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Het Dominikanervicariaat
"HET RASPAILLEBOS"

en de Kapel van

O.L. VROUW VAN VREUGDE
te
ATEMBEKE-MOERBEKE
(Geraardsbergen)
1653 - 1796 - 1978
door
G. VAN BOCKSTAELE
geïllustreerd met foto's en tekeningen van
Dirck Surdiacourt

VOORWOORD
Wie als toerist van Galmaarden via de Bosberg naar Atembeke-Moerbeke
gaat zal nooit durven vermoeden dat de kleine kapel en het meer dan
bouwvallig landbouwbedrijf aan de rand van het Raspaillebos of aan äe
voet van de Bosberg, restanten zijn van het Dominikanerklooster, dat
weliswaar een vicariaat gebleven is afhankelijk van het klooster te Brussel,
maar dat door zijn stichters oorspronkelijk voorzien was als een autonome stichting, waar later het noviciaat zou ondergebracht worden. Maar
telkens werden die pogingen tot zelfstandigheid door diverse belangengroepen gekelderd. Eenzelfde lot onderging ook het initiatief om in Atembeke een klooster voor vrouwen op te richten.
Moest de loop van de geschiedenis zich ontwikkeld hebben zoals de
stichters het hadden gepland, dan zou Atembeke en zijn onmiddellijke
omgeving een totaal andere evolutie gekend hebben.
Maar laten we het houden bij de realia en pogen een idee te vormen hoe
die kleine Dominikaanse gemeenschap van vier personen leefde en
werkte en hoe zij de O.L.Vrouwverering er hebben bevorderd, met andere
woorden hoe zijn hun stempel hebben gedrukt op de vroomheid van die
lokale bevolking. Maar tevens hoe die bedelorde, die toch een totaal
andere spiritualiteit bezat dan bijvoorbeeld het zeer nabijgelegen St.
Adriaansklooster der Benediktijnen of het Cistercienserinnenklooster te
Grimminqe, .een plaats heeft verworven in de Z.O. hoek van het Oude
Graafschap Aalst.
Vraagt men aan de bevolking van Atembeke en Moerbeke hoe die
O.L.vrouwverering
en stichting van het klooster ontstaan is dan zullen
velen spontaan één of andere variante vertellen van een koetsier, die vlug
het bos wilde doortrekken uit vrees voor de rovers en vergeten was het
beeld te aanroepen. Duidelijk is - hoe waardevol die legende ook is dat
met die studie zal gepoogd worden onderscheid te maken tussen legende
en echt historisch gebeuren .
. Hierbij echter werd ik beperkt door het verlies van vele dokumenten, maar
ook wegens het feit dat de historische wereld nu nog steeds moet wachten
op een degelijke studie van het dominikanerklooster te Brussel. Misschien
kan hier verandering in komen wanneer pater AM. Bogaerts, o.p., zal
klaar komen met zijn monumentale studie over de Dominikaanse archieven van de Nederduitse provincie, waarvan nu al 17 delen gepubliceerd
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zijn. Spijtig genoeg heb ik ook nog geen inzage kunnen krijgen in de akten
van de magisters-generaals van na 1686, die echter weldra zullen gedrukt worden.
Tenslotte wil ik allen danken die op één of andere wijze hebben bijgedragen voor het tot standkomen van deze studie. Op de eerste plaats de
paters prioren van het klooster te Gent en te Leuven, voor hun gastvrijheid
en bereidwilligheid bij het raadplegen van hun archieven en biblioteken.
Vervolgens pater A.M. Bogaerts voor zijn veelvuldige tips en raadgevingen
evenals pater De Puy en D'Haese, respectievelijk archivaris en bibliotekaris van het klooster te Gent. Graag wil ik ook Dirck Surdiacourt danken
voor de preciesheid met de welke hij de foto's en de schetsen voor dit
werk heeft gemaakt.
Moge deze beperkte studie van een kleine Dominikaanse gemeenschap
op zijn beurt een bijdrage zijn tot een ware en diepere kennis van wat eertijds een gehucht een dorp is geweest, een bijdrage om aan te tonen dat
die luttele overblijfselen niet alleen zo maar oude stenen zijn maar vooral
een simbool van een bezielde vitaliteit en van een rijk verleden dat steeds
in ons blijft leven.

Zottegem, augustus 1978.

Lijst van de meest voorkomende afkortingen:
AAM. :
ARAB.
LED. :
RAG.:
RAR.:
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Archief van het aartsbisdom Mechelen.
: Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Archief van de Dominikanen te Leuven.
Rijksarchief te Gent.
Rijksarchief te Ronse.
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I. ONTSTAANSGESCHIEDENIS

TOT 1694

1. Benaming
Sacellum B. Mariae in sylva de Moerbeecke (1664)
Onse Lieve Vrouwe van Liesse ... in Raspallienbosch (1669)
... QUo situs est locus vulgo Raspalliebosch (1670)
Locus Raspaliensis (1670)
Onze Lieve Vrouw van Blijdschap in den bosch van Moerbeke (1672)
sacello beate virgine cause nostre letitie sito in sylva vulgo
Raspallienbosch (1675) (Grimminge)
sacelli in silva de Raspalia (M 91)
sacello BV de laetitia in sylva de Moerbeeck (M 91)
patres dominicani in sylva vulgo dicitur Raspalias (idem)
nostre dame de liesse (1671)
in silva Raspaliensi (1695)
monasterium vel dom us relogiosa (1695)
la chapelle d'Atenbecke (1687)
le bois de Raspaille (1700)
vicariaet der predikheeren in den Raspaellenbosch (1725)
vicariaet der predikheeren in den Raspaillenbosch (1735)
dans le bois dit Raspaillebosch (1725)
eerwaerde paeters predickheeren vanden Raspaelenbosch (binnen
Moe[b~ke) (1761)
capelle in Raspalienbosch (18e eeuw)
le vicariat du bois de Raspalie (1796)
kapel te Attenbeke (1860)
Het Raspaillebos strekte zich uit over de gemeenten Moerbeke, Onkerzele, Grimminge en Galmaarden. De eigenaars in de 1r eeuw waren
onder andere de heer van Boelare (Boelare bos), van Moerbeke en van
de kloosters van St. Adriaan te Geraardsbergen van Beaupré te Grimminge, de St. Cornelius abdij van Ninove en het hospitaal van Geraardsbergen.
Volgens de etymologen zijn er volgende equivalenten:
rappaige, raspaelge, raspeel (boef, vagebond).
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Franck beweert dat de vormen met sp (waaruit pp.) in aansluiting met
rasper (zie rasp) ontstaan zijn. J. Vercoullie zegt dat rapalje afkomstig is
van het Franse rapaille --7 raspaille, terwijl J. de Vries raspaelge --7 raspaille en rascaille de oorsprong gaat zoeken bij het gallo-romaans rasca
(rasicare) "schaven, krabben". Raspaille zou dan volgens de Vries gevormd zijn uit raspón "uitplukken, raspen". Killiaen voegt er dan nog
aan toe dat raspaille betekent: deugniet, boef, guit, schelm, schurk.

Algemeen zicht op de resterende gebouwen: links het tot kapel omgevormd portaal ; rechts:

het tot boerderij omgevormd klooster. Het woon-

huis links van de weg behoorde niet tot de kloostergebouwen en was
vroeger de herberg "De Jacht".

Nu feit is dat het bos door velen werd gemeden omwille van het verblijf
van misdadigers, verarmde boeren en anderen. Het bos evenals de inwoners uit de omgeving werden dikwijls gemeden, zo bvb. noemde
Froissart (14e eeuw) de inwoners " ...Ies Pourcelets de la Raspaille".
Ook de 17e eeuwse bronnen drukten zich niet lovend uit over de omgeving: " ... Raspaille ... qu'au paravant iI y avait beaucoup d'ignorans et
un peuple fort rude et que mesme la place ... estait recueil des voleurs ...
aussi un lieu desert comme il aspère par son etimologie de raspail. .."
(Leuven, Archief der Dominikanen, n° 1292, schepen akte van Moerbeke
in slecht Frans). Ook Jan de Lichte zou in dit bos geleefd hebben.
12
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Anderzijds werd dit bos met zijn bronnen door Heinsius (Daniel Heyns) bij
zijn tweede bezoek aan zijn geboortestreek bezongen " ... ja dit qroenis
zachter dan uitgelezen dons: de smart vlucht ver van mij wanneer ik me
neervlij op het zachte tapijt. O! Hoe jammer dat ik hier mijn laatste dagen
niet rustig kan beleven, onbekend voor een onbeduidend volk, samen met
de lieve muzen" (1).

2. Het archief
a) Algemeen
Het vicariaat te Atembeke (Moerbeke) was geen zelfstandig Dominikanerklooster. Sinds haar stichting tot aan de Franse Revolutie bleef het afhankelijk van het klooster te Brussel.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de voornaamste dokumenten
moeten gevonden worden in het fonds van het moederklooster te Brussel.
Dank zij de grote inspanningen van pater A.M. Bogaerts en lic. E. Cresens, die de inventarisatie maken van het Dominikanerarchief, is het nu
mogelijk inzicht te krijgen in het archief van Atembeke (2).
In het Ancien Régime had het Benedictenessenklooster van Vorst het
patronaatsrecht over de kerk van Moerbeke, waarvan Atembeke een gehucht was, 'zodat, althans voor de stichtingsgeschiedenis, in het fonds
van dit klooster nuttige dokumenten aanwezig waren.
(1) N. VAN WIJK, Franck's etymologisch
hage, 1971, onder het trefwoord

Woordenboek der Nederlandse taal, 's Graven-

rapalje;

J. VERCOULLlE,

Beknopt etymologisch

woordenboek der Nederlandse taal, Gent, 1925, onder het trefwoord, rapalje en J. DE
VRIES, Etymologisch woordenboek, Amsterdam, 1958, eveneens onder het trefwoord
rapalje en KILLIEAN. Meer gegevens over dit bos vindt men bij: F. DE POTTER en
Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen,

J. BROECKAERT,

reeks IV, Gent, 1879, Grimminge,
DAELE,

Nos Ardennes

p. 4, 14 en volgende, maar vooral bij A. BOTER-

Flamandes,

1912. p. 287-302. De vertaling van het Latijns

gedicht van Heinsius heb ik ontleend bij M. VAN KERCKHOVEN, Noemenswaardige
mannen en vrouwen uit het rijke verleden van Geraardsbergen, Geraardsbergen,
1977, p. 110.
(2) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris van het Dominikaans

archief, deel 1,

Het provinciaal archief, in : Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in
de Nederlanden, dl. XV, Leuven 1976, p. 239-244. Het Dominikanenklooster
van
Brussel was vroeger gevestigd in de omgeving van de huidige Munt.
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Het archief waarop deze studie steunt kan men in volgende depots
vinden:
1. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF te BRUSSEL (ARAB)
Fonds van het Kerkarchief (3): n° 7729: copie van een notariële aRte
van Quarré, abdis van Vorst (1668) en een niet gedateerde brief van J.
de Vos, pastoor van Moerbeke.
N° 12.030, 12.032, 12.034 en 12.036: deel van het fonds der Dominikanen van Brussel met betrekking tot verkoop van het vicariaat tijdens de
Franse periode.
2. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK te BRUSSEL (K.B.B.)
Fonds Houwaert - De Grez (4): n° 6484, 6559 en 6574, betreffende
genealogische gegevens over de heren van Moerbeke.
3. RIJKSARCHIEF te GENT (RAG)
a) Bisdomarchief M. 8, omvatten de dekanale verslagen van de jaren
1688, 1693, 1695, 1731, 1733 en 1750, die telkens uitdrukkelijk iets vermeiden over Atembeke (5).
M. 91 : acht dokumenten handelen uitsluitend over het vicariaat in de 1r
en 1Se eeuw, zoals bvb. het stichtingsverhaal, de wonderbare genezingen
en de relatie met de parochiekerk van Moerbeke.
b) Scheldedepartement (6): n° 1347, n° 42, affiche n° 13, verkoopbrief
van het klooster in 1799 en n° 1745, onder de letter M de beschrijving van
het kloostèrn.a.v. de verkoop.
4. GRIMMINGE, pastorij: Liber memorialis ecclesiae Grimminge.
Althans deze titel staat op de kaft van het hs. In feite gaat het om het
register van de Confrerie van de heilige Rozenkrans te Atembeke opge-

(3) A. D'HOOP,

Inventaire général des Archives Ecclésiastique

du Brabant, dl. lil en dl.

IV, Brussel.
(4) H.C. VAN PARIJS, Inventaire analytique du fonds H. De Grez, Genealogicum

BeIgi-

cum, Brussel, 1971.
(5) Zie hier meer over bij:

J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis van de kerke-

lijke instellingen en hel godsdienstig leven in Het Land van Aalst tussen 1621 en 1796,
Dendermonde

1975. Het betreft hier nota's uit de dekanale verslagen van 1574-1790

van de dekenij van Geraardsbergen.
(6) C. VAN DEN HAUTE, Inventaire des archives de I'arrondissement
oriëntale et du département

14

de la Flandre

ou préfecture de I'Escaut, Tongeren, 1932.
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richt de 8e febr. 1665. Hier werden zeer zorgvuldig alle namen van de
leden van de confrerie bijgehouden tot 1796 (7).
5. LEUVEN, DOMINIKANERKLOOSTER,
Fonds van het Dominikanenklooster te Brussel, afdeling vicariaat van "Raspalienbosch" (LED).
N° 1289 tot en met n° 1314. Deze afdeling omvat 31 nummers met een
totaal van 107 documenten, copiën inbegrepen. Naast een stichtingsverhaal van de hand van Jacques de Bode, medestichter van het vicariaat,
zijn er allerlei contracten, rentebrieven en schenkingen aanwezig evenals
een lijst der mirakelen die reeds in de 17e eeuw werden opgetekend. Voor
heel wat gegevens zal men echter ook verplicht zijn het eigenlijke archief
van het klooster van Brussel te raadplegen (8).
6. MECHELEN, ARCHIEF VAN HET AARTSBISDOM (AAM) (9)
Fonds Acta episcoplia Mechliniensia, registers n° 15, p. 188, n° 21, p.
182-183,p. 193, p.281, n028,p.298,
n° 32, p. 276, n° 34, p.256,no39,
p.9 en 39 en n° 43, p. 253.
7. MOERBEKE, PASTORIJ (MOP) Ofschoon het Oude Archief reeds in
1963 werd overgebracht naar Gent en nadien naar Ronse, ontdekte ik
tijdens de klassering van het moderne archief nog enkele nuttige handschriften van de 17e en i eeuw, zoals een stichtingsverhaal uit de 1r
eeuw, een schepenbrief van 1761 en enkele copiën van de eerste jaren
van het vicariaat.
Ook het modern archief was bruikbaar voor mijn studie, zoals het stokregister opgemaakt in 1857, brieven van pastoor Gijsels van 1860 en tenslotte brieven van pastoor G. Clerebout van 1927 (10).

se

(7) Z.E. Heer pastoor Fr. GRYP was bereidwillig om inzage te verlenen in het register van
de confrerie,

waarvoor mijn dank.

(8) A.M. BOGAERTS
in bouwstoffen,

en E. CRESENS,

Inventaris van het Dominikaans

archief, deel 1,

dl. XV, p. 239-244.

(9) Deze registers blijven een onuitputtelijke
nis uit onze gewesten.

bron voor de kennis van de kerkgeschiede-

Alleen nog maar een uitgave van al de indices, die zich

meestal bij elk deel bevinden, zou de bewerking en de studie ervan enorm bevorderen.
(10) De vraag dient gesteld of de dokumenten

van vóór 1800 niet allemaal dienen over-

gebracht te worden naar. het Rijksarchief te Ronse.
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8. RIJKSARCHIEF te SERGEN (RAS)
Familiefonds d'Olmen de Poederlé (11), n° 242-247, n° 284: testamenten en akkoorden van de familie de Steenhuys, destijds heren van Moerbeke, n° 287,idem, n° 288 verdeling van 1668, n° 293, militaire opdrachten (1663), n° 286, testamenten, n° 284 en 296,huwelijkscontracten f689
en 4 documenten aangaande de stichting.
9. RIJKSARCHIEF te RONSE (RAR)
a) Oude gemeentearchief van Moerbeke: n° 4, fO12, n° 11, F 234 en n°
12, fO 1. Telkens gaat het hier op notities uit de staten van goed van
Moerbeke.
b) Kerkarchief van Moerbeke:

n° 20 tot en met 30 en n° 69 tot en met 76.

c) Fonds van de St. Adriaanabdij te Geraardsbergen
meting van het Raspaillebos uit 1718.

(12) n° 1209, een

d) D.H.O. (Dopen, Huwelijken en Overlijdens) Moerbeke n° 1,2,3 en 47.

b) Bespreking

van de stichtingsverhalen

Over het ontstaan en de evolutie van de eerste jaren der O.L.Vrouwkapel
en het latere kloostergebouw zijn we goed ingelicht. Immers tot op heden
zijn nog drie stichtingsverhalen bewaard gebleven evenals enkele belangrijke akten. Vooral over de literaire bronnen wil ik vooraf een korte besprekinq.qeven.
Het eerste verhaal is een verslag van Anthonius vander Meulen, deken
van Geraardsbergen, die het de ge nov. 1687 schreef in opdracht van de
aartsbisschop Alphonsus de Berghes (13). Deze Latijnse tekst, die soms
onleesbaar is en waarbij de auteur nogal een loopje neemt met de elemantaire grammaticale vormen, omvat een viertal bladzijden. Ofschoon
de deken van Geraardsbergen nogal een onpartijdig standpunt inneemt
kan hij toch niet nalaten zijn ongenoegen te uiten over het feit dat de vesti-

(11) M.R. THIELEMANS.

Inventaire des archives de la familie d'Olmen de Poederlée,

Brussel,1959.
(12) J. VERSCHAREN, Inventaris van het Archief van de Sint-Adriaansabdij
berqen, Brussel. 1974.

te Geraards-

(13) RAG, Bisdomarchief, M. 91. Details over Van der Meulen, zie verder bij de biografische nota's van de stichters.
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ging van de paters Dominikanen een financieel verlies betekende voor de
parochiekerk van Moerbeke, en dat de griffier onder één hoedje speelde
met de paters, want, ondanks zijn herhaald aandringen heeft hij aan de
deken nog altijd geen gecollationeerde copie van het contract gestuurd,
dat gesloten was tussen de heer van Moer'beke en de abdis van Vorst.
Een tweede uitvoeriger verhaal is van de pater dominikaan Jacques de
Bode die zelf zeer nauw betrokken is geweest bij de stichting en de bouw
van het klooster (14). Ook deze, nu wel goed leesbare tekst, is in het
Latijn en omvat een zevental bladzijden. Ofschoon het geen datum bevat
kan het toch goed gesitueerd worden namelijk vóór 1718 (dood van de
Bode) en na 15 sept. 1711 (laatste vermelde gift) (15). Het is evident dat
dit verslag gezien wordt vanuit het standpunt der Dominikanen. Telkens
wordt gewezen op de enorme inspanningen die de paters en vooral hijzelf
zich hebben. getroost om er een degelijk bedevaartsoord van te maken.
Als men de tekst over de eerste jaren vergelijkt met die van het vorige
verhaal dan heeft men soms de indruk dat het om twee verschillende
feiten gaat. Hij gaat zover in zijn eenzijdigheid dat hij de persoon om wie
het allemaal begonnen is namelijk Adrianus de Schrevele, gewoon verzwijgt, dat hij geen allusie maakt op de moeilijkheden, die gerezen waren
bij de parochiegeestelijkheid, bij de baljuw en de schepenen van Moerbeke, allemaal officiële personen die nochtans de stichting op hun beurt
hebben mogelijk gemaakt. Anderzijds moet er aan toegevoegd worden
dat heel wat vermelde feiten kunnen bewezen worden door nu nog altijd
bewaarde documenten. Tenslotte vermeldt hij uitvoerig de financiële kant
van de stichting en de onvermijdelijke moeilijkheden die er kwamen bij
kijken.
Het derde verhaal dat amper anderhalve bladzijde omvat is noch gedateerd, noch gesigneerd en berust in het archief van de pastorij van Moerbeke (nu met Geraardsbergen gefusioneerd). De anonieme auteur schijnt
alleszins niet rechtstreeks betrokken te zijn bij de oprichting, want hij geeft
een nuchter en zakelijk verslag.

(14) LEUVEN,
(LED).

Klooster de Dominikanen,

Archief, Fonds Klooster van Brussel, n° 1289

(15) LED. n° 1303.
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Slechts één keer schrijft hij in de eerste persoon, wanneer hij zegt dat ~ij
nog geen inzage gekregen heeft van het contract dat werd gesloten
tussen de heer van Moerbeke en de abdij van Vorst (dr. eerste verhaal),
maar waarvan wel de tekst opgenomen is in de registers van het aartsbisdom te Mechelen en dat dateert van de 8e febr. 1668. Dit is meteen ook
het laatste vermelde feit.
Wie is de auteur? Moeilijk kan het de toenmalige pastoor geweest zijn,
Jacobus de Vos, want dan zou hij zeker de naam van Adrianus de Schrevele niet eerst verkeerd hebben geschreven en dan zou hij ook geen
plaats opgengelaten hebben wanneer hij twee jaartallen moest schrijven
respectievelijk voor de bouw van de kapel en de aankomst van Pater
Conradus Druwé, feiten die hij als pastoor van die tijd zeer goed moet
gekend hebben. Moet men de auteur dan gaan zoeken bij één van zijn
opvolgers uit het einde van de 1r en begin van de 18eeeuw? Mogelijk is
het ook dat dit dokument een copie is van een origineel, dat niet altijd
goed leesbaar was, zodat de kopiist gemakkelijk fouten kon maken, die hij
achteraf ontdekte en meteen ook verbeterde. Maar wie de auteur ook
moge zijn, hij schijnt zeer goed op de hoogte geweest te zijn van de
ontstaansgeschiedenis, want hiervoor geeft hij zeer veel details, zoals de
preciese plaats van het beeld en de kapel en ook de ouderdom der
personen die bij de stichting betrokken waren. Waardevol schijnt de tekst
ook te zijn vermits de vermelde feiten overeenstemmen met gegevens,
gekend via andere bronnen.
Aldus beschikken wij over drie verschillende stichtingsverhalen, die
bovendien kunnen aangevuld worden met originele akten van die tijd,
zodat het mogelijk is een goede reconstructie te geven van het vicariaat.
Vooraleer de evolutie van de eerste jaren te bespreken, zou ik eerst
dieper willen doordringen in de persoonlijkheid van allen die betrokken
waren bij die stichting. Wie zijn ze? Hoe handelen ze? Wat is hun inbreng geweest bij die stichting?

3. De stichters
1. ADRIANUS

DE SCHREVELE

Ook genoteerd als:
18

de Schrevere, de Schrevel, de Schrever.
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Verrassend is het dat over de man waarrond het uiteindelijk allemaal
begonnen is, namelijk de eenvoudige schaapherder, Adrianus de Schrevele zo weinig te vinden is in de nog overgebleven handschriften.
Slechts in twee stichtingsverhalen, dat van de deken van Geraardsberg~n
en van de anonieme auteur, wordt zijn naam vermeld. Ook staat hij uitdrukkelijk aangeduid in de korte historische schets van de Jonghe (16)
daterend van 1715 maar niet bij het verhaal van Jacques de Bode. Verwonderlijk is het ook dat de parochieregisters de sluier, die over de naam
van de Schrevel hangt niet kunnen oplichten. Welk beeld kunnen we uit
die beperkte bronnen halen?
De enige Adrianus de Schrevele die in de parochieregisters (17) voorkomt
werd te Moerbeke geboren de 11 e mei 1649 als zoon van Jacobus en Van
Lil Adriana. Deze echter kan de bewuste schaapherder niet geweest zijn
vermits deze volgens twee bronnen rond 1653 en de andere in 1654
reeds een O.L.Vrouwbeeldje aan een eik had opgehangen. Hieruit mogen
we dus voorlopig besluiten dat genoemde Adrianus de Schrevele niet te
vereenzelvigen is met de schaapherder (18).

Nu waar en wanneer hij ook moge geboren zijn, feit is dat op de tweede
Sinksendag van 1653, volgens andere bronnen in 1654, een zekere
Adrianus de Schrevele aan een eik van de rand van het Raspaillebos een
klein O.L.Vrouwbeeld zou opgehangen hebben. Dit was in de onmiddellijke nabijheid van zijn hut waar hij als een soort kluizenaar leefde. Wanneer
de verering voor dat beeld enorm toenam en de Dominikanen er een
permanent bedevaartsoord van maakten dan werd Adrianus als tertiarius,
dus als derde ordeling van de Dominikanen opgenomen. Tot aan zijn
dood zou hij er blijven, waarna hij in de maand augustus van 1695 begraven werd op dezelfde plaats waar hij steeds had gewoond (19). Ook van
zijn overlijden is geen enkel spoor terug te vinden, noch in het obituaruium
van het klooster te Brussel noch in de parochieregisters van Moerbeke of
van een andere parochie uit de omgeving.

(16) B. DE JONG HE, Belgium Dominicanum
ris ... , Brussel, 1719, p. 354 ..

sive historia provinciae Gennaniae

(17) RIJKSARCHIEF RONSE, Parochieregisters,
Moerbeke, n° 47, p. 96).
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Inferio-

Dopen, Huwelijken, Overlijdens (D.H.O.,

19

2. DRUWE AMBROSIUS
Deze Dominikaan mag als één der voornaamste bezielers beschouwd
worden van het vicariaat samen met Jacques de Bode.
Hij zorgde samen met de Bode ervoor dat het bedevaartsoord uitgroeide
tot een permanente bidplaats en tot een klooster. Wie is deze Druwé
Ambrosius ? Uitvoerig zijn de biografiën, die over hem werden geschreven (20). Het is niet mijn bedoeling om dit nog eens over te doen. Wel wil
ik mij beperken tot het weergeven van essentiële kentrekken van zijn
aktiviteiten en tot het vermelden van de eventuele aanvullingen, die door
vernieuwd bronnenonderzoek aan het licht gekomen zijn.
Als Adrianus Franciscus Druwé werd hij te Geraardsbergen geboren. Op
17 -jarige leeftijd trad hij in het klooster der Dominikanen te Gent binnen,
waar hij op 8 september 1622 het ordekleed ontving uit de handen van de
toenmalige prior Judocus Cabilliau. Toen nam hij de naam aan van Am-

(18) Deze Adriana van Lil was de dochter van een zekere N. Van Lil te Moerbeke geboren
op de 20e juli 1609, waar ze ook stierf de 23e maart 1668. Zij huwde de 30e aug. 1640
met Jacobus de Schrevele, die de 38 febr. 1691 stierf (zie voor de familie van Van Lil
(A. van Lul, Oude geslachten

uit het Land van Aalst:

Van Lul, in : Het Land van

Aalst, XIV (1962), n° 5, p. 256).
Waarschijnlijk

is het ook deze Jaak de Schrevele (verkeerdelijk

de Schrevels geno-

teerd in ce uitgave van het buitenpoortersboek) die de 31e okt. 1641 buitenpoorter
werd van Geraardsbergen (M. Comelis, de buitenpoortersboeken van Geraardsbergen, in: Het Land van Aalst, XXI (1969), nr. 4-5, p. 204).
Als we weten dat de familie de Schrevele niet voorkomt in de parochieregisters
de omliggende

gemeenten,

nus de Schrevele,

van

mogen we misschien wel voorzichtig besluiten dat Adria-

zeker een nauw familielid moet geweest zijn en misschien zelfs

een broer van de voomoemde

Jacobus (Jaak) de Schrevele.

Alleszins vinden we in de archieven van de 17" en de 18e eeuw de naam van de
Schrevele regelmatig terug. Zo bijvoorbeeld in het landboek van Moerbeke (privébezit)
opgemaakt

in 1676, waarin staat dat een zekere Jacques de Schrevere een hop-

lochtink bezat van 30 roeden en dat hij hem zelf gebruikte. Voorts bezat hij in de
onmiddellijke

omgeving een stuk tiendeland van 72 roeden en een ander stuk tiende-

lande van 2 dagwand en 77 roeden, dat hijzelf bewerkte. Dit alles is te localiseren in
de huidige Kapellestraat,
Kruisstraat.

even voorbij het kruispunt van de Coppenhollestraat

en de

Met ander woorden op een 500 meter van het klooster.

Een ander Jacques de Schrevere komt veelvuldig voor in de parochiearchieven
torij Moerbeke).

(pas-

Deze bezat onder andere een erfgoed in Atembeke (in 1711) bezet

met een donderdaagse mis.
(19) P. DE JONGHE, Belgium Dominicanum ..., Brussel, 1719, p. 354.
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brosius. De 12e september 1623 sprak hij zijn kloostergeloften uit. Na zijn
studies van wijsbegeerte kreeg hij van het provinciaal kapittel der Dominikanen de toelating om in Leuven godgeleerdheid te studeren. Eens ook
die studies beëindigd dacht hij er niet aan om naar Gent terug te keren
maar wel naar het Algemeen Noviciaat te Parijs waar men gestart was
met een strengere kloostertucht. Daar ontpopte hij zich als een echte beschermer van de armen. Ook werd hij er gewaardeerd om zijn hoogstaande predikingen.
Intussen was men ook te Brussel gestart met een noviciaat dat eveneens
een vernieuwde kloosterregel had ingevoerd (21). Na enkele keren het
aanbod om de leiding van het noviciaat te Brussel waar te nemen te
hebben afgewezen aanvaardde hij toch het voorstel in 1637. Ook hier had
hij een uitgebreide taak: niet alleen was hij er de bezieler, de leider van
het noviciaat maar tevens biechtvader, predikant in Brussel en in de naburige dorpen (22).
In 1641 werd hij door het provinciaal kapittel te Gent benoemd tot algemeen zaakgelastigde voor alles wat de Orde betrof bij het hof te Brussel.
In die hoedanigheid kon hij ook de nieuwe kloosters steunen te Revin,
Kamerrijk, Namen, Mechelen en Bornem.
(20) P. DE JONG HE, Belgium Dominicanum,

Brussel, 1719. Zie ook, B. de Jonghe, Histo-

rische beschrijvinghe der Cloosters van het Order van den H. Dominicus. geschreven
in 't jaer.1715 door ...• met inleiding van A.M. Bogaerts. o.p. in: Bouwstoffen voor de
geschiedenis

der Dominikanen

B. MOELAERT.

in de Nederlanden.

dl. 1. Leuven. 1965. p. 275-286.

Levensschets van den venerabel P. fr. Ambrosius Druwé predikheer,

Gent. Leuven 1864.

p.

65 blz.

J. ARTS, De Predikheeren te Gent, 1228-1854. Gent, 1913, p. 300-316;
I'Ancien couventdes
Beroemde

dominicainsà

J. ARTS,

Bruxelles, Gent. 1922. p. 379; V. VANBOSSUYT.

mannen in Geraardsbergen.

in : Het Land van Aalst. XXI (1961), . 105-

106; A. DE PORTEMONT. Recherches historiques sur la ville de Gramment. Gent.
1870, p. 151-157;
Koninklijke Bibliotheek Brussel. hs. n° 21.627, dl. 1, fol. 3 en M.
VAN DEN KERCKHOVEN,
leden van Geraardsbergen.

Noemenswaardige mannen en vrouwen uit het rijke verX"I" eeuw. XX· eeuw, Geraardsbergen. 1977. p. 83.

(21) Een algemene herziening van de kloosterregels had in die tijd in zeer veel orden
plaats. zo bvb. bij de Benedictijnen, waar de abdijen van St.-Denis, van Affligem en
van Geraardsbergen

zich verenigden

in een nieuwe congregatie;

abdij van Ename ; ook bij de Cisterciensers
I'abbaye

o'orvai, orvai,

zoals in Orval:

eveneens in de

N. TILLIERE, Histoire de

1967. p. 221 en volgende.

(22) Van hem werd verteld dat hil, vermoeid door de vele reizen, predikingen en biechten
dikwijls op de trappen werd gevonden
heeren te Gent. p. 302).
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van één of andere kerk!

(Arts. De predik-
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Wel mislukten stichtingen te Chimay en te Eigenbrakel. Intussen beschermde hij de Dominikanen, die Nederland, Engeland en Ierland moesten ontvluchten en zorgde telkens voor een passende verstiging in dé
Vlaamse gewesten zoals in Bornem, Mechelen en Leuven. "
Het is als lid van de kloosterraad dat Ambrosius Druwé regelmatig vermeld
wordt in de nog bewaarde akten van het Brusselse klooster en wel vanaf
de 1Qedec. 1642 tot de 5e febr. 1657 (23). In die periode ook ontving hij
via een speciale testamentaire beslissing een som geld ter bevordering
van de broederschap van de H. Rozenkrans (24). T Brussel waren er
regelmatig geschillen tussen één of andere parochiekerk en de Dominikanen ; zo ook legde de pastoor van de Kapellekerk een klacht neer
tegen de paters en speciaal tegen Ambrosius omdat hij de begrafenisrechten van die parochie had genegeerd (25). (14 feg. 1651).
Bewonderd door eigen confraters, bijstand verlenend aan de armen en
zieken en raad gevend aan de vooraanstaande politieke leiders, zo was
Ambrosius Druwé in onze gewesten gekend. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij de 13e juli 1657 voor de eerste keer door het convent
van Brussel tot prior werd verkozen (26). Dat zal hij blijven tot aan zijn
dood (27). Tijdens zij prioraat richtte hij te Brussel een huis van boetvaardigheid op, ook genoemd de kapel van H. Kruis (27bis). De bedoeling
hiervan was in de stad het zedenverval tegen te gaan, door prostituees
een tijdelijk verblijf te geven met de mogelijkheid er een ambacht aan te
leren om dan na enkele jaren een nieuw en aangepast leven te beginnen.

(23) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris van het Dominikaans

Archief, in :

Bouwstoffen ... , dl. XV, n° 860.914.916,924.977.
1030. 1170. 1419. 1545 en 1610.
(24) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS. Inventaris ... in: Bouwstoffen ...• dl. XV n° 914.
(25) A.M. BOGAERTS

en E.CRESENS.

Inventaris ...• in:

Bouwstoffen ...• dl. XV. n° 977.

(26) Zie een tweetal akten van zijn prioraat daterend van 1658 en 1659 in A.M. BOGAERTS en E. CRESENS. Inventaris ... , in: Bouwstoffen ...• dl. XV. n° 743 en 1175.
(27) Van hem zijn nu nog volgende werken bekend: Exercices spirituels pour les frères
convers ...• Brussel, 1638;
1638;

Trophaeae

majestatis.

Abrégé de la vie de S. Hyacinthe, noble Polonais. Brussel.

iIIustris Ambrosii

Spinola

generalis

s. d. ZJe meer hierover. B. MOULAERT.

len Pater fr. Ambrosius

excercitiis

suae catholicae

Levensschets van den venerabe-

Oruwe, p. 47.

(27bis) A. HENNE en A. WAUTERS. I'Histoire de la ville de Bruxelles. dl. 111. p. 5. De
Gentse kanunnik Philibert Van Cranendonck was wel de stichter en koper van het
godshuis

van het H. Kruis. gelegen op de Schipmarkt te Brussel. Pater Ambrosius

Oruwé heeft dit mogelijk gemaakt door geldelijke omhalingen van vele weldoeners.
Zie hierover meer. A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS.

