Eénenzeventig op de 116 begijntjes hadden getekend om de kerk te
bouwen niet te midden van het hof, maar op een kant (68). De sekretaris Van Zeebroeck schreef op 15 juli 1788 aan de deken dat het niet
paste dat de aartsbisschop of de vikaris-generaal er heen zouden gaan
om hun gezag in de schaal te werpen en dezen die er tegen waren kwaad-,
willig te maken. De tegenstanders moesten vrede nemen met de redenen
die de deken naar voorbracht en de aartsbisschop hoopte dat deze het
(65) Mise. Meehl., nr. 56, p. 49vt\.52vo; M. 211.
(66) (67) M. 211.
(68) Kerkarehief Aalst, nr. 758. - Op grond door de bestuurlijke kommissie
van het begijnhof op 3-1-1786 aangekocht bij de afschaffing van het Wilhelm ieten klooster.
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klaar speelde ook met de pastoor van Aalst (69). Op 9 juli 1794 werd de
nieuwe kerk ter ere van de H. Katarina in opdracht van de aartsbisschop
door de deken ingezegend (70).
Op 27 mei 1786 verscheen een reglement tot betere administratie ende
directie van het begijnhof der stadt Aelst (71). Hiertegen, samen met
nog andere kwestieuze punten, zou de grootjuffer het in januari 1790
opnemen. Op 4 januari 1790 trok de grootjuffer Anna-Maria Beeckman
naar Brussel bij de aartsbisschop om hem geluk te wensen over sijne
gelukkige behoudenisse
ende voorspoedige verlossinge uyt de klauwen
siiner gezworene vijanden en om hem tevens raad te vragen. In een

schrijven enkele dagen daarop herinnerde zij aan de verdrukking onder
Jozef II, waarbij zij meermalen zijn raad moest inwinnen. Zij wees
eerst op de onlusten, welke volgden na de dood van pastoor De Pauw,
tussen de priesters Dolmans en Stevens om de vrij gekomen plaats. Dit
gaf zelfs aanleiding tot een proces, waarbij beide partijen tot overeenkomst werden aangemaand; echter tevergeefs. Den alsdan zittenden
Raed van Vlaenderen oit een deel desselis vond goed tegen alle gé
woonelijken, rechtspleytingsweg
en om het inzicht van het despotig gewezen gouvernement te gunstiger te worden, aen hetzelve gouvernement
eene representatie te doen den 22 july 1784 over het object van hef
voor hJ:5Jn hangende proces, waervan mentie, met eene sec re te inior
maiie ende advies ... waarop het meergez. gouvernement
bij decreet van
den 9 aug. naestvolgende,
overgaende over het quaestieus object ofte
om beter te zeggen dit terzijden stellende ende interpreterende
de
statuten van dezen hove ... statueert ende ordonnerende decreteert eenen
heel en anderen keus van den Pastor, als volgens de statuten ende oude
gewoonten geplopen was gedaen te worden ende arglistighiit, verzwijgende de condemnatie ofte dispositie over de groote kosten, dewelke soo
door het voorz. proces als het bekomen decreet gerezen waeren, om de:
zelve noch arglistiglijker door de tusschenspraek
van den gewezen Ma
noux ter somme van Fl. 1800 door dit hof te leteten betaelen; hoe en
wat de andere parti]e betaelt heeft, is onbekend. De grootjuffer wees
erop dat het vonnis niet werd uitgesproken, maar dat een soorte van
revisie grote onkosten zou meebrengen.
L

De grootjuffer aanzag als een aanslag op de rechten van het begijnhof
het zoogenoemde Reglement tot betere administratie in de directie van
het begiinhov tot Aelst, wederom gemaekt ende gepubliceert inden voorz.
Roede van Vlaenderen ... dem 27 my 1786,... ter presentie van den maecker des reglements Maroux, van de alsdan grootioir. den bedienenden
burgemeester dezer stad de- Waepenaert, jonker Charles Vilain, ende den
pastor-deken dezer stad, alle als lidten van het ons opgedrongen comité:
de onheylen dewelke dat onsalig reglement op dit hof heeft ingebragt,
zijn onbeschriiijeliik;
en zijn Uw Eminentie door de verthocnster reeds
aangeklaegt, alsmede de daer uitgesproten kwaede gevolgen, dewelke tot
heden groot scandael van den heelen weireld noch in f:wang zijn: deze
laetste en durft de verthoonster niet naehter de penne betrouwen, maer
(69) L.E., VI, p. 32.
(70) D.V.
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zal dezelve van Uwe Eminentie dies aenzogt ziinde rechtzinnig open
baeren.
De groot juffer wees vooral op art. IX, waarbij een komitee werd
aangesteld, dat zich vooral op stoffelijk gebied deed gelden, door de
som van 18.500 gulden uit te geven om als beeldstormers het klooster
en de kerk te vernietigen ende den heelen grond van den ten onrecht:
uytgestooten P.P. Guilielmiten,
alles tegen den dank en wille van de
vertoonster ende het meeste deel der gemeynte, overtuygt zijnde in hunne
conscieniie dat bekent gestolen goed noch gekocht noch beseten mag
worden en altijd sijnen eigenaer beroept (72) . Dit komitee wenste op de
voorn. grond een kerk te bouwen, waartegen de groot juffer zich eveneens
tevergeefs verzette. Dezelfde administratie benoemde een generale ontvanger, die zich generaelen bestierder maekte, zonder enige borgsom te hebben gesteld.
De groot juffer verzocht de aartsbisschop de dekreten van 9 juli 1784
te herroepen (het despotiek decreet), evenals het zoogenoemde admini
stratie reglement en bij provisie de vertoonster van dezen hove te herstellen in haar waggelende gezach ende authoriteyt; dezelve te bemagilgen
tot eene buytengewoone lezing der oude statuten met order dezelve alleen
te onderhouden involge welke statuten de vertoonster te authorizeren tot
het stellen der injermerije meesterse, want deze heeft zich ingedrongen
vier raedsvrouwen
en andere bediende, volgens de voorz. statuten en
conscientie, alsmede tot het benoemen twee proviseurs van dezen hove
als geplogen. Ten slotte vroeg de groot juffer om nog aarde of steen te
mogen vervoeren op de bouwwerf op wat pretext het zoude mogen wezen
in strijd met de statuten (73).
Op 20 januari 1790 antwoordde de sekretaris van de aartsbisschop,
na advies te hebben ingewonnen van de distriktdeken, dat wij noyt erkent
hebben, nogte erkennen eenige statuten, reglementen, ordonnantien, ofte
decreten, hoegenaemt gegeven aen het begiinhov van Aelst, dan alleenlijk die geémaneert zijn van ons ofte onze Doorluchtigste
voorzaeten,
volgens dewelke wij willen, dat alle en eenigeliik der Beggijnen zich
voortaen zal hebben te voegen en de groot juffer mocht alle misbruiken
doen casseren en annulleren (74). De aartspriester
van Aalst moest dit
voorlezen (75).
Op verzoek van J. L. Stevens, curaei, en [canna van der Biest, grootjuffer, werden op 3 september 1796 de missen door de aartsbisschop
heileid (wat trouwens reeds vroeger onder groot juffer [canna-Maria
Beeckman mondeling was toegestaan) (76).
(ïl)
(72)

(73)
(74)
(75)
(76)

Dit gedrukt reglement vangt aan met de woorden: «De President ende RaedsLieden van den Keyzer, ... en beslaat 9 gedrukte bladzijden
(Kerkarchief
Aalst, nr. 758).
Bij de afschaffing van de Wilhelmieten door r ozef II werd een gedeelte van
deze eigendom bij het begijnhof gevoegd, dat aldus een oppervlakte kreeg
van 1 ha. 92 a.
Kerkarchief Aalst, nr. 758.
Kerkarchief Aalst, nr. 758; Mise. Mechl., nr. 56, p.. 169vo.
Mise. Mechl., nr. 56, p. 169••~, 4-2-1790; L.E. VI, p. 42.
Kerkarchief Aalst, nr. 759.
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Onder het Franse Republikeins Bewind mochten de begijnen (zonder
kloosterkleed)
op het begijnhof blijven, maar de kerk werd als tempel
van de Rede ingericht.
Tal van moeilijkheden in het begijnhof vonden hun oorsprong zowel
bij de benoeming van een nieuwe pastoor als van een nieuwe overste.
Dit bracht vooral gedurende de laatste helft van de 18e eeuw (of worden wij hieromtrent
beter ingelicht?)
verdeeldheid
onder de Aalsterse
begijnen.
Als groot juffer voor de door ons behandelde periode (77) komt Cal
tharina van den Steene voor (1626), die bij haar overlijden op 9 april
1631 werd opgevolgd door Marie de Man (78), door Anna Seminck (van
26-3-1641 tot 1653), die bij haar overlijden Margareta van Damme als
opvolgster kreeg (79). Twee overleden raadsleden, n1. Margariete Leenaci ts en Elisabeth Maerhemaither,
werden vervangen door J osine van
der Geijlen, novicemeesteres,
en [canna de Pape (80). Wanneer Margare ta van Damme ontslag bekwam als groot juffer (81), werd zij
opgevolgd door [osine van der Geylen, overleden op '27 februari 1698
wanneer Margareta van Damme opnieuw tijdelijk als overste fungeerde
(82). De keuze van Maria van Mersche werd op 22 augustus 1698 goedgekeurd (83) _ Goedkeuring op 8 juli 1711 van de verkiezing van Franv
cisca de Poorter (voorheen infirmeriemeesteres)
voor een periode van
6 jaar, die op 17 augustus werd herkozen (84), werd opgevolgd door
Catharine de Schutter (85). Op 17 maart 1736 volgde de goedkeuring
van de herverkiezing (eerste verkiezing in 1731) van [canna-Maria van
den Bossche (86) _ Op 7 december 1744 werd de verkiezing van Isabella
Verbruggen goedgekeurd
(87). Op haar herhaald verzoek ontslagen,
werd op 17 januari 1759 tot haar opvolgster verkozen Petronilla Callebaut, Aalst, voorheen meesteres van de infirmerie (88), die herhaaldelijk opnieuw werd gekozen (89). Op 21 december 1761, na 3 jaar
bestuur, vroeg zij nochtans ontslag, maar werd minder dan een maand
later opnieuw gekozen (90,) . In 1777 wenste zij niet herkozen te worden.
0

(77) Voor de groot juffers vóór deze periode, cf I. FR. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de stad Aalst.
(78) Op 13-6-1638 kreeg zij als tweede hoffmeesterse
toegevoegd [canna de
Pape (Mise. Mechl., nr. 12, p. 34vo).
(79) Mise. Mechl., 111'. 17, p. 265, 266, 3-7-1653.
(80) Mise. Mechl., nr. 25, p_ 21, 22 (27-8-1671), 30-1-1672.
(8J) Mise. MeehJ., nr. 33, p. 436, 7-1-1688_
(82) Mise. MeehJ., nr. 36. p. 23, 24, 3-3-1698, 15-4-1698.
(83) Mise. Meehl., nr. 36, p. 82_
(84) Mise. Meehl., nr. 40, p. 103_
'(85) Mise. Mechl., nr. 40, p. 310, 9-3-1723, nr. 45, p. 96vlJ', 13'"3-1726.
(86) Mise. Mcchl., nr. 47, p. 82\'0'. Opnieuw verkozen voor 6 jaar, goedgekeurd
OP 15-3-1741 (Mise. Meehl., nr. 48, p. 101Y").
.
(87) Mise. Mechl., nr. 49, p. 42, die opnieuw werd verkozen; ibidem: nr. 49, p.
242. 16-12-1749, nr. 50,' p. 104, 19-12-1752. nr. 50, p. 186,7-1-1756.
(88) D.v.; Mise. Meehl., nrl 51,p. 1,3, goegekeurd op 21-1-1759.
(89) D_V. 17-1-1762, 14-1-1765, 18-1-1768. 18.,1.1771, 20.2.774; Mise. Meehl.,
nr. 52, p. 69 v", p. 168 r", nr. 51, p. 239.
(90) L.E. Ir, p. 65.