Inventaris .... dl. XV. n° 1545

(6 juni 1666).
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Deze instelling, die gedurende het ganse Ancien Régime bleef functioneren, getuigde van de voor die tijd zeer vooruitstrevende sociale politiek
van de pater Druwé.
Veelvuldig verwijzen ook de 1r eeuwse aantekeningen naar zijn bijzondere verering voor O.L.Vrouw en voor de verspreidino van de Rozenkrans. Hiervoor werd een confrerie van de H. Rozenkrans opgericht te
Brussel. Het is tijdens die pogingen dat hij op de hoogte gebracht werd
van de grote volkstoeloop die plaats had voor het O.L.Vrouwbeeld te
Atembeke. Toen hij de plaats bezocht, samen met een jonge confrater J.
de Bode, eveneens afkomstig van Geraardsbergen, nam hij snel het besluit om er met medewerking van de lokale heer, een kapel op te richten.
Na nog door het Provinciaal Kapittel te Gent (1663) benoemd geweest te
zijn tot "algemeen predikant voor het klooster" te Brussel, stierf hij na een
pijnlijke ziekte (kanker zegt het doktersattest) te Brussel op 9 mei 1665.
Aldus verdween één der markantste, welsprekendste kanselredenaars
van de Dominikanen.
3. JACQUES

DE BODE (28)

Na de dood van Ambrosius Oruwé heeft deze jonge confrater de schuchtere pogingen van zijn prior voortgezet en met succes.
Geboren in Geraardsbergen, trad hij in 1655 in het klooster van Brussel
binnen. twee jaar later ontving hij de lagere wijdingen (21 december) en
werd 's anderendaags subdiaken. De 2ge maart 1659 werd hij diaken om
tenslotte de 18e september 1660 tot priester gewijd te worden (29).
(28) Vele Biografische
A. DE JONGHE,

nota's kan men lezen in volgende werken:
Belgium Dominicanum ..., p. 353; B. MOUU\ERT.

van den venerabeien

pater ... , p. 60-61 ; A. DE PORTEMONT.

Levensschets

Recherches histori-

ques ...• dl. 11, p. 157-158; P. ARTS, I'ancien couvent des dominicains de Bruxelles.
Gent, 199-209 en p. 350; V. VAN BOSSUYT.
gen

, p. 104-105 en J. VAN KERCKHOVEN,

wen

, p. 34-35.

(29) A.M. BOGAERTS,
Mechelen,

in:

De Dominikanen

Bouwstoffen

Beroemde mannen in GeraardsberNoemenswaardige

in de wijdingsregisters

voor de geschiedenis

van het aartsbisdom

der Dominikanen

den, dl. 11I,Leuven, 1965, passim p. 76, 80 en 84. Zie ook uitvoerig:
en E. CRESENS.

Inventaris ... , in:

mannen en vrou-

in de NederlanA.M. BOGAERTS

Bouwstoffen ..., dl. XV, passim.

Van Jacques, de Bode bevindt zich nu nog in het Dominikanerklooster
schilderij,

te Gent, een

die goed bewaard is. Deze schilderij moet ook een tijd opgehangen

ge-

weest zijn in het klooster van Tienen (zie afbeelding).
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Bekend om zijn kwaliteiten werd hij reeds vrij jong, de 4e nov. 1665, door
de groot-aalmoezenier
van Frankrijk tot "gewoon predikant" (30) benoemd. Het was ook in die tijd dat hij met pater Druwé getuige was van .de
vele mirakelen die in Atembeke plaats vonden. Toen eerst Ambrosius
Oruwé stierf (1665) en kort nadien ook zijn neef Conradus Druwé (1676),
nam hij de volledige onderneming op zich om uiteindelijk zijn werk .bekroond te zien met de stichting van het vicariaat.
Vooraleer dit echter mogelijk was werd J. de Bode betrokken in voor hem
minder gunstige feiten.
Zo bijvoorbeeld werd hij de 6e mei 1673, toen V. Marchant prior was te
Brussel, beschuldigd van brieven te hebben geschreven naarde magistergeneraal te Rome en te hebben ondertekend met de valse naam van
Thomas Dionisius. Deze monnik had gevraagd om naar zijn oorspronkelijk
klooster te mogen terug keren(31).
Vanaf 1682 werd zijn naam voortdurend vermeld in een schandaal dat
zou ontstaan zijn bij het biechthoren in de Zavelkerk te Brussel.
Nochtans had de 4e juli van hetzelfde jaar de magister-generaal uit Rome
aan J. de Bode medegedeeld dat hij de toelating bevestigde om in voornoemde kerk te mogen biechthoren in een biechtstoel, die werd gemaakt
dank zij aalmoezen van zijn vrienden. Ten andere reeds meer dan drie
jaar oefende hij die functie in die kerk uit, waar hij ook regelmatig predikte
zowel in het Nederlands als in het Frans (32).

J. de Bode schijnt dus een schrijven gericht te hebben naar de magistergeneraal-met de onschuldige vraag of hij er geen biecht mocht horen,
daar hij toch de nodige jurisdictie destijds had gekregen. Maar daarmee is
J. de Bode wellicht voor, op de beschuldigingen die tegenover hem
werden geuit. Het ging niet zozeer om het feit of hij er al dan niet mocht
biechthoren maar wel over de manier waarop hij het ambt van biechtvader uitoefende.
Immers de 17e oktober schreef dezelfde magister-generaal aan de Dominikaanse prior te Brussel, nl. Pius Fasseel, om nadere inlichtingen. Deze
brieven bezorgden de overheid grote treurnis, want volgens de ene werd

(30) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris ... , in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 328.

(31) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen in de wijdingsregisters van de magister-generaal,
4e deel: 1669-1684, in: Bouwstoffen ..., dl. XVI, Leuven, 1977, p. 47-48.
(32) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen
in: Bouwstoffen ... , dl. XVI, p. 249.

24

in de wijdingsregisters ..., 4e deel:

1669-1684,
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"Jacques de Bode", begin 188 eeuw. - Onbekend schilder. Hing tijdelijk
in het klooster van Tienen en nu in het Dominikanenklooster van Gent.
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duidelijk aangetoond dat J. de Bode een waar schandaal had veroorzaakt
maar volgens de andere zou hij onrechtvaardig beschuldigd worden door
mensen die hem niet konden luchten (33). De vraag die de rnaqistergeneraal dan stelde was: als de toelating tot het biechthoren werd verbroken waarom heeft J. de Bode tot nu toe de bewuste biechtstoel gebruikt en anderzijds waarom heeft de prior die onwettige daad zolang
verzwegen. Nu, hoe dan ook de biechtstoel in kwestie, waarin de schandalige conversatie zou plaats gehad hebben, moet volgens de magister
verwijderd worden (l). Bovendien wordt de prior Fasseel belast om zelfs
binnen de 24 uren die biechtstoel te verwijderen en diende hij een ernstig
onderzoek in te stellen omtrent het schandaal waar vrouwen zouden bij
betrokken geweest zijn. Dit alles moest dan binnen een maand doorgestuurd worden opdat het delict niet ongestraft zou blijven (34).
Tegelijkertijd stuurde de magister-generaal ook een brief naar de betrokken de Bode zelf, die om bescherming van Rome had gevraagd. Daarin
vermeldde hij dat de feiten eerst dienden onderzocht te worden en dat hij
in afwachting van het resultaat ervan zich moest onthouden van elke
biecht. Wij willen niet, zegt de magister-generaal, dat onschuldigen gestraft worden maar ook niet dat de misdrijven ongestraft blijven (35).
Ook werd dan in een ander schrijven van dezelfde dag aan de pater
regent in Leuven de opdracht gegeven om oprechte en alleszins discrete
informatie in te winnen nopens het schandaal (36). Nooit echter zegt men
er duidelijk bij waarover het precies gaat.
De 28e nov, meldde Rome aan de pater provinciaal te Brussel dat zij de
zaak van J. de Bode op de voet volgen, die intussen niet naliet bewijzen'
aan te halen van zijn onschuld. De 12e dec. kon Rome dan aan de prior
schrijven dat de bewuste zaak goed evolueerde en dat hij weldra een
definitief oordeel zal vellen (37).
Einde januari 1683 heeft Rome een eerste deel ontvangen van het proces
(38) en elk ogenblik kan dan een definitieve beslissing vallen. Eigenaardig

(33) A.M. BOGAERTS,o.c., p. 258.
(34) A.M. BOGAERTS, O.C., p. 258-259.
(35) A.M. BOGAERTS,

O,C.,

(36) A.M. BOGAERTS,

O.C.,

(37) A.M. BOGAERTS,

O.C.,

(38) A.M. BOGAERTS,

O.C.,
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p. 259.
p. 259-260.
p. 261-262.
p. 267.
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genoeg werd aan alle betrokken paters, zowel de provinciaal, de prior en
de paters van het convent te Brussel gevraagd de nodige stilzwijgendheid
in acht te nemen en alle originele nota's evenals de copiën ervan te laten
bewaren door pater lic. Franc Woumermans, opdat de vrede niet verder
zou verstoord worden in het klooster van Brussel (39). Uiteindelijk wordt
Rome verplicht om het ganse proces uit de handen van de prior te nemen
en alles naar Rome toe te halen (40).
Lange tijd hoorde men dan niets meer van de zaak de Bode tot in oktober
1683, wanneer de toenmalige pater provinciaal M. Harney, zowel de
vroegere prior Collins als J. de Bode aanduidde als de schuldigen van de
permanente onrust, die nog steeds bleef heersen in het klooster van
Brussel (41).
Weldra wordt de zaak de Bode aangevuld door een klacht van Antonius
Franciscus Gomara, kanselier van Brabant. Deze had de 2ge oktober
naar Rome geschreven om mede te delen dat J. de Bode tijdens het
biechthoren heimelijk aanstuurde op een officiële scheiding van zijn
vrouw. Slechts via dit schrijven krijgen we voor de eerste keer te horen
waarover het zogenaamde schandaal gaat.
Een maand later de 27e nov. bracht het generaal-kapittel, de provinciaal
van de Nederduitse Provincie op de hoogte van de gesprekken en de gedragingen van J. de Bode, die als biechtvader tijdens herhaalde bezoeken
en geheime vergaderingen aan de vrouw van de kanselier, te weten
Mevrouw eoninx zou voorgesteld hebben om van hem te scheiden om
niet nader genoemde redenen.
Rome vond die beschuldiging zo erg dat ze de kwaal met wortel en al ging
uitroeien. Daarom vroeg Rome dat de provinciaal al zijn gezag zou aanwenden om J. de Bode elk gesprek en elk bezoek of contact zowel binnen
als buiten het klooster te verbieden (42).
Zeer eigenaardig genoeg liet Rome aan de provinciaal weten dat hij alle
beslissingsmacht had over de zaak de Bode (43). Op basis van welke
criteria, met welke nieuwe argumenten heeft de magister-generaal dat
p. 268.

(39) A.M. BOGAERTS,

O.C.,

(40) A.M. BOGAERTS,

O.C., p. 269.

(41) A.M. BOGAERTS,
(42) A.M. BOGAERTS,

O.C.,

(43) A.M. BOGAERTS,

o.c., p. 279.
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O.C., p. 275.

p. 277.
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beslist? De tot hiertoe gepubliceerde bronnen laten niet toe dit te onderzoeken (44).
Wellicht mogen we vermoeden dat die zaak dan toch nog een gunstige
wending heeft gekregen want kort nadien zal J. de Bode een nieuw
akkoord weten te sluiten met de heren van Moerbeke, waardoor het
klooster van Atembeke definitief kon starten en waarvoor hij dan in oktober
1684 de eerste steen zal leggen. Of moeten we deze laatste feiten zien
als diplomatische zetten vanwege de Dominikaanse overheid om J.de
Bode op een niet onheuse manier uit Brussel weg te halen zodat de gemoederen zowel in het klooster als er buiten tot rust zouden komen?

Detail van het schilderij "Jacques

28

de Bode".
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Nu, hoe ook, hij werd de 188 april 1689 benoemd tot de eerste vikaris van
Atembeke, niet echter voor lang, want de 128 aug. van hetzelfde jaar werd
hij tot prior van Brussel verkozen, wat hij praktisch ononderbroken zal
blijven tot 1713 (45). Hij was aldus ook prior toen in 1695 de Franse
troepen, onder leiding van Villeroy, Brussel beschoten en het klooster en
de kerk der Dominikanen zwaar beschadigden. Onmiddellijk na de oorlog
vatte hij de nieuwbouw aan die voor een groot deel vóór zijn dood beeindigd was.
Omwille van zijn scherp verstand en zijn grote mensenkennis werd hij tot
provinciaal verkozen van de Nederlandse Provincie (1702-1707) (46).
Hij ontsliep in de Heer de 30e april 1718 (47).

4. PHILIPPE-GUILLAUME

DE STEENHUYS, heer van Moerbeke (48)

De familie de Steenhuys had op het einde van de 1JO eeuw het beheer
over Moerbeke. Het was bovendien op haar eigendommen, dat het latere
klooster zou komen. Aldus speelde die familie op een dubbele wijze een
rol in de ontstaansgeschiedenis van het vicariaat. Vele overeenkomsten
werden gesloten, maar niet altijd nageleefd. Het overlijden van de titularissen zullen de moeilijkheden nog vergroten. Wie zijn die heren van
Steenhuys?

(44) PaterAM.

BOGAERTS,

Dominikaan. liet mij weten dat de publicatie van de volgende

registers van de magister-generaal,
wachten aangezien

de documenten

dus vanaf 1685 nog een tijdje op zich zullen laten
eerst nog moeten bestudeerd worden.

(45) A.M. BOGAERTS. De Dominikanen in de jurisdictiebrieven van het bisdom Antwerpen (1616-1802), Leuven. 1966, in: Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, Leuven. 1966, dl. IV, p. 147 en ook A.M. BOGAERTS. De
provinciale kapittels der Dominikanen van de Nederduitse provincie. dl. 4. in: Bouwstoffen .... dl. IX, Leuven. 1971, p. 147.
(46) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS, Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 487.

(47) Op zijn grafsteen stond vermeld: "D.O.M. Hic resurectionis nuntium expectat adm.
Reverendus ac Dignissimus Patei Frater Jacobus de Bode sui conventus 6° prior.
Provincialis,

jubilarius.

hujus ecclesiae et Chori restaurator.

Obiit 30 aprilis 1718".

(48) Algemene gegevens over de heer van Moerbeke zie: M.R. THIELEMANS, Inventaire
des archives de la familie d'Olrnen de Poederlé, Brussel. 1959 en A. GAILLARD. Le
conseil de Brabant histoire, organisation.

procédure, Brussel, 1902. dl. I, p. 144-168

en dl. 111. p. 341. Dit familiefonds bezit nog zeer nuttige documenten over de familie de
Steenhuys en dus ook voor de streek van het Zuiden van Oost-Vlaanderen.
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Philippe-Guillaume of soms ook, maar zeer uitzonderlijk, Filip-Willem genoemd, was de oudste zoon van Guillaume de Steenhuys en Marguerite
de Gottignies. Deze waren in 1591 gehuwd. Guillaume stierf in 1638 en
zijn echtgenote in 1644. Beide werden in de kerk van de Dominikanen te
Brussel begraven (49).
Philippe-Guillaume de Steenhuys en Walburge Snoy hadden 7 kinderen:
Guillaume-Philippe in 1638 geboren, niet gehuwd en overleden te Brussel
de 5e okt. 1678 ; Charles Christienne (ook Christiaen genoemd),-geboren
in 1639, cavaleriekapitein en in dienst van de Spaanse koning te Orense
(Spanje), de 18e sept. 1666 overleden en er begraven; Claire Florence,
geboren in 1640 en gehuwd met Pierre de Croix ; Anne Marguerite, geboren in 1641 en gehuwd met Philippe Henri de Steenhuys, achterneef,
zij overleed de 25e febr. 1680 ; Marie Walburge, geboren in 1642 huwde
met Jean-Jacques Antoine Snoy, baron van Oppuurs en stierf de 31e juni
1691 ; Catherine-Françoise,
geboren te Gent in 1643, stierf op zevenjarige leeftijd en tenslotte Jean-Erard-Ignace de Steenhuys die later zal
huwen met Marie-Françoise van Achelen (SO).
Philippe-Guillaume
had te Leuven het licentiaat behaald van de beide
rechten, dus kerkelijk en brugerlijk recht. Na zijn studies zal hij zijn vader
vergezellen naar het Paltzgebied om er in opdracht eerst van Albrecht en
Isabella, de aartshertogen, en later van Filips 111 militaire functies uit te
oefenen.

(49) De 13e juli 1639 fundeerde zijn echtgenote een jaarlijkse mis bij de Dominikanen van
Brussel met uitdeling van het armenbrood (A.E. MONS, Familiefonds d'Olmen de
Poederlé,

n° 258).

Het jaar tevoren had de familie de toelating gekregen om begraven te worden in de
kerk der Dominikanen

te Brussel (AE. MONS, Familiefonds, d'Olmen de Poederlé, n°

259). De 13" mei aanvaardde de kloosterraad van Brussel de gekozen begraafplaats
in de predikheren kerk voor de raadsheer van Brabant en voor zijn familie (zie AM.
BOGAERTS en E. CRESENS, Inventaris .. , n° 974). Zie ook ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

te Brussel, Kerkarchief,

De broederschap
testamentaire

n° 12.030, foL LlX en n° 12.032, p. 67.

van de H. Eligius uit Brussel, kreeg eveneens een schenking bij

beslissing van Guillaume de Steenhuys, voor welk bedrag zij dan jaar-

lijks bij de Dominikanen

een mis moesten doen lezen, iets, wat tot 1796 werd toege-

past, zoals uit de registers van het Brussels klooster blijkt. (zie AM. BOGAERTS en
E. CRESENS, Inventaris ... , dl. I, in: Bouwstoffen ... , dl. XV, n° 6, p. 259, n° 13, 30
april, n° 15 passim en n° 18, p. 40.
(50) RAB., Familiefonds
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d'Olmen de Poederlé, n° 243.
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Blazoen van Philippe-Guillaume de Steenhuys,
heer van Moerbeke tot 1668.

Deze activiteiten moet men situeren in de eerste fase van de Dertigjarige
Oorlog (51) toen ook Spinola opperbevelhebber was van de Spaanse
legermacht in de Zuidelijke Nederlanden (1605-1628). Vanuit het gebied
van de Moezel en de Rijn stuurde Philippe-Guillaume einde 1620 begin
1621 steeds berichten door naar Brussel, met de melding dat hij zijn
opdrachten goed had uitgevoerd. (52).

(51) G. PAGES. La guerre de trente ans, Parijs, 1972, p 69-79.
(52) A.E. MONS, Familiefonds, d'Olmen de Poederlé, n° 280.
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Zijn het deze acties, die het bewijs zullen leveren van de trouw aan de
Spaanse koning en die het mede zullen mogelijk maken dat PhilippeGuillaume, tegen de gewoonte in, de hoge post van kanselier van Brabant
zal kunnen bekleden?
De 146 jan. 1636 huwde hij met Walburge Snoy. Hun huwelijkscontract
werd opgemaakt bij notaris de la Motte te Mechelen, waar hij ten andere
woonde (52). Dit contract zegt ons, dat zijn echtgenote de dochter was
van Philip de Snoy, heer van Oppuers, oud-burgemeester van Poederlee
en van Florence de Brumeau, dame van Poederlee. Heerle en Gierle.
Philip was heer van de heerlijkheid van Flers, waar hij de drie justitiegraden uitoefende, tevens had hij er veel renten, ciinsen, gronden en visrechten. 'Bovendien deed hij een inbreng van 400 florijnen.
Via zijn vrouw kwamen zij in het bezit van de gronden en de heerlijkheid
v-an Poederlee, waar zij eveneens de drie rechtspraken uitoefende. Na de
dood van haar vader kon het echtpaar ook genieten van het huis, de
grachten en de omliggende gronden en bos in Mechelen, samen met één
derde van de heerlijkheid van Gierle.
Via het testament van de ~2e mei 1650 leren wij dat naast de vermelde
goederen en titels, die ze sinds 1636 hebben verworven, nog bijkwamen:
de heerlijkheid van Heerle en Gierle verworven, langs Florence de Brumeau, moeder van Walburge Snoy, tienden in Herenthout, een rente van
1133 florijnen, tolrechten voor een bedrag van 460 florijnen, gronden en
ook de heerlijkheid van Moerbeke dat een allodiaal gebied (= vrij eigengebied) was: Tenslotte genoten ze nog van een rente van 500 florijnen op
de gronden van Dudzele, destijds geschonken door de heer van Chimay en
een rente van 250 Il. verworven langs zijn tante Claire de Steenhuys (54).

/

Ook al is dat nog een summiere opsomming van zijn eigendommen dan
toch blijkt reeds overduidelijk dat Philippe-Guillaume de Steenhuys als
een welvarend man mag beschouwd worden.
Ook zijn politieke loopbaan wijst in dezelfde richting. Kort na zijn militaire
aktiviteiten aan de Rijn en Moezel, werd hij de 22e mei 1623 raadgever bij
de Raad van Gelderland, de ge aug. 1627 werd hij raadgever van de
Grote Raad van Mechelen. Twintig jaar later, de 8e juli 1648 werd hij
voorzitter van de Raad van Vlaanderen, in 1650 werd hij lid van de Privé-

(53) A.E. MONS, Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 284.

(54) A.E. MONS, Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 272 en 279.
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raad, in 1654 lid van de Hoogste Admiralietisraad, die gevestigd was in
Duinkerken (55). Van dan af zullen er regelmatig moeilijkheden ontstaan
tussen Philippe-Guillaume de Steenhuys en de andere leden van' de
Privéraad omdat hij volgens deie laatsten geen recht zou hebben op die
functie in Brabant vermits hij er niet in geboren was (56). Deze laatste
hindernis wèrd juridisch omzeild door de heerlijkheid Poederlee, waar hij
heer van was, de 169 maart 1653 tot baande rij te promoveren.
Deze promotie moest hij echter met klinkende munt betalen en wel met
een som van 12.812 pond rechtstreeks aan Madrid te vereffenen, wat
geschiedde de 189 dec. 1653 (57).
Ondanks de blijvende conflicten met de vertegenwoordigers van Brabant,
oefende hij op vraag van de titelvoerende kanselier van Brabant, de heer
d'Asseliers, toch de functie uit van kanselier, maar dan met de uitdrukkelijke clausule van recht op opvolging (13 juli 1658). Drie jaar later, de 28e
nov. 1661, verving hij dan definitief kanselier d'Asseliers en werd alzo
kanselier van Brabant met een wedde van 1400 Artesische ponden. Deze
functie heeft hij dan uitgeoefend tot aan zijn dood de 1e mei 1668 (58).
Bovendien had Filips IV hem in 1663 gevraagd om ambassadeur te worden
voor de Staten-Generaal, maar deze hoge waardigheid heeft hij (wijselijk ?) niet aanvaard (59).

(55) AE

MONS,

Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 278.

(56) Alleen de aartsbisschop van Mechelen en de bisschop van Antwerpen siemden voor
hem, de overige leden van de Raad niet.
Zie hiervoor het C~arter van Cortenberg van 1312 en ook de Blijde Incomst van 1356,
die telkens bepaalden dat de leden van de Raad goede lieden moesten zijn, die in
Brabant uit een wettig huwelijk waren geboren en in het Land van Brabant woonden
en begoed waren.
(57) AE. MaNS,

Familiefonds,

(58) A GAILLARD,

d'Olmen de Poederlé, n° 281.

Le Conseil de Brabant, histoire, organisation

Brussel, 1902, p. 341 ; M.R. THIELEMANS,
chives, in : l'lntermédiaire,
recrutement

RIJCKMAN-DE

(Koninklijke

dans les Pays-Bas sous le régime espagnol

Com. voor Geschiedenis),

Brussel,

1975, passim;

DE

BElZ en DE JONGHE d' ARDOYE, Armorial et biographies des Chan-

celiers et conseillers
(59) AAB., Familiefonds,
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dl. 111,

n° 68 (1957), p. 65-75, J. Lefèvre, documents concernant le

de la haute magistrature

(1555-1700),

et procédure,

La familie d'Olmen de Poederlé et ses ar-

de Brabant, Tablettes de Brabant, p. 143-146.
d'Olmen de Poederlé, n° 243.
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Toen hij dan op vijfenzeventigjarige leeftijd overleed werd hij in het graf
van zijn vrouw bijgezet, die reeds op 47-jarige leeftijd gestorven was:
Evenals zijn ouders werden ook zij bijgezet in de kerk van de Dominikanen te Brussel (60).
Op zijn grafsteen stond volgende tekst vermeld :
D. Philippus Guilielmus De Steenhuys Eques, Baro de Poederlé Flers,
etc., fi/ius O. Guilielmi et O. Margaretae de Gottignies, Conciliorum Maritimi, et Status Consiliarius, Cancel/arius Brabantiae, in variis hujus Belgii
Provinciis diversis perfunctus muniis : Primo Consiliarus Ducatus Geldriae, et Magni Concilii Mechliniensis, postea Praeses Conci/ii Flandriae,
dein Regi a Concilio Sanctiori, et anno 1652 praedicti Goncilii Sigllifer,
eodem quoque munere functus in Goncilio Brabantiae obiit anno 1668.
Eigenaardig is het dat er in de dokumenten steeds sprake is van de
andere heerlijkheden maar zelden van de heerlijkheid Moerbeke. Slechts
vanaf de 12e mei 1650 vermeldt hij af en toe die titel. Hoe is hij in het bezit
gekomen van dit allodiaal goed?
Via zijn echtgenote Walburge Snoy of via de familie Egmont, die het lange
tijd in de 16e en de 17e eeuw heeft geleid? of door eenvoudige aankoop?
Nu, hoe die overname ook moge geschied zijn, Philippe-Guillaume wordt
in de stichting betrokken in de periode dat hij tot kanselier van Brabant
benoemd is geworden. Hij is het die het eerste akkoord in 1665 met de
abdis van Vorst zal ondertekenen, waardoor er toestemming wordt gegeven om e! ~en kapel te bouwen en waarbij hij hiervoor bereid is om een
stuk grond af te staan aan de Dominikanen, met wie hij op goede voet
leefde.
Vlot schijnt dit akkoord niet uitgevoerd geweest te zijn, want in 1669 werd
reeds een nieuw akkoord gesloten nu met zijn zoon Jean-Erard-Ignace
de Steenhuys.

(60) J. DE JONGHE,
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Belgium Dominicanum ..., p. 335.
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5. JEAN-ERARD-IGNACE

de STEENHUYS

Bij een eerste testamentaire beslissing van 12 mei 1650 (61), had Philippe-Guillaume aanvaard om aan de oudste zoon, Guillaume-Philippe de
heerlijkheid van Flers toe te wijzen en aan zijn derde zoon, Jean-ErardIgnace, het kasteel en de omwallingen van Mechelen. Bij de volgende
verdeling van 17 sept 1666 (62) kreeg de oudste echter de baronnie van
Poederlee, de heerlijkheid van Heerle, Gierle, de burcht in Mechelen, de
tienden in Herenthout en de renten met een totaal van 883 florijnen. Zijn
tweede zoon Charles-Christiaen, kreeg dan de heerlijkheid en de gronden gelegen te Moerbeke en de renten met een totaal van 600 fl. Eigenaardig genoeg gebruikt hij reeds die titel de 15e juli 1663 (63) wanneer hij
als kapitein van de infanterie en van de cavalierie toelating krijgt van de
Spaanse overheid om 40 soldaten (officieren en voetvolk) te ronselen.
Nochtans werd Philippe-Guillaume tot aan zijn dood dus tot in 1665 met
die titel vernoemd. Wat kan hiervoor de reden geweest zijn? Misbruik van
titel? Afwezigheid van reglementering?
Nu wat ook de reden weze, feit is dat genoemde Charles-Christiaen,
vanaf de Be maart 1666 vermeld werd als kapitein Don Carlos de Steenhuys en in die functie moest hij met zijn soldaten naar Oostende vertrekken, waarvoor hij een salarisverhoging vraagt om zijn soldaten te
kunnen betalen. In opdracht van de Spaanse koning zal hij als militair
sneuvelen in Orense (Gallicie, Spanje) de 18e september 1666, waar hij
ook werd begraven (64).
Zijn jongere broer Jean-Erard-Ignace werd voor de eerste keer als heer
van Moerbeke vermeld de ge febr. 1669, wanneer een nieuw contract
werd opgemaakt met de Dominikanen van Brussel omtrent het vicariaat
te Atembeke (65).

(61) RAB., Familiefonds,
(62) RAB., Familiefonds,

d'Olmen de POederlé, n° 280.
d'Olmen de Poederlé, n° 280 laatste groep.

(63) RAB., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 293.

(64) RAB., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 293.

(65) LED., n° 1291.
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Deze Jean-Erard huwde de 13e okt. 1689 met Marie-Françoise van Achelen, dochter van Pierre van Achelen en Hélène-Robertine Malez (66).
Zij hadden drie kinderen: Marie-Anne, die reeds in 1692 begraven werd
in de kerk van de Dominikanen te Brussel, Marie-Hélène-Françoise gëboren in 1693 en Marie de Steenbuys. Dit laatste kind is kort na de geboorte, evenals haar moeder overleden de 26e aug. 1698 (67).
Einde 17e, begin 18e eeuw is hij ook schepen van de stad Brussel en
verbleef regelmatig in zijn kasteel te Laken waar hij de Be maart 1714
overleed (68).
Bij de herverdeling van de goederen van de familie de Steenhuys de 26e
aug. 1673, werden nog eens de goederen in detail omschreven.
Nu werden nog slechts drie kinderen vermeld nl. Guillaume-Philippe,
Jean-Erard-Ignace
en Pierre de Croix, echtgenoot van Claire-Florence.
Wellicht zal die verdeling geschied zijn na de dood van Charles-Christiaen (69). Wanneer de oudste erfgenaam overleed dan werd het familiebezit nog eens herverdeeld de 8e juli 1680, nu tussen Jean-Erard-Ignace
en Pierre de Croix (70). Deze laatste was heer van Petit-Wasquehal en
van Marcq en Baroeul, kolonel van de Waalse cavalerie en kwam in het
bezit van de erfenis van de familie Croix in 1678. Vanaf 1682 mocht hij
zich graaf van Croix noemen. Zes jaar later (6 aug. 1688) stierf hij reeds
en liet twee kinderen na: Marie-Philippine, en Barbe-Alexandrine de
Croix (71).
Bij de verdeling van de familie de Steenhuys in 1680 kreeg hij de heerlijkheid van Flers, terwijl zijn vrouw nu Dame werd van Moerbeke. Haar
broer bleef nochtans gronden bezitten in Moerbeke tot 1702 (72). De
heerlijkheid Moerbeke kwam in 1715, 5 febr. in het bezit van JeanneFlorentine de Croix, die gehuwd was met Philippe-Charles de Harchies
(73).

(66) RAB., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 296.

(67) RAB., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 243,244

(68) RAS., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 286.

en 300.

(69) RAB., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 284.

(70) RAB., Familiefonds,

d'Olmen

(71) RAB., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 284 en Th. Leuridan, Croix el ses seig-

neurs, in:

de Poederlé, n° 299.

Mémoires de la société d'émulation de Roubaix, dl. V (1876-1878), Roubaix,

1879, p. 37 en volgende.
(72) RAS., Familiefonds,
(73) TABLETTES

d'Olmen de Poederlé, n° 299.

DE FLANDRE, Deel 8, Brugge, 1960, p. 300-306:

Seigneur de Plumoi-

son, marquis de Vlamertinghe.
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Aldus kunnen wij uit de bewaarde familiedokumenten afleiden dat de
heerlijkheid Moerbeke op iets minder dan 20 jaar tijd in handen van 5
titularissen kwam. Derhalve valt het te begrijpen dat de nieuwe titularis
niet altijd de mondelinge of schriftelijke akkoorden omtrent de stichting
van een klooster en de daarbij behorende schenkingen wilde of kon naleven.
Het is dan ook niet te verwonderen dat er zoveel kostbare tijd verloren ging
tussen de oorspronkelijke toezeggingen (1663) en de uiteindelijke start
(1689). De verschillende personen die min of meer betrokken waren bij de
inplanting zullen telkens hun invloed ten goede of ten kwade aangewend
hebben. Wellicht moet het ook daarom verklaard worden dat op zeker
ogenblik de heren van Steenhuys niet de Dominikanen aanduidden als
beheerders van de bedevaartplaats maar wel de Minderbroeders (uit
Geraardsbergen ?).

6. JACOBUS

DE VOS, pastoor van Moerbeke

Vijfenvijftig jaar zou Jacobus de Vos pastoor geweest zijn te Moerbeke en
wel van 1623 tot 1678 (74). Hij zou dus pas op het einde van zijn loopbaan geconfronteerd worden met het nieuwe bedevaartsoord.
Hij ~erd in de streek van Oudenaarde geboren (75) rond de jaren 1600 en

(74) RIJK&ARCHIEF,

GENT, Fonds van Het Bisdom, M. 91 en J. DE BROUWER, Bijdrage

tot de geschiedenis

van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in Het Land

van Aalst, tussen 1621 en 1796, dl. V, Dendermonde,

1975, p. 100.
(75) ARAB., KERKELIJK ARCHIEF, n° 7726 benoemingsbrief van Jacobus de Vos.
De biografische
in de 1

r eeuw

gegevens van pastoor de Vos zijn niet altijd duidelijk. Immers er blijkt
een zekere Jacobus de Vos onderpastoor geweest te zijn in Lede maar

ook een pastoor in Steenhuize-Wijnhuize.

Als onderpastoor van Lede werd die de Vos

benoemd in 1635 en bleef hij er in functie tot 1646. wanneer hij werd opgevolgd door
Martinus Van den Steen. Hij zou te Mechelen in 1622 of 1626 gewijd geweest zijn en
deze laatste datum stemt overeen met die van de wijdingsdatum
Moerbeke.
pastoor.

Anderzijds

was er in Steenhuize-Wijnhuize

Hij werd ook te Mechelen

baccalaureaat.

van de pastoor van

ook een Jacobus de Vos als

de 24" sept. 1622 gewijd;

was eveneens een

Deze bleef er pastoor tot 1674 en werd in 1675 opgevolgd door een

zekere Joannes-Franciscus

Kintanes.

Moeilijk kan aanvaard worden dat het telkens om één en dezelfde persoon zou gaan.
Of mogen we aannemen dat deJacobus
huize-Wijnhuize

cummuleerde

de Vos de parochies van Moerbeke en Steen-

en dat hij wegens zijn hoge ouderdom

daar slechts

vanaf zag in 1674 ? Eigenaardig is ook dat in de lijst van de pastoors de voorganger
ook dezelfde naam droeg nl. Christianus de Cuyper.
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werd de 24e sept. 1622 priester gewijd te Mechelen. De 15e sept. 1623
volgde hij pastoor Christiaen de Cuyper (Cuperus) op, die hetzelfde jaar
overleden was (76). Uit de dekanale verslagen van 1624, 1625,1640 en
1645 blijkt dat hij zijn taak als parochieherder degelijk uitoefende: steeds
kreeg hij goede referenties. Ook zijn predikingen waren goed en werden
geapprecieerd door de gelovigen, meldde de deken in 1626, 1628 en
1642 (77).
Eens werd hij door een deel van de parochianen verweten dat hij-een te
groot paardenliefhebber was (78). Nochtans is het algemeen beeld, dat
wij uit de dekanale verslagen kunnen halen zeer gunstig en komt de
pastoor de Vos als een priester naar voren, die zijn herderlijke taak degelijk volbracht.
Die bekommernis wordt treffend weergegeven in een niet gedateerde
brief aan de abdis van Vorst (79). Het is een echte noodoproep voor zijn
parochie. In dat jaar waren er dertig communicanten minder dan het vorig
jaar nl. 170 (80). Eén derde van de gelovigen ging op zon- en feestdagen
naar de mis in Atembeke. Door die afwezigheid daalden ook de inkomsten en de offeranden. Bovendien zijn de Franse legers in het dorp ingekwartierd, zodat vele inwoners alles verloren hebben. Toen ook, werd
het houtwerk van de kerk door brand (als gevolg van de oorlog) vernield.
Zo triestig was het met de kerk gesteld dat er zelfs geen olie meer beschikbaar was om de kinderen te dopen. Om dit alles roept de pastoor bij
de abdis van Vorst om hulp.

-

.

Het moet voor de pastoor een wanhopige situatie geweest zijn in een
parochie dat hij al meer dan 45 jaar bestuurde geconfronteerd te worden
met oorlog, inkwartiering, branden, diefstal en dan nog een concurrent te
krijgen met een nieuw bedevaartsoord, waarover hij geen inspraak heeft
en dat gelegen is in gehucht waar ongeveer één derde van de parochie
woonde.

(76) J. DE BROUWER,

Bijdrage tot de geschiedenis

(77) J. DE BROUWER,

Bijdrage tot de geschiedenis

1621-1796, dl. I, p. 208.

(78) J. DE BROUWER,

Bijdrage tot de geschiedenis

1621-1796, dl. I, p. 208 (1627).

(79) Alleszins na 1663 en vóór 1678. Vermoedelijk

1621-1796, dl. V, p. 100.

rond 1668, want dit schrijven is zelf een

reactie op een antwoord die hij had ontvangen van de kanselier van Brabant (Baron de
Steenhuys,

heer van Moerbeke) nopens de offeranden

in de kapel.

(80) ARAB., KA, n° 7729.
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Wellicht vandaar ook dat hij als compensatie voor het verlies duidelijk zal
stipuleren om een serieuse gage te krijgen van de Paters Dominikanen.
In 1678 overleed hij er werd in de kerk van Moerbeke begraven tussen het
hoofdkoor en het linker O.L.Vrouwaltaar. Zijn grafsteen werd er bewaard
tot 1960, toen de kerkbevloering volledig werd vernieuwd.
De 20e sept. 1678 keurde de aartsbisschop zijn testament goed. Hiervan
is nog steeds een copie te vinden in de registers van het aartsbisdom
(81 ).

7. CATHARINA

QUARRE, abdis van Vorst

Het eerste akkoord aangaande Atembeke werd gesloten tussen de abdis
van het Benedictenessenklooster van Vorst en de heer van Moerbeke de
8e febr. 1668. Deze abdij bezat sinds 1163 het patronaatsrecht over de
parochiekerk van Moerbeke (82).
Deze abdis werd tot kloosteroverste verkozen de 3e okt. 1666 (83) en pas
een jaar later, de
sept. 1667, werd die verkiezing door de overheden
bevestigd en volgde dus haar benoeming. Zij kreeg nochtans de helft van
de stemmen der zusters nl. 23. Misschien moeten we de oorzaak van
haar late benoeming niet zozeer zoeken in een mogelijke tweedracht of
oneniqheidb]
de burgerlijke overheid maar wel in de slechte financiële
situatie van de abdij. Bij een uitgave van 47.000 tI. was er slechts een
inkomste van 26.000 tI.

se

Weinig zal de abdis daar hebben kunnen aan veranderen want zij overleed reeds de 1e sept. 1668 (84). Wellicht zullen we in de precaire ekonomische situatie de reden moeten zoeken waarom er tamelijk vlug een
akkoord tot stand kwam tussen de heer van Moerbeke en de kerk.

(81) MECHELEN,

ARCHIEF VAN HET AARTSBISDOM,

(AAM.),

Acta Mechliniensia,

dl.

28, p. 298 (20 sept. 1678).
(82) In 1163 schonk de abdij van St. Winnoksbergen
maarden aan de Benediktenessenabdij

deze kerk samen met die van Gal-

van Vorst bij Brussel.

(83) ARAB., Fonds RAAD VAN STATE, n° 1221.
(84) MONASTICON
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BELGE, dl. IV, Province de Brabant, lp. 211-212.
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Immers de kerk ontving een vast bedrag van 12 florijnen dat weldra
verhoogd werd tot 24 fl. per jaar in ruil voor de gemiste offeranden, die !lu .
naar de kapel zouden gaan.

8. PAULUS VAN LAETHEM, deken van het district
De eerste aartspriester (= deken van het district Geraardsbergen), die op
zijn beurt geconfronteerd werd met het bedevaartsoord was Paulus van
Laethem.
Deze priester was een baccaleureaat in de theologie (85) en voorheen in
1620 pastoor te Idegem en in 1624 te Velzeke (Zottegem). De 4e juni
1647 werd hij benoemd tot pastoor van de St. Bartholomeuskerk te
Geraardsbergen. Vooraf moest de parochie Velzeke hem een pensioen
betalen van 100 gulden, te storten door zijn opvolger. Uit de verslagen
blijkt dat Geraardsbergen voor die tijd over bekwame pastoors of deservitors beschikte (de abt van de St. Adriaansabdij was de eigenlijke pastoor).
Vijf jaar later, de 25e maart 1652, werd Paulus van Laethem benoemd tot
aartspriester van het district Geraardsbergen in opvolging van Petrus van
der Schueren, pastoor te Meerbeke en aartspriester van 1617 tot 1652.
Alleen van zijn beginperiode zijn twee dekanale verslagen bekend nl. van
1652 en -1653. Wegens zijn ziekte - hij moet dan als jubilaris vermeld
staan want hij is meer dan vijftig jaar priester - liet hij vanaf 1671 de verslagen opmaken door Paulus Busum, pastoor te Deftinge (Lierde) en
Michaël Gijssens, pastoor te St.-Lievens-Esse (nu Herzele). Nochtans
bleef hij aartspriester tot aan zijn dood de 2e dec. 1673. Hij overleed te
Brussel (86).
De stichtingsproblematiek van Atembeke moet men dus situeren op het
einde van zijn loopbaan toen hij 60 à 75 jaar was. Van zijn hand kennen
wij echter geen enkele persoonlijk verslag ook niet in het archief van het
aartsbisdom van Mechelen. Hij zal nochtans van de aartsbisschop ernsti-

(85) J. DE BROUWER,

Bijdrage tot de geschiedenis

, dl. I, p. 55.

(86) J. DE BROUWER,

Bijdrage tot de geschiedenis

, dl. 5, p. 92.
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ge opdrachten krijgen om informatie in te winnen nopens de recente mirakuleuze genezingen in Atembeke (18/10/1663) (87). Vier maand later
moet hij een commissie aans~ellen, die genoeg gezag bezit om een uitspraak te doen nopens die mirakelen (88). Aan Paulus van Laethem liet
de aartsbisschop tenslotte de 3e aug. 1664 weten dat er in Atembeke
voortaan onder bepaalde voorwaarden mis mocht worden gelezen (89).

9. ANTONIUS VAN DER MEULEN, deken van het district
Zeer vlug werd Paulus van Laethem als aartspriester opgevolgd door
Anthonius Van Der Meulen. Deze was licentiaat in de theologie. Op 23
dec. 1673 werd hij tot pastoor van de St. Bartholomeuskerk te Geraardsbergen benoemd en 14 dagen later, de 6e jan. 1674 tot aartspriester
aangeduid, een taak die hij bleef vervullen tot 1690.
Van hem zijn twee dekanale verslagen bekend, één van 1674 en een
ander van 1688 (90). De relatie tussen de abt van de St. Adriaansabdij, de
eigenlijke pastoor van de kerk, en Van Der Meulen (deservitor) zijn niet
altijd goed te noemen: regelmatig waren er wrijvingen, discussies, zelfs
processen vanwege de abt tegen de deken en dit vooral wegens de bediening van het ambt van deservitor. De cruciale vraag was hoe groot de
macht van de abt was in de St. Bartholomeuskerk en welke rol de deken
moest toegewezen krijgen in dezelfde kerk.
De Waalse abten aanvaardden niet altijd de beslissingen van de Vlaamse
deken (91): Toen abt Hubertus Meurant stierf in feb. 1677 dan kreeg de
deken opdracht om samen met Floris de la Court, schepen van Geraardsbergen, de verkiezing van de nieuwe abt bij te wonen en het verslag van

(87) AAM., Acta Mechliniensia, n° 21, p. 182 r.
(88) AAM., Acta Mechliniensia, n° 21, f" 193 v.
(89) AAM., Acta Mechliniensia, n° 21, F 281 v.
(90) J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis .., dl. I, p. 55 en dl. V, p. 92.
RAG., Fonds van het bisdom, M. 91.
(91) RAR., Fonds van Geraardsbergen,
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Kerk, n° 132, processtukken

1673-1674,

1 pak.

41

de stemming door te sturen naar de Raad van State. Ook zal hij aanwezig
zijn bij de verkiezing en de installatie van de nieuwe abt. Lonqinus
Foucqier respectievelijk einde .1685 en aug. 1686 (92).
Uit de nagelaten dokumenten komt Anthonius Van Der Meulen ons voor
als iemand die het opneemt voor de Vlaamse monniken zodat hij ongetwijfeld moest in botsing komen met de Waalse abten. die aan de macht
bleven tot 1703. maar ook als iemand die geen ondergeschikte rol van
deservitor wilde spelen maar volwaardig hoofd wilde zijn van zijn parochie.
Dergelijke kordate houding treft men ook aan in het verslag dat hij de ge
nov. 1687 naar de aartsbisschop stuurde: iemand die opkwam voor de
bescherming van zijn ambt. van zijn district en dus ook de belangen
verdedigde van zijn parochies en van de pastoor van Moerbeke.

10. ANDREAS CREUSEN. aartsbisschop van Mechelen
De toenmalige aartsbisschop was Andreas Creusen. Hij werd te Maastricht geboren in 1591. deed zijn studies in Rome en Wenen en behaalde
er de graad van dokter in de godgeleerdheid. In 1641 werd hij aartsdiaken
van Brabant en in 1651 bisschop van Roermond. Vijf jaar later volgde hij
Jacobus Boonen op als aartsbisschop van Mechelen en de 23e juni 1657
nam hij de zetel in bezit. Algemeen werd zijn ambtsperiode gekenmerkt
door een verdieping van het geloofsleven. Hij overleed te Brussel op 8
november 1666.
Andreas Creusen werd op zijn beurt opgevolgd door Joannes Wachtendonck in april 1668 ; de 25e juni van hetzelfde jaar overleed hij echter.
Slechts 3 jaar later de 8e maart 1671 had de aanstelling plaats van de
Berghes. deze oefende het ambt uit tot 7 juni 1689 (93).

(92) A.A.M., Fonds St. Adriaansabdij
(93) J. DE BROUWER.
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van Geraardsbergen,

n° 2 "Election abbés".

Bijdrage tot de geschiedenis ...• dl. V. p. 473.
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Het was Andreas Creusen die de eerste berichten ontving over het mirakuleuze beeld te Atembeke. Aan hem richtte de deken van Geraardsbergen en de pastoor van Moerbeke hun eerste verslagen waarin zij melding
maakten van de enorme toeloop van het volk en dus mogelijk vermindering van het aantal gelovigen voor de parochiekerken.
Op een nuchtere wijze zal de aartsbisschop antwoorden dat er door de
deken een officieel onderzoek moet worden ingesteld, vervolgens dat er
een commissie moet worden opgericht en ten slotte dat er, na de inzage
van de resultaten, toelating mag gegeven worden om in Atembeke een
kapel op te richten en missen te celebreren, zij het wel onder bepaalde
voorwaarden (94).

4. Algemene historische schets

Politieke situatie
De ganse tweede helft van de 17e eeuw werd de streek rond Geraardsbergen voortdurend bedreigd door binnenrukkende legers van de Franse
koning, die een groot deel van de Zuidelijke Nederlanden wilde inpalmen.
In tegenstelling met wat we normaal mochten verwachten betekende de
vrede van ry1~nster en Osnabruck in 1648 geen rust in Vlaanderen, nogmaals moest men vaststellen dat ook die vrede eerder een uiting was van
vrome intenties en dat het geen emstige poging was om oorlogsgeweld,
bewapening en vernieling uit te schakelen en dat men een vredesverdrag
dikwijls aanwendde om zijn veroveringspolitiek door te drukken.
Voortdurend moesten in die periode de ambtenaren van Geraardsbergen
en de geestelijke overheid hun archieven en allerlei kunstvoorwerpen en
relieken naar veiliger oorden overbrengen, hetzij naar Dendermonde of
Gent hetzij naar Ath. Steeds werd de streek in die jaren overspoeld door
rondtrekkende legers van zowel vriend als vijand; telkens moesten zij
een mogelijke plundering of brandstichting afkopen of moesten zij 's
winters de inkwartiering van verschillende legers dulden. Wel was
Geraardsbergen in 1650 erin geslaagd om de stad vrij te kopen voor de

(94) A.A.M., Acta Mechliniensia,
232

n° 21 F 182 r., 193 v. en 281 v.
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wintergarnizoenen
maar vijf en zes jaar later diende men opnieuw te
vluchten voor de invallende troepen van Turenne. Slechts in 1659 kwam
de vrede van de Pyreneën. Na de dood van Filips IV (17/9/1665) eiste
Lod. XIV Vlaanderen en Brabant op (Devolutieoorlog) wat weer oorlogen
in de streek van Aalst-Geraardsbergen ten gevolge had. Vooral in 1667
werd er in de streek geplunderd door de Franse troepen wat beëindigd
werd door de vrede van Aken in 1668.

Vlaamse Schooi t?" eeuw:
Saint-Omer,

"Roof van een dorp" (40 x 75 cm).

Musée de l'Hótel Sandelin.

Tien jaar later kenden die streken terug hetzelfde scenario: augustusseptember 1677 werd vooral West-Brabant en het oostelijk gedeelte van'
Vlaanderen
zwaar geteisterd. Bij de daaropvolgende vrede werd
Geraardsbergen een grensstad. In de negenjarige oorlog kre~ de stad
samen met Lessen terug zijn deel: in 1684 kwam het Franse leger bivakkeren in het nabijgelegen Twee-Akeren en, zegt de toenmalige kroniekschrijver, "alles roovende, brandende en mishandelende het gene sy
vonden, sonder eenighen teghenstandt der Spaensche, want de Hollanders hadden bevel van geen vijandtlijkheden teghen hunnen te begaen"
(95).

(95) V. FRIS, Geschiedenis
44

van Geeraardsbergen,

p. 210.
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Hetzelfde tafereel kreeg men terug in 1689, de 15e december.
In al die oorlogen betaalde ook Moerbeke zijn tol: in 1674 en 1693
diende de pastoor al het zilverwerk van de kerk in bewaring te geven in
het veiliger Geraardsbergen (96). In 1693 moest het dorp instaan voor de
inkwartiering van Franse legers en waren haar begrotingen en rekeningen
steeds gekenmerkt door buitengewone uitgaven als gevolg van de troebele tijden. In 1696 moest het bestuur 250 gulden lenen. Gelukkig mag
het vicariaat zich achten dat zij tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697)
door de heerlijkheid werd beschermd, door naar de kapel en het klooster
twee "scauvegarden" te sturen opdat de in Atembeke en Moerbeke ingekwartierde Franse soldaten er geen schade zouden aanrichten. Voor
deze twee bewakers diende de heerlijkheid 10 solidi te betalen (96bis).

Juridische situatie
Moerbeke was een vrij eigen goed, een allodiaal goed. Dergelijke heerlijkheid had geen leenverplichtingen, dikwijls werd dit aangeduid met de
term dat ze gehouden werden van "God en de Zon". Voor zo een heerlijkheid werd ook geen denombrement of ook geen verhef gedaan. Wellicht moet ook hier de oorsprong gevonden worden in een kerkelijk
domein, dat later in handen kwam van wereldlijke heren.
Zo was in.de 16e eeuw de familie van Egmont in het bezit van die heerlijkheid. Midden de 17e eeuw trof men er de familie de Steenhuys aan om
reeds einde 17e eeuw toe te komen aan de familie de Wasquehal en de
Harchies. (zie verder de nota van de stichters). In die zelfde periode zijn
Pieter Roobaert (t1651), Anthon de Pelsenere (1652-1677) en Pieter de
Pelsenere (1678-1681 ...) meier van Moerbeke. Lambrecht de Baets was

(96) J. DE BROUWER,
(96bis)

Bijdrage tot de geschiedenis .... dl. 1. p. 37.

RAG., Fonds van de Raad van Vlaanderen,
huis in de onmiddellijke

n° 31 .195, anno 1696, 1" 5 verso. Het

omgeving van de kapel dat bewoond was door een zekere

De Lattere, werd in tegenstelling

met het klooster en de kapel zwaar beschadigd

door de logerende Franse soldaten. Voor het metswerl<, het leveren van kalk. stenen,
lood en dergelijke moest de heerlijkheid in 1696 en 1697 meer dan 60 solidi betalen.
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er baljuw in 1656, 1660 en 1670. Soms werd Arent Willems als officier van
Moerbeke vermeld in de akten van 1660 en volgende (97).

Een zeer goed overzicht van de sociaal-ekonomische structuur levert ons
het landboek van 1676 (98). Zo kunnen we uit de gedetailleerde "belopen"
opmaken hoeveel huizen of erven er waren en dat de kerkelijke instellingen 122 bunder en 34 roeden grond in eigendom hadden van de 652
bunders die Moerbeke toen omvatte. De rest was eigendom van edelen,
leden van de burgerij maar vooal van diverse lokale eigenaars.
Opvallend is ook dat er vooral drie woonkernen kunnen gesitueerd worden: één rondom de kerk, een tweede langs de Overstraat (nu Heuvelstraat) en een derde kern op de wijk Atembeke, waar ongeveer, volgens
getuigenis van de pastoor, 1/3 van de bevolking woonde wat duidelijk
overeenstemt met de kaart van het Landboek.

Kerkelijke-godsdienstige

situatie

Sinds 1164 was de kerk van Moerbeke in het bezit van de abdis van
Vorst, die het had verworven van de abdij van St. Winnoksbergen
(Bergues-Saint-Winnoc
= in het huidige Frans-Vlaanderen of Département du Nord). Deze situatie bleef zo tot aan de Franse Revolutie,
wel was het patronaatsrecht in de 17e eeuw gewijzigd met dien verstance-dat Vorst de 2/3 bezat en Cambrai 1/3. Het recht van Vorst
werd echter in die periode afgekocht door de parochie.

(97) J. VAN TWEMBEKE,

Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst, in:

reeks van het Oostvlaams

Verbond van de kringen van Geschiedenis,

VoorlichtingsGent, 184.

RAR., Fonds Oud Gemeentearchief

van Moerbeke, registers van wettelijke passerin-

gen en staten van goed 1668-1793,

dl. 1 en 2 passim.

(98) Toen in 1948 door gemeentefunctionarissen

heel wat "oud papier" werd verbrand,

wist de toenmalige onderwijzer de heer Van Den Herrewegen Remy (t) dit land boek te
redden, welke zich nu in privébezit bevindt (zie ook historiek der gebouwen).
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Sinds de verschijning van de pauselijke brief van 12 mei 1559 werd
Moerbeke uit het bisdom Kamerijk gelicht en gevoegd bij het nieuwe
aartsbisdom Mechelen.
Bij dekreet van 5 maart 1574 werd het aartsbisdom in tien dekanaten
verdeeld. Voortaan ressorteerde Moerbeke niet meer onder de dekenij
van Halle waar wel onder die van Geraardsbergen (99).
•
Uit 18e eeuwse bronnen blijkt dat de Paters Carmelieten van
Geraardsbergen, de Capucijnen van Edingen en de Dominikanen van
Gent er termijnen hadden, dit wil zeggen dat ze er bepaalde dagen
van het jaar mochten omhalingen doen op voorwaarde dat ze tijdens
die dagen ook de nodige erediensten in de parochiekerk hielpen verzorgen (zie verder).
De godsvrucht en de volksdevotie uitte zich in de streek in de grote
bedevaartsoorden:
enerzijds de St. Adriaansverering in de Benediktijnerabdij en anderzijds de O.L.Vrouwverering in Hunnegem en in de
kapel van de Oudenberg. Dit laatste oord werd nog door abt Lebrun
volledig vemieuwd in 1640. Mirakuleuze genezingen zouden er
hebben plaats gehad in 1669 (100).
In welk kader moet men nu het Dominikanerklooster van Brussel situeren?
Het klooster werd gesticht in de eerste helft van de 15e eeuw. Elke
kloosterqerneenschap van de Dominikanen stond onder leiding van
een gekozen overste, prior of vicarius genoemd; alle kloostergemeenschappen waren gegroepeerd in een provincie onder leiding van
een provinciaal. Deze provincie was ten dele autonoom ten dele afhankelijk van een centraal gezag te Rome. Wel is het zo dat ook hier
regelmatig een wijziging werd aangebracht, zodat bijvoorbeeld in de
17e eeuw het generaal kapittel ook duidelijk beinvloed werd door het
absolutisme met het gevolg dat meer en meer de generaal en niet het
gekozen generaal-kapittel de leiding van de orde had.

(99) J. VAN TWEMBEKE,

de kerkelijke organisatie in het Land van Aalst, in:

Het Land van

Aalst, XI (1959), n° 5, p. 239.
(100) RAG., Bisdomarchief,
Onze-lieve-Vrouw
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M.91, 4" dok. en J. VAN KERCKHOVEN,

op de Oudenberg te Geraardsbergen,

Het Heiligdom van

1967, p. 11.
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Afbeelding

van een Dominikaan,
(Stadsarchief,

einde 17", begin 18" eeuw.

Antwerpen,

B. 23.631).

Sinds de 2e juli 1515 werden de Dominikaanse kloosters door paus Leo X
heringedeeld en zo werd het klooster van Brussel ingelijfd bij de Nederduitse provincie (zie kaart), het omvatte 26 kloosters van mannen, vrouwen en tertiairen. Voorheen behoorde Brussel tot de Duitse Provinie.
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In de tweede helft van de 17e eeuwen vooral ook in het begin van de 18e
eeuw trachtte men de filosofische en theologische studies te verdiepen en
met het oog daarop verbood men dat de novicen in de diverse kloosters,
waar ze hun inkleding deden, hun opleiding nog zouden krijgen. Voortaan
moesten zij allen ofwel naar Gent ofwel naar Brussel gaan (101).
Na de vernielingen aangebracht tijdens de godsdienstoorlogen werd het
klooster der Dominikanen langzamerhand heropgebouwd en kon me~ in
1634 terug het noviciaat herinrichten, zodat midden 1 eeuw klooster en
kerk welvarend waren. Ook op geestelijk gebied werd een grondige hervorming doorgevoerd. Zoals in vele andere kloosters en orden trachtte
men ook hier de regel strenger toe te passen of zocht men gewoon naar
een nieuwe observantie. Rond 1667 trad er echter terug een verzwakking
op en schijnt men er de regel niet altijd strikt toe te passen, zodat er heel
wat misbruiken ontstaan. Het is dan hier dat we de figuren van Druwé en
J. de Bode moeten aanbrengen: paters die terug een algemeen reveil
gaan bewerkstelligen.

r

5. Stichtingsverhaal

1653-1694

Adrianus de Schrevele
Het begin van de grote verering voor O.L.Vrouw en de daaruit voortvloeiende stichting van het vicariaat der Dominikanen heeft men te danken
aan het eenvoudige feit dat een zekere Adrianus de Schrevele, die een
uitzonderjijke devotie had voor de Moedere Gods, een houten beeldje van
amper 1 voet groot (± 33 cm) aan een eik ophing aan de rand van het
Raspaillebos te Atembeke, een wijk van Moerbeke bij Geraardsbergen.
Volgens het verslag van de deken van Geraardsbergen zou dat geschied
zijn ongeveer in het jaar 1653 of 1654 (102). Uit de nota berustend in de
pastorij van Moerbeke, blijkt dat hij dat beeld zou opgehangen hebben op
de 2e sinksendag van het jaar 1654 en tenslotte noteert een anonieme
auteur het gebeuren rond het jaar 1650 (103). Vermits echter de tweede
bron betrouwbaar schijnt te zijn meen ik de 2e sinksendag van het jaar
1654 te mogen vooropstellen als begindatum.

(101) ARTS, I'Ancien couvent des dominicains
Hilversum, 1968, kol. 622.

à Bruxelles p. 84 en CATHOLlCA, deel 1,

(102)

RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91 "Ab annos circiter 34 .;".

(103)

RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91, op de rug van het 1e dok. : "origo sacelli circa
annum 1650 ..".
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Mirakuleus

beeld van O.L.Vrouw van Vreugde uit de kapel te Atembeke. Dit beeld bevindt

zich nu aan het linkerzijaltaar

van de kerk van Grimminge.

Dadelijk werd het beeld zeer vereerd door het volk en daarvan konden
Adrianus de Schrevele en een zekere Livinus van Arent getuigen (104).

(104)

50

Livinus van Arent was in die periode officier van de gemeente.
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Toen het aantal gelovigen maar steeds bleef toenemen werd er een
kleine houten kapel gemaakt, die eveneens aan de boom werd vastgemaakt, en werd er ook een offerblok (105) geplaatst omdat de mensen zo
maar het geld voor het beeld gooiden.
Aldus werd natuurlijk het probleem gesteld van de financies: wie zou 'er
verantwoordelijk voor zijn en wat zou men er mee aanvangen? Nadat de
officiële ambtenaar, de baljuw Petrus Merckaert, hiervan in kennis werd
gesteld, controleerde hij voortaan de inkomsten.

De aartsbisschop

laat een onderzoek instellen

Gelijktijdig met de toename van de gelovigen werden ook de eerste wonderbare genezingen bekend.
Reeds de 18e okt. 1663 gaf de aartsbisschop van Mechelen, (107) monseigneur Andreas de Berghes, opdracht aan de deken van Geraardsbergen om een commissie samen te stellen die informaties moest inwinnen
nopens de wonderbare genezingen. Deze commissie moest bestaan uit
volgende personen: vooreerst de deken zelf, die zich moest laten bijstaan door andere bekwame priesters, liefst een teoloog, dan geneesheren of chirurgen. Vervolgens moest ook een gelovig en betrouwbaar
notaris bijgevoegd worden. Deze groep had als opdracht inlichtingen in te
winnen bij de verschillende personen die genezen werden.
Enkele maànäen later de 24e febr. 1664 preciseert de aartsbisschop in
een tweede schrijven aan de deken, dat die commissie alle mogelijke
personen, die iets zouden weten over de genezen persor en, moest
ondervragen:
zowel de ouders, de broers, zusters en buren é 's geneesheren en juristen (108).

(105) Jacques

de Bode noteerde

quercum ... ".
(106) Petrus Merckaert

aangeduid

in zijn verslag LED., na 1291 " ...adhuc in capsuia ad
als "aparitor"

of "satallis

silvae Raspailliae",

Moerbeke baljuw zie RAG., Fonds Oud Gemeentearchief,
passeringen ..., dl. 1 passim.

was in

registers van wettelijke

(107) A.A.M., ACTA MECHLINIENSIA.
dl. IV, p, 902.

n° 21, fO 182 r. en J. DE BROUWER, Bijdragen ...,

(108) A.A.M., ACTA MECHLINIENSIA,

n° 21, fO 193 v.
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Via een gedetailleerd verslag zijn die resultaten ons nog bekend (109). De
eerste genezing is dit van een kindje uit het nabijgelegen Galmaarden,
een zekere Simon Cricquelon, wiens moeder regelmatig ging bidden voor
het beeld (1661). Hierdoor traden de baljuw en de schepenen van Moerbeke op als getuigen en verklaarden dat het kind van 43 (?) maanden
"gesleten was op bijde seyde ..." en nu normaal werd. Ook de pastoor
van Ophasselt bevestigde in december 1661 de wonderbare genezing
van een inwoner uit zijn parochie: nl. Apollonia Rodriguez (5 jaar) "die
door apostume (ettergezwellen) gekweld was" (110).

Bouw van de kapel (1664-1665), bediend door de Dominikanen
Toen de aartsbisschop inzage kreeg van het omstandig verslag van deze
onderzoeken moet het ons ook niet verwonderen dat hij de vraag tot het
bouwen van een kapel en het celebreren van een mis positief heeft beantwoord de 3e aug. 1664 (111). Wel waren er beperkende voorwaarden
gesteld: elke dag mocht er op een draagbaar altaar mis gelezen worden
behalve op Pasen, Sinksen, Allerheiligen en Kerstmis. De mis mocht
zowel door een seculier priester als door een regulier gelezen worden,
tenminste wanneer deze laatste de toelating kreeg van zijn oversten.
sten.
Intussen bleef de volkstoeiaap steeds maar aanhouden waardoor de
otterqavep i.nnatura en in geld ook stegen bij zoverre dat Petrus Merckaert,
die toezicht had op de inkomsten, de offeranden aan de pastoor van
Moerbeke schonk. Ook deze vond dit te veel en zei dat het niet aan hem
toekwam vermits niet alleen inwoners uit Moerbeke kwamen maar ook
uit de omliggende dorpen, zodat hij voornoemde Merckaert opdracht gaf

(109)

RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91.

(110)

FRANS DE STROOPER,

pastoor van Op hasselt van 28 maart 1627 tot 1673. Andere

wonderbare

werden genoteerd

genezingen

in 1662, 1663 en 1667 (in totaal 10).

Voorts schonk een inwoonster uit Hofstade (Aalst) bij testament een som geld om te
laten bedevaarten "tot O.L.Vrauwe ten blijscape inden Raspaelden bosch met den
hoffere .." (1667). J. DE BROUWER. Geschiedenis van Hofstade, Merchtem, 1949,
(111)

p.74.
RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91, AAM.,
Moerbeke,
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Acta Mechliniensia,

na 21, f" 281 en

Pastorij, Oud Archief.
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een deel van het bedrag over te brengen naar de deken van Geraardsbergen en het ander deel naar het stedelijk hospitaal.
Dit echter zal toch maar een tijdelijke maatregel geweest zijn want zowel
de heer van Moerbeke als de Dominikanen uit het klooster van Brussel
stuurden er op aan om zo snel mogelijk met dit geld een kapel op te
richten om aldus aan de bedevaarders een betere dienst te bewijzen.
Aangezien dat deel van het Raspaillebos eigendom was van de heer van
Moerbeke, nl. Phillipe-Guillaume
de Steenhuys, heer van Poederlé,
Heerle, Gierle en Moerbeke en tevens kanselier van Brabant, moest hij
alleszins de goedkeuring geven aan het voorstel van zijn dienaren Petrus
Merckaert en Amandus de Pauw. In afwachting dat er een kapel werd gebouwd schonk de heer van Moerbeke een draagbaar altaar met een wagen
van vijf paarden en de andere noodzakelijke elementen om er een goddelijke dienst te vieren (112).
Ook de Dominikanen van Brussel dranger er bij de heer van Moerbeke op
aan om er een kapel op te richten. Immers, sinds ongeveer 1660 moesten
zij op de hoogte geweest zijn van de O.L.Vrauwverering te Atembeke
(113), via pater Ambrasius Druwé, die afkomstig was van Geraardsbergen
en wellicht ingelicht is geworden door zijn familie. Toen reeds was pater
Druwé vergezeld van de jonge pater J. de Bode.
De Dominikanen waren niet de enige paters die geinteresseerd waren in de
bediening van die plaats ook de paters Carmelieten van Geraardsbergen
evenals andere priesters toonden belangstelling er werden hierbij gesteund door de baljuw van Moerbeke (114). Uiteindelijk zullen de Dornrni-,
kanen het alleenrecht krijgen voor de uitbouw van het bedevaartsoord.
Met goedkeuring van de aartsbisschop van Mechelen liet de heer van
Moerbeke vóór 30 maart 1665 op de grond, die nog zijn eigendom was, een
kapel optrekken die een lengte had van 12 m en een breedte van 7,5 m. Het
Mariabeeld werd nadien uit de nis gehaald en boven op het altaar geplaatst
(115).

(112) LED., n° 1281, 1° dok.
(113) LED., n° 1291, 36 dok., p. 1 r.
(114) RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91. Hel moel niet verwonderen dat de Carmelieten
van Geraardsbergen

deze bedevaartplaats

ook wilden uitbouwen aangezien

zij in

Moerbeke mochten biechthoren en regelmatig in het jaar op hun beurt mochten aalmoezen ophalen - (zie meer hierover onder de hoofding staties en termijnen).

(115) RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91.
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Eens de kapel gebouwd moest er ook definitief een bedienaar toegewezen worden. Tijdelijk had Ambrosius Druwé die taak reeds op zich genc:men (116). Na zijn dood, de ge mei 1665, werd dan zijn neef Conradus
Druwé benoemd die bijgestaan werd door pater Adriaan De Smet (177).
Wanneer de Dominikanen de kapel overnamen moesten zij instaan voor
de schuldenlast, die op dat ogenblik 1016 florijnen bedroeg (11S).

Oprichting van de Confrerie van de Rozenkrans (1665)
Kort tevoor nl. de Se febr. 1665 was men te Atembeke ook gestart met de
oprichting van de Confrerie van de H. Rozenkrans. Het initiatief ging uit
van de heer van Moerbeke die de toelating had gekregen van de pater
provinciaal Bonevanturus Marionde (119).
Op de eerste bladzijde van dit goed bewaard register werd eerst het
wapenschild van de kanselier en van zijn vrouw Walburge Snoy aangebracht, gevolgd door deze tekst :Alma licet vestrum celebret Brabantia
nomen plura parat meritis virgo Maria tuis Dum tua vertutum numerat
monurnenta suaeque militiae cemit signa praire ducem Ordo Dominici
multis ut debitor extet partibus in sylvam se tua dona ferunt feruit dei parae
constructa edes testatur et lcon. causaque letitiae fit sacra Virgo tuae.

(116) Voor de familieverwantschap

van Conradus en Ambrosius Druwé, zie B. MOULAERT,

Levensschets __., p. 1 tot en met 7.
(117) MOERBEKE,

Pastorij, Oud Archief, s.d. en 1" dokument 17" eeuw.

(118) LED, n° 1289.
(119) GRIMMINGE, Pastorij, "Liber memorialis ecclesie Grimminge".

Dit althans is de hui-

dige titel van het register, maar duidelijk gaat het hier om een aanvulling van de 1ge
eeuw, vermits de pastoors van Grimminge sinds het begin van de 19" eeuw achteraan
in het boek gestart zijn met een elementaire

kroniek van de parochie.