336

De keuze viel op [oanna-Catharina
van der Biest, "Ophasselt, die op
L februari 17ï7 werd gekozen en in 1779 wegens haar gezondheidstoestand van de aartsbisschop
ontslag bekwam. Op 1 oktober 1779 werd
[oanna Arents, "Aalst, voorheen meesteres van de infirmerie
(waarin zij
werd opgevolgd door Judoca Sonck, °Denderleeuw,
die kort nadien
overleed en werd opgevolgd door N. Ringoet, °Denderbelle gekozen (91),
die op 24 oktober 1782 werd herkozen (92). Op 23 oktober kwam van
het Paleis te Brussel verbod een andere overste te kiezen (1783) (93),
maar zij werd niet langer door de aartsbisschop als overste erkend (94).
Anna-Maria Beeckman, °Denderbelle, werd op 5 augustus 1786 tot grootjuffer verkozen en herkozen op 6 augustus 1792 (95); zij vroeg haar ontslag op 4 mei 1793. Als haar opvolgster keerde [oanna-Catharina van der
Biest terug als overste, verkozen op 14 juni 1793, wiens ambtstermijn,
gezien de tijdsomstandigheden,
op 9 juni 1796 voor 3 jaar werd verlengd
(96) .
Het Aalsters begijnhof zag het aantal van zijn leden gedurende de
eerste helft van de 17e eeuw verdubbelen (in 1613 waren er 44 stemgerechtigde begijnen (97), waar dit aantal in 1654 tot 83 aangroeide). Ge-I
durende de 18e eeuw telde het hof tussen de 115 en 130 begijnen en het
aantal stemgerechtigden
was 82 in 1717, 85 in 1736, 89 in 1744, 91 in
1786 en 97 in 1793 (98).
2. Het begtinhoi

te GERAARDSBERGEN.

De gegevens omtrent het Sint-Margrietbegijnhof
te Geraardsbergen
zijn
uiterst schaars. Door wie en wanneer werd het gesticht? Vermoedelijk
door Margareta van Constantinopel in 1245 of 1246 (99). In 1247 stond
Stephanie Erna de helft van haar onroerende goederen aan het begijnhof af en in 1285 verleende graaf Gwijde van Dampierre zijn bescherming aan deze begijntjes.
In 1414 vroegen de begijnen aan de stadsschepenen
en bekwamen
Statuten van levene, die 27 punten omvatten (100) :
Het eerste punt bepaalde dat alle tameliken jongjrauwen,
mits toe.lating van de provisors en de meesteressen konden opgenomen worden,
mits:
(91) D.V.
(92) Mise. Mechl., nr. 55, p. 18.
(93) n.v.
(94) L.E., VI, p. 19, 4-11-1785. Het mishaagde de aartsbisschop dat de regering
zich hiermee bemoeide (L.E., VI, p. 9, 19-8-1786).
(95) n.v.. Mise. Mechl., nr. 56, p. 155~0I,nr. 58, p. tr,
(96) D.V.; Mise. Mechl., nr. 57, p. 4.
(97) Om stemgerechtigd te zijn was 10 jaar profes vereist (M. 211).
(98) Die gegevens treft men aan bij de verkiezing van de groot juffer (M. 211)
- Deze bijdrage was ,reeds persklaar, wanneer het artikkel verscheen van
ERIK HOUTMAN,
De bevolking van het begijnhof te Aalst in de periode'
1706~1920, in Het Land van Aalst, jg. XXVI, 1974, p. 65-95.
(99) W.L. BRAEKMAN,
De «statuten van levene» van het begijnhof te Geraardsbergen, in «Het Land van Aalst», jg. XXI, 1969, p. 39.
(100) Ibidem, p. 39-47.
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2. bij haar intrede een bepaalde som te betalen, som die verschillend
was voor maagden en voor weduwen; de laatste dienden het dubbel
te betalen n1. '24 sche11ingen; bij het overlijden kwam het beste kateil
of beste bed of 3 pond aan het hof;
3. in de infirmerie, konden niet-begijnen worden opgenomen, met als
gevolg evenwel dat al hun eigendom bij overlijden aan het begijnhof
kwam;
4. de leden moesten gehoorzamen aan de proviseurs en meesteressen;
5. wie klaagde over de proviseurs of de meesteressen bij een opgelegde straf, verbeurde haar bedstede;
6. zij moesten steeds een betamelijke kleding dragen met lange mouwen, die niet mochten opghesleghen worden;
7. eenvoudige onderrokken;
8. eenvoudige hoofddeksels;
9. en buiten het hof steeds met een hoofddoek;
10. en 11. handelen over de handenarbeid, waarbij het bewerken
van het lijnwaad 's zaterdags en op de vooravond van een feestdag na
vespertijd werd verboden; het was ook verboden buiten het hof te gaan
werken of niet-begijnen binnen het hof tewerk te stellen;
12. en 13. verplichtten tot de dagelijkse Mis en het bijwonen van de
goddelijke diensten op zon- en feestdagen;
14. een begijn mocht het hof niet verlaten zonder toelating;
15. na de avondklok en vóór de dagklok mocht zij zich slechts uit
noodzakelijkheid buiten het hof begeven;
16. op zon- en feestdag mocht men geen meel naar de molen brengen
of afhalen;
17. wie opstandig was of zich onbehoorlijk gedroeg, zou uit de gemeenschap worden gesloten en verloor haar bezit;
18. kraamvrouwen mocht men in het begijnhof niet opnemen;
19. het was aan de begijnen verboden 's avonds buiten het hof te
eten of 's nachts erbuiten te slapen of bij lijken te waken, zonder voorafgaande toelating;
20. wie diefstal pleegde werd uitgesloten;
21. geen lid mocht om het even welke man in haar huis de nacht laten
doorbrengen;
22. ieder begijn moest de zeven getijden (metten, lauden, primen,
tertsen, nonen, vespers en kompleten) onderhouden en voor de metten en
de vespers 15 Onze Vaders en Weesgegroeten bidden en voor de andere
getijden 7 Onze Vaders en Weesgeroeten; verder bad ieder volgens haere
science ende devocie;
23 '24 en 25 handelen over het bouwen en kopen van woningen binnen
de omheinig van het hof: een begijn die een huis bouwde mocht het
levenslang bewonen en na haar dood wegschenken aan een andere begijn, waarna het eigedom werd van de gemeenschap; wie een huis of
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kamer kocht en nadien het hof verliet, verloor haar eigendomsrecht;
steeds was voorafgaande
toestemming van de proviseurs vereist;
26. jaarlijks zouden de meesteressen de rekeningen voorleggen aan de
pastoor, de proviseurs en twee schepenen;
27. kwam een meesteres te overlijden of diende zij vervangen te
worden, dan mochten de pastoor, de kapelaan van het hof, de proviseurs en alle begijntjes een nieuwe kiezen, die het ambt moest aanvaarden.
Midden de 16e eeuw bestonden er moeilijkheden
tussen de overste
van het begijnhof en de magistraat van Geraardsbergen
over de benoeming van een overste, proviseurs en kapelanen. Het kwam in 1546 tot
, een proces voor de Raad van Vlaanderen.
Keizer Karel V beval in 1547 dat de overste zou gekozen worden door
de begijnen in aanwezigheid van de pastoor, de kapelaan en de proviseurs; de kapelaan en de proviseurs die jaarlijks omtrent Kerstmis de
rekeningen moesten voordragen,
werden aangesteld door de Wet van
Aalst, de laatsten voor 6 of 7 jaar (101). Op 6 april 1551 werd uitspraak
gedaan om een einde te stellen aan de moeilijkheden
tussen dezelfden
over het aanstellen of afzetten van proviseurs, het ontvangen van de inkomsten, het gebruiken van het overschot:
2 proviseurs zouden worden
aangesteld voor 6 of 7 jaar ter vervanging van Jaspar Berthelis, sinds
meer dan 7 jaar proviseur: de rekeningen moesten jaarlijks voorgedragen
worden en het overschot in een kist met 3 sloten (één sleutel te bewaren
door de pastoor van Geraardsbergen,
één door de groot juffer en één
door de oudste proviseur) te bewaren en te gebruiken voor de armen
en de zieke begijnen, na goedkeuring door de 2 proviseurs, de pastoor,
de meesteres en 2 van de oudste begijntjes; geen bouwwerken mochten op
het begijnhof uitgevoerd worden zonder de toelating van de overste en
de '2 oudste begijntjes; de goederen zouden verpacht worden volgens
de ordonantie van 1546 en 1549 in tegenwoordigheid
van de overste
en 2 oudste begijntjes (l02).
Gedurende de godsdiensttroebelen
werd het begijnhof geplunderd en
een groot deel verwoest. In 1588 bleven er nog slechts 3 begijnen in
leven, die bij hun familie leefden inheurlieden gheestlicke abbijten den
dienst Gods continuerende. De inkomsten waren in die periode trouwens
zo bering dat zij onvoldoende zouden geweest zijn voor het onderhoud
van 10 begijnen, terwijl nog heel wat puin moest worden opgeruimd
(103).
Op 30 juli 1616 werd een overeenkomst gesloten tussen de begijnen en
kapelaan Christiaen Schollaert die i. pl. van 3 missen per week, slechts
één op zon- en feestdagen zou celebreren, daar de inkomsten te gering
waren (104).

(lOl) D.V., M. 17, p. 79-81.
(102) D.V., M. 17, p. 73-76.
(103) (104) M. 241.
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In november 1621 richtte Henricus Culens, pastoor van Geraardsbergen, tot de aartsbisschop op het verzoek aan de begijnen van Geraardsbergen toe te staan voortaan Brabantse huiken te dragen (105).
Wanneer de grootjuffer Anna van Culthem onbekwaam bleek om haar
taak verder naar behoren te vervullen, kreeg de deken in mei 1625
opdracht na te gaan wie onder de begijnen het best geschikt was om
haar bij te staan: de grootjuffer meende dat Anna Claus de meest geschikte was, waar andere, ook de deken, een voorkeur hadden voor
Anna de Rautere, indien zij hiertoe bereid was (106).
Na de visitatie van het begijnhof door Petrus van de Wiele en Johan
van Wachtendonck werden op 15 september 1634 aan de begijnen er waren er toen een twintigtal - enkele punten voorgehouden om er
de goede gang van zaken te regelen :
1. De begijnen die zich buiten het hof begaven moesten stipt art.
7 van de statuten naleven en de huik dragen;
2. wanneer er in de week in hun kapel geen Mis was zouden zij op
hetzeflde uur samen de Mis bijwonen in het hospitaal;
3. 's zondags zouden zij samen naar de hoogmis gaan in de parochiekerk en er plaats nemen daar waar de overste het hun aanwees en er
ook aanwezig zijn in het sermoen;
4. om te voorkomen dat er veel uit het hof werd gelopen, zou men
trachten dagelijks op de weekdagen een Mis te hebben;
5. de novicen en de jonge geprofeste begijnen zouden nog gedurende
één of twee jaar onder het toezicht staan van een oudere begijn om God
goed te leren dienen, daartoe zou men in de infirmerie een kamer inrichten waar de voornoemde begijn met de haar toevertrouwde jonge begijnen zou gaan wonen;
6. de overste moest de regel die zou worden opgesteld volgen;
7. daar bleek dat het begijnhof geen voordeel haalde uit de som die
de binnentredende begijn voor haar woonst betaalde, al droeg het hof
de last de woning te herstellen, daarom zou in de toekomst de novice
boven de voornoemde som ook dienen te betalen voor het onderhoud van
het huis, welke som zou worden uitgezet;
8. wanneer een begijn een huis liet bouwen, dan mocht zij het bewonen, maar indien zij het hof verliet, bleef het huis eigendom van het
hof;
9. sommige begijnen gingen te veel uit, ook 's avonds om na elf uur
thuis te komen tot ontstichting van de gemeenschap; dit werd voortaan
verboden onder bedreiging met een zware straf;
(l05) Brabantica velamina vulgo huileken ad talos usque dependëntia. Gemaakt
uit Hollantsche
Honscote, omghevolde diiioribus licet uti 'cassiie. Nullaà
tamen habeat in caput additamentum
i/lud quod vocant Cape/leken. Um';
bellae quas in capite gerunt conjiciuntur ex materia quae nonciatur Brugsch
Bambeseije sine ullis omnino ornamentis exterioribus. Pepla alba utuntun
duplicis [ormae : obîongo in processionibus
et solemnitatibus,
breviori
quotidie (M. 241).
(106) (107) (108) M. 241.