De verspreiding

die in de 15" eeuw tot een grote ont-

van de Rozenkransdevotie,

plooiing kwam, werd in 1569 door de paus toevertrouwd aan de paters Dominikanen
(Catholica, deel 1, kol. 625-626 en Axters, geschiedenis van de vroomheid in de
Nederlanden,

54

deel IV, Antwerpen,

1960, p. 140-158).
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Nadien volgen de namen van de leden van de confrerie ; hierbij treft men
de namen aan van de familieleden van de kanselier, de burgerlijke ove;rheden van Moerbeke, pastoors uit de omgeving en ook als laatste op de
eerste bladzijde Adrianus de .Scnrevele, verder religieusen van de St.
Adriaansabdij, van de abdij van Beaupré en vele soldaten meestal met
hun kapitein. Tussendoor schrijft de pater-sekretaris dat hij een deel van
de namen der leden moest weglaten, gezien hij ze in het oude boek niet
kon lezen. Mogen wij hieruit besluiten dat het nu nog bewaarde register
geen origineel is maar een kopie in het midden van de 1Se eeuw overgeschreven of bedoelde voornoemde pater met het oude boek, een soort
register, waar de namen voorlopig werden inqeschreven om ze achteraf
mooi in het "feestboek" te schrijven en was het handschrift onleesbaar
geworden?
Feit is dat vanaf 1744 de leden er onmiddellijk ingeschreven werden
wat natuurlijk een minder verzorgde indruk geeft. Opvallend is dat op een
zeer regelmatige wijze de abdis en de zusters van Beaupré zich lieten
inschrijven. Einde 1Se eeuw mag men hetzelfde zeggen van de monialen
van de Benediktenessenpriorij van Hunnegem te Geraardsbergen. Merkwaardig is tenslotte dat vooral de laatste jaren voor de sluiting van het
klooster het aantal leden enorm toenam, alsof velen een dreigend gevaar
zien aankomen van de revolutie en nog vlug zich ergens willen veilig
stellen. Tot en met 1796 kon de pater de leden optekenen. Eens dat de
laatste pater van het vicariaat, B. Carrijn, pastoor werd van Grimminge zal
hij terug d~ Contrerie oprichten en er de namen in noteren.
In totaal heb ik 1360 namen van gelovigen geteld, die in de periode van
1665 tot en met 1796 lid werden van de Confrerie. Als lid koos de gelovige
zelf een bepaalde dag en uur om de Rozenkrans van 15 tiendjes te
bidden. Tevens las hij de litane van O.L.Vrouw en andere gebeden tot de
Moeder Gods.

Eerste akkoord tot oprichting van een klooster (30 maart 1665)

/

Wellicht einde 1664 maar alleszins vóór 30 maart 1665 had de toenmalige
residerende pater (Ambrosius Oruwé 7) aan de heer van Moerbeke gezegd dat een niet nader genoemde persoon (een zekere heer Maes 7)
een grote som geld had geschonken om in Atembeke een kloostergebouw
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op te trekken. Toen hij aan de heer van Moerbeke de toestemrninq vroeg
om er een permanent verblijf te bouwen, antwoordde deze bevestigend.
De heer zou zelf de plaats aanduiden evenals de preciese afmetingen
van het gebouw, dat groot genoeg moest zijn voor 2 paters en één of twee
broeders, die zouden instaan voor de bediening van de kapel. Deze oyereen komst werd te Brussel in het klooster der Dominikanen ondertekend
de 30e maart 1665. Dit akkoord werd echter om niet gekende redenen niet
uitgevoerd met het gevolg dat er later conflicten zullen ontstaan tussen de
erfgenamen van de heer en de paters (120).
In een tweede contract op dezelfde dag afgesloten, werd uitdrukkelijk
bepaald dat de heer van Moerbeke of één van zijn erfgenamen aan geen
enkele andere kloosterorde dan de Dominikanen de zorg van de kapel zal
toevertrouwen. Wellicht werd door andere orden zoals de Minderbroeders
en de Carmelieten, ook stappen aangewend om deze niet te versmaden
bron van inkomsten, te bemachtigen. Voorts werd er ook in bepaald dat
de heer van Moerbeke steeds twee priesters en één of twee broeders, die
telkens moesten afkomstig zijn van het Brussels klooster. Aldus zullen
de heren van Moerbeke steeds de werking van de paters kunnen controleren. Als wereldlijke heren hebben ze duidelijk hun macht behouden over
de geestelijke stand.

Akkoord met de abdis van Vorst (1668)
Door het feit dat steeds meer gelovigen de kapel kwamen bezoeken en er
van die gelovigen velen waren van de parochie van Moerbeke voelde de
pastoor van het dorp alleszins de weerslag ervan in zijn kerk: er was een
geringere aanwezigheid van de gelovigen in de parochiekerk, er waren
minder offeranden, dus financieel verlies maar ook had hij minder vat op
de godsdienstbelevenis van zijn parochianen vermits deze zijn zondags-

(120)

Rijksarchief,

Bergen:

Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 244. Ook was de tekst

van dit contract nog te vinden in de archieven der Dominikanen te Brussel toen pater
Arts de geschiedenis

van het klooster schreef. In de huidige inventaris opgemaakt

door pater Bogaerts, staat het niet meer vermeld. Mogen we daaruit besluiten dat het
contract verdwenen
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is ?
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predikingen
hielden.

niet aanhoorden of zelfs bij hem hun paasbiecht niet meer

Anderzijds was het voor de inwoners van de wijk Atembeke, die langs
slechte wegen zeker 2 à 3 km moesten gaan om de kerk van het centrum
te bereiken, een enorme verbetering nu er mis- en biechtmogelijkfleid
was in hun eigen gehucht, ook al lag die voor sommige inwoners toch ook
nog één km ver. Wellicht speculeerden zij ook op goedkopere aflaten en
gemakkelijker absoluties bij de biecht.
Het was dan ook evident dat een akkoord tussen de paters en de abdis
van Vorst zich absoluut opdrong om de terreinen af te bakenen en een
soort vreedzame coexistentie te sluiten. Dit kwam tot stand de Be febr.
1668 door een schrijven van de toenmalige abdis Catharina Quarré (121)
die een akkoord had gesloten met Philippe-Guillaume de Steenhuys,
heer van Moerbeke. Om de kleine offeranden te compenseren die niet in
de parochiekerk zouden gestort worden was laatstgenoemde bereid op
uit de offeranden van de kapel te Atembeke, 12 gulden te schenken aan·
de "aalmoezenier ende kerckmeester" van Moerbeke. De rest van de
oblaties bleven voor de kapel. De betaling zou voor de eerste maal geschieden met Kerstmis van 1668. Dit akkoord zegt de tekst wordt eveneens gerespecteerd door de pastoor Jacobus de Vos. Bovendien wordt
uitdrukkelijk gestipuleerd dat de kerkelijke diensten van de kapel steeds
moeten geschieden buiten de diensturen van de parochiekerk zodat de
parochianen hun eigen pastoor niet zouden verlaten want dan zouden ze
het godsdienstonderricht van de pastoor niet meer aanhoren. Moesten
dan toch de parochianen naar de kapel gaan op zon- en feestdagen dan
vroeg de abdis uitdrukkelijk dat de paters de goedheid zouden hebben om
de parochianen te onderwijzen in de christelijke lering. Uit dit laatste blijkt
meteen duidelijk dat ook de abdis sceptisch stond tegenover het verplicht
mis bijwonen in de parochiekerk en mag men hieruit besluiten dat alleszins vele inwoners van Atembeke in de kapel van het Raspaillebos hun
zondagsplicht vervulden.
Wellicht is dit verdrag niet volledig uitgevoerd geworden, want het jaar
nadien werd er reeds een nieuw akkoord opgemaakt niet meer met dezelfde partijen, want Philippe-Guillaume de Steenhuys is reeds overleden

(121)
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de 1e mei 1668, kort nadien gevolgd door de abdis van Vorst, die de 1e
sept. stierf. Tenslotte stierf in dat zelfde jaar ook de pas benoemde aartsbisschop van Mechelen, Mgr .. Wachtendonck en de pater dominikaan
Conradus Druwé die de kapel bediende.

Nieuwe akkoorden met de heer van Moerbeke (1668-1669)
Kort na de dood van Philippe-Guillaume de Steenhuys kwamen de erfgenamen de 21 e okt. 1668 overeen dat, in uitvoering van het in 1665 aangegane akkoord met de Dominikanen, Jean-Erard-Ignace de Steenhuys
- intussen heer van Moerbeke geworden - een stuk grond zal alieneren en
schenken aan de paters. De oppervlakte ervan zal ongeveer één bunder
bedragen en moet aansluiten met de kapel. Dit alles werd te Brussel
mede ondertekend door Pierre de Croix, graaf van Wasquehal, schoonbroer van Jean-Erard-Ignace, door Claire Florence de Steenhuys en door
Anne-Marie de Steenhuys. Enkele maanden later de 6e febr. 1669 kwam
er echter een nieuw en uitgebreider akkoord omtrent Atembeke, nu tussen Guillaume-Philippe,
oudste zoon van de kanselier en Jean-ErardIgnace enerzijds en anderzijds Henrius Collins, prior der Dominikanen te
Brussel.
Vooraf werd gewezen op een reeds vroeger gesloten verdrag tussen de
heer van Moerbeke en de paters en dat dateerde van 1665 (zie vroeger).
Zowel dit van 1665 als het akkoord van 1668 werd aangevuld en gevoelig
gewijzigd en wel als volgt:
1/ de monniken van het Aaspaillebos
van het_convent van Brussel ;

moesten steeds afkomstig zijn

2/ elk jaar moesten zij de rekening voorleggen aan de heer van Moerbeke en zijn opvolgers, zolang als zij dat nodig achten ;
3/ jaarlijks zullen de paters aan de parochiekerk van Moerbeke 12 gulden betalen in overeenstemming met het akkoord van 8/2/1668 ;
4/ zij zijn verplicht de schulden te betalen van de kapel, volgens de
staat, die zij zullen voorleggen :
5/ niemand zal een wapen in de vensters van de kapel of op een een
andere plaats mogen aanbrengen :
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6/ geen pater zal er mogen begraven worden tenzij met toestemming
van de heer van Moerbeke ;
7/ wanneer de heer ter plaatse zal zijn dan moeten de religieusen een
kleine mis lezen voor hem en zijn familie;
8/ ook zullen zij een jaargetijde celebreren met diaken en subdiaken
voor de zielerust van de nabestaanden. Dit jaargetijde moet geschieden rond de 2" mei (dag van overlijden van Philipp-Guillaume de
Steenhuys) ;
9/ voor dezelfde
worden;

intentie zal alle maanden een kleine mis gelezen

10/ tevens zullen zij niet mogen kappen of laten kappen aan de boom
waar het beeld hing;
11/ de Paters kunnen 1/3 genieten van de offeranden van de gelovigen
en 2/3 ervan dienen voor de delging van de schulden ;
12/ wanneer iemand een stuk grond zou geven of zilver of iets dergelijks dan mogen de paters dat niet tot hun eigendom rekenen ;
13/ de heer gaf een stuk grond aan de paters van 2 dw. en 20 roeden,
dat ze mogen afsluiten om het te cultiveren voor hun eigen onderhoud;
14/ de paters kregen die grond op voorwaarde dat hij er kon beschikken
over een kamer en enkele plaatsen voor zijn knechten;
15/ de prior van Brussel diende zes paters en drie of twee broeders aan
te duiqen waaruit de heer van Moerbeke een keuze van 2 paters en
één broeder zou doen ; eventueel mag dat aantal met toestemming
van de heer vermeerderd worden ;
16/ op de feestdagen van O.L.Vrouw en op andere feestdagen mag de
prior meerdere paters zenden om te assisteren bij de biecht en
andere goddelijke diensten.
Dit contract werd te Brussel opgemaakt in aanwezigheid van twee getuigen: een zekere Philipis Bouckaert en Guillaume Thomas, bij notaris
Guillélmus Robaerts van Brussel.
Er werd dus een precies en zeer duidelijk akkoord gesloten, waarbij de
Dominikanen van Brussel toelating kregen om er te resideren en er kerkelijke diensten te verrichten en de gelovigen bij te staan, in ruil waarvoor zij
een stukje grond verwierven van meer dan 2 dagwand.
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De andere bijkomende voorwaarden zijn echter zeer omvangrijk: de
heer wil alleszins niet opdraaien voor de schulden, die zo een stichtinq
zouden meebrengen; desniettemin eiste hij dat de paters kamers moesten voorzien voor de heer en voor zijn gevolg als zij op doorreis of op jacht
waren, dat zij regelmatig missen moesten lezen voor de afgestorven leden
van de familie, dat hij het benoemingsrecht opeiste van de monniken en
de broeders, die er zouden verblijven en dat zij de lokale kerk jaarlijks met
12 denieren zullen begiftigen.
Het enige wat hij hen schonk is een stukje grond dat nog niet gecultiveerd
was en zeer weinig opbracht en waarvan later de kerk van Moerbeke de
novale tienden ging opeisen.
De prijs die de Dominikanen hebben moeten betalen voor de uitbating
van het Mariaoord is dus zwaar geweest. Maar waarom hebben de heren
van Moerbeke zo een hard akkoord willen afsluiten? Wilde de heer van
Moerbeke de parochiekerk beschermen? Stonden zij onder druk van de
abdis van Vorst? van de deken van Geraardsbergen? Waarom is de
goede verstandhouding, die altijd bestaan heeft tussen de Dominikanen
van Brussel en de familie de Steenhuys, plotseling zo slecht, zijn er
andere conflicten qeweest ?
Opvallend is alleszins dat men het aantal paters tot een strikt minimum
herleidde, twee of drie, zodanig dat het klooster nooit zal kunnen uitgroeien tot een zelfstandige entiteit.
Alleszins moet het een harde klap geweest zijn voor de Dominikanen die
de voortdurende vloed van pelgrimsen zien vermeerderen en die dan ook
steeds meer de behoefte zullen aanvoelen om geschikte lokalen te
vinden. Hun hoop was gesteld op de heer van Moerbeke, die hen nu zei
dat ze zelf moesten instaan voor alle schulden, die de constructie van
gebouwen met zich mee bracht.

(122)

LED_,no 1291_

(123)

Rijksarchief

(124)

LED_, n° 1291.
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Bergen, Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 244_
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De schepenen

van Moerbeke geven een gunstig advies (1671)

Gunstiger daartegenover is wel het advies van de burgemeester en de
schepenen van Moerbeke, die dit mededeelden in een schrijven van de
1Se mei 1671 (125). Zij waren akkoord om een stukje grond, dat weJnig
vruchtbaar is en gelegen is rondom de kapel, af te staan aan de paters.
Bovendien beseften zij welke goeddoende invloed de verering tot
O.L.Vrouw en de aanwezigheid van de Dominikanen met zich zal meebrengen voor de plaatselijke bevolking. Immers voegden zij er aan toe
vroeger was het een plaats van verdriet en ellende (door de rovers) en nu
is het er één van blijdschap, hiermee duidelijk verwijzend naar het beeld
van O.L.Vrouw van Vreugde.
Tegelijkertijd werd ook de amortisatie aangevraagd van de bouwgrond,
waarop de paters hun verblijf wilden optrekken (126).

Ook gunstig advies van de pastobrs uit de omgeving
Had tot hiertoe de pastoor van Moerbeke steeds verzet aangetekend
tegen de mogelijke inplanting van de paters en zelfs nog een noodkreet
had gericht tot de abdij van Vorst (127), dan wijzigde hij zijn houding in
1672, want de
augustus van dat jaar is de deken van Geraardsberqen
samengekomen met de pastoors van de omliggende dorpen en hebben
ze evene~n.s hun goedkeuring gehecht aan het verblijf van de paters
Predikheren. Tevens zegden zij dat het niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk was dat zij er mis lezen en biecht hoorden (128).

se

(125)

MOERBEKE,

(126)

LED., n° 1292, kopie.

Pastorij, Oud Archief, dok. van de 17" eeuw.

LED., n° 1293 en G. VAN BOCKSTAELE, l'Abbaye de St. Adrien à Grammont, in :
Monasticon Beige, dl. VII, Province de Flandre Orientale, 2" vol. p. 114 en 115 ; A. DE
PORTEMONT,

Recherches

van Geeraardsbergen,

Historiques,

dl. 1, p. 136-146;

V. FRIS, Geschiedenis

1900, p. 203-219.

(127) ARAB., Kerkelijk Archief, n° 7729.
(128)

RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91 en 2" dok. ; AAM.,
f" 267-268
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en BOUWSTOFFEN,

Acta Mechliniensia,

n° 32,

dl. VII, p. 184.
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Nu kan het wel gebeurd zijn dat de pastoor van Moerbeke zich heeft
moeten neerleggen bij de beslissing van de deken en van zijn confraters
of dat hij voorlopig akkoord was met de 12 gulden die hij als compensatie
vanaf 1668 had toegewezen gekregen en die ook regelmatig werden
betaald. Maar waarom die plotse ommekeer? Van noodkreet tot instemming? Waarom is die verzoening tot stand gekomen? Is hij werkelijk
gezwicht voor de financiële tussenkomst die weldra verdubbeld werd?
Nu feit is dat het akkoord werd ondertekend door volgende pastoors.
Paulus van Laethem, deken van Geraardsbergen (129), Jacobus de Vos,
pastoor van Moerbeke, Joannes de Strooper, pastoor van Pollare (130),
G. Bernaerts, pastoor van Neyghem (131), Henricus vanden Eynden,
pastoor van Onkerzele (132), Marcel Smeyers, pastoor van Waarbeke en
Nieuwenhove (133) en frater Luyck, pastoor van Denderwindeke (134).
Met deze algemene instemming vragen de Dominikanen aan de aartsbisschop de toelating of zij zich mochten vestigen in Atembeke, er mocht
mis lezen, biechthoren en er prediken. Dat alles werd hen kort nadien
toegestaan (135).

(129) Aartspriester

(districtdeken

van 1652 tot 1673).

(130) Joannes de Strooper was te Schendelbeke
sinds 1688, hij overleed er in 1721.
(131)

geboren in 1642 en was pastoor in Pollare

Deze o,ye~dte Mechelen tot priester gewijd de 3c juni 1662, werd nadien de 17" nov.
1671 benoemd tot pastoor van Neigem en bleef er in die functie tot 1678.

(132) Hij was afkomstig van het Luikse, was priester in Onkerzele sinds de 17" april 1671
en bleef dit tot sept. 1678 (J. DE BROUWER,

Bijdrage tot de geschiedenis ... , dl. V,

p. 113.
(133) Afkomstig van het Tiense, werd te Brussel tot priester gewijd de 20" febr. 1644 en was
pastoor in Waar1:Jeke sinds de 6" nov. 1657 en dit lol aan zijn ontslag in 1701 (J. DE
BROUWER, Bijdrage lot de geschiedenis ... , dl. V. p. 107 en 139).
(134) Rodolphus Luyck, was afkomstig uit het klooster van Vicogne (O.L.Vrouwabdij van
Cisterciensers, dep. du Nord, Raismes), tot pastoor benoemd de 6e maart 1655 en
bleef er tot de 25" april 1704 (J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis ..., dl. V.,
p.90.
(135) RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91. Dit dokument draagt geen datum maar uit de
tekst blijkt dat de toelating werd geschreven 9 jaar nadat zijn voorganger Mgr. Creusen de 1e vestiging had goedgekeurd

62

en die confirmatie had in 1664 plaats.
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De Dominikanen hebben dus nu van alle officiële instellingen of personen
het akkoord gekregen: van de heer van Moerbeke, van de abdis va~
Vorst, van de deken en van de pastoors en tenslotte van de aartsbisschop.
Zijn aldus de problemen van juridische en diplomatische aard opgelost
dan blijven de materiële nog altijd bestaan en zullen die zelfs een domper
zetten op de inspanningen van de paters, zodanig dat er getwijfeld wordt
aan de reële kansen voor een goede afloop. Wat was er dan geschied ?

Twaalf jaar inactiviteit (1672-1684)
Met het geld dat zij volgens contract mochten behouden uit de offeranden
konden zij onmogelijk de bouw starten van het klooster. Bovendien werden ze voortdurend geremd door de oorlogen, waarvan de streek zo dikwijls slachtoffer is geweest. Hadden de paters anderzijds gehoopt op de
goedheid van de heren van Moerbeke om de nodige fondsen te krijgen
dan kwamen ze hierin bedrogen uit. Buiten de schenking van de grond
kregen ze niets en mochten ze slechts maar 1/3 van de offeranden tot
zich nemen. Wel moet de kanselier in 1665 hen vage beloften gedaan
hebben op financieel vlak maar hiervan is nooit iets in huis gekomen.
Derhalve zijn ze aangewezen op fundaties en schenkingen van allerlei
aard. Wij mogen wel verwachten dat de Dominikanen al hun redenaarstalent zullen aangewend hebben om bedevaarders en gelovigen te overtuigen van de. behoefte aan klinkende munt, wat niet altijd zonder succes
verlopen is (zie verder financies).
In afwachting dat de bouw vlot kon starten en klaarkomt, dienden de
paters in een onconfortabele plaats te overnachten nl. in de primitieve
sacristie van de kapel.
In geen enkel fonds is er een tekst van de periode bewaard. Alleen zien
we dat de jaarlijkse betalingen van de Dominikanen aan de pastoor van
Moerbeke ononderbroken werden gestort. Maar hoe kan men die stilzwijgendheid, die rust verklaren?
Gedeeltelijk kan men verwijzen naar de oorlogen met de Franse troepen
die in 1677-1678 vooral woedde in het westen van Brabant en het oostelijk gedeelte van Vlaanderen, dus het Land van Aalst, wat ten andere door
de Bode wordt bevestigd in zijn stichtingsverhaal. Dit militair treffen volstaat echter niet om alles te verklaren er is meer.
252

63

o

OJ

<D
<IJ

"'I
c

'"

'"

Cl

::J

'"

>

a.

o

o

'"
U

C

>

o

ti
Cl
C

'"
'"

-0

•

>

~

o uet

~
'"
"'oo

o '~-HE!rlogenbou:h
o Slondoordb,,,,ten

"

OPrinsenhoge

o

f2.NieUWPOOf,e

Olie,

°Mecrhoul

Ovec o-c \

J

Boubou•

9

·Sinr-Omog,s
leper
Hc e eb r c c k

o

Kortrijk

.:

""\

."'-.
I

•

QV.lvoorde
.leuven

/

1

Zilloort

Maastricht

-Brussel
Tongelen

o raspaliënbosch

lessenO

\

I/

•

\

e)

VeRijse:
Doornik

~

Strofen

Zunderl

Duinkerken.
0
SI.W.8e '9"n
ork s muid'e

o

o

Antwerpen

Brugge

'"

O

•
Kolllor

Gemer,
0
ONunen
OWoensel

I

's-Grov~n~lr~kcl

[.,.. ...

°L;II",

•

-

o
•

OThil'y
Li b c r c hie s

~crgen
Nomen

•

Volenciin

•

Oowooi

Kc me erijk

0

eRevin

der Nederduitse

Oominikanen
Naar:

A.M. BOGAERTS,

de provinciale

de Nederduitse

kapittels der Dominikanen

van

Provincie, deel 2, p. 183.

Op die kaart werd Raspaliënbosch

64

1680

Provincie

vermeld i.p.v. Raspaillebos.

253

Zeker is dat de voortdurende erfeniswisseling hetzij als gevolg van overlijden der titularissen hetzij wegens nieuwe verdelingsplannen der erfgenamen van de familie de Steenhuys in 1673 en 1680, de uitvoering of de naleving van bepaalde akkoorden had afgeremd. Zo zou volgens J. de Bode
de familie de Steenhuys beloofd hebben om financieel tussen beide te
komen in de bouw van het klooster. Volgens een akkoord van 1668 van
de heer van Moerbeke (Jean-Erard-Ignace de Steenhuys) zou een pater
aan de heer bevestigd hebben dat een onbekende persoon een belangrijke som aan de paters had toevertrouwd (136).
Een niet onbelangrijke factor die bijgedragen heeft tot stilstand in de bouw
van het klooster is zeker ook de dood van personen, die nauw betrokken
waren bij één of ander aspect van het vicariaat. Zo bvb. de deken van het
district van Geraardsbergen, de heer Paulus van Laethem in 1673 en de
pastoor van Moerbeke, Jacobus de Vos in 1678. Beiden waren toch van
bij den beginne betrokken bij de stichting.
Tenslotte zal vooral de situatie in het klooster te Brussel de ontwikkeling
hebben verhinderd.
Zoals reeds aangetoond bij de biografische nota van J. de Bode ontstonden .er spanningen in het klooster niet alleen omdat de benoeming
van een confrater, nl. Colllns, door de provinciaal als ongeldig werd verklaard maar ook omdat er een schandaal groeide door de schuld van J.
de Bode, die door zijn manier van biechthoren een vrouw zou hebben
aangezet tot echtscheiding met haar man, die de kanselier van Brabant
was. Uit áe gepubliceerde dokumenten die soms zeer vaag en algemeen
zijn en dikwijls alleen maar insinuaties maken, die slechts kunnen verstaan worden door insiders, blijkt het duidelijk dat het niet alleen gaat om
afzonderlijke feiten, maar ook en vooral om verdeeldheid binnen de
kloostergemeenschap zelf waar confraters mekaar beschuldigen van onjuiste interpretatie van de moraal.
Pas wanneer Rome - de magister-generaal - een definitieve beslissing
heeft genomen (1684 ?) worden de aktiviteiten te Atembeke terug hernomen. Wie daartoe het initiatief heeft genomen is niet al te duidelijk:
ging het uit van de prior van Brussel, die Atembeke beschouwde als een
ideale uitlaatklep om de gemoederen tot rust te laten komen en zo J. de
Bode een nieuwaktieterrein
gaf, of was het Pierre de Croix, graaf van

(136)
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RAS., Familiefonds,

d'Olmen de Poederlé, n° 244.
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Wasquehal en heer van Moerbeke zelf, die de vroeger gesloten contracten
wilde naleven?
Nu feit is dat genoemde Pierre de Croix in 1684 uitdrukkelijk aan de pater
provinciaal en de magister de vraag stelde (137) of de Dominikanen nog
zinnens waren om in Atembeke een klooster op te trekken of niet. In dat
laatste geval dienden zij dadelijk de zorg van de kapel over te laten aan de
paters Minderbroeders (138).
Toen Jacques de Bode vernam dat hun jarenlange inspanning, in zeer
slechte omstandigheden gevoerd, verloren zouden gaan, toen bleek dat
de magister-generaal en de provinciaal twijfelden of zij al dan niet de
stichting te Atembeke zouden bestendigen, trad hij zelf - getuigt hij in zijn
stichtingsverhaal - de kamer binnen waar de heren vergaderden om hen
te overtuigen van het waardevolle dat de Dominikanen hadden gepresteerd. Zijn argumenten, die hij toen gebruikte waren de volgende: door
de weigering zou er veel onrecht geschieden; steeds hebben zij in de
hoop geleefd dat de kanselier voor hen een huis zou oprichten (dr. belofte
van 1665) ; bovendien heeft de heer hen verhinderd dat er een andere
voor hen een woning zou optrekken (dr. de hulp van een zekere Maes) ;
ook wees hij hen er op dat het toch niet pastte dat een andere zou
oogsten wat zij hadden gezaaid en tenslotte had hij er 7 jaar in de volkstaal gepredikt. Deze argumenten moeten zijn oversten en de graaf overtuigd hebben want kort nadien werd de toestemming gegeven om er te
blijven en er een woning op te richten. Ook beloofde de graaf hen een
schenking van 1000 florijnen, maar die zouden ze nooit ontvangen
hebben (zie-later de financies).

Eerste steenlegging

van het klooster (18 oktober 1684)

Nu, hoe ook de financiële situatie was, lang heeft J. de Bode niet meer
gewacht want de 18e okt. van 1684 heeft hij de eerste steen gelegd van
het klooster (139). Van deze bouw zelf is er weinig bekend, wel geven ons
de nog resterende delen een goed idee hoe het oorspronkelijk kloostergebouw er moet uit gezien hebben.

(137) A.M. BOGAERTS
(138)

en E. CRESENS,

Bouwstoffen.,

dl. XV, n° 1289.

Uit de tekst is niet op te maken of het de Conventuelen
Miniemen,

zouden geweest zijn of de

en of zij afkomstig waren van het klooster van Geraardsbergen

(139) LED., n° 1289 en RAG., Fonds van het Bisdom, n° 91,4"
couvent ..., p. 327 en A.M. BOGAERTS,
de Nederduitse
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of niet.

dok. J. ARTS. l'Ancien

De provinciale kapittels der Dominikanen van

provincie, dl. 3, 1657-1731,

Leuven 1.968.
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Detail van het schilderij "Jacques de Bode". stichter van het klooster
(Gent. Dominikanenklooster).
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Tijdens-die bouwwerken diende de deken van het district van Geraardsbergen, A. Van Der Meulen, nogmaals een onderzoek in te stellen naar
de mirakuleuze genezingen, die in Atembeke geschied waren door de
verering van O.L.Vrouw. De aartsbisschop preciseerde bij die opdracht
van 13 febr. 1685 dat de deken het altaar of de altaren en het beeld van
O.L.Vrouw moest bezoeken en grondig onderzoeken. Hij moest ook een
uitvoerig verslag maken over de informatie die hij ter plaatse zou kunnen
inwinnen, zodat de aartsbisschop dan ook op gepaste wijze zou kunnen
ingaan op de wensen van de paters Dominikanen (140).
Twee jaar later de 25e jan. 1686 gaf M. Ferdinand Jacobs, deken van
Halle aan de Dominikanen van Brussel toelating om in Atembeke mis te
lezen voor het publiek, behalve op de hoogdagen van het jaar, zoals
destijds ook reeds bepaald was bij het contract tussen de abdis van Vorst
en de heer van Moerbeke in 1668 (141).

Twijfel omtrent het statuut van het klooster
Enkele maanden later, de 1ge juli 1686, ontving Jacques de Bode een
antwoord van de magister-generaal, Antonius Cloche, op zijn vraag of hij
te Atembeke een vicariaat mocht oprichten. In antwoord op dit schrijven
bewonderde de magister de ijver en de inzet van de Bode maar kon
moeilijk een bevestiging geven, vermits die oprichting moest aangevraagd
worden QOÇ>r
het klooster van Brussel. Immers, schreef hij, de rechten van
het Brussels klooster moeten gerespecteerd worden, indien echter
Brussel die aanvraag doet dan ben ik bereid dit goed te keuren (142).

(140) AAM.,

Acta Mechliniensia,

tels, der Dominikanen

fen voor de geschiedenis
1970,

o.

n° 32, p. 267 en A.M. BOGAERTS,
der Dominikanen

in de Nederlanden,

Bouwstof-

deel VIII, Brussel,

184.

(141)

RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91,3"

(142)

LED., n° 1298.
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De provinciale kapit-

van de Nederduitse Provincie, dl. 3, 1735-1804, in:

dok.
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Uit latere dokumenten zal blijken dat er in Brussel alleszins oppositie was
tegenover het voorstel van Jacques de Bode, wellicht daarom ook dathi]
het rechtstreeks aanvroeg en niet via zijn klooster. Wellicht kende hij op
voorhand de reaktie van Brussel.
Desondanks deed J. de Bode een nieuwe aanvraag nu via zijn hoofdklooster aan de Provinciaal van de Orde, (Pater Franciscus Janssens
Elinga), die zich zelf kwam vergewissen van de toestand bij een bezoek
aan Atembeke de 1e september 1686 (143). Dat bezoek heeft waarschijnlijk heilzaam gewerkt want de 30e november kreeg men antwoord van de
magister-generaal
(144). Deze echter twijfelde nog of de stichting een
vicariaat moest worden, afhankelijk van Brussel of een autonoom klooster
en wel om financieel-ekonomische redenen. Zal het stabiel genoeg zijn of
zal het in voortdurende nood verkeren? In afwachting dat deze vragen
beantwoord werden deelde J. de Bode in de loop van 1687 aan zijn
provinciaal (Bernard) mede dat A. Baeyens, deken van Ronse (145), die
geautoriseerd was om de altaren in Atembeke te wijden, bereid is het
voorstel te aanvaarden als de orde akkoord is. Indien dit echter niet mag
of hij dan toch tenminse de grond mag zegenen, waar de paters later
zullen begraven worden. Zo jan dan zou de deken dit kunnen doen in de
periode van november en wellicht rond Allerheiligen als hij toch naar
Geraardsbergen moest komen (146).
Of dit werkelijk zo geschied is heb ik uit de bronnen niet kunnen achterhalen.

(143) A.M. BOGAERTS,
pen (1616-1802),

De Dominikanen

in de Juridsiktiebrieven

van het Bisdom Antwer-

in Bouwstoffen ..., dl. IV, p. 180 en A.M. BOGAERTS, de Provinciale

kapittels der Dominikanen ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. VI!, p. 185.

(144) A.M. BOGAERTS,

De provinciale kapittels, dl. 2, in:

(145) J. DE BROUWER,

Bijdrage tot de geschiedenis ... 1621-1796, dl. 1, p. 62. Deze werd

Bouwstoffen ..., dl. VII. p. 184-185

tot priester gewijd te Brussel, de 4e maart 1651 ; van 1653 tot 1675 was hij pastoor
van St.-Maria-Horebeke
Pietersparochie

; vanaf de 5e jan. 1675 tot okt. pastoor te Ronse, in de St.-

te Ronse; de 30· okt. 1675 werd hij kanunnik van de St. -Hermeskerk

te Ronse en de 5e febr. 1687 werd hij deken van St. Hermes. Tevens was hij van 1669
(146)
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tot en met 1694 aartspriester van Ronse.
RAG., Bisdomarchief, M. 91.
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Atembeke wordt een zelfstandig vicariaat, rechtstreeks afhankelijk
van de provinciaal
Intussen bleef het antwoord op de vraag welk statuut Atembeke zou
krijgen open (147). Vooral in eigen kring (van Brussel) rees er verzet en
het is slechts de 18e april 1689 dat het verlossend antwoord kwam.
Dan werd beslist om het huis om te vormen tot een zelfstandig vicariaat,
rechtstreeks onderworpen aan de provinciaal van de orde ~n waarbij de
vicaris alle macht en gezag zou toegewezen krijgen over het huis en de
aanwezige paters (147). Tegelijkertijd stelde de provinciaal, Philippus
Durand, Jacques de Bode aan tot eerste vicaris van Atembeke (148).
Deze stichtingsoorkonde werd opgemaakt in het vicariaat van Atembeke
zelf en ondertekend door de provinciaal en door twee paters van Brussel
namelijk: Pius Dante en Joannes Baptista Van Home (149).
Eindelijk is aldus de stichting definitief, weliswaar heeft Jacques de Bode
er geen volwaardig klooster kunnen van maken - men moet toch de
ekonomische realiteit onder ogen durven zien - maar dan toch zijn de
jarenlange opofferingen, is zijn inzet en zijn doorzettingsvermogen beloond geworden. Precies 20 jaar na de eerste goedkeuring door de
heer van Moerbeke om er een klooster te bouwen, is de stichting eindelijk
in orde.
Eerst kreeg hij tegenkantingen van de heren van Moerbeke, dan voeldé en terechtzou
ik zeggen - de pastoor van Moerbeke zich benadeeld.
Vervolgens moest de Bode het opnemen tegen zijn eigen confraters en
terug tegen de heer van Moerbeke.
Na twintig jaar strijd heeft Jacques de Bode zijn doel bereikt, het klooster
wordt een zelfstandig vicariaat. Maar er is nog meer.