340

<

10. bij het uitgaan moest een begijn steeds vergezeld zijn van een
medezuster haar door de overste aangewezen; een begijn die nog geen
jaar geprofest was moest steeds met een oudere uitgaan;
11. het was verboden uit te gaan op kerrnisdagen, in de advent en in
de vasten, maar men zou zich integendeel hoeden voor uyighestortheyt
Ier werelijcke driften;
1'2. de begijnen moesten het le en 2e artikel van het Ve kapittel
van de statuten beter onderhouden
(107).
Er was betwisting ontstaan tussen de aartsbisschop en de magistraat
van Geraardsbergen
omtrent het recht van confirmatie van de gecozene
meesteresse. Op 29 november 1634 sloot vikaris generaal Van Wachtendoncq met de magistraat een overeenkomst,
waarbij bepaald werd dat
de keuze zou geschieden in aanwezigheid van een afgevaardigde van de
aartsbisschop en een van de magistraat. De overste gekozen bij meerderheid van stemmen zou eerst de eed afleggen voor de aartsbisschop
of
zijn vertegenwoordiger,
zoals geschiedde in de andere begijnhoven, daarna legde zij de eed van ghetrouwigheyt
van haere tijdelijke administratie
af voor de magistraat. Hiermee was de moeilijkheid voorlopig van de
baan! (108) .
Na zijn kanoniek bezoek schreef vikaris-generaal
Van Wachtendonek
op 30 november 1634 dat aan de begijnen moest voorgehouden:
1. dat om alle oorzaken van tweedracht
te weren, de overste en de
pastoor moesten zorgen dat de jonge zusters samen met de andere in
de infirmerie werkten;
2. da; de begijnen niet mochten uit wassen gaan dan met toelating
var: de overste, de pastoor en de biechtvader en indien zij het nodig
oordeelden;
3. de begijnen mochten op zon- en feestdagen slechts uitgaan VOOl de
goddelijke diensten (zoals reeds bij de laatste visitatie werd voorgehouden), tenzij de overste oordeelde dat er nood toe was;
4. in de advent en de vasten mochten zij naar het sermoen gaan en
er de Mis bijwonen (l09).
Op 16 juni 1637 verbood Jan van Wachtendonck
namens de aartsbisschop de binnentredende
begijnen te verplichten maaltijden te geven,
daar dit voor sommige een zo grote uitgave vergde zodat zij aan het begijnhof niets konden geven. De kandidaten die vrijelijk toch een feestmaal wilden houden mochten dit evenwel doen (110).
Op 19 april 1639 verschenen vanwege de aartsbisschop huysordonnantien voir den convent van het begijnhof van. Sinte Margriete binnen da
Poirte van Gheertsbergen.
Hierin werd bepaald:
1. dat het convent sal hebben eene overste ofte meestersse die ghestelt
sai worden bijden Pastoir ende hoiimeesterse
met interventie van den
heere Landtdeken
oft van den pastoir van Boulaer;
2. deze meesteres zou de novicen en jonge begijnen de regel en voorschriften doen onderhouden;
(109)

(110) M.241.
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3. de voorn. moesten opstaan op hetzelfde uur als de oudere in particuliere huysen woonende, en naar de kerk gaan voor de geestelijke
oefeningen en meditatie;
4. zij moesten dagelijks Mis horen.
5. wat biecht en kommunie betreft zouden zij doen zoals voorgeschreven in hoofdstuk IV der statuten-generaal
voor alle begijnhoven;
6. zij moesten op het gestelde uur aan het werk gaan;
7. vóór de middag zouden zij onder het werk de vier eerste vande
se ven psalmen lezen, na de middag de overige drie;
8. in en buiten het werk moesten ze zwijgen over de gebreken van
anderen, ofte eenighe onstichtende lidekens ofte rejreynen te singhen aft
verhaelen;
9. sij sullen hun seegbaer draeghen en niets buiten het convent vertellen;
10. soberheid in kleding en voorzichtigheid
in konversatie met mannen werd geboden;
11. op hun werk mochten zij iets goets verhaelen, eenighe geestlijcke
lidekens, ofte andere stichtinghe saecken voirts brenghen;
12. zij mochten het hof slechts verlaten met toelating van de overste;
13. zij mochten slechts 's middags hunne ouders ende naeste vrinden
ende vairder niiet bezoeken, maar niet op zon- of feestdagen:
14. 's middags zou men aan tafel voorlezen uit een devoot boexken,
als de begiinkens offt novissen heur portiekens tsaemen aende teeiet
brenghen;
15. wie het hof mocht verlaten, diende vóór 19 uur (van Pasen tot
september) en vóór 17 uur (van september tot Pasen) terug te zijn;
16. zij moesten alleen slapen;
17. zij moesten te 21 uur gaan slapen, na gewetensonderzoek
en gebed;
18. wie ruzie maakte, moest zich verzoenen;
19. wie dit niet deed zou door de meesteres gestraft worden; was
het ekses te groot, dan kwam de zaak voor de pastoor en de hofmeesteres;
20. de begijntjes en novicen moesten de meesteres eerbiedigen en gehoorzamen;
21. jaarlijks zou de pastoor met de hofmeesteres dit convent visiteren
om te corrigeren de ghebreken.
Deze ordonnanties
moesten tweemaal per jaar voor de begijnen en
novicen voorgelezen worden (111).
Op 4 december 1648 besliste de aartsbisschop
het proces tussen de
magistraat van Geraardsbergen
en begijn Joa11l13Coppens op te schorsen
tot na het bezoek van vikaris-generaal
Calenus om tot een overeenkomst
te komen omtrent het gebruik van twee mudden koorn vroeger geschon-

(111) M. 183, p. 289-291.
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ken door juffrouw Cardinaels : 9 rasieren ten voordele van de arme infirmerie en 3 rasieren voor de arme begijnen. Aangezien er geen arme
begijnen waren (alsoo U.I. niet en mach noch en begeert onder d'arme gherekent te worden), werden zij in geweten verplicht de twee mudden kaam
te gebruiken volgens het inzicht van de stichteres en wat men er tot nog
toe van gebruikt had aan de armen terug te geven en voor de toekomst
te handelen volgens de inzichten van juffrouw Cardinaels (112).
Voorschrift van de aartsbisschop waarbij geen leden mochten worden
aanvaard indien zij geen jaarlijks inkomen van 6 pond groot hadden
(113) .
Op 23 augustus 1701 stelde de aartsbisschop misbruiken vast in
der jonckheyt, die er werd onderwezen en daarom schreef
hij voor:
1. niemand mocht een school oprichten zonder de toelating van de
biechtvader, de overste en de raadsvrouwen, die zouden oordelen over
de bekwaamheid van de persoon, over de plaats of het huis;
2. er mochten niet meer dan 10 scholen bestaan en geen nieuwe op-.
gericht zonder de toelating van de biechtvader;
3. zij die onderwijs gaf moest wesen stil van humeur" gestightigh
de scholen

van leven, wijs in het bestieren der kinderen ende hun indrucken del
ijdelheijt des werelds ende obligotien van een oprecht christen mensch;
4. men mocht geen wereldlijcke liedekens, amouretten ofte andere
lightveerdigheden
zingen, maar de kinderen oefenen in geestelijke liederen en t'samenspraken tot stightinghe der onnoosele tonckhevt;

5. de schoolkinderen mochten geen gerucht maken noch over het hof
lopen, schreeuwen of spelen;
6. de kinderen die er woonden zou men leren stil te spelen, zonder
roepen of tieren, dansen of springen en in iedere school mochten maar
12 kinderen zitten;
7. bij de begijntjes mochten geen kinderen van minder dan 6 jaar
wonen en niet ouder dan 16 jaar;
8. de poort van het hof moest in de winter bij valavond worden gesloten en geopend te '20 uur om de kinderen die laet moeten wercken uyt
te laten, ... en dan in stilte;
9. in mei-augustus zou men de poort sluiten te 21 uur en verder bij
het vallen van de avond;
10. dit reglement diende aan de gemeenschap te worden voorgelezen
(114).
Ook hier blijkt het dus dat, zoals te Aalst, de begijnen zich bezig
hielden met het onderwijs van de kinderen.
Op 9 april 1706 schreef de grootjuffer en de twee oudsten van het
begijnhof aan de aartsbisschop, om opschorsing te vragen van het ver
(1J2) M. 241.
(113) Mise. Meehl., nr. 27, p. 41,20-5-1676.
(114) Mise. Meehl., nr. 36, p. 523-526.
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bod vanwege de aartsbisschop van 6 april 11., dat sij sich sullen hebben
te onthouden van die bruiiloiten ende feesten op de projessien. ende addere diergelijcke acten etc. Zij verzochten verder een passend maal te
mogen houden voor de begijntjes, vader, moeder, broers en zusters van
de novice, de ontvanger en de biechtvader van het hof, ter gelegenheid
van de professie die hier weldra moest plaats vinden. Trouwens hier
waren slechts 30 begijnen en zelfs in begijnhoven met meer leden was
dit toegelaten (15).
De priester Georgius de Poortere wou op het begijnhof een huis bouwen naast de begijntjes Van der Moesen, met twee verdiepingen,
voor
twee oi drie vrije woonsten onder ende boven ghepaveert, ghedeckt met
schaillen etc. Hij stelde als voorwaarde dat zijn ongetrouwde nicht het
levenslang zou mogen bewonen; bij haar afwezigheid mocht er een begijntje wonen met nog twee wereldlijcke
doghters, stille en ghestightigh, die willen begijntje worden, die ieder 100 gulden als dotatie moesten geven voor hun professie, zoals alle novitien ordenaerl moeten gheven vaar hun profes, waarvoor De Poortere vanaf het begin een rente
van 1'2 gulden per jaar zou geven, waarvan het begijnhof zou genieten
tot wanneer het huis gemaakt was, om besteed te worden voor zieke begijnen of de infirmerie, op voorwaarde
dat het begijnhof eveneens 6
gulden per jaar zou investeren tot hetzelfde doel. Dit plan diende onderworpen aan de goedkeuring van de magistraat (116). Dit voorstel, eerst
mondeling door de groot juffer goedgekeurd, werd achteraf onder de druk
van andere begijnen afgewezen. De oorlogsomstandigheden
verhinderden tot nog toe de uitvoering van dit plan; nu verzocht hij de aartsbisschop om een beslissing (117). Op 23 september 1713 werd toelating
verleend op het begijnhof te Geraardsbergen
een huis te bouwen (dubbelwoonst), waarin .twee van zijn naaste verwanten als begijntjes hun
intrek zouden mogen nemen (118).
Bij het incomen ofte vaar willecom betaalde men 4 pond groot en bij
de professie 16 pond groot en int uytgaen van het convent op een eenighe
caemer 3 pond groot (119).
Op 3 april 1714 schreven 17 (op 35) begijntjes aan de magistraat
van Geraardsbergen
om bij de aartsbisschop aan te dringen om tot een
nieuwe keuze van een overste over te gaan, welke reeds voor 2 maanden
had dienen te geschieden (120). Op 30 april werd bij de magistraat opnieuw aangedrongen
om de verkiezing, die door de aartsbisschop
was
vastgesteld vóór 6 % jaar, van 3 tot 3 jaar, te laten doorgaan (121). Vikaris-generaal Amatus-Ignatius
Coriaché verlengde op 6 juli Petronelia
Cleirens in haar taak van overste (122). De magistraat en de pastoor
schreven op 20 juni aan de Eerweerdighste
Heeren dat hun schrijven
van 18 en '25 februari en 7 maart om tot de verkiezing van een nieuwe
(115)
(116)
(117)
(118)
(l18)
(120)
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M. 241.
M. 241, 23-7-1708.
M. 241,24-2-1709.
Mise. Meehl., nr. 39, p. 100 v", 12-9-1713.
Mise. Meehl., nr. 39, p. 100 v-rei v=,
(121) (122) (123) M. 241.