(147)

In afwachting van de definitieve stichting sprak de magister-generaal zijn bewondering
uit voor de moed en de ijver die J. de Bode bleef betonen voor de goede werking van
het huis in Atembeke. A.M. BOGAERTS, De provinciale kapittels ..., in : Bouwstoffen ....
dl. IV, p. 180.

(148)

LED., na 1302. Origineel met opgeperst zegel en één kopie.

(149) Onderhandelde

ook in 1687 voor het klooster van Brussel (LED., na 789) als gevol-

machtigde.
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Komt het noviciaat der Dominikanen in Atembeke ?
De antistemming schijnt volledig overgeslagen te zijn want in de loop van
1691 vroeg Jacques de Bode, die intussen prior van Brussel is geworden,
aan de aartsbisschop van Mechelen of het noviciaat van de Dominikanen
van Brussel naar Atembeke mag overgebracht worden, waarmee de
aartsbisschop de 25e mei 1691 toestemde (150). Nergens uit de resterende dokumenten blijkt dat dit ook zo gebeurd is integendeel, bepaalde akten
van de orde wijzen op de permanente aanwezigheid van de novicen in
Brussel. Bovendien zou deze overheveling in tegenspraak zijn met het
kontrakt dat de heer van Moerbeke destijds met de Dominikanen had
gesloten en waarbij bepaald werd dat er slechts max. drie paters en twee
broeders mochten verblijven.
Maar eens temeer wijst deze niet uitvoering op een oppositie binnen de
orde en zeer waarschijnlijk binnen het klooster van Brussel zelf. Wellicht
was er verdeeldheid bij de paters om het noviciaat over te hevelen naar
een afgelegen plaats.

Het vicariaat wordt toch afhankelijk van Brussel
De zelfstandigheid waarover het vicariaat in de beginne kon beschikken is
echter van korte duur geweest want de 20e maart 1694 schrèef de magister-generaal aan de nieuwe prior van Brussel, pater Henricus Colliris (151),
dat het klooster te Atembeke niet in 1689 officieel gesticht is geworden
maar wel degelijk in 1688 onder een vorig prioraat van Henricus Collins
(152) en dat toen bepaald is geworden dat Atembeke afhankelijk zou
blijven van Brussel.

(150) AAM.,

Acta Mechl., n° 34, p. 256 en A.M. BOGAERTS, De provinciale kapittels ... , in :

Bouwstoffen,

dl. VII, p. 185 (uitgave).

(151) Collins Henricus werd achtereenvolgens
kozen evenals
kloosterraad

in 1666,1667,1668

en 1669 tot prior ver-

in 1694 en 1695. Sinds 1669 trad hij regelmatig op als lid van de

; van 1676 tot 1679 was hij regens primarius te Leuven. Hij stierf te

Brussel de 25" febr. 1695. Ook was hij vanaf 1686 tot 1688 prior te Leuven.
(152) A.M. BOGAERTS,
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De provinciale kapittels ... , in:

Bouwstoffen,

dl. VII, p. 186, n° 16.

71

Na al deze gunstige voortekenen en zelfs na tijdelijk zelfstandige ontwikkeling van een vijftal jaren kwam de stichting van Atembeke definitief
tot aan de Franse Revolutie onder de leiding van Brussel. Aldus hebben
de oude krachten het toch gehaald, vroeger genomen beslissingen van
de magister-generaal werden ongedaan gemaakt en verloochend, zodat
Atembeke - wat het kontrakt van 1668 heeft laten uitschijnen - een filiaal
van Brussel is geworden. Maar meteen is ook duidelijk wie zich steeds
verzet heeft tegen een autonoom klooster of tenminste wie spreekbuis
was van de opposanten, namelijk Henricus Collins.

11. VERDERE EVOLUTIE 1694-1796

1. Algemeen beleid
De spiritualiteit
In het algemeen kan men het arbeidsveld van de Dominikanen omschrijven als het zieleheil van de gelovigen te bevorderen door prediking en
door persoonlijke heiliging. Met het oog daarop vormden de Dominikanen
een orde van priesters die volgens de H. Dominicus van alle materiële
zorgen dienden bevrijd te worden door de hulp van niet-priesters, lekebroeders geheten. Handenarbeid was voor deze zielzorgers uitgesloten
evenals de-oude levenslange monastieke gebondenheid aan één klooster.
Verder wordt deze basishouding gevoed door een veelzijdig liturgisch
leven, dat de eerste Dominikanen niet allereerst als een vorm van verkondiging zagen maar als een middel tot zelfheiliging. Wel werd aangedrongen op een zekere kortheid om zo tijd te winnen voor de studie. De
contemplatieve houding werd verder bevorderd door de zogenaamde
monastieke observanties met voorschriften omtrent vasten, onthouding,
stilzwijgen enz... Naast het liturgisch gebed stonden ook persoonlijk
gebed en meditatie (152bis).
Deze spiritualiteit werd in Atembeke wel aangepast aan de lokale noden.

(152bis)
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Eens het statuut van het klooster definitief was vastgelegd kon men
verder denken aan de uitbouw van de kloostergemeenschap en de bevordering van de O.LVrouwverering.
De voornaamste taak der paters zal
echter het opvangen blijven van de bedevaarders. Dit onderstelt: de
godsvrucht tot Maria bevorderen ; missen lezen voor de bedevaardèrs ;
biechthoren en predikingen verzorgen.
Een tweede taak was, zoals de dokumenten voldoende zullen àantonen
de termijnen of staties in de omgeving en zeker in Moerbeke verzorgen,
wat met zich meebracht dat men de plaatselijke pastoor diende bij te
staan bij bepaalde liturgische vieringen.
De stroom bedevaarders schijnt in de loop van de 17e en 1Se eeuw zeker
niet verminderd te zijn want steeds spreekt men van een sterke aangroei
gelovigen, die een bezoek brachten aan het mirakuleuze beeld in de
kapel. Het is dan ook niet te verwonderen dat er zich terug een reeks
opzienbarende genezingen voordoen zo in 1676 bij Adriaan Imbert afkomstig van Geraardsbergen, in 1702 bij een inwoner uit Kortrijk en in
1737 bij een kind uit het nabijgelegen Nieuwenhove (153).
Het aantal dienstdoende paters is nu - zij het wel uitzonderlijk - uitgebreid
tot vier, die door een broeder bijgestaan worden.
Groter schijnen volgens de dekanale verslagen, hun aanwezigheid nooit
geweest te zijn; afwisselend drie en vier. Het klooster van Brussel bleef
zich dus goed houden aan het kontrakt en was wellicht ook bevreesd dat
een grotere groep de afhankelijkheid zou kunnen uitschakelen.
Nooit zijn er- klachten binnengekomen van de pastoor van Moerbeke of
van de districtdeken over de uren en de dagen van mislezen. Dus ook op
dit vlak heeft men het akkoord gerespecteerd, waarin stond dat men geen
missen zou lezen op de uren van de missen van de parochiekerk. Nu
deze beperking van goddelijke diensten diende men niet zozeer te zien
als een uitzondering, als een speciale toegeving tegenover de pastoor
van Moerbeke, want door een bul van paus Innocentius IV (1234-1254)
mochten de Dominikanen bijvoorbeeld geen gelovigen toelaten in hun

(153)
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kerken op zon- en feestdagen. Zonder toelating van de pastoor mochten
ze ook geen biecht horen of mochten ze ook niet prediken vóór de hoogmis in de parochiekerk (154).
Anderzijds verleende het aartsbisdom geschreven toelatingen na kontrole
van een begeleidingsbrief, die de paters van hun klooster meekregen. Die
toelating omschreef precies de macht die ze ontvingen, zoals biechthorèn
in een bepaalde streek, in een klooster van zusters, enz ... Ten tweede de
tijdsduur die meestal 1, 2 of 3 jaar kon zijn uitzonderlijk 6 maanden en vier
jaar. Soms wordt de tijdsduur ook omschreven zoals: tot zolang hij de
functie van bvb. lesgever vervult of ook nog tot zolang hij in Atembeke
verblijft.
Tenslotte werden ook in die geschreven toelatingen de te vergeven fouten
vastgelegd. Deze juridisdictie bleef men verlenen tot zelfs in 1796.
Te!kens werden die toelatingen in nu nog bewaarde registers op het
aartsbisdom genoteerd.
De wijze waarop de Dominikanen biechthoorden, schijnt echter niet altijd
geappricieerd te worden. In zijn dekanaal verslag van 1731 wees Martinus Joannes de Bois (155) erop dat de paters nogal laks waren bij de
biecht met het gevolg dat er veel volk naar toe kwam. Soms was het
aantal zelfs zo groot dat de paters moesten biechthoren in hun tuin en
"extra cancellos", dit tegen het decreet van de aartsbisschop in (156).
Het was evident dat er geen begrafenisrecht kon bestaan voor de inwoners val'} Aternbeke of Moerbeke. Wel mochten er de paters of broeders begraven worden, mits toestemming van de heer (zie kontrakt van
1669). Van dit recht werd alleszins gebruik gemaakt want in 1714 zal
vicaris H. Sloovere een kerkhof inwijden. Op deze algemene regels is er
echter één uitzondering bekend wanneer namelijk de pastoor van Moerbeke, Jacobus Danvaing, de 2e april 1720 speciale toelating gaf om

(154) J. ARTS, De predikheeren

te Gent, p. 38.

L. ARTS, l'Ancien couvent...,

p. 86-87.

(155) Zie verder J. DE BROUWER, Bijdrage ..., dl. 1, p. 57. Hij was aartspriester van 1728
(156)
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Petronella Goes, wegens haar grote godsvrucht en haar vrome werken, in
de kapel te laten begraven. Bovendien woonde zij in de onmiddellijk~
omgeving van de kapel en het vicariaat, zegt het overlijdensregister. Door
de inwoners van de streek stond zijn algemeen bekend als de "kerkskensvrouw" (156bis).
Zijn opvolger Thomas Perla (PerIo) (157) diende de Dominikanen te
komen wijzen op een ander schrijven van de aartsbisschop, waarbij deze
de paters aanmaande er voor te zorgen dat de gelovigen die de kapel
binnenkwamen alleszins hun paasplicht moesten vervullen in de parochiekerk (158).
Dat de aartsbisschop bekommerd was om het naleven van de godsdienstplichten moet ons niet verwonderen vermits de bezoekers van de kapel
niet alleen bestonden uit okkasionele bedevaarders maar ook uit vele
gelovigen, die voorheen naar de parochiekerk van Moerbeke gingen.
Reeds in 1679 zei de pastoor van Moerbeke dat één derde van zijn
parochianen naar de kapel gingen op zon- en feestdagen (159).

Mislukte poging tot vestiging van een vrouwelijk klooster (1710)
Nadat in 1691 de poging mislukte om onrechtstreeks Atembeke uit te
bouwen tot een autonome vestiging, doet er zich een nieuwe kans voor
door de mogelijke vestiqinq van vrouwelijke derde ordelingen.
De Dominikanen hadden in de 1r-18e eeuw kloosters van zusters in
Temse, leper, Terwaan (dep. du Nord), St. Omer, Merville, Menen en
Mechelen.
Nu had de toenmalige vicaris Hyacinthus Sloovere, afkomstig van leper
maar sinds 1710 geassocieerd bij Brussel, in Atembeke op een 500 m
van het klooster een stuk grond verkocht aan Petra Sloovere, geestelijke
dochter van de Dominikanen en wellicht nauw familielid van de vicaris.

(156bis)

RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91 (1720) en J. DE BROUWER, Bijdrage
reguliere en sekuliere gemeenschappen
en 18e eeuw, in:

(157) Aartspriester
(158)

tot

de

in het Land van Aalst gedurende de 17e

Het Land van Aalst, XXVI (1974), p. 172.

van 1737 tot 1756 (Zie J. DE BROUWER,

Bijdrage .., dl. 1, p. 57.

RAG., Fonds van het Bisdom, M. 8, 1750.

(159) ARAB., KA, n° 7729, 2e dok.
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Het was de bedoeling om er een stenen huis te bouwen en er andere
derde ordelinqen van leper (in de brief genaamd: Filles de Ste. Catherinne de Sienne) in te plaatsen. Maar ook dat plan mislukte, niet echter
vanwege de houding van Brussel maar vooral door de radikale actie van
de pastoor van Moerbeke, nl. Norbertus Danvaing (160). Juist zoals één
van zijn voorgangers is ook hij bevreesd dat dit huis zal uitgroeien tot een
volwaardig klooster, zodat Atembeke met de paters en weldra de zusters
een nieuw centrum, zou worden. Want, schrijft hij, eerst komt er een huis,
dan een klooster en vervolgens dienstgebouwen, waardoor Moerbeke
zijn aantrekkingskracht zou verliezen, en dat kan niet geduld worden. Hier
merkt men reeds hoe bevreesd men is dat het oude centrum zou kunnen
overvleugled worden door een nieuwe pool en dat kan noch door de geestelijke, noch door de wereldlijke macht aanvaard worden. Bovendien is
het niet zeker onder wiens jurisdictie zij zullen komen te staan onder die
van de paters of onder die van de pastoor. Het is een feit dat ze liever de
leiding van de paters zullen verkiezen boven die van de seculiere geestelijkheid.
Vooral vreesde de pastoor de financiële repercussies. Immers vele parochianen van Moerbeke-Atembeke zullen ter plaatse naar de mis gaan en
ook daar offeranden geven en ook zal de pastoor niet gemakkelijk de
tiende~ (vooral de nieuwe tienden) kunnen opeisen waarop hij recht had.
Al deze bezwaren heeft de pastoor dan kenbaar gemaakt aan de landdeken, Franciscus-Arnoldus Van Der Meulen, die meteen voorstelde dit
mede te. delen aan de aartsbisschop, zodat de pastoor bij de volgende
"wetdagh" in de wettelijke vergadering (een soort gemeenteraad) duidelijke tegenargumenten zal kunnen opbouwen.

(160)

Norbertus Danvaing was pastoor van Moerbeke van 1710 tot en met 1717 (J. DE
BROUWER, Bijdrage ... , dl. V, p. 101).
RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91, 5" dok.
Het Dominicaanse

ideaal van een verbinding van beschouwing

heeft al in de 13" eeuw met haar algemeen boetebeweging,
mannen en vrouwen, aantrekkingskracht

en met apostolaat

onder de leken op velen,

uitgeoefend. Zo ontstond de Broederschap

van Boetvaardigheid van de H. Dominicus, die in 1285 een regel ontving en sinds
1484 Derde Orde heet. Haar doel is zelfheiliging en apostolaat. Zij bracht heiligen
voort zoals Catherina van Sienna (1347-1380).

Naast deze wereldlijke Derde Orde is

er ook nog een reguliere, eveneens in de Middeleeuwen
genoemde.
geval is.

Haar leden zijn gegroepeerd

in congregaties,

ontstaan en wel uit eerstzoals nu nog steeds het

Nergens echter, noch in het aartsbisdom, noch bij de Dominikanen, noch
in het oud gemeentearchief vindt men een dokument over de verdere
ontwikkeling van de aanvraag, zodat wij mogen veronderstellen dat "die
poging van de toenmalige vicaris H. Sloovere faalde door het kordate
verzet van de pastoor.
Misschien werd er ook van af gezien omdat de vicaris weldra werd overgeplaatst naar Brussel.
Men kan natuurlijk steeds de vraag stellen wie nam altijd de initiatieven
om de vestiging in Atembeke steeds maar uit te breiden? Men kan toch
moeilijk voortdurend van toevalligheid spreken.
Er is in de eerste veertig en zelfs vijftig jaar van de geschiedenis van het
vicariaat een constante aanwezig om met een regelmatige terugkeer,
speculerend op de toegevelijkheid van de tegenpartij of de rust en de
passiviteit van de tegenpartij, toch de oorspronkelijke idee er door te
krijgen: namelijk om van Atembeke een groot centrum te maken.
Telkens echter is het mislukt.
Wie echter is die man die nieuwe voorstellen doet, die alle middelen aanwendt om zijn doel te bereiken? Moeten wij hier niet voortdurend de persoon zoeken van de voornaamste stichter van het vicariaat nl. Jacques de
Bode? Want ofschoon hij vlug na zijn benoeming in Atembeke als vicaris
werd overgeplaatst naar Brussel, waar hij lange tijd prior is geweest (zie
biografie) dan toch blijft hij met zijn gedachten in Atembeke, dat steeds
zijn ideaal is geweest.
Naast het mirakuleuze beeld van O.L.Vrouw, ontving het klooster vanwege J. de Bode een reliek van de heilige Pius, die hij zelf in 1704 had
ontvangen van de paus (161). Niet zeker is of de in 1665 opgerichte
confrerie van de H. Rozenkrans aangevuld is geworden met de confrerie
van de H. Naam Jezus, want in 1710 antwoordde de pastoor van Moerbeke, N. Danvaing, dat hij er toch niets van atweet (162).

(161) LED., n° 1304.
(162) MOERBEKE, Pastorij, Oud archief, dok. met als titel:
goederen
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De relatie kerk-staat einde 18e eeuw
Tijdens de regering van Maria- Theresia en vooral van Jozef 11zouden de
staatstussenkomsten
in het kloosterleven ernstige wijzigingen brengen
aan het statuut van de bedelorden. Voorlopig werd het plan niet doorgevoerd om alle bedelorden af te schaffen, maar werden wel de voorbereidingen ervan getroffen.
Om de bedelorden meer in hun macht te krijgen moesten alle banden met
de generale oversten gebroken worden; alle herinneringen aan een
algemene orde, afhankelijk van Rome moesten worden uitgewist. Daarom
werd aan de kloosterlingen van de Oostenrijkse Nederlanden opgelegd
eigen constituties op te stellen.
De Dominikanen hebben dan ook op 26 mei 1786 aan hun visitatorsgeneraal een omzendbrief gestuurd om hun constituties aan te passen
(163).
De maatregel om de bedelorden af te schaffen, zoals dit was geschied bi]
de beschouwende orde op de 1r maart 1783, werd om praktische
redenen niet doorgevoerd. Hun inkomsten en bezittingen waren te
miniem ofT! de religiekas te spijzigen en uit deze religiekas onderhoudsgeld voor de verjaagde kloosterlingen te kunnen geven. Daarom zou men
meer planmatig te werk gaan. Zo wou men de nog overblijfende paters
integreren in een nieuwe parochie indeling. Immers Jozef 11wilde al.leen
een parochie clerus geheel gevormd volgens zijn leer. Daarom moest er
een vormingscentrum komen voor alle toekomstige priesters, regulieren
en seculieren in het Seminarie-Generaal te Leuven.
Volgens de gevolmachtigde minister Lodewijk van Barbiano en Belgiojoso
moesten echter ook weldra de bedelorden verboden worden, maar de 13e
juli 1784, was er nog geen keizerlijk edict. Volgens hem waren ze weinig
noodzakelijk of nuttig en zouden ze gemakkelijk kunnen vervangen
worden door een beter onderlegde seculiere clerus.

(163) TH. LUYCKX,

Politieke geschiedenis

p. 28 en A.M. BOGAERTS,

van België van 1789 tot heden, Brussel, 1964,

De provinciale kapittels ..., 1735-1804, in:

Bouwstoffen,

dl. VIII, p. 272 en volgende.
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Een onderzoek werd dan ingesteld om na te gaan in welke mate de
bedelorden nog dienstbaar konden zijn en moesten de visitators een verslag opmaken van hun kloosters en hun kloosterlingen wat geschiedde i!1
de jaren 1786-1787. Uit het verslag van het klooster van Brussel bleek dat
er 30 priesters waren, 21 biechtvaders en predikanten, 4 zieke jubilarissen en 3 geprofeste studenten.
Al deze voorbereidende regeringsmaatregelen werden wegens de politieke situatie opgeschort. Immers de hervormingen op godsdienstig en
administratief vlak brachten onze gewesten in beweging, wat in 17881789 leidde tot de bekende Brabantse Omwenteling. Ook al is de onafhankelijkheid van korte duur geweest dan toch hebben de Oostenrijkse
regeringsleiders niet meer geraakt aan de bedelorden.
Wanneer echter de Franse legers in 1794-1795 voor een tweede maal
ü'ns land veroverden dan hebben zij op de meest radicale wijze een
definitief einde willen stellen aan het Ancien Régime en meteen ook aan
de kloostergemeenschappen,
de bedelorden en dus ook de Dominikanen.
In 1796 werd samen met het hoofdklooster van Brussel het vicariaat van
het Raspaillebos te Atembeke gesloten.

2. De Dominikaanse communauteit
a) Het vicariaat.

Algemeen

In vorig hoofdstuk hebben we gezien hoe Jacques de Bode gepoogd
heeft om van de verblijfplaats een zelfstandig klooster te maken, maar
hoe hij er uiteindelijk, vooral wegens verzet van eigen omgeving, daar niet
in geslaagd is. Atembeke kreeg in 1694 het statuut van een vicariaat,
rechtstreeks afhankelijk van het klooster van Brussel.
Wat omhelst zo een vicariaat? Hoe waren de banden tussen beide kloosters op godsdienstig, ekonomisch en algemeen organisatorisch vlak?
De vicariaten moeten dezelfde regel onderhouden als de kloosters. Het
convent moet ook duidelijk afgesloten zijn en gescheiden van het publiek.
Wil men de gasten toelaten tot de diensten dan moet men daarvoor
toelating vragen (164).

(164) A.M. BOGAERTS,
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Het is bovendien verboden iets te ontvreemden, zonder toelating van de
prior, van wie ze afhankelijk zijn, iets te ontvreemden van de goederen of
van zilveren of andere waardevolle offeranden, die ze van de gelovigen
hebben ontvangen (165). Dit verbod stond ten andere zeer duidelijk vermeid in het in 1688 gesloten akkoord tussen de Dominikanen en de heer
van Moerbeke:
"ende oft niemant specialijck gaeve eenighen qrondvan
landt ofte giften in silver oft andersints om de voors. capelle te doteren sij
die niet en sullen diverteren nochte appliceren voor hun selven".
De banden tussen het moederklooster en het vicariaat werden in Atembeke meer dan in andere vicariaten nauwer toegehaald vermits de prior
van Brussel zes paters en 3 of 2 broeders uit zijn convent moest aanduiden, waaruit de heer van Moerbeke 2 paters en 1 of 2 broeders zal
benoemen. Tijdelijk, dit wil zeggen op speciale feest- en hoogdagen
mochten er na goedkeuring van de heer meerdere komen. Dat dit punt
van het akkoord werd nageleefd blijkt uit de dekanale verslagen waar de
aartspriester (deken) steeds noteert dat er drie of vier paters aanwezig
waren en 1 broeder. Wanneer op keizerlijk bevel van 1746 de personeelssituatie werd opgemaakt" dan telde het klooster van Brussel 61 leden.
Twaalf ervan waren op dat ogenblik afwezig, vier ervan verbleven als
pater-predikant te Atembeke en één of twee ervan waren er als broeders
(166). Dit aantal werd tenandere ook bevestigd door een schrijven van de
Brusselse prior aan de dame van Moerbeke, Mevrouw de Cabilliau de
Walckiers, gedatteerd op 25 nov. 1777. Deze vrouw heeft dan uit een lijst
van 6 priesters en 2 broeders, 2 paters en 1 broeder aangeduid. Tenslotte
werd dit bevestigd door de enquete van 1786 (167). Dit bleef ten andere
gerespecteerd tot bij de afschaffing want ook toen, in 1796, waren er 2
priesters en 1 broeder (168).

(165) LED .. Fonds van Brussel. n° 658.
(166) A.M. BOGAERTS, De provinciale kapittels ..,in:
A.M. BOGAERTS,
(167)

De provinciale

kapittels .. , in'

Bouwstoffen ..., dl. VI, anno 1637 en
Bouwstoffen,

dl. VI, anno 1653.

LED., n° 1318, dok. van 25 nov. 1777.

(168) ARAB., K.A., n° 12.036.
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De afhankelijkheid met het hoofdklooster komt verder tot uiting in de
voortdurende wisselende vicarissen, die regelmatig mekaar opvolgden.
Zoals in alle Dominikaanse kloosters was er ook in Atembeke om het jaar
een verkiezing van de vicaris? die wel dezelfde mocht zijn maar meestal
hier een andere was. Het is evident dat hierdoor automatisch een mogelijke neiging tot een zelfstandig beheer ongedaan werd gemaakt.
Een ander bewijs werd ook geleverd door de bewaring van de archieven:
deze bleven nooit in Atembeke maar wel in Brussel. Terecht werd de
hUidige inventaris ervan ook zo opgevat als een onderdeel van het klooster van Brussel.
Het inkomstenboek van het klooster te Brussel toont ook duidelijk aan dat
de inkomsten van Atembeke voor een deel naar het hoofdklooster gingen
en dat de belangrijke giften, zoals fundaties, ingeschreven werden te
Brussel, om nadien overgedragen te worden naar het vicariaat van Atembeke (169).
Wanneer een proces-verbaal moest opgemaakt worden bij de afschaffing
van het Brussels klooster in 1796 dan vermeldde de ambtenaar dat er 6
monniken afwezig waren waaronder drie, die in Moerbeke verbleven. Dus
de paters werden beschouwd als lid zijnde van het Brussels convent, die
echter tegelijk in Atembeke verbleven (170).

Lijst der vicarissen
naam (172)

datum (171)

1686, 1 sept.
1689, 18 april tot
12 aug.

Jacques de Bode

(169) LED., Registers, n° 6, p. 117 en 118.
(170) A.M. BOGAERTS, De provinciale kapittels ... , in:

Bouwstoffen

.., dl. VIII, anno 1786,

p.29,
(171)

In deze kolom worden alleen de data vermeld, die door een geschreven
bekend

zijn, meestal betreft het weloverfijdensdata,

uitzonderlijk
gemaakt.
(172)
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genoteerd

is het een jaartal van een akte, die de dienstdoende

Dikwijls komen er varianten
vermeld.

dokument

in het obituarium,
vicaris heeft op-

voor in de teksten. De meest voorkomende

werd hier
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Benoit Emman
Sailly
Hyacinthus Sloovere
Guillaume Del Haize
Pius Fiocco
Henri Timmermans
Augustin Carlier
Vincent Borremans
De Blaer Augustin
Bastoigne Benedictus
J. Bapt. Rouveroy
Gilles Versé
Gondisalve Walraevens

1695, 14.dec.
1710, 13 mei
1716, 18 april
1732, 14 febr. t
1732,6 mei
1736, t 7 dec.
1738, t 28 mei
1756, t 8 okt.
1757
1761, 1 juli
1777,
1777,
1781, t 15 okt.
1787, 11 april t
1788, ?
1789,
1794, 22 april

Penris Benoit
Van de Perre Benoit
Bemardus Carrijn
Jacques Roelandt

1. JACQUES DE BODE
Zie biografische gegevens in het eerste hoofdstuk:

2. BENEDICTUS

de stichters.

EMMANUEL SAILL Y (1684-1690) (1690-1695)

Hij werd de 12e maart 1650 te Brussel tot diaken gewijd en de 3e juni van
hetzelfde jaar tot priester (173). Na zijn priesterwijding kreeg hij toestemming om als predikant en biechtvader te werken in de verschillende
dorpen van het bisdom Mechelen (174). In 1662 en 1663 werd hij ver-

(173) A.M. BOGAERTS,
(174)

Mechelen.
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De Dominikanen

in de wijdingsregisters

van het aartsbisdom

Mechelen. (1616-1802). in: Bouwstoffen ...• dl. IV. p. 64 en 67.
A.M. BOGAERTS. De Dominikanen in de jurisdictiebrieven van het aartsbisdom
(1576-1797).

in:

Bouwstoffen ...• dl. IV. p. 27. n° 156 en ook n° 2908.
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meld als procuarator van het klooster te Brussel (175). Als biechtvader,
predikant maar ook als terminarius zal hij in de jaren 1662 en 1663 aktief
zijn in de streek van Zottegem en Rozebeke (176). In 1666 is hij terug lid
van de kloosterraad (177) en het jaar nadien vervulde hij de functie van
novicemeester. Drie jaar later in 1669 is hij terug lid van de kloosterraad
(178). De 299 juli werd hij prior in het klooster te Brussel. Vanaf de 13e jan.
1673 zal hij werkzaam zijn als biechtvader der Vlamingen te Rijsel om
vervolgens 12 jaar het ambt van pastoor waar te nemen in Groot-Zundert
(179) en van daaruit ook missionaris in Haarlem (180).
In 1684 werd hij naar Brussel teruggeroepen, waar hij in 1690 als supprior
fungeerde (181). Kort nadien moet men dan zijn vicariaat in Atembeke
situeren, docht niet voor lang want de 14e dec. 1695 is hij te Brussel
gestorven (182). Dus kan hij maximum vicaris geweest zijn tussen de
jaren 1690 en 1695. Als vicaris zijn van hem geen dokumenten bewaard.
Dat hij er vicaris geweest is kunnen we alleen vernemen via het nu nog
bewaarde obituarium van de Dominikanen van Brussel, dat ten andere
dikwijls als enig bewijs zal dienen van hun functie in Atembeke.

(175) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS, Inventaris .... in: Bouwstoffen .... dl. XV. n° 748
en 1038.
(176) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen in de jurisdictiebrieven ..., in: Bouwstoffen .... dl.
V. n°

23àEi.

Later werd te Zottegem bediend door de terminarissen van Gent (J. ARTS, De predikheeren te Gent), p. 433.
(177) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS.

Inventaris ...• in:

Bouwstoffen

(178) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS.

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 754,

526 en 757.
(179) Groot-Zunderf
De provinciale

is gelegen in de provincie Noord-Brabant.
kapittels ..., in:

(180) A.M. BOGAERTS,

in:

Bouwstoffen ..., dl. X, p. 510.

en E. CRESENS, Inventaris ..., in:

(182) A.M. BOGAERTS, De provinciale kapittels ... , in:
J. ARTS, I'Ancien couvent..., p. 330.
(183) A.M. BOGAERTS,
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Zie ook A.M. BOGAERTS,

Bouwstoffen ..., dl. IX, p. 146.

De provinciale kapittels der Dominikanen van de Nederduitse pro-

vincie, deel 5, de kloosterlingen,
(181) A.M. BOGAERTS

.. dl. XV. n° 982.

De jurisdiktiebrieven ... , in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 1394.

Bouwstoffen ..., dl. X, n° p. 510 en

Bouwstoffen ..., dl. IV, p. 24, n° 162.
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3. GUILLAUME

DEL HAIZE (1702-1710)

Ook deze pater is vicaris in Atembeke geweest, maar nog moeilijker dan
zijn voorganger is zijn ambt precies te situeren. Het obituarium vermeldt bij zijn overlijdensacte dat hij voorheen vicaris was. Dit is meteen de
enige aanduiding, geen enkel dokument is van hem, als hoofd van het
vicariaat, bekend. Aan de hand van andere bronnen kunnen we nochtans
wel enkele biografische lijnen reconstrueren.
De 23e sept. 1672 kreeg hij de lagere wijdingen en 's anderendaags werd
hij tot subdiaken gewijd. Een jaar later tot diaken en de 22e sept. 1674 tot
priester gewijd (183).
Enkele jaren later kreeg hij toelating om biecht te horen en te prediken in
het bisdom Mechelen eerst voor 1 jaar (1677, 1684 en 1687) en in 1688
en 1691 voor drie jaar (184). In 1699, de 8e okt. kreeg hij opdracht om de
biecht te horen bij de monialen van het klooster van Berlaimont in Brussel
gedurende althans de ziekte van zijn confrater Bernardus Harduin.
De 18e april 1716 is hij te Brussel overleden en er ook begraven.
Mogen we uit deze semmiere gegevens afleiden dat hij vicaris zou geweest zijn tussen ± 1702 en 1710 ?

4. HYAÇI~THUS SLOOVERE (1710-1713)
Deze monnik is toegetreden tot de Dominikanen in het klooster te leper,
waar hij de 1e okt. 1676 werd geprofest.
Dank zij de inventarisatie van het archief van het Iepers klooster is ons
iets meer gekend over deze vicaris. De 13e aug. en de 23e okt. 1690 trad
hij op als lid van de Ieperse kloosterraad bij de stichting van de missen.

(183)

A.M. BOGAERTS,

De jurisdiktiebrieven

(184)

A.M. BOGAERTS.

De Dominikanen

Mechelen.
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in:

...• in:

Bouwstoffen ...• dl. IV. p. 24. n° 162.

in de wijdingsregisters

van het aartsbisdom

Bouwstoffen ...• dl. 111.p. 109. 112 en 113.
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Wellicht.als opvolger van Ignatius de Beaune, die in 1696 nog prior was,
fungeerde Sloovere zeker vanaf de 6e sept. 1698 als hoofd van de Dominikanen, want in die functie ontving hij renten voor een bedrag van roo
pond, vanwege zijn zuster en sloot hij de 20e juni 1699 een akkoord
tussen het convent en een pas binnengekomen broeder.
Wanneer dan de burgemeester en de schepenen van Komen de 15e april
1700 aan het Iepers klooster vragen of de terminarius in de stad mag
blijven om er in te staan voor de zielzorg, dan ondertekende Hyacinthus
Sloovere deze akte als eerste terminarius van Komen samen met een
confrater (185).
Wellicht is die vraag niet positief geantwoord geworden, want geen
enkel dokument is er van bewaard gebleven en ook werd H. Sloovere in
1709 terug prior in leper. Niet voor lang echter, want om niet nader gekende redenen is hij in 1710 lid van de Brusselse communauteit (186).
Tevoren had hij in 1710 een stuk meers, gelegen te Atembeke en het
"Walleken"
genoemd, verkocht voor 200 gulden wisselgeld aan een
zekere Petronella Sloovere, derde ordelinge. Kort nadien werd die verkoop bekrachtigd (187). Wellicht moet hij dan reeds als vicaris verbleven
hebben in Atembeke. Er zal wel een duidelijk verband geweest zijn tussen
de verkoop van die grond en de plotse aankomst van drie derde ordelingen, afkomstig van leper (mei 1710). Zoals we reeds vroeger vermeld
hebben is de inplanting niet goedgekeurd geworden, vooral wegens verzet van de pastoor van Moerbeke.
In 1713 werd hij tot prior te Brussel benoemd en trachtte hij een jaar later
in die functie een geschil te regelen, dat ontstaan was tussen het convent
en de timmerman van het klooster (189). Alleen die akte is van hem als
prior van Brussel bekend.

(186) A.M. BOGAERTS,
dl. X, p. 529.
(187) A.M. BOGAERTS

De provinciale

kapittels ..., in:

en E. CRESENS,

Bouwstoffen ..., dl. IX, p. 148 en

Inventaris van het Dominikaans

Archief ..., in :

Bouwstoffen ... , dl. XV, p. 242, n° 1305.
(188) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS.
Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 807.
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Archief .. , in :
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Als afgevaardigde van het vicaris-generaal van het aartsbisdom zou hij
de 2ge april 1714 in Atembeke de kapel en het kleine kerkhof hebben
ingewijd (189). Het is tevens onder zijn prioraat of vicariaat dat de termijnen van Geraardsbergen, Ninove en Edingen door de prior van Gent
aan Atembeke werden afgestaan. Een daad die nadien door de magistr~ten van de drie steden werd bevestigd (190).
Na zijn prioraat moet hij Brussel verlaten hebben want hij stierf in het
klooster van Kortrijk de 24e nov. 1717 (191).

5. HENRICUS TIMMERMANS (1713-1729)
De 16e mei 1704 ontving deze vicaris de tonsuur en de lagere wijdingen
en 's anderendaags werd hij eveneens te Mechelen tot subdiaken gewijd
(192). Als lid van het Antwerps Dominikanerconvent werd hij de 27e maart
1705 tot diaken en de 27e febr. 1706 tot priester gewijd maar dan "cum
dispensatione in aetatis" (193).
Vier jaar later kreeg hij de toelating om voor een periode van twee jaar de
soldaten en de andere zieken van de hospitalen te biechten in het bisdom
van Antwerpen (194). Later werd hem dan regelmatig vergunning gegeven om in het bisdom van Mechelen te prediken en te biechten en wel
in volgende jaren 8/11/1717, 1719, 1722, 1726 en de laatste keer voor
een periode van vijf jaar (195).

(189) J. ARTS, I'Ancien couvent...,
(190)

p. 329

LED., n° 1307.

(191) AM. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de jurisdik1iebrieven ..., in:

Bouwstoffen ..., dl.

IV, p. 148 en dl. X, n° 529.
(192) AM.

BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen ... ,

dl. lil, p, 157, n° 2490, 2492, 2494.
(193) AM. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters

... , in:

Bouwstoffen, dl. 11,

p. 140 en p. 142, n° 1950 en 1971.
(194) AM.

BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters ... , in:

Bouwstoffen ...,

De Dominikanen

in de jurisdik1iebrieven

Bouwstoffen ..

dl. IV, n° 442, p. 61.
(195) AM.

BOGAERTS,

'., in:

dl. V, n° 1024, 1136, 1171, 1230, 1306 en 1399.
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Intussen trad hij de 12e en de 14e juli 1725 op als lid van de Brusselse
kloosterraad, wanneer de renten gekocht werden voor het Brussels convent (196). Tenslotte ondertekende hij samen met andere monniken een
akte betreffende Atembeke de
mei 1731 naar aanleiding van een geschil omtrent het brouwen van het bier (zie hierover later meer) (197.).
Daaruit kunnen we echter niet afleiden wanneer hij het ambt van vicaris
heeft waargenomen we kunnen alleen een zeer vage tijdslimiet opgeven
zeker na 1713 (vicariaat van de Sloovere) en voor 1729 (vicariaat van
Reygaerts).

r

Volgens het Brussels obituarium is Henricus Timmermans gestorven te
Brussel de 14e febr. 1732 (198).

6. AMBROSIUS
(199)

REYGAERTS of RAYGAERTS (1729-1731, maart)

Ambrosius Reygaerts trad het klooster van Brussel binnen in 1715. Twee
jaar later ontving hij als lid van het klooster te Leuven, de lagere wijdingen
en 's anderendaags het subdiakonaat. De 2r dec. 1718 werd hij tot
diaken en de 23e sept. 1719 tot priester gewijd. Steeds was hij dan lid van
het Leuvens convent (200).
In 1720, 1721, 1723, 1725, 1728, 1731 en 1735 kreeg hij voor één of
meerdere jaren de toelating om biecht te horen en te prediken (201) in het
aartsbisdom Mechelen.

(196) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

(197) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris ...• in:
Inventaris ..., in:

Bouwstoffen
Bouwstoffen

, dl. XV, n° 823.
, dl. XV, n° 1312.

(198) J. ARTS. l'Ancien couvent..., p. 331.
(199) Afwisselend

wordt zijn naam Reygaerts

en Raygaerts

geschreven.

Opvallend

is

echter dat hij tot 1735 Reygaerts genoemd wordt en van dan af meestal Raygaerts.
(200) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen
dl. 111, p. 164. 167 en 170.

in de wijdingsregisters ... , in:

Bouwstoffen ...•

(201) A.M. BOGAERTS,

in de wijdingsregisters

Bouwstoffen ...,

De Dominikanen

dl. V, n° 154.156.160,172.178
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.., in:

en 187.
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Sinds 1736 werd hij zelfs aangesteld tot buitengewoon biechtvader van
de monialen Brigittinen te Brussel en dit tot en met 1768 (202). Tus~endoor werd hij, zij het wel op jeugdige leeftijd, supprior van het convent van
Brussel (203), waama hij kort nadien als vicaris moet gefungeerd hebben
te Atembeke. Door de kloosterraad werd hij echter de 18 maart 1731
ontslagen als vicaris niet om één of andere godsdienstige of morele reden
maar gewoon omdat er moeilijkheden waren ontstaan nopens het brouwen van het bier te Atembeke ! Hij zou teveel bier gebrouwd hebben en
een te kleine hoeveelheid aan de accijnsdiensten hebben doorgegeven
met het gevolg dat het klooster conflicten vreesde met die diensten (zie
verder in het ekonomische aspect) (204).
Zo verdween een jong en actief vicaris in Atembeke. Hij was de eerste
bekende jonge overste, de meesten immers kregen op het einde van hun
leven die post toegewezen. Daarmee echter, geraakte hij niet op zijspoor,
want eens teruggeroepen naar Brussel fungeerde hij tijdelijk als lid van de
kloosterraad, zoals bvb. in 1734, 1735 en in 1739, jaar waarin hij ook het
ambt van supprior vervulde. Eigenaardig is wel dat de man, die als vicaris
afgezet werd wegens het niet naleven van de richtlijnen nopens het bierbrouwen en de daaruit voortvloeiende financiële of fiscale moeilijkheden,
in het hoofd klooster zeker gedurende vijf jaar van 1747 tot 1752 als procurator, dus als ekonomisch hoofd van het klooster heeft gefungeerd
(205).
Na die periode zien we hem nog eenmaal als lid van de kloosterraad in
1762 (206). Te Brussel overleed hij als jubilaris-priester de 25e jan. 1768.

(202) AM.

BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen ... ,

dl. V, n° 191, 197, 199, 207, 208, 215, 222, 227, 234, 241, 251 en 264.
(203) AM.
(204)

BOGAERTS

A.M. BOGAERTS

(205) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris

en E. CRESENS, Inventaris
en E. CRESENS,

Inventaris

, in:
, in:
, in:

Bouwstoffen
Bouwstoffen
Bouwstoffen

, dl. XV, n° 356.
, dl. XV, n° 1312.
, dl. XV, n° 659,

660, 661, 832, 836, 837, 1124 en 1310.
(206) AM.
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BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 961.
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7. PlUS FIOCCO (1731, maart - 12 febr. 1732)
De 21 e dec. 1714 ontving Franciscus Josephus Fiocco de lagere wijdingen, 's anderendaags werd hij subdiaken en precies een jaar later werd
hij diaken om dan de 1ge sept. tot priester gewijd te worden (207)~ In
1717, 1719, 1722, 1726 en 1730 kreeg hij de officiële goedkeuring om
voor meerdere jaren biecht te horen en te prediken in het aartsbisdom
Mechelen (208). Tijdens de laatste periode (1729-1730) verbleef ~ij als
deservitor in Terhulpen en kwam er in botsing met de pastoor van de
parochie, een zekere Jan Hendrickx (209), wegens al dan niet geïnde
tienden. Uiteindelijk werd de pastoor in het ongelijk gesteld en moest hij
elke vier maand van zijn verblijf 100 gulden betalen aan Fiocco.
Wijselijkshalve werd hij door zijn overheid uit Terhulpen geroepen en
overgeplaatst naar Atembeke, waar hij meteen het ambt van vicaris kreeg
toegewezen. Tijdens zijn korte ambtstermijn kreeg hij de 7e mei 1731 de
voorname opdracht van de kloosterraad in Brussel om de fouten die zijn
voorganger had gemaakt te herstellen (210). Spijtig genoeg zeggen de
bronnen niets over de verdere gang van zaken. Alleen weten we dat hij
daartoe weinig tijd zal gekregen hebben vermits hij reeds de 12e febr.
1732 te Brussel overleden is (211). Kort voor zijn overlijden, nl. de 23e okt.
1731 kwam het vicariaat andermaal in de aktualiteit, nu door de dramatische dood van één zijner monniken: François Vallijn (212).

(207) AM.

BOGAERTS,

pen (1545-1796),
BOGAERTS,

De Dominikanen
in:

De Dominikanen

p.162.
(208) AM. BOGAERTS,

in de wijdingsregisters

in de wijdingsregisters ..., in:

De Dominikanen

en E. CRESENS, Inventaris

(211) J. ARTS, l'Ancien couvenL,

Bouwstoffen ..., dl. 11I,

in de jurisdiktiebrieven ..., in:

dl. V, n° 1130, 1165,1234,1299
en 1380.
(209) AM. BOGAERTS en E. CRESENS, Inventaris
(210) A.M. BOGAERTS

van het bisdom Antwer-

Bouwstoffen ..., dl. \I, Leuven, 1965, p. 151 en 153 en AM.

, in:
, in:

Bouwstoffen
Bouwstoffen

Bouwstoffen ...,
, dl. XV, n° 635.
, dl. XV, n° 1312.

p. 331.

(212) Zie verder bij de overige paters Dominikanen.
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8. AUGUSTIN CARLIER (1735-1736)
Van hem hebben we geen gegevens over zijn lagere of hogere wijdingen.
Wel is bekend dat hij als jubilaris gestorven was, zodat we mogen aannemen dat hij sinds ongeveer 1685 moet priester geweest zijn.
De 1e mei 1696 kreeg hij voor de eerste keer de jurisdiktie om in het aartsbisdom Mechelen voor een half jaar te prediken en te biechten ; vanaf
1702 tot 1714 voor meerdere jaren (213). In 1730 ontving hij de toelating
om bij de Brigittinen van Brussel biecht te horen, wat in 1734 hernieuwd
werd voor een periode van vier jaar (214).
Van hem zegt het obituarium dat hij vele keren onder-prior is geweest
evenals vicaris te Atembeke (215). Moeilijk is dat te situeren, wel trad hij
in 1720 als supprior van Brussel op bij een geschil omtrent goederen die
de Dominikanen te Gooik bezaten (216). In diezelfde functie werd hij vermeid wanneer de procurator in 1725 en 1731 renten zal aankopen ten
voordele van het klooster (217). In 1734 en 1735 werd hij dan als gewoon
lid geciteerd wanneer het Brussels klooster schilderijen aankocht (218).
In welke periode moet men nu zijn vicariaat situeren? Vóór zijn onderprioraat - dus vóór 1720 of er na ? Tussen 1731 en 1734 of na 1735 ?Ik
opteer voor deze laatste fase omdat het obituarium vermeldt dat hij gestorven is te Atembeke en dat hij te Brussel begraven werd op 15 dec.
1736 (219).

9. VINCENTlUS

BORREMANS (1733-1757)

Na het ontvangen van de tonsuur de 1ge sept. werd Vincent Borremans 's
anderendaags tot subdiaken gewijd; de 18e dec. 1723 ontving hij de

(213) A.M. BOGAERTS.

De Dominikanen

in de jurisdiktiebrieven

...• in:

Bouwstoffen ...•

in de jurisdiktiebrieven

...• in:

Bouwstoffen ...•

dl. V. n° 683. 685 en 856.
(214) A.M. BOGAERTS.

De Dominikanen

dl. V. n° 1730 en 1734.
(215) J. ARTS, l'Ancien couvent..., p. 339.
(216) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS. Inventaris ...• in: Bouwstoffen ...• dl. XV. n° 813.
(217) A.M BOGAERTS en E.CRESENS. Inventaris ...• in: Bouwstoffen .... dl. XV. n° 823 en
117.
(218) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

en 832.
(219) J. ARTS. l'Ancien couvent...,
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Inventaris ...• in:

Bouwstoffen ...• dl. XV. n° 363

p. 389.
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priesterwijding. Oorspronkelijk was hij lid van de Antwerpse communauteit maar als priester staat hij vermeld bij het Leuvens convent (220) om
dan sinds 1728 regelmatig tot 1756 jurisdiktie te krijgen voor de biecht en
de prediking in het aartsbisdom Mechelen (222).
Volgens het obituarium was hij bovendien sacristiehouder, novicenmeester en ook vicaris te Atembeke. Wanneer hij deze laatste functie waarnam
is onmogelijk te preciseren, alleen moet men dat plaatsen tussen de jaren
1733 (dood van Fiocco) en 1754 (aanvangsperiode van De Blaer). Te
Brussel stierf hij de 28e mei 1758 (223).

10. AUGUSTINUS

DE BLAER (1754-17568

okt.) (224)

Deze Dominikaan trad in het klooster van Brussel in 1718 maar werd
dadelijk naar Antwerpen of Leuven gestuurd. Zowel de lagere als de
hogere wijdingen ontving hij in de kathedraal van Mechelen respectievelijk de 20e dec. 1720, 1721 en 1723 (225).
Het jaar nadien kreeg hij voor verschillende perioden toelating tot het
prediken en het biechthoren en dit tot 1744 in het aartsbisdom Mechelen (226).

(220) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen
dl. 11,p. 158 en 177.
(221)

A.M. BOGAERTS

(222) A.M. BOGAERTS,

en E. CRESENS,
De Dominikanen

in de wijdingsregisters ... , in:
Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 356.

in de jurisdiktiebrieven ..., in:

dl. V, n° 1349,1411,1516,1696,1782,1834,1898,2005
(223) J. ARTS, l'Ancien couvent...,
(224)

Bouwstoffen ...,

Bouwstoffen ...,

en 2100.

p. 391.

Deze vicaris mag niet verward worden met Johannes de Blaer die in dezelfde periode
leefde.

(225) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen in de wijdingsregisters ... , in: Bouwstoffen ...,
dl. 11,p. 156 en 159, zie ook Bouwstoffen ..., dl. 111,p. 177 en A.M. BOGAERTS, De
provinciale

kapittels ..., in:

(226) A.M. BOGAERTS,

Bouwstoffen,

De Dominikanen

dl. IX, p. 318.

in de jurisdiktiebrieven

..., in:

Bouwstoffen ...,

dl. V, n° 1269, 1284, 1324, 1381 en 1633.
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In geen enkel van de toch veel bewaarde akten van het Brussels klooster
komt zijn naam voor. Alleen is bekend dat hij vicaris te Atembeke was en
er ook gestorven is de 8e okt. 1756 (227).
.

11. BENEDICTUS

BASTOIGNE (1756-1761)

Na zijn inkleding te Brussel in 1708 ontving hij er twee jaar later de
kleinere wijdingen en in 1711 werd hij priester gewijd (228).
Slechts vanaf 1722 ontving hij de eerste jurisdiktie om te prediken en te
biechten en wel in 1722, 1724, 1726, 1742 en 1744 telkens voor twee jaar
in het bisdom Antwerpen (229). Regelmatig nam hij ook het ambt waar
van procurator zo in 1727, 1736, 1737 en 1738 (230). In 1762 is hij
gewoon lid van de kloosterraad te Brussel.
Waar kan men nu zijn vicariaat situeren?
Gelukkig beschikken wij over een akte van hem als vicaris maar deze is
spijtig genoeg niet gedateerd, wel verwijst hij naar een exemptiebrief van
18 okt. 1755, zodat men alleszins die akte erna moet plaatsen en bovendien situeert zich zijn voorganger rond de Be okt. 1756 zodat we het ook
na die akte moeten dateren. Anderzijds weten wij dat hij als gewoon lid
van de kloosterraad fungeerde in 1762 (231). Men mag derhalve met een
zekere graad van waarschijnlijkheid zeggen dat hij vicaris was na 8 okt.
1756 en vóór 1761 .
.

(227) A.M. BOGAERTS,

De provinciale

kapittels ... , in:

Bouwstoffen ..., dl. IX, p. 318 en

J. ARTS, I'Ancien couvenL,
(228) A.M. BOGAERTS,
BOGAERTS,

p. 391.
De provinciale kapittels ..., in:

de wijdingsregisters

(229) A.M. BOGAERTS,

... , in:

De Dominikanen

A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

dl. 11,p. 155.

in de jurisdiktiebrieven ..., in:

dl. IV, n° 814 en dl. V, n° 158,162,165,204
(230)

Bouwstoffen ..., dl. X, p. 265 en A.M.

Bouwstoffen,

Bouwstoffen ...,

en 210.

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 356,

645, 646 tot en met 652. De 15" juni 1739 is er reeds een andere procurator voor
Brussel nl. een zekere Philippe Battelé. De 23" nov. 1725 was het nog Pater Michaels
en in de periode 1731-1735 Norbertus vande Velde.
(231) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS, Inventaris ..., in: Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 961.
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Tijdens zijn ambtsperiode in Atembeke zou hij opdracht hebben gegeven
om het interieur van de kapel te bekleden met houtwerk en met schilderijen, die de weldaden en de mirakels uitbeeldden, die werden bekomen door tussenkomst van O,L.Vrouw (331 bis).
Hij was het ook die aan de kapel een klein koor liet toevoegen om de verblijvende monniken de kans te geven er het koorgebed te verzorgen (232).
Als jubilaris stierf hij te Brussel de 23e dec. 1765.

12. JEAN-BAPTIST

ROUVEROY (1763-1nO)

Als zoon van Nicolaus Rouveroy, bode van de souvereine Raad van
Brabant, en van Joanna Dams werd hij te Brussel geboren, waar hij bij de
Dominikanen binnentrad in 1724 (233) en pas maar in 1727 en 1728 de
lagere wijdingen ontving om dan in Mechelen de 4e maart 1730 tot priester gewijd te worden. Tot dan werd hij genoteerd als lid van het convent
van Leuven (234).
Drie jaar later startte hij reeds als predikant en biechtvader in het aartsbisdom Mechelen; daarvoor kreeg hij de nodige toelating vanaf 1733 tot
en met 1765 (235). Tevens was hij sacristiehouder en prefect van de
Broederschap van de H. Naam.
De enige acte, door hem uitgevaardigd als vicaris dateert van 1 juli 1761,
wanneer hij een schepenbrief van Moerbeke ondertekende waardoor hij
akkoord gIng om, zoals oorspronkelijk bepaald, de nodige diensten in de
parochiekerk te vervullen in ruil voor de twee staties in het dorp. Derhalve
mogen we zijn vicariaat situeren tussen 1761 en 25 okt. 1770, datum van
zijn overlijden te Brussel.

(231 bis) Zijn de twee schilderijen,

die in het koor van de Paters Jozefieten te Geraards-

bergen hangen, afkomstig van het vicariaat?
(232) J. ARTS, l'Ancien couvent..., p. 329-330.
(233) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS, .Inventaris ... , in:
(234) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 628.

in de wijdingsregisters ..., in:

dl. 111, n° 191, 195 en 199 en dl. X, p. 508. n° 1231,1277,1314,1681
dl. X, p. 508.
(235) A.M. BOGAERTS,

De provinciale

kapittels .. , in:

Bouwstoffen ...,
en 1740 en ook

Bouwstoffen ..., dl. X, p. 508 en J_

ARTS, l'Ancien couvent. .., p. 392.
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Tijdens zijn verblijf heeft hij bij de oorspronkelijke kapel in Atembeke een
groot portaal laten bijbouwen zodat de gelovigen bij slecht weder niet
voortdurend moesten buiten blijven staan (236).

13. GUNDISALVUS

(GONSALVE) WALRAEVENS

(1777-1781)

Respectievelijk in 1738 en 1739 werd hij subdiaken en diaken. Deze laatste wijding kreeg hij in de kapel van het seminarie te Antwerpen, om dan
een jaar later het priesterschap te ontvangen (237).
Vanaf 1742 tot en met 1776 kreeg hij volmacht als biechtvader en predikant voor het aartsbisdom Mechelen (238). Eenmaal vermeldden de dokumenten van Brussel hem als lid van de kloosterraad en wel de 30e aug.
1762 (239). Tussendoor werd hij ook prefect van de Confrerie van de H.
Naam en vicaris van Atembeke. Zoals het kontrakt van 1669 voorschreef
maakte de 25e nov. 1777 de dame van Moerbeke, Mevrouw Cabilliau, gebruik van haar recht om de paters en de broeders uit een haar door de
Dominikanen voorgelegde lijst, aan te duiden. Hierbij duidde zij Walraevens en Versé aan. Mogen wij daaruit besluiten dat pater Walraevens van
dan af tot aan zijn dood vicaris was? Walraevens stierf te Brussel de 15e
okt. 1781 (240).

(236) J. ARTS, l'Ancien couvent...,

p. 330 en Moerbeke,

Pastorij, Oud Archief, akte van

1761.
(237) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen ...,

in de jurisdiktiebrieven ..., in:

Bouwstoffen ...,

dl. 11,p. 179 en dl. 111,p. 224.
(238) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

dl. V, n° 1690, 1727, 1868, 1959,2058,2145,2234,2284,2327

en 2430.

(239) A.M. BOGAERTS en E. CRESENS, Inventaris ..., in: Bouwstoffen ... , dl. XV, n° 961.
(240) LED., n° 1318 en J. ARTS, I'Ancien couvent..., p. 332.
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14. EGIDIUS (GILLIS) VERSE (1781-1783) (241)
Na zijn intrede in 1765, werd hij een jaar later als lid van het Leuvens
convent tot de lagere wijdingen toegelaten en de 18e dec. 1767 te Mechelen tot priester gewijd, nu als lid van het Brussels klooster (242).
In 1769 tot 1779 kon hij dienst doen als biechtvader en predikant van het
aartsbisdom Mechelen (243). Is hij dan ook te situeren als vicaris of nog
later? Ook hier moeten we het antwoord schuldig blijven. Hij stierf te
Brussel vrij jong de 1ge november 1783 (244). Er is dus mogelijkheid dat
hij vicaris werd in 1777, maar heel waarschijnlijk moeten we zijn ambtsperiode aanbrengen na de dood van vicaris Walraevens dus na 1781.

15. BENEDICTUS

PENRIS (1783-1787)

Jan Andreas Penris afkomstig uit Geleen wordt na tussenkomst van Hyacinthus Corten prior te Zittart, door de toenmalige prior van Brussel aanvaard op 15 juni 1739 (245). In de kapel van het bisschoppelijk paleis
kreeg hij een jaar later de kleine wijdingen om dan de 22e dec. 1742 tot
priester gewijd te worden (246). Vanaf 1744 tot aan zijn dood in 1787 is hij
ononderbroken gemachtigd om in het aartsbisdom Mechelen als predikant-biechtvader te fungeren. In 1774-'77 is hij bovendien biechtvader
van de zusters Coleten te Antwerpen en van de Capucijnen die buiten

(241) Ook soms Verté geschreven.
(242) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen

in de jurisdiktiebrieven .... in:

Bouwstoffen

dl. 111,p. 284 en 288.
(243) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

dl. V, n° 2439, 2488, 2549, 2636, 2696 en 2700.
(244) J. ARTS, I'Ancien couvent...,
(245) A.M. BOGAERTS
(246) A.M. BOGAERTS,

p. 393.

en E. CRESENS,
De Dominikanen

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 654.

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen ...,

dl. 11,p. 182 en dl. 111,p.·228 en 232.
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Brussel wonen (247).

Na eerst als gewoon lid van de Brusselse kloosterraad
mee te hebben ondertekend, fungeerde hij in 1770 als
(249). Mogen wij veronderstellen dat hij slechts op het
leven vicaris is geweest en wel na 1783 en voor 1787, jaar
april overleed? (250).

(248) de akten
novicemeester
einde van zijn
waarin hij de 1e

Tijdens zijn ambtsperiode werd er een marmeren bevloering voorzien in
de kapel en tegelijkertijd liet hij een grafkelder maken voor de overleden
paters van Atembeke. Werken die weldra overbodig zullen worden
vermits in 1786 Jozef" had beslist dat voortaan iedereen buiten de kerk
moest begraven worden. Hoe noodzakelijk en verantwoord die maatregel
ook was toch leidde dit tot verzet in onze gewesten. Merkwaardig is het
als men dan 200 jaar later een pamflet kan lezen, waarin de auteur scherp
uitviel tegen de anticlericale politiek van de keizer, omdat deze maatregel
een poging zou zijn om de verering van de doden langzamerhand te doen
verdwijnen.

16. BENEDICTUS

VAN DE PERRE (1787-1792) (251)

Regelmatig zal hij vanaf 1778 mogen prediken en biechten. Merkwaardig
genoeg is dat die toelating nog werd gegeven de 2e mei 1796 en dat tot de

(247) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de jurisdiktiebrieven

.., in:

Bouwstoffen ...,

dl. V, passim 19 vermeldingen.
(248)

A.M.

(248)

A.M. BaGAERTS

BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n

en E. CRESENS,

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 962

en E. CRESENS,

Inventaris .., in:

Bouwstoffen

en 963.
(249)

A.M. BOGAERTS

en 1223.
(250) J. ARTS, I'Ancien couvent...,
(251)

.., dl. XV, n° 964

p. 394.

Een zekere Henri Van De Perre, geboren te Oudenaken
1803, als gewezen Dominikaan,

de 4" maart 1750, was in

koadjutor van Baardegem. Wellicht mag die vereen-

zelvigd worden met de vicaris van Atembeke. (Zie J. DE BROUWER, Bijdrage tot de
geschiedenis ... , dl. V, p. 17). Anderzijds
periode van 1780-1812
was geboren
andere

was er als pastoor van Baardegem

van De Perre respectievelijk

en Oordegem

in de

van De Perre, die eveneens te Oudenaken

en wel de 27" april 1747. Was dat zijn broer?

Jan-Baptist

Gijzenzele

een Jan-Baptist

(Zie J. DE. BROUWER,

Tenslotte was er een

koadjutor te Gooik, pastoor van
Bijdrage tot de geschiedenis ..., dl.

V, p. 167, 143 en 195). Was dit ook een broer van de vicaris?
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5e sept. van hetzelfde jaar en nadien ook nog de 10e aug. 1797 en dit voor
een periode van twee jaar, terwijl het klooster reeds vanaf 1796 was 9.esloten en de paters uit de gebouwen waren verdreven (252).
Als we weten dat zijn voorganger gestorven is in 1787 en anderzijds dat
zijn opvolger die functie waarnam in 1792, mogen wij voorzichtig besluiten dat Vande Perre overste was tussen de jaren 1787 en 1792 ?
Bij de opheffing van het klooster was hij alleszins te Atembeke en kreeg
hij als lid van het Brussels convent eveneens bons of certificaten als gedeeltelijke compensaties voor de aangeslagen goederen van het klooster
(253).

2r

Hij zal de ganse Franse tijd oveleven want hij stierf pas de
mei 1819 in
het St. Jans Hospitaal te Brussel (254), om nadien in zijn geboortedorp
Oudenaken begraven te worden (255).

17. JACQUES

ROELANDT (1792-1794)

Na zijn intrede in Brussel en na zijn opleiding in Leuven werd hij in 1764
subdiaken, in 1765 diaken en in 1767 priester (256).
Vanaf 1767 tot aan zijn dood in 1794 kreeg hij voor verschillende perioden
de jurisdiktie om te biechten en te prediken in het aartsbisdom Mechelen
(257).
Als vicaris stierf hij plotseling als gevolg van een hartaanval te Waarbeke
toen hij op weg was naar Brussel. In dit nabijgelegen dorpje werd hij ook
de 22e april 1794 begraven (258).

(252) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de jurisdiktiebrieven ..., in:

Bouwstoffen ...,

dl. V, passim, 14 vermeldingen.
(253) ARAB., KA,

n° 12.036.

(254) J. ARTS, I'Ancien couvent..., p. 397 en 456.
(255) J. ARTS, l'Ancien couvent...,

p. 331.

(256) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen
dl. 111,n° 280, 281 en 284.

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen

(257) A.M. BOGAERTS,

in de jurisdiktiebrieven

Bouwstoffen

De Dominikanen

., in:

dl. V, n° 2384, 2435, 2518, 2605, 2728, 2829, 3013 en 3052.
(258) J. ARTS, I'Ancien couvent..., p. 331 en 395.
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18. BERNARDUS

CARRIJN (1794-1796)

Onmiddellijk na de plotse dood van zijn voorganger Roelandt werd Bernardus Carrijn aangesteld tot vicaris van Atembeke, meteen was hij ook
de laatste overste van het vicariaat van het Raspaillebos.
Hij werd in 1750 te Moerbeke geboren als zoon van Anthon Carrijn en Petronella van Belle (259). De 28e jan. 1782 geschiedde te Brussel zijn inkleding en een jaar later werd hij er geprofest. In tegenstelling met de
vorige paters werd hij vrij vlug te Antwerpen, in de kapel van het bisschoppelijk seminarie tot priester gewijd de 20e dec. van hetzelfde jaar als zijn
professing (260).
Kort na zijn professing hadden zijn ouders een lijfrente bezet op een stuk
grond ten voordele van hun zoon (261).
Vanaf 1786, de 26e okt. 1796 kreeg hij de goedkeuring om te prediken en
te biechten in het aartsbisdom Mechelen (262). In die tijd was hij ook
werkzaam in de Hollandse zending als een soort missionaris (263). De
laatste keer dat hij de jurisdiktie kreeg was geldig voor een periode van
drie jaar dus van 1796 tot in principe 1799.
Bij de opheffing van het klooster was hij vicaris te Atembeke en wellicht
vanaf de dood van zijn voorganger, dus ten vroegste vanaf de 22e april
1794, tot bij de opheffing de 12e nov. 1796 (264).

(259) RAR. DOH .. Moerbeke.
(260) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen

in de wijdingsregisters

.... in:

Bouwstoffen ...•

dl. 11.p. 244 en 245 en dl. X. p. 294.
Men kan wel de vraag stellen waarom Bemardus Carrijn in Antwerpen werd gewijd.
Meestal geeft men hiervoor als verklaring dat hij ofwel zich te Antwerpen bevond in
het Studium Generale van de Dominikanen.

dat in Antwerpen was ofwel ook omdat

de bisschop in Mechelen op dat ogenblik geen wijdingen gaf.
(261) RAR. Oud Gemeentearchief.
Moerbeke. n° 11. p. 234.
(262) A.M. BOGAERTS.

De Dominikanen

in de jurisdiktiebrieven

... in:

Bouwstoffen ....

dl. V, n° 2900. 2912, 2951. 2990, 3048 en 3093.
(263) A.M. BOGAERTS.
(264) ARAB., KA,
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De provinciale

kapittels .... in:

Bouwstoffen .... dl. X. p. 294.

n° 12.036.
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Dit schijnt dan weer niet overeen te stemmen met de tekst van zijn grafsteen, waarop staat dat hij, na 9 jaar predikheer geweest te zijn in Brussel.
12 jaar vicaris was in Atembeke. Welnu als we weten dat hij in 1782
binnentrad dan zou hij vanaf 1791 en niet vanaf 1794 reeds vicaris geweest zijn in Atembeke en dit tot 1803. Maar we weten met zekerheid dat
in die periode Jacques Roelandt vicaris is geweest en misschien ook B.
Van de Perre, zodat ik voorlopig mag aannemen dat die 12 jaar niet slaan
op zijn ambtsperiode van vicaris maar op zijn verblijf als gewone monnik
in Atembeke.
Na de opheffing van het klooster de 12e nov. 1796 is hij wellicht dan
teruggekeerd naar zijn ouders of naar zijn familieleden in Moerbeke, want
dank zij een onderzoek in de parochieregisters van Moerbeke kunnen we
Bernardus Carrij tijdens de Franse periode nog gemakkelijk volgen (265).
Af en toe zal hij de plaatselijke pastoor P.J. Van Doorselaer moeten
vervangen. De eerste maal gebeurde dat in 1795 bij het overlijden van de
vorige pastoor P. Fr. Van Hauwermeiren. Vanaf de 26e febr. tot en met de
16e juni zal hij waarnemend pastoor zijn van de parochie tot wanneer Van
Doorselaer zijn ambt kan aannemen.
Wanneer P.J. Van Doorselaer, gezien de oorlogsomstandigheden, regelmatig moet onderduiken daar hij de eed van trouw niet heeft afgelegd, zal
zijn taak worden overgenomen door de koadjutor van Viane, nl. E.H. De
Smedt, door J.B. Robbijn, augustijn en ook door B. Carrijn. Zo zal hij "ex
commissione pastoris" dopen de 22e en de 23e febr. 1797. Ook heeft hij
"ex specialè commissione pastoris" één huwelijk ingezegend en wel de
14e febr. 1797.
Vanaf 1802 werkte hij te Grimminge, waar hij weldra tot pastoor werd
benoemd en dat is gebleven tot 1828 (?). Hij werd er begraven op het
kerkhof naast de kerk, waar men nu nog altijd zijn grafsteen kan zien
waarop vermeld staat :

(265)

De toenmalige

pastoor P.J. Van Doorselaer legde vanaf 1796 nieuwe registers aan

wegens de oorlogsomstandigheden
zelfs in het driedubbel.
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zegt hii en meestal deed hij dit in het dubbel of
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D.O.M.
Hier ligt begraven
den eerweerdigen Heer
Bernardus Carrijn
zone van Antonius en
Peeternelle van Belle gebortig
tot Moerbeke in het jaer 1750
Predikheer tot Brussel 9 jaeren
vicaris in de Kapelle van
Raspaillien-Bosch 12 jaeren
Pastor tot Grimmingen 25 ja eren
overleden den 15 juni 1828
in den ouderdom van 78 jaeren
Bid broeders dat Got
wilt geven dat hij
eewiglijk mag leven.
Amen.
Pijst op sterven
De dood is zeker
R.I.P.
b) Andere paters Dominikanen,
(266)
1663

Conradus Oruwé (267)
Adrianus de Smet (268)
Van der Varen!
Nicolaas de Neufcourt (268bis)
Louis vander Eist
P. Quaert
Vitronius (?)

1671
1685

(266)

Hier worden niet meer de paters vermeld die achteraf vicaris geworden zijn.

(267) Zie uitgebreide
(268)

biografische

nota in het eerste hoofdstuk.

Een zekere Ambrosius Smetius vermeldt J. Arts, l'Ancien couvent. .., p. 169. Is dit dezelfde?

(268bis)
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die in Atembeke verbleven hebben

De data komen toch overeen.

LED., n° 1293. Medeondertekenaar

van een schenkingsakte

met J. de Bode.
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1687
1689
1723, 17 maart
1731, 23 okt.
1788

Jean-Albert de Boulinge
Vincentius Goddery
B. Goethals (269)
Gaspar Delcourt
Jean-François Vallijn
Raymond van Zeebrouck (270)

Intredemodaliteiten
Om een idee te hebben hoe de intrede van een kandidaat novice bij de
Dominikanen verliep, heb ik een viertal dossiers onderzocht van paters
die ofwel uit de streek afkomstig waren ofwel er als pater tijdelijk in Atembeke hebben verbleven. Het is evident dat een grondige studie van alle
nog bewaarde dossiers een genuanceerder beeld zal geven van de
intredevoorwaarden .
De onderzochte dossiers zijn die van Adrianus Druwé (16 okt. 1721), van
Jan Frans Vallyn (16 okt. 1722), van Joannes Walraevens (24 dec. 1736)
en van Adrianus Pletinckx van (4 nov. 1761).