overste over te gaan, tot nog toe onbeantwoord bleef; zij beslisten
dat deze zou doorgaan, met of zonder vertegenwoordiger van de aartsbisschop op 6 juli te 14 uur. Deze beslissing werd overgemaakt aan een
van de sekretarissen van de aartsbisschop te Brussel op 22 juni 1714
(133). De vikaris-generaal, sede vacante, antwoordde op 22 juli 1715
dat in het verleden de overste steeds voor het leven werd gekozen (124).
Op 22 maart 1715 werd door de keizer en de Staatsraad een schrijven
gericht aan de magistraat, waarin antwoord werd gevraagd op de brief
van de grootjuffer (1'25). De burgemeester en schepenen van Geraardsbergen drongen op 9 april 1715 bij de koning nogmaals aan tot de verkiezing van een nieuwe overste te doen overgaan, wat in overeenstemming zou zijn met de wens van de meerderheid der begijnen (mits alle
de crackeelen ende misinstellingentien
die van over lange inden voors.
beghijnhove siin geweest, als noch siin), waarvan drie, vier of meer bin-

nen kort het hof zouden verlaten. Trouwens de overste liet bouwwerken
uitvoeren zonder toelating en benoemde zelf een kapelaan (126). De
vikaris-generaal schreef op 22 juli 1715 aan de president en Flandres dat
Petronella Cleirens vroeg om als grootjuffer ontslagen te worden, daar
zij niet over de nodige middelen beschikte om een proces te voeren
tegen de magistraat en de ontvanger die haar het leven onmogelijk
maakten. Hij verklaarde dat onderzoeken vanwege de aartsbisschop uitwezen dat alle klachten ongegrond waren en dat zij integendeel voorbeeldig bestuurde. Trouwens een dekreet van de Staatsraad van 4 juli
1712 aan de magistraat deelde mee dat de zaken moesten blijven zoals
ze waren. De ontvanger zocht onder alleriei voorwendsels de overste het
leven onmogelijk te maken door te weigeren de arbeiders en het materiaal
gebruikt tot herstellingswerken aan de gebouwen te betalen. Hij meende
dat een nieuwe verkiezing niet te verrechtvaardigen was (127).
De magistraat bleef aandringen op de vervanging van grootjuffer
Petronella Cleirens, waartoe een nieuwe stemming was vereist. De overste bracht de kwestie voor de Geheime Raad van de koning, die haar
in hel gelijk stelde en, na onderzoek, als een goede overste bevond en
de ontvanger werd verplicht de rekeningen te betalen voor de werken
die werden uitgevoerd tot verbetering van het begijnhof (128).
De aartsbisschop bezocht op 13 september 1.719 het begijnhof, waarbij enkele klachten werden aanhoord en opmerkingen gemaakt. Men
klaagde er over Elisabeth van der Maelen die aan de drank verslaafd
was, teveel omgang had met mannen en kleine diefstallen pleegde. Aan
de begijnen diende voorgehouden de herbergen niet te bezoeken en
aan de karmelieten niet zoveel naar het hof te komen om te drinken.
Eveneens moest verboden worden gerief te hebben om thee te zetten.
Enige begijnen gingen te biecht bij een andere dan de gewonen biechtvader. De rekeningen moesten jaarlijks gemaakt (de laatste zijn van
1714 en 1715) en dienden voor Kerstmis klaar te zijn; op de rekening
zou de titel worden gewijzigd; eerst de aartsbisschop, dan de magi(J24)
(128)

(J25)

(126)

(J27)

M. 241.

M. 241, 1715.
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straat en ook de aartspriester had het recht bij het voordragen ervan
aanwezig te zijn (volgens de statuten) . Het aanstellen van een kapelaan
was een recht van de aartsbisschop en de grootjuffer en niet deze laatste
en de magistraat, zoals voor de laatste kapelaan was geschied. De karmelieten droegen in het begijnhof de Mis op gedurende de week, preekten
el' om de 14 dagen en hoorden biecht voor 21 pond groot, en de pastoor,
die curatus est begginagii, stelde voor aan de karmelieten voor de zondags- en feestdagen mis 8 pond groot te geven, wat men nu aan de kapelaan
betaalde. De aartsbisschop verbood dat in de toekomst nog een begijn
de jeugd of jongelingen zou aankleden of opsmukken voor het toneel.
Elisabeth Parduyns was novicemeesteres; de novicen hadden als geestelijke oefeningen slechts drie boetpsalmen 's morgens en de overige
vier 's avonds (Videndum
quid in aliis begginagiis
fiat I). De aartsbisschop verbood aan de begijnen nog zieken te verzorgen, tenzij ouders, broers, zusters, tantes, ooms (129).
Op 18 september 1719 schreef de grootjuffer aan de sekretaris van
de aartsbisschop te Appelterre om te vragen dat hij zou verbieden nog
een maaltijd te houden op kosten van het begijnhof bij het voordragen
van de rekeningen, aangezien de ontvangers en aanhoorders hun salaris ontvingen. Het begijnhof was te arm! (130). De grootjuffer trok op
23 oktober zelf naar Mechelen om de aartsbisschop te verzoeken niet
in te gaan op de vraag van de begijntjes Barbara Foucau en Philippina
de Smoor om op het hof twee nieuwe scholen te openen, daar er reeds
genoeg waren in het klooster, nl. drie hogere en zes lagere (131).
Op 27 oktober 1721 werden in opdracht van de aartsbisschop een
zestal dekreten uitgevaardigd tot uitroeiing van zekere misbruiken, die
o.m. plaats grepen ter glegenheid van kleding en professie, tot ergernis
van de gelovigen. Voortaan mochten slechts de ouders, broers en zusters van de ingeklede of geprofeste begijnen aanzitten voor een sobere
maaltijd, waarbij niet mocht ghedanst ofte groot gherucht ghemaeckt.
Verbod in hun huis met geestelijke of wereldlijke manspersonen thé of
caffé te drincken. Vreemde personen mochten in het begijnhof niet overnachten, tenzij aan wie dit volgens de statuten was toegestaan. De begijnhofpoort diende in de zomer te 21 uur en in de winter te 20 uur
gesloten, wanneer alle personen vreemd aan het hof dit hadden verlaten. De deken diende na te gaan of dit dekreet, de statuten en andere
voorschrilten volledig werden onderhouden (132).
Op 18 maart 1728 werd een overeenkomst afgesloten tussen de grootjuffer en begijntje Isabella de la Court, d. Frans, die i.pl. van 16 pond
groot bij de professie en 4 pond groot bij de kleding, een huis zou
bouwen binnen het begijnhof; dit huis zou na haar dood mogen bewoond
worden door haar vader of zijn erfgenamen met zijn twee dochters
[canna-Maria en Catherina de la Court, begijntjes (133).

(129) M. 17, p. 67.
M. 17, p. 71.
(J31) M. 17, p. 67.
(130)

(133) C. VAN
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De aartsbisschop kwam op 1 september 17'29 op visitatie en hoorde
de groot juffer, vijf begijnen en de pastoor. De groot juffer en drie begijnen vroegen om de gewoonte alle begijnen op het feestmaal uit te
nodigen bij de professie te mogen voortzetten. De pastoor stelde zich
achter dit verzoek, en om alle buitensporige uitgaven te vermijden en
eenvormigheid te hebben bij de feestmalen zou iedere begiin 40 gulden
aan de groot juffer moeten geven. De kardinaal, ju overleg met de hofmeesteres en de vier oudsten, stemde met het voorstel van de pastoor
in. Een van de begijnen vroeg geen toelating te verlenen aan de jonge
begijnen, die op de bovenverdieping
woonden, om school te houdeu en
aan de begijnen te verbieden handel te drijven, wat een reden was om
voortdurend uit te gaan.
De aartsbisschop wou weten wie toelating verleende om 1000 gulden
in te zamelen. De magistraat stond dit toe. De aartsbisschop wenste dat
dit voortaan aan hem werd gevraagd. De rekeningen werden nagezien
en voortaan diende die toelating ook verleend aan de deken (134). Deze
visitatie had een paar dekreten voor gevolg op 14 oktober 1729. Er werd
herinnerd aan de voorschriften van 27 oktober 17'21. Daarbij twam dat
de goddelijke diensten en de preken met meer ijver moesten worden gevolgd. De groot juffer zou de huizen visiteren en er nagaan of de eenvoud
in huisraad en meubelen werd bewaard.
De oude gewoonte op de
kermisdagen en op andere verboden dagen niet buiten het begijnhof te
gaan, moest strikt worden onderhouden.
De overeenkomst omtrent het
feestmaal bij de professie werd gekonfirmeerd
(135).
In 1730 telde het begijnhof 48 geprofeste begijnen (136).
Opnieuw was er betwisting gerezen tussen de deken en de magistraat
van Geraardsbergen:
de aartsbisschop had zelf een dag vastgesteld voor
de verkiezing van de groot juffer; de magistraat wenste zelf de dag van
de verkiezing te bepalen. Op 14 oktober 1732 schreef de deken dat dit
steeds het voorrecht was geweest van de aartsbisschop
en Jat hij zou
overgaan tot de keuze zonder de aanwezigheid van de magistraat. Hij
stelde voor de overste die het goed deed een termijn bij te geven ... en
plaatste de verkiezing op 23 oktober, ... waarop twee afgevaardigden
van de magistraat aanwezig waren, die evenwel na de verkiezing de
papieren weigerden te ondertekenen,
omdat in de inleiding niets stond
omtrent de vooraf bepaling van de dag door de magistraat. Op 25 oktober
protesteerde de magistraat bij de aartsbisschop
(137).
De aartsbisschop kwam hier op bezoek op 5 augustus 1734 wegens
moeilijkheden
met de magistraat van Geraardsbergen
omtrent de gewoonte de magistraat uit te nodigen tot de verkiezing:
de deken duidde
de dag aan en een begijn deelde dag en uur mee aan de burgemeester.

(134)
(l34)
(135)'
(136)

Mise. Meehl., nr. 45, p. 215yo, 2161'~; goedgekeurd
C. VAN DE WIEL, a.w., p. 185; M. 241.
Ibidem, p. 185, 186.
(137) M. 241.

op 12·4·1728.
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De aartsbisschop aanvaardde niet dat de magistraat een tweede hofmeesteres voor het tijdelijk beheer zou aanstellen. Dit verbod werd
door een besluit van 7 november 1736 bekrachtigd (138).
Vermoedelijk leidde de aangroei van het aantal begijnen tot ongeveer
50 tot de verplichting tot nieuwbouw over te gaan in de veertiger jaren.
Op 23 april 1743 vaardigde de magistraat een reglement uit omtrent
de woningen van het begijnhof, waarbij eenieder zijn beurt moest afwachten om een kamer te betrekken in de oude bouwen hiertoe 3
pond groot geven aan het hof; zij zou die kamer bewonen zonder die
te mogen afstaan aan een andere; wanneer zij een huis bouwde verviel haar beurt op een oude kamer. Wie een woonst kocht op de nieuwbouw verloor haar woonst in de oude bouw; zij zou de koop doen zonder aftrok van 20 pond groot van het losgeld, onder de voorwaarde
dat zij haar kamer moest bewonen zonder nieuwe deurgaten te mogen
maken; wie de kamer van de vertrekkende uit de oude naar de nieuwe
bouw innam moest aan deze, 3 pond groot restitueren. Wie een woonst
kocht in de nieuwbouw, mocht deze verlaten om op haar beurt een
beneden plaats in de oude bouw in te nemen, volgens het gebruik van
het hof, evenwel zonder schadevergoeding te mogen vragen. Wie een gedeelte van een huis in de nieuwbouw kocht, kon ook het ander gedeelte,
wanneer dit vrij kwam, kopen, mits aanvraag binnen de '24 uren (139).
In M.241 komen de verkiezingen voor en in de Miscellanea de goedkeuring van enkele grootjuffers. Op 5 april 1637 werd de verkiezing
goedgekeurd van Anna de Rautere (140), in opvolging van Anna van
Cullem, die grootjuffer was sinds 17 augus.us 1594 (141). Bij het overlijden van Anna Wi;ns werd Elisabeth van de Perre op 6 december
1684 tot haar opvolgster gekozen (142). Deze laatste werd bij haar
overlijden in 1707 opgevolgd door Petrcnilla Cleirens, die regelmatig
werd herkozen (143). Op 8 december 1719 werd Catharina Cloot gekozen (144), voordien novicemeesteres, die moest gedwongen worden
haar huis te verlaten om het noviciaat te gaan bewonen; zij bleef halsstarrig weigeren, zelfs wanneer zij naar het vikariaat werd geroepen,
en wou de belofte dit te zullen doen niet ondertekenen, zodat men verplicht was een andere novicemeesteres te kiezen (145). Tot driemaal
toe werd zij herkozen (146) om op 20 oktober 1729 opgevolgd te wor-

C. VAN DE WiEL, a.w. p. 186; M. 241.
M. 241.
Mise. Meehl., nr. 12, p. 32v~': gekozen op 26-11-1636.
M. 241.
Mise. Mechl., nr. 32, p. 238, goedgekeurd op 13-12-1684.
Mise. Meehl., nr. 38, p. 269: gekozen op 19-12-1707, goedgekeurd op 2412-1707; nr. 38, p. 388, 9-2-1711; nr. 42, p. 110,6-6-1714; was nog overste
op 13-9-1719 (D.V.).
(144) Mise. Meeh!., nr. 40, p. 233vP, goedgekeurd op 29-12-1719. - Zij behaalde 21 stemmen tegen 14 voor Petronella Cleeren (M. 241) .
(145) Mise. Meehl., nr. 42, p. 100, 13-3-1714, p. 106, 18-5-1714, p. 110, 7-6-1714,
p. 111V"', 21-6-1714.
•
(146) Mi e. Meehl., nr. 40, p. 307, 8.1-1723, nr. 45, p. 8H~, 881'°, 16-1-1726, p.
248vo, 15-1-1729. - In 1729 bekwam zij 30 stemmen op 47 (M. 253).

(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
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den door Morie-lcanna van Herreweghe (36 jaar) (147). Van 7 mei
1743 tot 27 mei 1745 was Catharina Holderbeke overste (148), waarna
M.-f. van Herreweghe
opnieuw grootjuffer werd. Deze verkiezing, en
ook de daarop volgende, wijst op het bestaan van twee ongeveer gelijke
groepen op het begijnhof (149). Op 30 juni 1767 volgde de verkiezing
van Petronella Berlangee (150) en op 26 juni 1770 deze van Marie de
Wolf (151), die op 13 oktober 1783 werd opgevolgd door Maria-Catharina de Smet, die regelmatig werd herkozen (152) en op 17 oktober
1795 wegens de tijdsomstandigheden werd benoemd (153).
In 1797 werden de begijnen (slechts nog een dertigtal) uit hun hof
verjaagd, maar ingevolge het konkordaat mochten zij er terugkeren
(16 begijnen) ... om er uit te sterven (1846).
De pastoor van Geraardsbergen was tevens pastoor van het begijnhof.
Hij liet zich vervangen door een kapelaan, die werd voorgedragen door
de deken en de grootjuffer, en die een vergoeding ontving van 8 pond
groot per jaar. Bij het overlijden van Christiaen Schollaert in 1663,
werd op 19 augustus 1663 tot zijn opvolger aangeduid [an-François de
Cantere (i"1708), die op zijn beurt op 15-·6-1708 [osephus van den Bossche als opvolger aangewezen kreeg (154).
3. Het begijnhof te NINOVE.

Hier is een begijnhof geweest, maar het verdween vermoedelijk gedurende de 16e eeuw. In de dekanale verslagen uit de 17e eeuw wordt
het vermeld als omgevormd tot susterhuys (155).

(147) Mise. Mechl., nr. 45, p. 296vr, 26-10-1729. Nadien herverkozen Mise. Mechl.,
nr. 46, p. 119, 25-10-1732, nr. 47, p. 261, 16-11-1738, nr. 48, p. 131 VO,
22-11-1741, nr. 49, lp. 96,«>, 21-5-1746, (11-6-1749, M. 253, p. 48), nr. 50,
p. 78, 5-6-1752, p. 168vja, 3-6-1755, p. 242, 24.6.1758, (10.7.1761, M. 253,
p. 52) nr. 51, p. l lSv", 30-6-1764. - Verzaakt in 1767 wegens ouderdom
(M. 241).
(148) M. 253, p. 48; M. 241. - Zij werd gekozen met slechts 17 stemmen w.o.
deze van de deken, de pastoor en de magistraat, waar [canna [acquemijns
er 19 kreeg w.o. deze van de biechtvader. Deze had, volgens de deken, de
stemming heinvloed door aan sommige begijnen beloften te. doen (M. 241).
(149) Op 6-5-1746 kreeg M.-J. van den Herreweghe 20 stemmen, C. van Holderbeke 17 en Anne [acquemijns 8; op 2-4--1749 kreeg Van den Herreweghe
23 st. en C. van Holderbeke 20 (M. 241).
(lSO) Mise. Mechl., nr. 52, p. 159. - 26 stemmen (M. 253, p. 53).
(151) M. 253, p. 55, Nadien herkozen op 26-6-1773, 26-6-1776, 7.1779, 1.7.
1782, p. 55, 56, 57, 59,60. - Mise. Mechl., nr. SS, p. 12, 6\-7-1782.
(152) Mise. Mechl., nr. 56 p. IvO, nr. 55, p. 122vo, 15-10-1786, nr. 56, p. 160vo,
17-10-1789, nr. 58, p. 17 r", 15-10-1792.
(153) Mise. Mechl., nr. 58, p. 72.
(1S4) M. 17, p. 69, 70.
(155) Beghinagii apud Griseas sorores (D.v. 1637); het begijnhof modo «sustersterhuysi
(D.V. 1693); caopelania in monasterio monialium Poeniteniium
Recollectinarum olim dicta cappelania Begginasii (D.V. 1739).
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4. Het begijnhof te RONSE.
Er werd hier een begijnhof gesticht in de tweede helft van de 14e
eeuw, maar het hof kende slechts geringe bloei, om op het einde van de
16e eeuw op te houden te bestaan (156).

OVERZICHT
De gegevens omtrent de reguliere en sekuliere gemeenschappen,
vooral
de mannelijke, zijn in de dekanale verslagen, en zelfs in de Miscellanea,
veeleer schaars, aangezien ze meestal eksempt waren. Slechts moeilijkheden met een of ander pastoor of bij onderlinge twisten, zoals te Geraardsbergen tussen Walen en Vlamingen komen enige bescheiden voor op
het aartsbisdom. Toch hadden de meeste een invloed op het parochieleven, door hun medewerking in de parochie, wanneer het gaat om mannelijke kloosterorden
door hun predikatie en humaniora onderwijs en
voor de vrouwelijke door hun .liefdadigheidsaktie
en het onderwijs van
de kinderen en de meisjes.
Wat de reguliere gemeenschappen
betreft telde men vier mannelijke
te Aalst, nl. Jezuïeten (met een kollege), Kapucijnen, Wilhelmieten
en
Geschoeide Karmelieten; één te Bottelare n1. Ongeschoeide Karmelieten;
Benediktijnen
te Ename, te Affligem-Hekelgem
en te Geraardsbergen
unet een kollege); in deze stad ook Minorieten en Karmelieten; te Liedekerke Geschoeide
Karmelieten;
te Ninove Norbertijnen;
te Melle
Augustijnen; te Moerbeke Dominikanen. te Ronse Oratorianen
(gesticht
in de 18e eeuw voor humaniora onderwijs); te Sint-Martens-Lierde
Kartuizers en te Velzeke een praterij van Minderbroeders.
Zes van deze
17 kloosters werden gesticht in de 17e en één in de 18e eeuw.
Van de '22 vrouwelijke gemeenschappen
waren er vijf te Aalst, nl.
Annuntiaten,
Cisterciënserinnen,
Theresianen, Gasthuiszusters
en Zwartzusters; Gasthuiszusters
te Asse en te Berchem; drie te Geraardsbergen,
n1. Armen Klaren. Benedkitinessen en Gasthuiszusters;
Cisterciënserinnen
te Grimminge;
Gasthuiszusters
te Herzele, Liedekerke en Neigem; te
Ninove Rekelletinnen-Penitenten:
te Ronse Gasthuiszusters
en Zwartzusters; te Schorisse Gasthuiszusters;
te Serskamp Norbertinessen;
Gasthuiszusters te Velzeke en te Viane. Twee van deze beschouwende
gemeenschappen,
nl. de Annuntiaten
en de Benedictinessen,
wijdden zich
ook aan het onderwijs.
In de vier teden (Aalst, Geraardsbergen,
Ninove en Ronse) bestond
sinds de 13e eeuw een hospitaal of passantenhuis,
waar aan arme reizigers en pelgrims nachtverblijf werd verleend en een eetmaal opgediend.
(156) A. CAMBIER,
Oudheidkundige
41·45.

350

Het begijnhof te Ronse, in Annalen van de Geschied- en
Kring van Ronse en het Tenement van Inde, 1962 p.