1721

1722

1736

1761

300 gulden

80 9 +wijn

200 g

400 9

10 9 + 10 st. 124 g

400 9

500 9

kledij
1e mis
studie

600 g.

400 g

600 9

Totaal

1000
910 9 + 10st 484 g +
kan ~ijn

habijt
bed
dekens
kledij
professie
missen
aalmoes:

(269)

.

Deze Dominikaan

200 9

kreeg de 14e nov. 1689 de toelating om biecht te horen zolang als

hij in Atembeke verbleef (A.M. BOGAERTS
in: Bouwstoffen ..., dl. V, n° 348).
(270)

1400 9

De acten van het Dominikanerklooster

en E. CRESENS. Jurusdiktiebrieven

...,

van Vilvoorde vermelden wel een Benedictus

en een Antonius van Zeebroue;k, maar geen Raymondus.
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Wanneer een jongeman van meestal 18 à 20 jaar (later wordt dit min. 25
jaar) wilde binnentreden in de orde der Dominikanen, een bedelorde, dan
werd meestal voor een notaris een contract gesloten tussen de ouders of
de naaste familie van de jongen en de vertegenwoordigers van het klooster die meestal prior en de procurator waren. In het contract werd duidelijk
gepreciseerd wat de rechten en de plichten waren van beide partijen.
Zoals elk contract Îs ook dit meestal een opsomming van materiële elementen.
Vooreerst zal de familie van de kandidaat dadelijk een som geld schenken voor de bekostiging van de religieuse kledij, het bed, de dekens en de
recreatie. Dit bedrag varieerde in de onderzochte gevallen van 80 tot 400
gulden. Dan werd er een tweede som gevraagd voor de professie, de
eerste mis en de nieuwe klederen evenals voor de kaarsen op het altaar.
Hier waren de verschillen zeer groot en schommelden tussen de 10 gulden en de 550 gulden. Deze som kon ook in drie schijven betaald worden.
Tegelijkertijd moesten de ouders "een aalmoes" geven dat zeer hoog lag
namelijk 200 à 600 gulden. Ook deze som kon in schijven betaald worden.
Met het aalmoes betaalde men dan de onkosten van het noviciaat, de
vijfjarige studie en de kledij van de eerste mis.
Dit betekende meteen dat de ouders van de novicen in deze vier voorbeelden een totale som moesten betalen van 484 gulden tot 1400 gulden,
wat voor de meesten een zeer zware uitgave moet geweest zijn ook al
konden ze soms beroep doen op familieleden en vrienden.
Tevens moesten de novicen hun eigen tafelgerei meebrengen, dat tijdens
die veertig jaar onveranderd is gebleven: 12 servetten, 12 borden, 12
kommen en 12 tinnen lepels. Vorken en messen schijnen dus nog niet tot
de eetgewoonte te behoren. Opvallend is ook het zeer grote aantal en dit
voor slechts één persoon.
In de contracten werd ook duidelijk gestipuleerd dat bij overlijden of
vroegtijdig verlaten van het klooster, de familie een deel der gelden terug
kon krijgen, afhankelijk van het aantal jaren dat de kandidaat er had verbleven. Indien echter de novice tijdens zijn opleiding ziek werd dan moest
ook de familie instaan voor de medicijnen en de dokterskosten.
In ruil voor dit alles zou het klooster instaan voor de opname in de communauteit, de goede begeleiding en de vorming tot priester. Dit neemt
echter niet weg dat alleen zonen van zeer goede bemiddelde ouders of
families materieel in staat geweest zijn om binnen te treden bij de Domini102
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kanen. Door de grote geldelijke bijdragen die bij de intrede geëist werden
moet automatisch het overgrote gedeelte van de bevolking - los van ~Ike
godsdienstige
overtuiging - uitgesloten geweest zijn voor een intrede (271).

Biografische

1. ADRIANUS

nota

DE SMET

Deze werd reeds in de vroegste dokumenten vermeld als confrater, die
Ambrosius Druwé einde 1ye eeuw vergezelde (272).
Deze werd in 1652 tot subdiaken gewijd in de St. Michielskathedraal
Brussel, twee jaar later tot diaken en in 1655 tot priester (273).

te

Vanaf 1659 is hij predikant en biechtvader in het aartsbisdom Mechelen,
in 1681 werd hij in diezelfde functie aangesteld speciaal voor de Carmelitessen en de hospitaalzusters van Vilvoorde (274).
In 1695 moest hij dan tijdelijk verbonden geweest zijn met de aktiviteiten
van het klooster van het Raspaillebos, maar in 1698 werd hij reeds lid van
de Brusselse kloosterraad (275). Een laatste vermelding treffen we van
hem aan in de dokumenten, waaruit blijkt dat hij in conflict is gekomen met
de erfgeoamen van een zekere Nicolaus Boitty en dit de 13e sept. 1700.
Dan is hij reeds jubilaris geworden (276).

(271)
(272)

LED., n° 625, 626, 635 en 668.
MOERBEKE, Pastorij, Oud Archief, dok. van de 17" eeuw.

(273) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters

.., in:

Bouwstoffen ...,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen ... ,

dl. 111,p. 70 en 74.
(274) A.M. BOGAERTS,

dl. V, n° 186 en 415.
(275) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris

, in:

(276) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris

, in:
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Bouwstoffen
Bouwstoffen

, dl. XV, n° 1329.
, dl. XV, n° 610.
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2. LUOOVICUS VANOER ELST
Na een opleiding te Leuven werd hij als lid van het Brussels convent de
maart 1760 tot priester gewijd (277). Op 13 okt. 1685 is hij eveneens
aanwezig te Atembeke wanneer hij samen met J. de Bode een contract
ondertekende, waarbij het vicariaat in het bezit kwam van 200 florijnen.
Welke functie hij er bekleedde kan niet gezegd worden, wel zien we hem
nog éénmaal als medeondertekenaar van de Brusselse kloosterraad de
2ge nov. 1687 (278).

2r

3. GOORI VINCENTlUS (Goddery en Godry)
Van hem vinden we geen aanduiding van zijn priesterwijding. Wel komt hij
als predikant-biechtvader voor vanaf 1681 en vanaf 1706 speciaal voor
de Brigittinen te Brussel (279). Wanneer J. de Bode in 16871000 florijnen
ontving van Van Cauteren, heer van Brakel, dan is hij aanwezig in Atembeke. Twaalf jaar later was hij lid van de Brusselse kloosterraad (280). In
1708 en 1709 fungeerde hij er als secretaris, in 1710 terug als raadslid en
tenslotte werd hij in 1710 als jubilaris vermeld (281).
Zijn verblijf in Atembeke zou men kunnen situeren rond 1687.

4. WALSENlUS GASPAR
Deze werd de 4e april 1665 tot priester gewijd. Ook was hij reeds samen
met Godri en J. de Bode in Atembeke dus dat is rond 1687 (282).

(277) A.M. BOGAERTS,
dl. 111,p. 84.
(278) A.M. BOGAERTS

De Dominikanen
en E. CRESENS,

(279) A.M. BOGAERTS,

De Dominikanen

in de wijdingsregisters ..., in:
Inventaris ..., in.

Bouwstoffen,

Bouwstoffen .., dl. XV, n° 789.

in de jurisdiktiebrieven

..., in:

Bouwstoffen ...,

dl. V, p. 58 en 116.
(280) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS, Inventaris

(281) A.M. BOGAERTS

en E. CRESENS,

Inventaris

, in:
, in:

Bouwstoffen

802,803,805,806,813,1200
en 1329
(282) A.M. BOGAERTS, De Dominikanen in de wijdingsregisters,
dl. 111,p. 198 en dl. XV, n° 1299.
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, dl. XV, n° 1299.

Bouwstoffen

, dl. XV, n° 797,
in:

Bouwstoffen ...,
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Kort ervoor, de 7e juli 1685 was hij als supprior van het klooster te Tongeren getuige van de translatie der relieken van de H. Dominicus, die van
Keulen naar Tongeren werden overgebracht (283). Meteen wordt nogmaals aangetoond hoe de Dominikanen niet noodzakelijk in hun oorspronkelijk klooster verbleven, maar regelmatig van standplaats en d;;tn
ook van functie veranderden.

5. GASPAR DELCOURT
In 1721 ontving hij de lagere wijdingen en in 1723 werd hij priester.
Van hem weten we dat hij priester was te Atembeke en er ook stierf de
1r maart 1723 (284).

6. JOANNES-FRANCISCUS

VALLIJN

Geboren als zoon van Jean-Baptist Vallijn en Marie-Louise Jonart werd
hij in akkoord met de prior en de procurator van het klooster te Brussel
opgenomen bij de Dominikanen (285).
Eerst als scholaris, nadien als clerus en tenslotte als acoliet ontving hij
zijn lagere wijdingen te Brussel in 1724. De 22e dec. 1725 werd hij als lid
van de kloçs!erraad van Leuven, te Mechelen tot priester gewijd (286).

(283) A.M. BOGAERTS
kloosterarchieven
1977. na 2654.
(284) AM. BOGAERTS.

en E. CRESENS,

Inventaris van het Dominikaans

van Lier, Leuven en Gent, in:
De Dominikanen

archief, dl. 11,

Bouwstoffen .... dl. XVII. Leuven.

in de wijdingsregisters .... in:

Bouwstoffen ....

dl. 11, p. 157 en dl. 111. p. 174. Zie eveneens J. ARTS. I'Ancien couvent..., p. 309.
(285) AM. BOGAERTS

en E. CRESENS.

(286) AM. BOGAERTS, De Dominikanen
dl. 111. p. 177 en 185.
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Inventaris.,

in:

Bouwstoffen .... dl. XV. na 626.

in de wijdingsregisters ..., in:

Bouwstoffen
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De 18e juni 1731 bekwam hij de toelating om als predikant-biechtvader op
te treden in het aartsbisdom Mechelen (287). Het is in die functie dat m.en
hem in Atembeke aantrof. De 23e okt. van hetzelfde jaar is hij op dramatische wijze omgekomen (288). Volgens de overheid van Brussel is het
als gevolg van een ongeluk, volgens de magistraat heeft men duidelijk
vermoedens dat het om een moord gaat. Wat was er dan gebeurd?
Die dag was hij naar Brussel gegaan om er de begrafenis bij te wonen van
zijn moeder. Bij zijn terugkeer te Atembeke vroeg hij aan de lekebroeder
"domestique"
een geweer om "wat op de vogels te schieten" in de hof
van het klooster. Bij een verkeerde behandeling van het geweer zou hij
zichzelf een kogel door het hoofd geschoten hebben.
Wellicht zou die tesis kunnen aanvaard worden maar de gerechtelijke
instanties vernamen van de inwoners uit het gehucht dat er een maand na
de feiten niets werd aangegeven aan de overheid. Waarom dit verzwijgen
wanneer het een ongeval zou zijn? Willen de paters een schandaal vermijden? Is het een moord 'of een zelfmoord? Wat waren de motieven?
Uit het dossier blijkt alleszins dat de zaak niet zo zuiver is en dat er reden
moet geweest zijn om een moord of zelfmoord niet volledig uit te sluiten.

7. PETRUS VAN DOREN
Een zekere Petrus Van Daren kreeg de 1rapril
1708 toelating om de
biecht te rioren en absolutie te geven aan een wel bepaalde persoon die
incest had gepleegd met zijn zuster, er moet echter sterk aan getwijfeld
worden of het wel degelijk om dezelfde Dominikaan gaat die in 1764 zou
overleden zijn, gezien de zeer hoge ouderdm die hij dan zou bereikt
hebben (289).

(287) A.M. BOGAERTS,
dl. V, p. 178.
(288) A.M. BOGAERTS

De Dominikanen

in de jurisdiktiebrieven ..., in.

en E. CRESENS, Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ...,

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 1313.

(289) A.M. BOGAERTS. De Dominikanen in de jurisdiktiebrieven ..• in. Bouwstoffen ...•
dl. IV, n° 436.

106

295

c) Broeders
1660-1695
1671

1687
1711 (?)
1739
1753,4 nov.
1777
1794

Adrianus de Schrevele
vander Meer
Peter vander Borcht
Joannes Luppens (289bis)
Philippe Allaert, schilder
Antonius Van den Broeck
Augustin Schuyteneer t in Atembeke
Paul van den Eynde, convers, t in Atembeke
Benoit Schellekens
Jan van Laethem

Voor de biografische nota's van Adrianus de Schrevele, zie vorige blz. bij
de stichters. Van Allaert is bekend dat hij een schilder was en dat hij in die
opdracht het kasteel en het woonhuis van de toenmalige heer van Moerbeke, Pierre de Wasquehal, in Rijsel is gaan schilderen en decoreren Als
jubilaris stierf hij te Brussel de 18e jan. 1715.
Benoit Schellekens werd in 1777 door de vrouw van Moerbeke gekozen
uit de drie voor de Brusselse kloosterraad voorgestelde broeders. Terwijl
Jan van Laethem genoteerd stond als broeder, bij de afschaffing van het
klooster in 1794.

Besluit

Vicarissen 'en andere paters Dominikanen
Bij dit summier en soms al te fragmentaire overzicht van de vicarissen en
de andere leden van het convent zijn er slechts namen van 19 oversten
bekend, voor de periode 1689-1796 dus voor 107 jaar. Als men rekening
houdt dat de vicaris evenals de prior bij de Dominikanen in principe elk

(289bis) LED., n° 1293
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jaar verkozen werd dan bestrijken wij met dit aantal een zeer kleine periode. Dit aantal is werkelijk onvoldoende om diepgaande besluiten te trekken.
.
Bovendien weten we van de oversten niet precies wanneer ze hun ambt
uitoefenden, omdat dikwijls het Brusselse obituarium de enige inlichtingsbron is waarin staat dat een bepaald pater eertijds vicaris was te Atembeke.
'
Dank zij echter een analytisch onderzoek van de geïnventariseerde akten
uit het Brussels Dominikanerklooster hebben we deze ambtstermijn toch
beter kunnen omschrijven, zodat we met de nodige voorzichtigheid enkele trends kunnen afleiden.
Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat velen, zon iet de meesten eerst diverse ambten bekleedden in Brussel, zoals supprior, procurator, novicemeester en dat ze nadien in Atembeke benoemd werden tot vicaris. Na er
een beperkte periode gewerkt te hebben, brachten ze hun laatste jaren of
voor velen hun laatste maanden door te Brussel. Men mag dus zeggen
dat zij naar Atembeke kwamen na in Brussel de nodige ervaring te hebben opgedaan. Vandaar ook dat de meesten op nl. 13 op 19 het ambt
waarnamen op hogere leeftijd. Drie opvallende uitzonderingen zijn er wel
te situeren, zo vicaris Fiocco die ongeveer 36 jaar moet geweest zijn,
maar kort nadien is overleden, zodat het niet uitgesloten is dat hij misschien omwille van zijn zwakke gezondheid er werd geplaatst; zijn opvolger Heyqaerts, die weldra wordt teruggeroepen omdat hij slecht bier
brouwde en tenslotte Benedictus vande Perre, die 30 jaar voor zijn dood
vicaris te Atembeke was.
Anderzijds zullen ook nog drie vicarissen hoge ambten bekleden in Brussel na hun vicariaat, zo J. de Bode, die nog 20 jaar prior bleef van Brussel,
H. Sloovere, die korte tijd nadien prior werd en Ambr. Reygaerts, die zelfs
nog supprior en procurator werd.
Wij mogen dus voorzichtig besluiten dat Atembeke meestal niet werd toevertrouwd aan dynamische, jonge paters, die eventueel het vicariaat
zouden kunnen doen uitbouwen tot een zelfstandige eenheid.
Wanneer men daarentegenover oudere paters er naartoe stuurde dan
zou men dergelijke krachtige figuren zelden ontmoeten. Wel hebben ze
met hun ervaring en hun bestuurscapaciteiten, die de meeste te Brussel
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hadden getoond, het Vicariaat van het Raspaillebos veilig doorheen de
problemen kunnen loodsen. Ten andere veel problemen zal Atembeke
toch niet gekend hebben: immers het was een goed en welvarend bedevaartsoord, de gebouwen waren niet al te omvangrijk, vergden dus weinig
onderhoud, het was een zeer kleine communauteit. Maar mag men wel
spreken van een kloostergemeenschap als het gaat om 2 of 3 paters en
één broeder? Nu dit alles zal voor de vicaris een reden te meer geweest
zijn om rustig uit te bollen.
Men moet dus ook niet gaan beweren dat zo een klein vicariaat gebruikt
werd als een ideale 'plaats om lastige elementen te laten afvloeien of als
een zachte vorm van straf. Misschien maakt één vicaris een uitzondering,
nl. Fiocco, die na een twist met de pastoor van Terhulpen, overgeplaatst
werd naar het Raspaillebos, waar hij slechts één jaar het ambt uitoefende
want kort nadien de 14e febr. 1732 is hij reeds overleden.
Resumerend mogen we het ambt van een vicaris in Atembeke als volgt
omschrijven:
hij was zowel het geestelijke als het materiële hoofd. In die
zin was hij verantwoordelijk voor het bedevaartsoord:
hij moest de bedevaarders opvangen, er mis lezen, biechthoren, de inschrijving verzorgen
van de Confrerie van de H. Rozenkrans, tevens moest hij instaan voor de
staties in enkele dorpen, alleszins in Moerbeke en diende hij er goed over
te waken dat ook in het vicariaat de statuten van het provinciaal kapittel
werd nageleefd.
Daarnaast was hij ook beheerder en diende derhalve te waken over de inkomsten, de belastingen, de dotaties. Bij het materiële aspect kwam dan
ook nog kijken dat hij moest waken over de kleine brouwerij. In al de
handelingen moest hij steeds verantwoording afleggen aan het klooster
dit is, de prior en de kloosterraad, van Brussel.
In dit alles werd hij bijgestaan door 1 of 2 paters, die op hun beurt de hulp
zullen krijgen van één broeder.
Nog minder zijn we ingelicht over de andere paters predikanten-biechtvaders. Slechts 16 namen zijn ons bekend, van zes paters weten we iets
meer over hun aktiviteiten te Atembeke en weten we ook dat voor of na
hun verblijf in Atembeke een ambt bekleedden te Brussel, zoals sacristiehouder, lid van oe kloosterraad en andere kleinere functies.
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Broeders
Over deze laatste groep zijn we zeer slecht ingelicht.
Van één, weten we dat hij oorspronkelijk een schaapherder was, nl. de
stichter Adrianus de Schrevele; een andere was een schilder Philippe
Allaert, die van de heer van Moerbeke, Pierre de Croix, de opdracht kreeg
om zijn kasteel en zijn woonvertrekken, in Rijsel te gaan schilderen. Benoit
Schellekens tenslotte werd in 1777 door de vrouw van Moerbeke gekozen
uit de drie door de Brusselse kloosterraad voorgestelde broeders.
In de dokumenten worden ze genoemd: broeder, tertiarius, of ook
domestique. Hun taak bestond erin te zorgen voor het eten, het onderhoud van de gebouwen, voor de tuin en wellicht ook voor het vele werk
dat het brouwen van bier met zich meebracht. Ook is hij het die de gasten
moet ontvangen of die als portier zal functioneren in afwezigheid van de
paters. Met andere woorden, het is een noodzakelijke schakel in de veelzijdige aktiviteiten van een vicariaat, een niet uit te schakelen element
voor de materiële zorgen, in het kloostergebouw en vooral in de kapel.
Aldus konden de paters zich volledig wijden aan hun taak van zielzorger.

3. DE EKONOMISCHE

SITUA TIE 1689-1796

Van wat leefden de paters in Atembeke? Van waar haalden ze het geld
om een kapel en een klooster te bouwen en het later te onderhouden?
Op welke wijze, met welke middelen konden ze hun schulden afbetalen?
Hoe voorzagen zij zich in hun levensonderhoud? Met andere woorden
wat was hun ekonomische situatie? Hoe was hun ekonomisch beheer?
Algemeen werd het ekonomisch beheer bij de Dominikanen waargenomen door de prior en de procurator, bijgestaan door de kloosterraad. In
die zin ook werd Atembeke vanuit Brussel geleid. Heel wat beslissingen
dienden echter ter plaatse genomen te worden, dat was dan de taak van
de vicaris.
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a) Termijnen - Staties
Korte historiek
Elk Dominikaans klooster had de mogelijkheid om in een wel bepaald en
goed omschreven gebied te prediken. Tegelijkertijd mochten zij er omhalingen doen en mochten er gaan bedelen. Aldus gaf de bevolking hen
aalmoezen in natura, noodzakelijk voor het onderhoud. Zo'n gebied werd
in verscheidene districten, termen genoemd, ingedeeld. Vermits deze
streken nogal ver verwijderd konden zijn van het hoofd klooster zochten zij
een plaats op waar ze konden overnachten en waar ze terzelfdertijd de
andere ruimten konden gebruiken als opslagplaatsen, deze plaatsen
noemden men termijnhuizen. De pater die voor die taak werd aangeduid
noemde men terminarius (terminant). Het gebied van de handelingen
kon men ook aanduiden met termijnen of staties. Niet eigenaardig was
het dat dergelijke oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde verblijfplaatsen uitgroeiden tot een vaste woonkern, waaruit dan later een vicariaat ontstond
dat zich mits goedkeuring van de overheid gemakkelijk kon zelfstandig
maken van het hoofdklooster.
Termijnhuizen bezaten de Dominikanen rond 1680 in Thilly, Straten (Kalkar), Nieuwpoort, Kortrijk en Meerhout (290).
Wanneer het klooster van Brussel in de 15e eeuw werd gesticht dan had
het klooster van Antwerpen, uit dewelke het gegroeid was, reeds de
bestaande staties afgestaan. Maar door die nieuwe stichting kwamen de
paters van Brussel regelmatig in conflict met hun confraters van Gent
omdat zij allen dezelfde staties aandeden (291). Om verdere discussies
te vermijden werd de 1T" nov. 1516 een akkoord gesloten waarbij Gent

(290) A.M.

BOGAERTS,

De provinciale

kapittels .... in:

Bouwstoffen ...

dl. VII. p. 75.

anno 1680.
(291)

RAG., Bisdom Archief, M. 242. J. ARTS, de predikheeren te Gent. .., p. 57 en J. ARTS,
I'Ancien couvent. ... p. 11-13 en J. DE BROUWER, Bijdrage tot de reguliere en sekuliere gemeenschappen in het Land van Aalst gedurende de 17c en 18" eeuw. in:
Land van Aalst, XXVI (1974). dl. 5. p. 269.
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enkele termijnplaatsen aan Brussel afstond, zoals: Meldert, Baardegem
en vele andere. Bij Gent bleven: Vollezele, Tollembeek, Herne, Hove
Mark, Edingen, Moorsele, Denderhoutem, Liedekerke, Teralfene, Pamelé,
Okegem, Meerbeke, Denderwindeke, Denderbelle en andere niet nader
omschreven nabijgelegen dorpen (292).
Regelmatig diende ten andere het provinciale kapittel bepaalde kloosters
te vermanen en zelfs te dreigen met zware straffen als men ging prediken
of bedelen buiten de toegewezen termijnen (293).
Niet alleen tussen de Dominikanerkloosters onderling ontstonden er wrijvingen omwille van de staties, ook tussen de paters terminari en de lokale
overheden. Zo ook te Geraardsbergen, waar naast de Dominikanen van
Gent, toen ook Jacobijnen of Jacobpinen genoemd, tevens de Augustijnen van Edingen, de Franciskanen van Gent, de Rekoletten van Geraardsbergen en de Minderbroeders van Oudenaarde hun staties hadden (294).
Oorspronkelijk logeerden sommige paters terminarissen, die vooral in de
Advent en de Vastentijd hun omhalingen deden, in een herberg op de
markt "de clocke" genaamd, waar einde 16e eeuw een zekere Jan Rubbens herbergier was. Andere gingen logies opzoeken in "goede lieden

(292) J. ARTS. Oe predikheeren ...• p. 154 en uitgave. p. 660-661 in bijlage

na

V. Ofschoon

de akte het niet vermeldt mogen we wel aannemen dat Maerbeke en Geraardsbergen
hierbij behoorden. Zie ook KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. HS .. na 21.627. 111.113 en
J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis ..., dl. lil, p. 692-704: de terminanten
in het Land van Aalst.
(293) A.M. BOGAERTS, De provinciale
provincie.

in:

Bouwstoffen.

kapittels der Dominikanen
dl. VI. anno 1637 en 1666.

van de Nederduitse

(294) De Rekoletten hadden in 1648 gepoogd zich definitief te Geraardsbergen te vestigen
maar dat stuitte op verzet van de reeds aanwezige Karmelieten en Miniemen. Na een
uitspraak van de Geheime Raad dienden de Rekaletten de stad te verlaten onder bedreiging ook hun staties te verliezen. (J. DE BROUWER. Bijdrage tot de reguliere en
sekuliere gemeenschappen

in het Land van Aalst gedurende de 17" en 18" eeuw, in :

Het Land van Aalst, dl. XXV (1974), p. 170.
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huysen",

maar zeggen de getuigenissen, nooit in het hospitaal.

Zo zochten in die periode de Dominikanen van Gent hun logement in de
voornoemde herberg. Pas maar later, begin de 1r eeuw wellicht, werd
het de gewoonte dat de termlniarissen een onderkomen vonden in het
stedelijk hospitaal.
Wanneer daar in 1617 Johanna Pevenage priorin werd benoemd, dan
wilde zij dadelijk orde scheppen in de financiële situatie van de instelling
en legde zij hiervoor een uitgebreid register aan (295). Zo zal zij er ook de
schepenen van de stad er attent op maken dat het hospitaal reeds jaren
gratis logies en eten verstrekte aan de paters terminarissen en dat zonder
enige vergoeding. Aangezien echter het stedelijk bestuur niet onmiddellijk
reageerde, stuurde zij een tweede schrijven, zeggende dat het hospitaal
gesticht is alleen "tot bystant ende conservantie van aerme crancke ende
sycke menschen" . Toen de 18e okt. 1618 de stad antwoordde dat nooit
een vergoeding werd geschonken voor het onderhoud en de logies van
de paters maar wel voor hun reis (nI. 4 pond), (296) deed de priorin in nov.
1618 een beroep op de Raad van Vlaanderen, die het hospitaal in het
gelijk stelde.

(295) G. DE .vos, Onser Liever Vrouwen Hospitaal van Geraardsbergen
af tot na de Fransche omwenteling,
WER, Bijdrage tot..., in:

Geraardsbergen,

van sijne stichting

1903, p. 359 en J. DE BROU-

Het Land van Aalst, dl. XXVI (1974), p. 265.

(296) G. DE VOS, Onser Liever Vrouwen Hospitaal. .., p. 353 en J. DE BROUWER, Bijdragen tot..., p. 266.
Dit deed de stad reeds lang want uit rekeningen van 1474 blijkt dat zij aan de terminarissen

paters Vrouwenbroeders

nen van Gent (Dominikanen),

(Karmelieten)

de Minderbroeders

van Geraardsbergen,

de Jacopij-

van Oudenaarde en de Augustijnen

van Edingen, 4 solidi betaalden telkens als ze naar de stad kwamen om omhalingen
te doen en te prediken. Dit geschiedde twee maal per jaar (Advent en de Vasten) wat
een totaal uitgave voor de stad meebracht van 32 solidi.
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Ook bij die uitspraak bleef het antwoord van de stad negatief (febr. 1619).
Slechts in 1630 kon het geschil, zij het ook maar tijdelijk bijgelegd worden,
toen namelijk van het hospitaal geëist werd dat zij belastingen moest bétalen aan de stad voor eigendömmen die ze er bezat. Hieruit kwam een
compromis tot stand: het hospitaal zou vrijgesteld worden van die belastingen op gronden met een totale oppervlakte van 1 dagwand en 60 ràeden en anderzijds zou het hospitaal instaan voor het onderhoud van de
terminarissen. Wellicht als een soort bekrachtiging werd dit compromis
voorgelegd aan de abt van de Norbertijnerabdij van Ninove, Jan Davidts,
die werd bijgestaan door zijn collega van Drongen. In aanwezigheid van
alle betrokken partijen werd dan in de abdij van Ninove de 2e juli 1630 het
contract gesloten en ondertekend (297).
Later werd die overeenkomst niet altijd stipt opgevolgd met het gevolg dat
weldra nieuwe moeilijkheden zich voordeden.
Later zal de compensatie voor het logies door de priorin te laag geacht
worden en eiste ze in 1672 en in 1682 een verhoging. Daarom vroeg zij
uitbreiding van de vrijstelling, want argumenteerde zij, als u, heren gemeenteraadsleden en schepenen, wil kijken naar de omliggende steden
dan betalen die 2 gulden per dag en per persoon. De priorin wilde derhalve
een vrijstelling van belasting op gronden met een totale oppervlakte van 2
dagwand en 60 roeden, wat haar werd toegestaan de 16e maart 1672 en
wat later in 1682 werd uitgebreid tot 3 dagwand en 20 roeden (298).
Kort na een bezoek van de aartsbisschop Humbertus Guilelmus a Praecipiano aan- de kloosterinstellingen van Geraardsbergen, verbood hij in
1710 dat de paters terminarissen, nl. de Augustijenen van Edingen en de
Dominikanen van Atembeke, nog zouden logeren in het hospitaal, wat
tien jaar later leidde tot een dispuut nopens de financiële vergoeding (299).

(297) G. DE VOS, Onser Liever Vrouwen Hospitaal. .., p. 365 en 366 en LED., n° 1295 laatste folio.
(298) LED., n° 1295.
(299) J. DE BROUWER,
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Bijdraqe tot..., in:

Het Land van Aalst, XVII (1974), p. 269.
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Een gelijkaardig geschil ontstond in 1740 nu tussen de pastoor van de St.
Bartholomeuskerk, pater Jacobus Schellekens en de priorin van het hospitaal, Mevr. Isabelle Van Den Bossche. Uiteindelijk werd de zaak van"de
subsidiering voor de terminarissen voorgelegd aan het stadsbestuur.
Hierbij argumenteerde de pastoor dat de stad vrijdom gaf van bela~ting
aan het hospitaal op goederen gelegen in de stad in ruil voor het herbergen van de paters terminiarissen, maar dat die paters nu reeds 19 jaar
gratis logies en eten krijgen bij de pastoor. Is het derhalve niet logisch zei
hij, dat hij die de lasten draagt van het onderhoud ook mag "jouisseren
van de recompensies ?". Diplomatisch stuurde de raad de brief door naar
de priorin, die verzocht werd een antwoord te geven op de vraag van de
pastoor. Mevrouw de priorin liet de brief echter onbeantwoord en reageerde pas maar op een tweede schrijven (1741), waarbij zij dan duidelijk
stelde dat indien de pastoor een subsidie wil ontvangen voor de terminarissen dit niet ten koste van het hospitaal moet geschieden, zodat ook de
stadsraad geen antwoord gaf en de zaak ongewijzigd liet ten nadele van
de pastoor (300).

De termijnen van het vicariaat

In welke dorpen de paters van het Raspaillebos zelf mochten prediken en
bedelen is niet al te duidelijk want volgens een enquete van 1786 hadden
zij slechts staties in vier dorpen; welke die waren zegt het verslag niet.
Nochtans moeten zij oorspronkelijk er meer gehad hebben.
Volgens een stichtingsverhaal van 1687 (301) zou het klooster van Brussel reeds vroeg enkele termijnen, die ze bezaten in de omgeving van
Brussel en Lessen afgestaan hebben aan het vicariaat van het Raspaillebos. Welke die precies waren werd ook niet vermeld.

(300)
(301)

G. DE VOS, Onser Liever Vrouwen Hospitaal. .., p. 472
LED., na 1289 en A.M. BOGAERTS,

De provinciale kapittels ..., in:

Bouwstoffen ...,

dl. VIII, P 281.
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Een zelfde vage omschrijving krijgen we in het voornoemde dokument
van 1714 wanneer de termijnen van Geraardsbergen, Ninove en Edingen
aan het vicariaat toekwamen, ook dan zwijgt men over de dorpen van dé
omgeving.
Uit een dokument van 1761 krijgen we wel een idee wat die "publique
ommeganghen"
omvatten: in Moerbeke mogen de paters 5 keer per
jaar boter, graan, vlees, garen en zaden ophalen. Tenminste wanneer zij
zich ook blijven verbinden jaarlijks in de parochiekerk op Pasen en op
Sinksen de H. Mis te celebreren, biecht te horen en te prediken (302).
Men kan natuurlijk wel de vraag stellen wat het sterkst werd beklemtoond:
het oorspronkelijk doel nl. de godsdienstzin van de gelovigen verdiepen
door prediken en biechthoren of de giften in natura. Misbruiken zullen ook
hier veelvuldig voorgekomen zijn en niet onnatuurlijk is dat de waarde van
de predikaties zal bepaald worden door de hoeveelheid die de terminarii
in de dorpen hebben weten te verwerven. Wel mogen we niet vergeten
dat de Dominikanen in tegenstelling met de Benediktijnen niet over gronden beschikten die ze lieten uitbaten, zij leefden voornamelijk zoniet
hoofdzakelijk en uitsluitend van schenkingen in de vorm van offeranden,
fundaties of van dergelijke omhalingen. De Dominikanen waren immers
een bedelorde.

b) Andere Jn.komsten
Reeds van bij het begin van de verering van het beeld van O.L.Vrouw,
merkte Petrus Merckaert op dat de qeloviqen zoveel offeranden gaven
dat zij weldra verplicht waren om een offerblok te maken om nadien de
som geld op regelmatige tijdstippen aan de pastoor van Moerbeke te
dragen, die op zijn beurt het geld doorspeelde aan de deken van Geraardsbergen en naar het hospitaal van de stad (303).

(302) MOERBEKE, Pastorij, Oud Archief, dok. van 1" juli 1761.
(303) RAG., Fonds van het Bisdom, M. 91, 1e dok.
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Met dat geld werd dan later de eerste kapel gebouwd: de onkosten
liepen op tot 7.000 florijnen (304). Wanneer de Dominikanen de kapel in
1665 overnamen moesten zij nog instaan voor 1.016 florijnen. Dat zou
betekenen dat dank zij de sche'nkingen en de offeranden van de pelgrims
op een drie jaar tijd een som werd bijeengebracht van ongeveer 6.0~0
florijnen of met andere woorden 100 florijnen meer dan de jaarlijkse begroting van de heerlijkheid Moerbekevoorde periode 1725-1740 (305). De
parochiekerk van Moerbeke had zelfs in 1727 slechts een totale ontvangst van amper 1.036 ponden (306).
.
Het moet frusterend gewerkt hebben op de pastoor dat de gelovigen die
wel uit verscheidene dorpen kwamen zo'n groot bedrag konden geven
voor het mirakuleuze beeld van Atembeke en voor zijn kerk bitter weinig.
Ook al houdt men rekening met enkele grote schenkingen dan toch moet
het aantal bedevaarders en het geld dat ze schonken zeer hoog geweest
zijn. Wellicht mogen we daar uit afleiden dat de kroniekschrijvers van die
tijd niet overdreven met te zeggen dat er "een stroom van pelgrimsen"
was, "de stroom van het volk" bleef steeds maar toenemen.
Naast de offeranden en oblaties van de pelgrims kwam het vicariaat via
het klooster van Brussel in het bezit van rentebrieven. De oudste dateert
van 1573 en de jongste van 7 dec. 1647.
Joos van Dorpe en zijn echtgenote Elisabeth van Aalst hadde de 6e juni
1643 hun testament laten opmaken, waarbij de verdeling van hun bezittingen werd ÇJepreciseerd. Vele renten die ze hadden weten te verwerven
zouden na de dood van de echtgenoot in het bezit komen van Franciscus
Francxen en later van Wwe. Clarbots, vrouw van Karel Nicolaes de Berckel, ridder en heer van Erembodegem. Deze dame heeft dan einde 1JB
eeuw de verworven rentebrieven voor een bedrag van meer dan 500
gulden aan het vicariaat van het Raspaillebos geschonken.