Deze kloosters die bij de aanvang zusters en broeders telden, mochten
vanaf de 15e eeuw nog slechts uit vier, vijf of zes zusters zijn samengesteld. Naast de voornoemde steden trof men ook een hospitaal aan te
Asse (l3e eeuw), Berchem (l6e eeuw), Herzele (15e eeuw), Liedekerke
Merchtem (13e eeuw), Neigem, Schorisse (15e eeuw), Velzeke (14e
eeuw) en Viane (14e eeuw). Deze gemeenschappen
volgden de regel
van de H. Augustinus of van de Derde Orde van Sint-Franciskus. Regel
die evenwel niet altijd even trouw werd nageleefd ...
Gedurende de godsdiensttroebeJen
in het laatste kwart van de 16e eeuw
kenden de kloosters een zware krisis en de gebouwen werden over het
algemeen in puin gelegd of kwamen tot verval gedurende de onrustige
periode. Enkele van deze hospitalen
overleefden
ternauwernood
het
eerste decennium van de 17e eeuw, vooral omdat de aartsbisschop
de
toelating weigerde novicen te aanvaarden, daar tengevolge van de tijdsomstandigheden
in sommige instellingen
de tucht te wensen overliet.
Herzele, Liedekerke, Merchtem, Neigern en Viane kenden geen heropstanding. Te Asse werd het vacuum gevuld in 1647 door de overkomst
van 14 zusters uit Hulst en te Berchem omstreeks 1700 door de inplanting van de zusters Apostolinnen;
deze laatsten schakelden volledig over
op het onderwijs, terwijl de zusters van Velzeke zich op het einde van
de 17e eeuw vooral wijdden aan de verpleging van geesteszieken.
In
de meeste kloosters waar aan ziekenverpleging
werd gedaan. was er ook
één of meer zusters die zich met het onderwijs van de kinderen en van
de meisjes bezighielden.
De beschouwende orden niet te nagesproken, werd de uitbreiding van
de vrouwelijke kloosters geremd door de beperking die hen werd opgelegd aangaande het aantal religieuzen. Er bestond immers een numerus
clausus, dat niet mocht worden overschreden, tenzij met een speciale
toelating van de aartsbisschop,
die wel meer werd verleend.
Voor de 17e en 18e eeuw worden geen erge misbruiken betreffende
het kloosterleven aangegeven. In sommige kloosters, waar de tucht niet
of onvoldoende
werd onderhouden,
trad de aartsbisschop
op. Aldus
werd op het einde van de 17e eeuw de ganse kommunauteit
van Aalst
over een drietal andere kloosters verspreid en door zusters uit het hospitaal van Brussel vervangen. Elders stelde men ook wel eens kleinere of
grotere spanningen vast tussen de zusters, omwille van een of andere medezuster, wiens karakter minder goed afgestemd was op de gemeenschap. Telkens wanneer de aartsbisschop na een visitatie aan een kloostergemeenschap
schreef omtrent bepaalde misbruiken, drukte hij steeds
vooral op het belang van de onderlinge liefde en de verdraagzaamheid
die er tussen de zusters moest heersen en wees hij er op dat de levensregel trouw moest worden onderhouden.
Het naleven van de belofte
van armoede, waarbij, de zusters geen geld of goed in eigendom mochten bewaren, was een knelpunt dat hier en daar wel te wensen overliet,
Op sommige plaatsen diende opgetreden tegen zusters, die spijts hun
verzaken aan de wereld, teveel kontakt zochten met leken.
Naast de hospitaalzusters
verbleven te Aalst en te Ronse Zwartzusters.
die zich vooral wijdden aan de verpleging van zieken aan huis, maar
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waar toch ook een van de zusters het onderwijs behartigde. Eveneens
in die gemeenschappen trof men dezelfde menselijke tekorten aan als
bij de gasthuiszusters, zodat ook hier de waarschuwingen van de aartsbisschop niet ontbreken.
Ondanks het klein-menselijke in deze gemeenschappen, die zich met
jonge krachten regelmatig vernieuwden of uitbreiding kenden. betekenden zij gedurende de 17e en 18e eeuw een waardevolle steun voor de
noodlijdende medemens of het onderwijs van de kinderen en de meisjes.
Het hospitaal dat eerst een toevluchtsoord was voor de arme reizigers en
pelgrims. werd nadien een instelling waarin de zusters hun toewijding
betoonden bij de verpleging van de zieken.
In 1796 werden alle kloosters door de Franse overheerser opgeheven
en de gemeenschappen ontbonden. De gasthuiszusters en zwartzusters
mochten zich evenwel verder blijven wijden aan de ziekenverpleging,
om na het konkordaat (Schorisse uitgezonderd) hun vroegere taak als
religieuzen te hervatten.
Een vermelding naast de kloostergemeenschappen verdienen ook de
begijnhoven. Het begijnhof te Aalst kende een zekere bloei (circa 150
leden). Dit van Geraardsbergen was een klein begijnhof (circa 50 begijnen) en overleefde de Franse bezetting slechts om uit te sterven. Op
beide hoven hielden de begijntjes zich bezig met het onderricht van
kinderen en voorzagen in hun levensonderhoud door het vervaardigen
van handwerk. Beide kenden innerlijke moeilijkheden en spanningen
met de stadsmagistraat, waarbij de aartsbisschop zich verplicht zag op
te treden om de vrede en de tucht te herstellen.
Wat de sekulieren betreft, zowel het kapittel van Sint-Maarten te AaIs1
als dit van Sint-Hermes te Ronse waren eksempt, zodat de distriktdeken
er geen toezicht mocht uitoefenen. Wij vernemen weinig uit de Miseelianea omtrent gerezen moeilijkheden tussen de kanunniken te Aalst, waarbij tegen ingeslopen misbruiken werd gewaarschuwd. Ook Meerbeke had
een klein kapittel en zowel te Asse als te Aalst waren er kwotidianisten,
die hun vrije tijd niet steeds op een bevredigende wijze wisten door te
brengen; te Geraardsbergen waren er Priesters van Onze-Lieve-Vrouwbroederschap. De meeste van die gemeenschappen zagen hun aantal stilaan
ingevolge de devaluatie van de inkomsten verminderen, om ten tijde van
het Republikeins Bewind te worden afgeschaft.

J. DE BROUWER.
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Een kontrakt tussen Dirk Martens en de
Leuvense Artesfakulteit in 1509

Het is bekend dat Martens, die van 1498 tot 1501 voor de eerste maal
zijn drukkersatelier te Leuven vestigde, ook naderhand, tijdens zijn twee,
de verblijf te Antwerpen (1502-1512), nog kontakten onderhield met de
universiteitsstad. Het verslagboek van de fakulteit der Artes vermeldt een
kontrakt op 14 juni 1510 met Martens gesloten om het liber posteriorum
te drukken, dit is het tweede deel van de Analytica van Aristoteles (1).
Hetzelfde register bevat echter nog een andere, totnogtoe niet bekende,
akte over de uitgave van een schoolboek (2). In de fakulteitsvergadering
van 28 juli 1509, in aanwezigheid van twee getuigen, werd een overeenkomst gesloten tussen de dekaan, de vier regenten van de pedagogiën en
vier afgevaardigden enerzijds, en de befaamde (distinctus vir) Dirk
Martens van Aalst anderzijds, over het drukken van een oud leerboek
(textus veteris artis) , waarvan laatstgenoemde een voorbeeld aan de
dekaan had bezorgd. Er werd besloten dat Dirk 1200 exemplaren zal
drukken in oude gotische karakters. Ze zullen moeten gedrukt zijn op
goed papier waarop men gemakkelijk kan schrijven, in het formaat
van een gewoon folioblad, met brede marges; de inkt dient echter zwarter te zijn dan deze van het voorbeeld. De boeken zal hij aan de fakulteit leveren binnen de acht dagen na de eerstvolgende Leuven-kennis.
Voor dit werk zal hem per stuk een halve denier uitbetaald worden.
ochtans, indien later zou blijken dat Dirk voor een zodanige vergoeding
geen enkel boek zou kunnen bezorgen, tenzij met groot nadeel voor hemzelf, dan zal de fakulteit het salaris verhogen naar het oordeel van de
magisters Adrianus Florisz., deken van Sint Pieters (de latere paus'
Adrianus VI), van de dekaan van de fakulteit Lucas Walterus en van
Ioannes de Palude. Martens diende zich evenwel te verbinden aan niemand enig boek te leveren of te verkopen tenzij aan de fakulteit op
straffe van gans zijn salaris.
Is de handelaar Martens het bestuur van de Artes een boek, dat hij
elders vandaan had, komen voorstellen met het aanbod dit voor hen te
herdrukken? Het feit dat hij reeds bij het opstellen van het kontrakt
een uitgave (met bleke letters) bij zich had, schijnt hierop te wijzen.
Op 19 september, dus anderhalve maand later, waren de boeken geleverd (3). De fakulteit gelastte de pedel ieder exemplaar eigenhandig
te ondertekenen (manu et sigillo suis sub signa re) (4) en aan ieder die
(I) ARA, Fonds Univ. Leuven nr. 712, fol. 2981"'-Yo.
(2) Ibid., fol. 280v~'; dank aan Drs. André Van Belle voor de verstrekte mededelingen. Cfr. Bijlage r.
(3) Ibid., rol. 282\'''. Cfr. Bijlage IJ.
(4) Vreesde men dat er door de drukker boeken op de zwarte markt zouden verkocht worden?
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het wenste een exemplaar te verkopen voor twee stuivers. Er werd bijgevoegd dat de studenten ex eodem (libro) en non alio doctrinari habebunt. Van dit leerboek schijnt, evenmin trouwens als van het hogergenoemde liber posterlorum, een exemplaar bewaard te zijn gebleven.
In de lijst der bekende Martensdrukken zou het, chronologisch gezien,
gerangschikt dienen te worden tussen Gregorius' Homiliae quadraginta
(Antwerpen, 18 juni 1509) en Erasmus' Lucubratiunculae
aliquot (Antwerpen, 6 november 1509) (5). Volgens de kostprijs, twee stuivers,
zal het geen omvangrijk werk geweest zijn. Ter vergelijking kan aangestipt worden dat dezelfde drukker volgens het kontrakt van 14 juni
1510 één stuiver ontving voor het drukken van een triërn.
Lebbeke

(5) K. HEIREMAN,
Catalogus van de Martensdrukken,
1473-1973, Aalst, 1973, p. 271, ms. M. 68 en M. 69.
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J. DAUWE

ih Cat. Dirk

Martens

BIJLAGE

J.

Die xxviij [1509]. In cameram consilii facultatis, presentibus
diseretis viris Egidio Baleman de Hooghstraten et Laurentio di Coloma testibus
Domini et magistri Johannes Sterck de Meerbeke decanus, Johannes
de Palude Lovaniensis, Anthonius
de Poertvliet Castrensis, Cornelius
Heyman Liliensis, Gerardus de
Fa1conensis regentes Henricus de
Andorna Henricque Houdte, Karolus Putseys et Nicolaus de Lishout
artium rnagistri et facultatis deputati ex una, et distinctus vir Theodricus
Martini de Aelst impressor librerum ex alia partibus, de et super pressura textus veteris artis conveneunt in hune qui sequitur modum, videlieet quod ipse Theodricus
imprimet et facultati artium ifra octo dies
post dedicationem
sive processionem
Lovanii proxime sequentem dellberabit mille et ducentos libros in littera antiqua, cuius exemplar idem
Theodricus ad manus dicti decani deposuit, in bona papiro in qua cornmode sribi poterit, et sub forma unius folii papiri communis,
er
cum
magnis
marginibus,
et
atramento
nigriori
exemplo,
quoliter (sic) huiusmodi librorum pro et mediante uno brasdenario eidem
exsolvendo, sub tamen conditione si tune videatur ipsi Theodrico se
non posse pro huiusmodi sallario sine magno incommodo eius quemlibet librum deliberare, extunc facultas sallarium huiusmodi ad arbitrium
magistrorum Adriani Florentii decani Sancti Petri, decani facultatis, Luce
. Walteri et Johannis de Palude augebit, salvo etiam quod idem Theodricus
nemini deliberabit aut vendet aliquod librum nis i facultati sub pena totius eius sallarii.

BIJLAGE

IJ.

Die mercurij XIX Septembris dominus decanus et deputati facultatis de
mandato eiusdem convocati et congregati in camera consilii faeultatis,
idem dominus dictis deputatis exposuit quod textus veteris artis iuxta
ordinationem
facultatis compositus et in numero mille et ducentorum
magnis impressis facultatis
impressus esset, ponens in deliberatione
dictorum deputatorum
quod scolaribus quibusque aliis eciam (sic) extraneis vendi et distribui ad eommodum scolarium et facultatis deberet
idem domini deputati ordinarunt
quod Nicolaus bedellus quemlibet
librum textus veteris artis manu et sigillo suis subsignare cuiliter emere
volenti pro duobus stuferis vendere et deliberare ac pecuniam inde venientum pro facultate recipere et colligere habebit sub tarnen stipendio
ipsi Nicolao perfaciente
dando quodque scolaris facultatis hos libros
a dicto Nicolao et a nullo adio emere et iidem ex eodem et non alio doetrinari habebunt et debebunt et sic conclusit deeanus.
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ONZE BIBLIOGRAFIE
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ALGEMEEN.
ELSA VANDERl\'lEERSCH-LANTi\1EETERS
UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT VANDERMEER'3CH
TE OUDENAARDE.
Met een inleidende studie over Dl'. Désn-é-Joseph Vandcrmeersch (17891863) door Prof_ ne. M. Hoebeke, Oudenaarde 1973. 127 blz. Dl'ie iIlustraties. Drukkerij Sanderus Oudenaarde. Prijs: 200 fl'.
Het eerste gedeelte van dit werk is van de hand van Prof. Dr. 'M. Hoebeke, die een uitvoerige biografie geeft van Dr. Désiré Vandermeersch.
Het tweede gedeelte, de eigenlijke familiegeschiedenis, een studie van
de echtgenote van notaris Etienne Vandermeersch, handelt over de
families Vandermeersch, Van den Hende, De Bette, De Pape, De Baere, Cools, De Leghe, Behagle, Van de Kerckhove, De Bie, Van Butsele,
Van Rekendale en Van Straeten. We noteren de personen die een of
ander verband hadden met het Land van Aalst. Marie Vandermeersch
huwde met Joseph Francis De Vos, advocaat te Oudenaarde, afkomstig van Etikhove. Joseph, gehuwd met Coleta Orchie vestigde zich als
zilversmid te Ronse. Beide waren kinderen van Jan Vandermeersch
(geboren 3-5-1743 en overleden 6-1·1830) en Alexandrina
Feyerick.
Philippe Xaverius Vandermeersch (1749-1819) was gehuwd met Coleta
De Bare (1762-1810). Hij was kunstschilder. Hij werkte te Ename en
aan de kerken van Etikhove en Leupegem.
Joseph
Vandermeersch
(geboren 8-10-1797 en overleden 7-2-1848) gehuwd met Virginie, Anne
Vanderrneersch, stelde zich bij de Hollandse koning achtereenvolgens
kandidaat voor Geraardsbergen, Berchem-Oudenaarde, Ronse, Meerbeke, Ophasselt en na 1830 tot kandidaat voor Nederbrakel. Zottegem en
Ename. Jozef Vandermeersch, Jezuiet te Aalst, zoon van Emiel Vandermeersch, geboren 23-11-1876en overleden 19-7-1959en Lucie Thienpont.
Ignaas Vandermeersch, zaakvoerder te Zandbergen, zoon van Etienne
Vandermeersch en Eisa Lantmeeters, auteur van dit werk.
Meester
Pieter De Bare, chirurgijn, overleden te Gavere in 1643, gehuwd met
Johanna Van de Meerschaute. Pieter Cools, afkomstig van Geraardsbergen, huwde met Made Goeman, dochter van Philippe
Goeman, tresorier
van de kerk van Pamele. Marie Goeman hertrouwde
in 1695 met Anthone
Marthéré.
Hun dochter
Philippine huwde met Geraert Aerts van Leupegem. Marten Behagle huwde in 1571 met Johanna Van Meldert, dochter van Corneel. Laureyns
Behagle, zoon van Marten, geboren te Berchem (Oudenaarde I in 1592
huwde met Anna Van de Kerkhove. Hij hertrouwde met Martyne De
Waele die in 1656 begraven werd in de kerk van Zottegem. Gabriel
Behagle was na 1728 pastoor te Lede. Hij was de zoon van Laureyns,
de jongste, en Suzanna Van Rekendale. Anna De Leghe, dochter van
Adriaen, die in 1711 huwde met Judoca Behagle, huwde een tweede
maal met Joseph De Temmerman, advokaat in de Raad van Vlaanderen
en schepen van Oudenaarde. Hij was van Schorisse. Raphael Van Rekendale was pastoor van Kwaremont en daar begraven. Jan Vasstraete (Van Straeten), gehuwd met Cathelijne Desprez, was geboortig van
Geraardsbergen, en was griffier van Schorisse. Ze huwden in 1595.
Marie Vasstraete, dochter van voornoemde Jan, geboren in 1584 werd
gedoopt in de kerk van Nederbrakel. Jehenne, ook een dochter van
Jan, geboren in 1589, had als peter Lieven Dhaeyer, pastoor van Scho-
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risse. Gheraert, ook zoon van Jan, had als peter Jacob De Bleecker
van Mater. Jan, nog een zoon van Jan, had als peter Gillis De Wulf
van Schorisse. Cornelia, nog een dochter van Jan, geboren te Schorisse 10-5-1601 kreeg die naam naar pastoor Cornelis Lateur van Zegelsem. Jacqueline Van Rekendale, dochter van Gabriel en Marie Ver·
straete, huwde met Pieter Delinck, procureur te Geraardsbergen. Ze
zijn de grooouders van Gabriel De Gruppello
(1644·1730) beroemd
beeldhouwer, aan wie de stad Dusseldorf in 1971 een maandenlange
grootse tentoonstelling wijdde.

131)

ALGEMEEN.
D. DE STOBBELEffi.

FAlV1ILIEFONDSEN IN HET BELGISCH RIJKSARCHIEF
TUSSEN 1950 EN 30 JUNI 1972.

GEKOMEN

Archief en Bibliotheekwezen
in Belgie.
Driemaandelijks
tijdschrift
van de Vereniging van Archivarissen
en Bibllothecartssen,
Deel XLV,
nr. 1·2. 1974. blz. 280i320. Uitgegeven met de steun van het Ministerie
van Nationale Opvoeding en de Universitaire
Stichting. Redaktie:
Konfnklijke Bibliotheek,
Keizerslaan
4; 1000 Brnssel. Drukkei-ij George
Mlchiels . 3700 Tongeren.

In de uitgebreide lijst van familiefondsen die tussen 1950 en 1972 in
het Belgisch Rijksarchief zijn ondergebracht, onderlijnen we voor het
Land van Aalst: het familiefonds de Montblanc met de aanverwante
families de Plotho en van Cauteren, die ook heren waren van Meerbeke, Nederbrakel, Parike en Zarlardinge en ook van het Land van Wedergraete; dit fonds werd toevertrouwd aan het Rijksarchief te Brugge. Het familiefonds van Desmanet de Biesme en dit van de Ghellinck
Vaernewijck, waarvan ettelijke stukken verband houden met het Land
van Aalst, berusten in het Rijksarchief te Gent. Het familiefonds van
de baronnen van Boelare - mede ook van de families de Cassina en
de Murat) bewaard op het kasteel van Nederboelare. zijn overgegaan
naar het Rijksarchief te Ronse. Een bijdrage die de zoeker nieuwe
horizonnen opent.

132)

ALGEMEEN.
VALERE

GAUBLOMi\IE.

PERSOONSNAMEN UIT HET RENTEN- EN PACHTREGISTER ANNO
1426 VAN DE KARTUIZE VAN SINT-MARTENS-LIERDE. II.
'VlaaJllse Stam. Tijdsob!rift .voor Familiegeschiedenis.
Maandblad
van
Vlaamse Vereniging voor Pamihekunde.
Jaargang
X. nr. 8 oktober
1974, blz. 499·506. Redaktie-adres:
Oentvum voor Familiegeschiedenis
"rolstraat
39, 2000 Antwerpen.
Drukker-ij-Uitgevertj
Erik Veys, PittemTielti.

De tweede en laatste aflevering citeert de namen van renteplichtigen
te Goeferdinge, Grotenberg, Michelbeke, Moerbeke, Morenbroek (heerlijkheid gelegen op Ophasselt en Hemelveerdegem), Nederboelare, Nederbrakel,
Onkerzele, Ophasselt, Oudenaarde,
Outer, Overboelare,
Schendelbeke, Sint-Maria-Horebeke,
Sint-Maria-Lierde,
Sint-Marta-Oudenhove, Sint-Martens-Lierde, Steenhuize, Strijpen, Zarlardinge, Zegelsem en Zottegem; evenzo de persoonsnamen uit de pachtakten van de
kartuizergoederen - hofsteden en landbouwgronden - te Aalst, Deftinge, Eine, Hemelveerdegem, Moerbeke, Nederbrakel, Onkerzele, OpbrakeI, Ophasselt, Sint-Marta-Lierde, '3int-Maria·Oudenhove. Sint-MartensLierde, Smeerebbe en Zarlarclinge.
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ALGEMEEN.
OUDE OOSTVLAAMSE HOEVEN.
Bijlage in Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in
Oost-Vlaanderen. 23e jaargang. nr. 4, juli-augustus 1974.Redaktie ·en beheel': Koningin Maria-Hendrikaplein 27, 9000 Gent. Drukkerij L. Vanmelle, l\lariakerke, Gent.
Als oude hoeven uit het Land van Aalst komen hier voor - waarvan
sommige uitvoerig zijn beschreven - het goed ter Hagen te Erembodegem, het hof ter Hagen te Erwetegem, het goed ter Hagen te Mater, het goed ter Hagen te Merelbeke, het goed ter Hagen te
Sint-Lievens-Esse, het goed t'Hale te Erembodegem, het goed te Halsbroecke te Strijpen, het goed 's Hamers te Vurste, het hof ten Hamme
te Herdersem.
id.
id.
nr. 5, september-oktober 1974.
Het goed t' Hammeers te Sint-Lievens-Houtem,
het
hof te Hauwert te Mater, het goed te Havertune te Melle en het goed ten Hecke te
Gijzenzele.

134)

ALGEMEEN.
FILIP LEMl"IENS
REPERTORIUM VAN XIXe EEUWSE B'IDPRENT JESPORTRETTEN
XXXIV.
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Maandblad vau de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Jaargang X. nr. 8, oktober 1974,
blz. 511-514.Twee illustraties. Redaktieadres : Centrum voor Familiegeschiedenis, "\Volstraat 39, 2000 Antwerpen. Drukkerij-Uitgeverij Erik
.Veys, Pittem-Tielt.
Voor het Land van Aalst kunnen we aanstippen: Semet Josèphe, geboren te Ronse 21-12-1806 en aldaar overleden 29-12-1891. Senesal Petrus Jacobus, geboren te Bevere-Oudenaarde 22-2-1793 en overleden als
pastoor van Kruishoutem 6-7·1830, was voordien pastoor van
Mere
15-7-1824. Simoens Justm, geboren te Nederzwalm-Hermelgerri 15-6-1825
en overleden te Gent 14-3-1895,weduwnaar van Eugenie Van Cauwenberghe.
id.
id.
nr 9, november 1974. blz. 589·592.
Twee illustraties.
Sonneville Joannes, geboren te Destelbergen 19-6-1826 en overleden te
Sleidinge 13-7-1891,werd in ]851 leraar te Ronse. Soudan Emmanuel,
geboren te Ronse 16-2-1800en overleden te Gent 11-5-1871,weduwnaar
van Flore Louise Leger, was oud-kantonnaal inspekteur van het lager
onderwijs. Spitaels Cyrille Jacques, geboren te Geraardsbergen
22·11819 en aldaar overleden 21-2-1881, echtgenoot van Clemence Verspieren. Hij was schepen. Spitaels Laure Charlotte, geboren te Geraardsbergen 14-4-1876 en aldaar overleden 25-1-1887. Stevens Idalie Isabelle,
geboren te Dikkele 9-3-1823 en aldaar overleden 28-6-1878, echtgenote
van Vital Van de Velde. Stevens Renildis, geboren te Dikkele 8-3-1820
en overleden te Paulatem 31-8-1889.
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ALGEMEEN.
F. SCHEPKENS
CONGREGATIE DER BROEDERS VAN LIEFDE. IX.
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Maandblad van
de Vlaamse Vereniging voor Famtltekunde. Jaargang X. nr 8, oktober
1974. blz. 521-522. Redaktteadres : Centrum voor .iFamiliegC!>chiedenis,
Wolstraat 39 - 2000 Antwerpen. Drukkerij-Uitgeverij Erik Vel;s, Pittem-TleIt.

Zijn afkomstig uit het Land van Aalst: Tas Josephus, geboren te Nieuwerkerken 10-2-1900 en overleden in Zaza 2-11-1961. Tuypens Rornanus,
geboren te Sint-Llevens-Esse 27-9-1848 en overleden te Gent 10-8-1934_
Tuypens Theofilus, geboren te Nederboelare
10-7-1866en overleden
te Sint-Truiden 12-9-1952.Van Cauwenberghe Oscar, geboren te Mater
11-1-1865en overleden te 'Sint-T'ruiden 14-8-1945.
id.
id.
nr. 9.
november 1974, blz. 581-584.
Van Damme Armand; geboren te Geraa.rdsbergen 30-1-1878en overleden
te Merksem 15-1-1949.Van der Cleyen Hendrik, geboren te Etikhove
26-5-1839en overleden te Doornik 19-5-1896.Van Herzeele Alfons, geboren te Zottegem 29-8-1873 en overleden te Beernem 21-3-1939.Van
Malderen Valeer, geboren te Aalst 25-9·1874 en overleden te Brugge
14-5-194<'5.
, 136) ALGEMEEN.
J.G_ DE BROUWERE
WAT IS EEN VIERSCHAAR ?
Vlaamse Stam. Ti.idschrift voor Familiegeschiedenis. Maandblad van
de Vlaamse Vereniging voor Pamilfekunde. Jaargang X. nr. 9; november 1974. blz. 577-580. Redaktieadres : Centrum .voor Familiegeschiedenis, Wolstraat 39. ZOOO Antwerpen, Drukkerij-Uitgeverij
Erik Ve~'s,
Pittem-Tielt.
In het antwoord op de gestelde vraag geeft de auteur de dubbele betekenis van vierschaar en de plaats waar de vierschaar/gehouden werd;
meteen vermeldt hij wie er zitting in had en hoe dikwijls de vierschaar gebannen werd. In zijn uiteenzetting lezen we enkele details
over de vierschaar van Opbrakel, over de aktiviteit van de baron van
Pamele ten overstaan van de inzaten van het Land -Tussen Maerke
en Ronse. en het keizerlijk reglement van Maria Theresia voor wat
betreft
het aantal
zittingen
der vierschaar
in het Land van
Aalst.
137)

BAAIGEM.
GUIDO AERBEYDT
GELEGENHEIDSVONDSTEN I J DE DOOPAKTEN TE
ROESELARE.
Vlaam&e Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Maandblad van
de Vlaamse Vereniging voor Faruiliekunde. Jaargang X. nr. 8, oktober
1974, blz. 510. Redaktieadres : Centrum voor Pamtliegeschiedenis, Wolstraat 39 - 2000 Antwerpen. Drukkerij-Uitgeverij Erik Veys, PittemTielt_
Werd op 11 november 1759 toevallig te Roeselare geboren: Maria 'I'heresia Pius, dochter van Barbara Theresia, afkomstig van B'aaigem.

138) ENAME.
UIT HET RIJKE VERLEDEN VAN ENAME. 974-1974
64 \1)Iz:.27 ülustrarres, Oudemaarde•.Ename 1974.. Drukker-ij Sanderus
Oudenaarde, Prijs 120 fr. Te bestellen bij 1\'1. Steel, pastoor Ename.
Ename herdacht dit jaar zijn duizendjarig bestaan. In 974 liet Otto II,
keizer van het Roomse Rijk te Ename een burcht oprichten, die als
bolwerk moest dienen tegen de koningen van Frankrijk en tegen de
graven van Vlaanderen. De Schelde was de grens van hun rijk. Ename
heeft in volle middeleeuwen een markante betekenis gehad. Die nederzetting vormde een strategisch punt in de beschermingslijn
van de
verste westerse grens van het Roomse Rijk, en van het later Keizerlijk
Vlaanderen. Op de puinen van de burcht kwam een Benediktijnerabdij,
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die ook Ename in de geschiedenis bracht. De prachtige brochure die
bij het herdenken van het duizendjarig bestaan verscheen, behandelt
beide aspekten, burcht en abdij, uitvoerig. Een viertal auteurs hebben
hieraan meegewerkt: Dr. L. Milis: -Ename duizend [aar», bondige politieke en militaire geschiedenis van Enarne; Marie Fredericq-Lilar:
-Ename en het Huis Beaucarne- met onder meer een kijk op de abdij;
R. Van den Abeele-Bellon: -De Sint-Laurentiuskerk
te Enameen
Dr. L. Devliegher -Enkels nota's over de Sint-Laurentiuskerk-.
Een
bibliografie van 39 nummers sluit het werk af. Een uitgave die in elke
biblioteek van Zuid-Oost-Vlaanderen voorhanden moet zijn.
139)

GERAARDSBERGEN.
A. DEi\mCHELEER :
DE KLOKKEN VAN DE SINT-PIETERSKERK
TE GALMAARDEN
TUSSEN HET EINDE VAN DE 18e EEUW E T DE TWEEDE
WERELDOORLOG.
Het Oude Land van, Edingen en omliggende. Driemaandelijks
tijd·
schIift van de Gewestelijke Kring voor Oudheidkunde. Geschiedenis en
Heemkunde van Zuid-Pajottenland. Jaal'gang IJ. nr. 3. september 197-1.
blz. 178-185. Een illu&1:ratie.Redakttesekretarisç Pater August Roeykena, Kapucijnenstraat 5, 1390 Edlngeu. Drukkerij-Uitgeverij
Erik
Veys, 8880 TieIt.
In 1859 vertrok de oude gebarsten klok naar Leuven om hergoten te
worden. Maar het wegen der klok te Geraardsbergen en te Leuven
stemde niet overeen. De Leuvense klokkegieter berichtte aan de pastoor: -als dat de weeging te Grammont waarschijnlijk met den bascul
gedaen geweest is welke zelden juyst is- , Van naijver gesproken!
! !

1400

NINOVE.
JORIS VERHEYDEK :
EEN PAJOT VA. FORMAAT UIT HERFELINGE
IN NOORD·
AMERIKA. PASTOOR KAREL NERINCKX. (J761-1824). L
Het oude Land van Edingcn en omliggende. Drtemaaudehjks tijdschrift
van de Gewestelijke Kring voor Oudheidkunde, Geschiedenis en
Heemkunde van Zuid·Pajottenland. Jaargang IJ. nr. 3, september 1974.
blz. 141·147. Twee illustraties. Redakttesekretarts : Pater August Roeykens, l\:apucijn,enstraat 5, 1390 Ediugen. Drukkertj-Uitgeveri]
Erik
Veys, 8880 TieIt.,
Karel Nerinckx was de ouclste zoon van Sebastiaan Nerinckx uit ::lintKwintens-Letmik en PetronelIa Langhendries uit Oetingen. Te Herfelingen, waar zijn vader zich als geneesheer vestigde, werd Karel in
1761 geboren. Het jaar daarop verhuisde de geneesheer naar Ninove.
Pastoor Karel Nerinckx, pas aangesteld te Meerbeek bij Leuven, hoefde onder te duiken voor de sansculotten. Zo verbleef hij onder meer te
inove. In 1804 week hij uit naar Noord-Amerika.

141)

MERK
ALBERT D'HOn:.ER
EEffiVFEEST VAN HET KLOOSTER TE MERE.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. Driemaandelijks
tijdschrift. Jaargang XIV. nr. 4. oktober 1974, blz. 29-34
Praktisch het ganse nummer is gewijd aan een historisch overzicht van
het klooster der zusters Jozefienen te Mere. Het werd gesticht in 1874
en het is in zijn honderdjarig bestaan uitgegroeid tot een der meest
levenskrachtige
kloostergemeenschappen
van Vlaanderen, waar thans
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107 zieken en bejaarden worden verzorgd en op het gebied van onderwijs quasi het summum heeft bereikt: 440 leerlingen van bewaar- en
lager onderwijs, (18 klassen), 488 leerlingen van het technisch onder",wijs (25 klassen) en 181 leerlingen van de humaniora-afdeling (g.'. klassen).
LLDD
142)

MERE.
JULIEN DE VUYST
MERENAREN ZINGEN.
Mededelingen van de Heemkundige Kring' van Mere. Driemaandelijks
tijdschrift. Jaargang XIV, nr. 4, oktober 1974, blz. 34.
Een soldatenliedje uit de tijd van het loten. Zegspersoon : Mevrouw
De Troyer-De Troyel". Het doet sterk terugdenken aan liedjes uit de
beloken tijd.

143)

PAMELE.
HISTORISCHE HUISGEVELS TE OUDENAARDE.
Tekst van Patr-iek Devos. Foto's van Paul Maeyaert. 154 lillz. 139 illustraties. Oudenaarde 1974. Uitgave van VVVM Oudenaarde. Met· afzonderlijk stadsplan. Drukkertj : G. 'feirsschaut,
Kruishoutem. Prijs:
250 frank.
De hoogbouw en het hyper-moderne plannen van het woon patroon
heeft in de loop van de laatste jaren in onze steden en grote agglomeraties echte ravages aangericht. Voeg daarbij de niets ontziende aan-.
slag op het natuurlijk leefmilieu van de mens in onze steden en op het
platteland. Ontelbare gebouwen met architekturale waarde, die ganse bladzijden geschiedenis in hun muren bewaarden, zijn onder de slopershamer voorgoed verloren gegaan. Geen enkel stad is gevrijwaard
voor vernieling. Ook de tad Oudenaarde niet, die sedert jaren zich loswringt uit het keurslijf van de beslotenheid. Wie met de gesel van de
twintigste eeuw begaan is, zal dit pas ver.schenen prachtboek met heel
veel vreugde begroeten. Het is juist de bedoeling van deze uitgave elkeen erop te wijzen wat voor schatten van architektuur Oudenaarde
in zijn gevels draagt. En die gevels moeten bewaard en beschermd
worden. Patriek Devos schreef een wetenschappelijke en inslaande
tekst met als ·titels: Een poging tot een benadering van he probleem
algemeen karakter,
het architekturaal
patrimonium,
een poging
tot formulering van de kwestie, het architekturaal
erfgoed te Oudenaarde en sombere perspektieven. 135 volbladzijde foto's ilJustreren
de editie, elke foto staat nader omschreven
met adres en
architekturale kenmerken. Het Land van Aalst kunnen we erin terugvinden
met drie gebouwen van hoogste waarde en drie als waardevol, namelijk in Pamele over de Schelde dat vroeger Land van Aalst was.
Deze aan de lezer aangeboden schoonheid is en blijft een alarmkreet
voor behoud. Mocht deze uitzonderlijke uitgave navolging vinden in
onze andere Vlaamse steden waar nog zoveel te redden en te beschermen overblijft.
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