(304)
(305)

LED., Fonds van Brussel, n° 1289.
LED., Fonds van Brussel, n° 1290. Dit nummer omvat 9 rentebrieven (renten, transporten van renten en één testament)

passim.
(306) RAR., MOERBEKE,

306

Kerkrekeningen,

en RAG., Fonds Kasseirij van Aalst, n° 2573
n° 58, p. 44.
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In 1671 schonk Mevr. Anna Maria de Vos, vrouw van Beaupré een rente
van 1.000 pond aan de kapel te Atembeke (307).
Eens de toelating gegeven om een verblijf voor de paters op te richten
trachtte men er ook de nodige fondsen voor te vinden. Zo ontving J. de
Bode op 13/10/1685 de som van 200 flor. van een zekere Carolina Haentjes (308). De heer van Moerbeke, Pierre de Wasquehal, liet voor de
schepenen van Rijsel bevestigen dat hij van de heer Van Cauteren, ridder
en heer van Brakel een som van 1.000 flor. leende die bestemd waren
voor J. de Bode en dit aan een intrest van 6,25 %. In 1711 was dit kapitaal
reeds terugbetaald (310).
Met het oog op de volledige aflossing van het kapitaal kreeg Antonius
vanden Broeck, als tertiarius van het vicariaat, 300 florijnen, die hij aan de
heer van Brakel moest bezorgen.

(307)

LED., na 1293:

omvat één origineel en één kopie. Op de rug staat vermeld:

"Con; 3 blz.

tractus quo D. De Vos donat patri de Bode 1.000 florenos pro Raspalia"
Nederlands.
Zie ook: "Notes sur Pierre de Vos, seigneur de Beauprez"
(308)

(1955), p. 278-282.
LED., Fonds van Brussel, na 1296:
vermeld : "Contractus
Haentkens
Zie ook:
bodeqem,

(309)

dit is een gecollationeerde

I'lntermédiaire,

na 59

kopie; op deruq staat

quo R.D. de Bode levavit 200 tlorenos ad reddtitum a Carolina

pro constructione
l'lntermédiaire,
echtgenoot

domus in Raspalia".

na 16 (1948), p. 265:

Charles de Berckel, heer van Erem-

van Catherine Clarboets.

LED., Fonds van Brussel,
schepenen

in:

n° 1299:

gecollationeerde

kopie, opgemaakt

voor de

van Rijsel.

De heer van Cauteren heeft vermoedelijk

tussen 1653 en 1654 de heerlijkheid van

Brakel gekocht van de familie van Berlaimont. Deze was gehuwd met Isabelle van de
Vijver. Hij werd door zijn zoon Pierre Antoine opgevolgd, die in mei 1700 overleed,
zodat de heerlijkheid

van Brakel in bezit kwam van k Fr. Clement van Cauter, die

stierf zonder kinderen na te laten. Het was aan deze laatste dat J. de Bode de laatste
schulden vereffende

in 1711.

(J. Van Twembeke,

De heerlijkheid

Brakel, in:

Het Land van Aalst, dl. XI, (1959),

na 3, p. 104).
(310)
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LED., Fonds van Brussel, n° 1289.
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Deze som gebruikte hij echter voor het aankopen van klederen en andere
"hoofdzakelijke materiële" zaken. Na een jaar verliet hij het klooster zonder zijn schuld te betalen, wat natuurlijk het vicariaat in grote financiële
moeilijkheden bracht. Nadien gaf J. de Bode opdracht aan pater Petrus
van Costern om alle resterende schulden nog te betalen (311).
Wanneer broeder Philippe Allaert in 1684 naar Rijsel gezonden werd om
er gedurende drie jaar het huis van de heer van Moerbeke te gaan schilderen dan ontving hij niet het gevraagde bedrag van 100 dukaten maar
wel een huis of beter een herberg, die aan het domein van de paters
grensde en dit samen met de aanpalende tuin en de boomgaard: Dit
geschiedde dan de 14e mei 1687 (312).
Aangezien echter hiermee de broeder eigenlijk niet betaald werd en de
waarde van het huis zeker het bedrag van het loon overtrof moest J. de
Bode nog 100 dukaten aan Allaert geven, iets wat hij deed de 22e mei van
hetzelfde jaar (313).

(311)

Henricus Costern werd in 1704, 1709 en 1710 als supprior vermeld van het klooster
van Brussel. (A.M. BOGAERTS
dl. XV, na 805, 806 en 1304).

(312)

LED., Fonds van Brussel,
Het is opvallend

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ...,

1289, p. 4.

hoe in dit stichtingsverhaal

mekaar gebruikt worden:
Deze.herberg

na

en E. CRESENS,

nogal afwisselende

munteenheden

door

dukaten, florijnen, pistolla's, patacones en Rijnsponden.

is terug te vinden op de kaart van 1676 uit het Landboek van Moerbeke

(privébezit).
(313)

LED., Fonds van Brussel, na 1300, 1e dok., met nog een stuk zegel van de heer van
Moerbeke.

Hierbij wordt het huis met de hof geschonken

aan de paters op 14 mei

1687. Het 2e dok. waarbij de 100 flor. worden betaald dateert van de 22" mei. Bovendien is er onder dat nummer nog een gecollationeerde

copie.

Uit een akkoord van 12 mei 16n, gesloten tussen de heer Joos Cools en Amand De
Pauw, die als baljuw van de heer van Moerbeke voor de griffier van Moerbeke optrad,
blijkt dat de kanselier van Brabant (Philippe-Guillaume

de Steenhuys) reeds vroeger-

wellicht in de jaren 60 - 24 roeden bos in pacht had gegeven aan een zekere Paschier
van Heghe. Deze moest er een behoorlijke

woning optrekken,

die moest kunnen

dienst doen als herberg. Hiervoor kreeg hij een jaarlijkse som van 30 gulden. Toen
echter die van Heghe stierf en zijn echtgenote

niet in staat bleek het contract na te

leven daar haar inkomen te gering was, vluchtte zij uit Moerbeke en liet het nog niet
volledig afgewerkte huis verkrotten. Daarop zocht de heer van Moerbeke een andere
kandidaat om het huis verder af te werken; aldus viel de keuze op Joos Cools (AAR.,
Oude Gemeentearchief Moerbeke, registers na 1, p. 152).
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Rond dezelfde tijd ontving hij van een "servus" Joannes uit Beaupré (314)
40 flor. met een rente van 50 patacons (één pataeon = 50 stuivers),
waarvoor de paters jaarlijks een mis moesten lezen (315).
Een weinig later, de 1e sept. 1687, gaf de procureur der Dominikanen de
toelating om J. de Bode om een zekere Jan Albert de Boulinge in het
vicariaat op te nemen. Bij deze intrede ontving hij dan de ongelooflijke
hoge som van 12.000 florijnen! (316).
Voor het zieleheil van haar overleden man en van haar ouders stichtte
Mevr. Catharina Clarbots, weduwe van Karel Nicolaes de Berckel, heer
van Erembodegem, de 1Se sept. 1691 drie jaargetijden welke door de
paters te Atembeke dienden gelezen te worden. Hiervoor stelde zij nog-

(Vervolg voetnota 313).
Aangezien

die akte uitdrukkelijk vemeldt dat de herberg gelegen is in de nabijheid van

de kapel van Atembeke mogen we met een zekere graad van waarschijnlijkheid

aflei-

den dat het hier om hetzelfde gebouw gaat als dat wat de heer van Moerbeke aan de
paters schonk. Had de kanselier destijds gerekend op een goede klandisie vanwege
de bedevaarders,

die zijn herberg zouden doen floreren, dan zijn die minder vrome

bedoelingen

niet bewaarheid geworden, want in 1687 heeft één van zijn opvolgers die

overgelaten

aan de paters. Welke bestemming de Dominikanen aan het gebouw dan,

hebberusniet
uitdrukkelijk
uitgesloten

uit de dokumenten

aan verbonden was, zodat het niet

is dat de paters die hebben omgevormd tot een brouwerij, dus in plaats

van een verbruiksplaats
nomische

af te leiden. Wel wordt in de verkoopakte van 1796

genoteerd dat er ook een brou~erij

maakten zij er een produktieplaats

van (zie verder het eko-

aspect).

(314) Wordt hier de gemeente Grimminge bedoeld of een knecht uit het zeer nabijgelegen
Cisterciencerinnenklooster,
(315)

Patacon

genaamd Beaupré eveneens te Grimminge ?

is een Luikse munteenheid,

en heeft de waarde van 8 schellingen

of 4

Luikse gulden in Belgisch geld van 1900 (Zie J. ARTS, De predikheeren ..., p. 379 en
H.E. VAN GELDER, De Nederlandse

munten, Utrecht, Aulareeks,

265.
(316) LED., Fonds van Brussel, n° 1301 : medeondertekend
van het Dominikanerklooster
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te Gent, pater Raymondus

1966, p. 164 en

door onder andere de prior
Matthijs (t 1691).
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maals 73 rijnsgulden ter beschikking (317).
Sinds die datum zijn er geen sporen meer te vinden van mogelijke schenkingen en dat tot 1710. In dat jaar werd voor de schepenen van Moerbeke
een rente geschonken van 4 schellingen bezet op 11 dagwand en 37
roeden meers, land en vijver gelegen in voornoemd dorp. Hiervoor zullen
de Dominikanen jaarlijks een mis lezen voor een zekere juffrouw de Blocq
(318). Hetzelfde jaar verkocht pater H. Sloovere aan Petronelia Sloovere
een stuk weideland, gelegen te Atembeke aan het Walleken, voor de som
van 200 gulden (319). Op deze eigendom werd een rente gezet. Dit alles
werd bekrachtigd door de Staten van Brabant de 13e mei 1710 (320).
Steeds uitzonderlijk bleven de inkomsten via legaten of testamenten. Zo
bekwamen ze de 20e juli 1740 een erfelijke rente van 1200 gulden wisselgeld tot de 20e penninck (4 %) of 48 gulden (321) en de 12e augustus
terug één (322). Een laatste bekende schenking verwierven zij via een
testament van de 3e juli 1782 bij verdeling van goederen van een zekere
Van Hamme, waarvan Michael Creutsaert, Dominikaan te Brussel, familie
was (323).

(317) LED., Fonds van Brussel, n° 1303 en n° 1289, p. 7. Rente van 73 rijnsgulden op de
Staten van Brabant op de groote Bede n° 1504 voor onse lieve vrouwe van liesse. Dit
dan voor drie jaargetijden:

één voor haar man, voor haar ouders en schoonouders.

Dit werd opgemaakt in 1691 en niet in 1692, zoals genoteerd staat in A.M. BOGAERTS
en E. CRESENS,

Inventaris ..., in:

Bouwstoffen ..., dl. XV, n° 1303. Deze jaargetijden

werden tot en met 1793 in de kerk van de Dominikanen gelezen (A.M. BOGAERTS
en E. CRESENS, Dominikaans Archief..., dl. 1, in: Bouwstoffen ..., dl. XV, n06, p. 118.
(318) LED., n° 1305, 1e dok. Deze akte werd ondertekend door Pieter de Pelsenere, baljuw
en J. de Bode, in naam van het klooster. Het geheel omvatte een partij meers, land en
een vijver.
(319) Het Walleken, ook deze plaats is goed te lokaliseren dank zij het Landboek van 1676.
(320)

LED., Fonds van Brussel, n° 1305 het 2" dok.

(321)

LED., Fonds van Brussel, n° 1314. Dit is een gecollationeerde

(322)

LED., Fonds van Brussel, n° 1315. Origineel en kopie.

(323)

LED., Fonds van Brussel, n° 1319.
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kopie.
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c) Uitgaven
De zwaarste uitgave zijn die geweest voor de constructie van de kloostergebouwen en de uitbreidingswerken aan de kapel. Vooral ook omdat de
bouw van het klooster geschiedde in een zeer woelige periode van voortdurende oorlogen.
Daarnaast moesten zij volgens het contract van 9 febr. ~668 aan de parochiekerk van Moerbeke een jaarlijks bedrag schenken van 12 gulden. Dit
akkoord werd nog eens in herinnering gebracht door Jean-Erard Ignace
de Steenhuys, heer van Moerbeke, de 8e febr. 1669. Ook werd dit bedrag
vermeld in al de stichtingsverhalen. Eigenaardig genoeg is dat, wanneer
men de kerkrekeningen van Moerbeke nagaat, daar geen sprake meer is
van 12 gulden maar wel van 24 gulden.
De eerste keer dat die dotatie voorkwam noteert Jacobus de Vos, pastoor
van Moerbeke, in zijn rekeningen dat voor het jaar 1668, 1669 en 1670
"rente die de capelle in den bosch jaerlijks aan dese kercke schuldig
volgens contract van den 8/2/1668:
XLVIII pond!" (324). Dit is dus het
dubbele van wat in alle akten staat.
Hoe moeten we dat verklaren? Van een tweede contract is er geen
sprake want regelmatig verwees de Vos of later één van zijn opvolgers
naar het contract van 8 febr. 1668 ! Dit bedrag werd zonder onderbreking
steeds uitbetaald tot en met 1794. Wel zal in 1675 en 1677 de deken van
Geraardsberqen beslissen dat het bedrag voor die periode mag herleid
worden tot de helft wegens de oorlogsomstandigheden "ter causen van
den troublen" (325). Nadien is het bedrag weer volgens contract. Een
tweede vermindering mochten de paters aanbrengen in 1681 en 1682
terug om dezelfde reden mar nu werd het bedrag herleid tot 36 ponden in
plaats van 48 (326). Hetzelfde geschiedde in 1706 (327) terug om identieke reden: wegens de oorlog.

(324)

RAR., Oud Kerkarchief,

Moerbeke, na 20.

(325)
(326)

RAR., Oud Kerkarchief,
RAR., Oud Kerkarchief,

Moerbeke, na 22.
Moerbeke, na 25.

(327)

RAR., Oud Kerkarchief,

Moerbeke,
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na 33.
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Dit dubbele bedrag van 48 ponden voor twee jaar blijven de paters betalen
tot in 1754. Vanaf 1755 betaalden zij nog slechts het wettelijke overeengekomen bedrag nl. 24 gulden voor twee jaar.
Waarom dan
dokumenten
vaardde, iets
tekst van het

hier plots die ommekeer? Is er een snuggere vicaris die de
heeft onderzocht en die dubbele uitgave niet meer aanwaar tegenover ook de pastoor machteloos stond als hij de
contract las?

Nu wat ook de reden moge geweest zijn feit is dat vanaf 1755 tot en met
het einde van het vicariaat in 1794 nog slechts 12 gulden per jaar betaald
werd.
Naast die 12 of 24 gulden dienden zij ook op de pas ontgonnen gronden,
die volgens het oordeel van de paters weinig rendeerden (kwestie van
weinig belasting te betalen) ook de nieuwe tienden, de zogenoemde
novalia, aan de pastoor te betalen. Zij moesten op "den lochtinc der
paters ... de tiende van tabak en andere thiende vruchten betalen" (328).
In een schrijven van 4 okt. 1725 werden deze tienden door de toenmalige
pastoor Hubertus D'Hulst, nader gepreciseerd: het zijn de tienden op de
haver, het vlas, de hop evenals de vruchten op den "ongelabeurden
grond". In dat jaar hadden de paters nagelaten de pastorele tienden te
vereffenen, zodat de pastoor dit liet weten via een notarieel schrijven.
Daar affirmeerde hij dat de vicaris weldra verplicht zal worden om ook de
onkosten, die zo een actie met zich meebracht te betalen.
Wanneer,de notaris die nota kwam afgeven was er geen pater in het
klooster alleen de broeder, die een kopie kreeg van de akte (329).
Normaal werden de kloostergemeenschappen
provinciale lasten op wijn en bier.

vrijgesteld van lands- en

De goeverneurs Bedmar en de Bergeyck hadden echter in1704 in het
kader van een nieuwe inkomstenpolitiek, beslist dat de drie bedelorden,
te weten de Dominikanen, de Carmelieten en de Augustijnen voortaan

(328)

MOERBEKE,

Pastorij, Oud Archief, register in 12°:

"Dit sijn novalia ...", s.d. maar

alleszins na 1676, want er wordt naar het land boek van 1676 verwezen.
(329)

MOERBEKE,

Pastorij, Oud Archief, dok. van 1725.
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verplicht zouden worden om belasting te betalen op zout, bier en wijn.
Hierop waren de provinciaals van de drie orden samengekomen om ee!1
beroep te doen op de internuntius, die op zijn beurt de paus zou inlichten.
Jacques de Bode, toen provinciaal van de Dominikanen, trad hier als
woordvoerder op. Hij is dan ook verheugd en dankbaar wanneer hij aan
de orden kan mededelen dat na tussenkomst van de Spaanse koning
Filips IV, de maatregelen van zijn gouverneurs werden ongedaan gemaakt, zodat de bedelorden vrijgesteld werden van belasting op brood,
vlees, wijn en bier (330).
In 1724 waren echter de paters niet weinig verrast toen zij niet meer op de
exemptielijsten stonden van de accijnzen, die derhalve de paters verplichtten de belasting te betalen. Hierop replikeerden zij dat zij altijd vrijdom hadden genoten van 2 stukken wijn en dit op basis van de aanwezigheid van zes religieusen en 1 broeder (321) en ook door het feit dat zij
zelf moesten instaan voor het logement en het eten van de vele bedevaarders die op de feestdagen van O.L.Vrouw naar hier kwamen. Deze
klacht stuurden zij dan door naar de Raad van Vlaanderen die hen gunstig
advies gaf en mededeelde dat zij volledige vrijdom van bier, van maal recht,
van slachten en van "alle andere specificatie betreffende de consommatie
genoten" (332) (21 juli 1725).
Drie jaar later echter doen zich praktisch dezelfde feiten voor: terug
vermeldden de ambtenaren dat de Dominikanen niet meer op hun exemptielijsten staan; weer moest een beroep op de overheid gedaan worden
die de 12e1ebr. een identiek antwoord gaf zoals voorheen.

(330) L. JADIN, Relations des Pays-Bas de Liège et de Franche-Comté
d'apres les lettres "Lettre de particolari"

avec le Saint Siège,

conservés aux archives vaticanes, Brussel-

Rome, 1962, p. 443 en 444.
(331) Dat aantal zal wel overdreven zijn want nergens is er sprake van zes maar van 3 of 4
paters. Wel is het mogelijk dat op de feestdagen er meerdere paters dienst deden en
er ook logeerden.
(332) LED., n° 1308.

124

313

In hun vergadering van 3 maart 1729 lieten ook de Staten Provinciaal
weten dat het klooster vrijgesteld was van de provinçiale lasten voor 2
stukken wijn per jaar en de volle vrijdom van rechten genoten "op de
bieren, maalderije ende andere specien van consumptie"(333). Dus terug
een zelfde antwoord. Mogen we hieruit besluiten dat de administratie
slecht heeft gefunctioneerd?
Nu de wijn- en de bierperikelen zijn regelmatig aan de orde van de dag
geweest. Tot de 18e okt. 1755 konden de paters blijven genieten van die
vrijdom, nadien niet meer. Daarom richtte vicaris Bastoigne Benedictus
een schrijven tot de provinciale overheid met de smeekbede om toch
verder te kunnen genieten van de exemptie, want zegde hij - en hier komt
de klassieke klacht van iemand die iets moet bekomen - wij leven in grote
armoede, hier kunnen slechts 3 paters en 1 broeder leven, en de schulden blijven steeds verzwaren (334)! Spijtig genoeg worden we niet meer
ingelicht of de smeekbede al dan niet aanvaard is geworden.
Een andere keer ontstond er een rel omtrent de wijze waarop in het
klooster bier moest gebrouwen worden. Tijdens het vicariaat van Ambrosius Reygaerts was dat zo slecht dat hij door de kloosterraad van Brussel
verplicht was om zijn ontslag in te dienen en terug te keren naar Brussel
(335).
Wanneer tenslotte eind 1774, begin 1775 de eigendommen werden opgemeten door een gezworen landmeter, dan was de uitgestrektheid der
bezittingen _v~m de paters Dominikanen in Atembeke nog steeds even
groot als bij de stichting, nl. twee dagwand en 14 roeden (336).

(333)

LED., Fonds van Brussel, n° 1309, 4 dokumenten.
verklaarde

Joannes

de Ruyter, oud-schepen

In een akte van 22 januari 1729

van Geraardsbergen,

dat zijn vader

Frans de Ruyter pachter is geweest van zijn majesteit voor de port op de bieren en de
wijn van het district van Geraardsbergen
en deze oud-schepen

en van de omgeving dus ook van Moerbeke,

bevestigde tevens dat in die periode het vicariaat steeds vrij

was van lasten op een bepaalde hoeveelheid wijn en bier. In een ander dok. van 25
januari van 1729 verklaarde Fr. De Backer, wijnsteker, dat het Raspaillebos reeds
(334)

sinds 9 à 10 jaar 2 stukken wijn heeft ontvangen en ook contant heeft betaald.
LED., Fonds van Brussel, n° 1316 (ca 1757).

(335)

LED., Fonds van Brussel, n° 1310, 1311 en 1312.

(336)

LED., Fonds van Brussel, n° 1317 (landmeter Van Damme Bartholomeus).
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Besluit Behalve in de eerste fase zijn ook de gegevens voor de ekonomisèhe
situatie van het vicariaat lan-gs de karige kant Maar toch hebben we
enkele aspecten kunnen analyseren.
De eerste jaren is er een massale toeloop geweest van de gelovigen, die
er niet alleen kwamen bidden tot O.L.Vrouw, maar ook hun vertrouwen en
hun hoop wilden bevestigen door het geven van vele aalmoezen en dit
zelfs vóór de komst der Dominikanen.
Door deze kleine schenkingen aangevuld met grote giften hetzij via testamentaire beschikkingen, hetzij bij intrede van een novice in het Dominikanerklooster te Brussel wisten de paters zich financieel veilig te stellen.
Wanneer wegens de bouw van de kapel en het klooster de onkosten hoog
opliepen dan zal de voornaamste zorg van J. de Bode en zijn opvolgers
wel geweest zijn hoe aan de nodige kredieten te geraken.
Gebleken is dat nogal dikwijls mondelinge overeenkomsten daaromtrent
werden gesloten, die later niet altijd werden uitgevoerd of dat de beloofde
som, pas veel later of sterk gereduceerd, overgemaakt werd aan de
paters. Wanneer dan bovendien nog een confrater met een deel van het
terugbetaalde geld verdween kan men begrijpen dat ook hier een reden
moet gezocht worden waarom de stichting van het vicariaat zeer moeizaam tot stand kwam.
Anderzijds dient het toch ook onderstreept dat het stichtingsverhaal van J.
de Bode één groot overzicht is van de financiële perikelen en niets over
de verering tot O.L.Vrouw, niets over A. de Schrevele, niets over de spiritualiteit van de mensen.
Wogen dan toch de financiële voordelen door op de zuiver godsdienstige
en aanzag men het vicariaat Atembeke eerder als een belangrijke bron van
inkomsten dan als een vroom bedevaartsoord?
Hun dagelijks eten, hun dagelijkse kost wisten ze veilig te stellen door de
staties in 3 steden, Geraardsbergen, Ninove en Edingen en in 4 (?) dorpen en tevens door de moestuin, die door de broeder onderhouden werd.
Opvallend is ook dat de financiële inbreng van de heer van Moerbeke,
langs de zeer sobere kant was.
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Behalve de schenking van het kleine niet zo vruchtbare stuk grond aan de
rand van een bos en een kleine financiële tussenkomst voor de bouw van
het klooster kwamen zij als geldschieters of schenkers niet voor.
Typerend voor de tijd is ook dat de pastoor van de parochie Moerbeke zijn
valste recht laat gelden door de nieuwe tienden op te eisen van een stuk
grond, waarvan alle bronnen zeggen dat hij minderwaardig is van kwaliteit
en dat de opbrengst zeer gering is. De deken van het district heeft wel
begrip voor de soms penibele omstandigheden zoals de oorlogen in de
1 T" en de 18e eeuw, die duidelijk de stroom van bedevaarders hebben afgeremd en meteen ook de inkomsten. Vijfmaal kreeg de vicaris vermindering van zijn jaarlijkse bijdrage die hij verschuldigd was aan de pastoor.
Dat de geestelijkheid en vooral de reguliere geestelijkheid als bevoorrechte stand leefde bleek uit de vrijstelling van belastingen die ze de
paters Dominikanen genoten op bier, vlees, graan, wijn en zout. Deze
voordelen werden nog versterkt door het feit dat de Dominikanen beschikten over een eigen brouwerij.
Kortom er mag gezegd worden dat het vicariaat met het bedevaartsoord
en met de bedeltochten in de omgeving voldoende inkomsten bezaten,
zonder daarom als rijk aangeschreven te staan.

11I. Het klooster en de kapel vanaf het Oud Regime tot heden
(1796-1978)

1. De verkoop van het vicariaat en de kapel (1796)
In de periode van de Franse Revolutie zijn achtereenvolgens J. Vande
Perre (tot 1792), J. Roelandt (1792-'94) en J. Carrijn (1794-'96) vicaris
geweest.
Tot voor 1796 schijnen de aktiviteiten te Atembeke niet speciaal verstoord
geweest te zijn. Onvermijdelijk zullen de Dominikanen en de lokale bevolking onder de indruk gekomen zijn van de Brabantse Omwenteling en het
daaropvolgend bestuur van de Statisten, van de Oostenrijkse Restauratie
en van de Franse invallen van 1792 en 1794.
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Een negatieve weerslag op de financiën schijnt dit alles toch niet gehad te
hebben want tot en met 1794 betaalde het vicariaat zijn dotatie van 12
gulden aan de parochiekerk en lieten vele bedevaarders zich nog steeds
inschrijven in de Confrerie van de H. Rozenkrans. Slechts wanneer bij
Franse beslissing de kloosters werden opgeheven (12 nov. 1796) werd
ook het vicariaat gelijktijdig met hun klooster te Brussel gesloten. De
vicaris is wellicht dan teruggekeerd bij zijn ouders of zijn familieleden in
Moerbeke, vanwaar hij afkomstig was, want, zoals we bij zijn biografie
gezien hebben, heeft hij af en toe de pastoor vervangen bij het dopen en
bij de huwelijksinzegening (337).
De uitdrijving zelf verliep in drie fasen: eerst diende een inventaris opgemaakt te worden van de goederen en van het aantal kloosterlingen dat op
dit ogenblik nog verbleef in het klooster; vervolgens deed de Franse
administratie een aanbod van de "bons" in ruil voor de goederen die
genationaliseerd werden en dan ook kregen de paters de mededeling van
de datum, waarop ze het klooster dienden te verlaten en tenslotte geschiedde op die vastgelegde dag de eigenlijke uitdrijving der paters geleid
door een Frans ambtenaar en een lokale vertegenwoordiger. Dit geschiedde te Brussel de 12e nov. 1796. Van Atembeke heben wij geen
preciese datum kunnen achterhalen maar wellicht moeten we dit situeren
op het einde van 1796, vermits de meeste kloosters van Geraardsbergen
reeds in september uit het klooster werden gezet (338).
Intussen werd Moerbeke administratief ingedeeld in het kanton van
Nederboelare en het departement van de Schelde. De kantonale overheid zal dan samen met een expert-schatter de waarde komen vaststellen
van het klooster, dat volgens hen een huurwaarde heeft van 420 livres.
Het geheel van het domein werd als volgt omschreven: logiesgebouwen,
kapel, groenten hof, boomgaard en een brouwerij op een totaal van 1
bunder en 25 roeden, dit alles grenzend aan de straat en de eigendommen van de heer van Moerbeke. Voorts werd er aan toegevoegd dat de
grond er van middelmatige kwaliteit is en dat de totale prijs geschat werd
op 12.500 livres. Daarbij moest de waarde gevoegd worden van 129
bomen, die het domein afbakenden, dit bedroeg 263 livres.

(337)

P.J. Van Doorselaer,

zie biografie der vicarissen B. Carrijn.

(338) G. VAN BOCKSTAELE.

l'Abbaye

de Saint-Adrien,

in:

Monasticon

Beige, dl. VII,

Province de Flandre Oriëntale, 2" deel, Luik, 1977, p. 128.
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De 13e sept. 1798 werd het geheel verkocht aan de heer N. Dirickx,
burger uit Gent, voor een bedrag van 172.000 livres (339).
De meeste auteurs zoals A. De Portemont (1870), J. De Potter (1898), De
Maesschalk (1922), Pater Arts (1922) en Pater Gillet (1958) vermelden
dat het klooster werd gesloten onder druk van de burger Rens uit
Geraardsbergen, lid van het uitvoerend orgaan van het kanton die dan
met de hulp van de Franse soldaten, gestuurd door de brigade generaal
Charlie Goumille, de paters uit het klooster verdreef. Dadelijk zou de
kapel ook gesloten worden, de bezittingen geconfisceerd maar niet verkocht. Zelf zou reeds, volgens die auteurs, de prefect van het ScheIdedepartement, de heer Faipoult, in 1804 de kapel opengesteld hebben
voor het publiek en dit op verzoek van de toenmalige Geraardsbergse
burgemeester, de heer J.G. Bergheyn (340). Dan zou J. Carrijn terug de
liturgische diensten er verzorgd hebben. Wanneer hij pastoor werd benoemd van Grimminge in 1804 nam hij het beeld van O.L.Vrouw mee
waar het zich tot op heden bevindt. Sindsdien zouden de gebouwen onbeheerd geweest zijn en zouden ze pas maar in het Hollandse regime
(1815-1830) verkocht geweest zijn aan een Gentse familie. Tot daar
voornoemde auteurs.
Wat er tijdens die 30 jaar precies gebeurd is niet altijd te achterhalen maar
zeker is dat dit verhaal niet altijd als een juiste weergave van de feiten kan
beschouwd worden. Zeer duidelijk is dat al die auteurs terug gaan naar
een zelfde bron, nl. A. De Portemont die zijn werk heeft geschreven in
1870. Deze- vermeldt zijn bronnen echter niet. Maar daartegenover weten

(339)

RAG., Fonds SCHELDEDEPARTEMENT,
domaines

na

1347,

na

42, affiche

na

13. Vente des

nationaux, 27" Fructidor VI - 4" Vendimaire VII en na 1475, p. 117.

(340) A. DE PORTEMONT,
BROUCKAERT,

Recherches Historiques ..., dl. 11,p. 347, J. DE POTTER en A.

De geschiedenis

der gemeenten ..., 4" reeks, Grimminge,

p. 22.

C. VLASSENBROECK,
Geschiedenis van het wonderbeeld ..., Esschen. 1922. p. 23.
J. ARTS, l'Ancien couvent..., passim. P. GILLET, De Dominikanen in de buurt van
Geraardsbergen, 1660-1795, in: Dominikaans
Belgique à Marie, Brussel. 1930, p. 138-139.
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Leven, 1958. p. 26 en H. MAHO, La
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dat Carrijn niet in 1804 maar wel in 1802 pastoor werd van Grimminge,
dat de verkoopsaffiche en de verkoopakte wel degelijk zich in het Rijksarchief van Gent bevinden, zodat het domein niet voor de eerste keer verkocht werd tijdens de Hollandse periode maar wel in 1798.

De paters Jozefieten restaurenen de kapel (198 eeuw)
Feit is dat er wel leemten zijn in de geschiedenis van de 1ge eeuw.
Slechts in 1838 kunnen we terug aansluiting krijgen met de eigenaars van
het domein, wanneer bij notariële akte van 24 juni 1837, die geregistreerd
werd de 3e juli, het geheel van de kloosterbezittingen samen met een deel
van het omliggende bos door Sophia Maes, Constance Maes en Maria
Josephine Maes, renteniersters wonende te Gent bij verdeling toegewezen worden aan Antoine 8ernard Pierre Mathot eveneen wonend te Gent.
De totale oppervlakte omvatte toen 1 ha 39 a 90 ca (341).
Vijf jaar later de 6e sept. 1842, geregistreerd de 8e sept., werd bij notaris
De Clercq van Gent het geheel verkocht door Mathot, die ook eigenaar
was van het kasteel van St.-Maria-Oudenhove, aan Eugène en Auguste
de Looze en Mevr. Therese de Looze, weduwe van Felix de Limon,
wonende in Gent. Ook dan vermeldt de koopakte speciaal dat de gebouwen oorspronkelijk toebehoorden aan de paters Dominikanen en dat ze
omvatten:
een kapel, logies, stallingen en grond.
Toen Patèr·Moulaert (342) Atembeke in 1846 bezocht bestonden nog alle
gebouwen maar, schreef hij, ze waren allen in slechte staat: het dak van
de kapel was ingestort en de schilderijen, die aan de muren hingen,
waren bijna niet meer herkenbaar.

(341) Tegelijkertijd

kreeg hij ook het nabijgelegen

Carcooibos met een oppervlakte van 39

ha, 40 a en 99 ca. Voor de historiek van de 1ge en 20e eeuw werd ik welwillend
(342)

geholpen door de heer M. Van De Maele, waarvoor mijn hartelijke dank.
B. MOULAERT is auteur van het reeds geciteerde werk. Levenschets van den venerablen frater Ambrosius
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Druwé, Gent, 1864.
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Het huidig altaar in de kapel van Atembeke. Dit beeld werd er
door de paters Jozefieten

320

in hel midden van de 19" eeuw aangebracht.

Dit stemt echter niet overeen met de getuigenis van de pastoor van Moerbeke, Z.E.H. P. Gijsel, die de 20e jan. 1860 aan Hendrik Peeters (343)
schreef dat de kapel, die niet meer onderhouden was en ook niet meer
hersteld was, werd afgebroken "over omtrent de 20 jaer" (344). Bovendien wijst een kadasterplan, daterend van 1864, erop dat alle qebouwen
en percelen nog in hun oorspronkelijke staat werden aangeduid (zie afbeelding) (345). Volgens diezelfde bron zou er pas maar een wijzigi(1g
van de gebouwen opeetreden Zijn kort voor 1864' en dat sluit aan met de
idee van pater Moulaert die schreef dat pas in 1859 de kapel werd gesloopt en dat alleen het portaal is blijven staan en dit op aanvraag van de
paters Jozefieten van Geraardsbergen. Deze zouden er dan een nieuw
O.~.Vrouwbeeld ingeplaatst hebben evenals een altaar. De leerlingen
internen van het St.-Jozefsinstituut, dat onder leiding stond van de paters,
brachten tijdens hun zondagwandelingen regelmatig een bezoek aan de
kapel (346).
De pastoor van Moerbeke getuigde dat dit altaar afkomstig was van de
oorspronkelijke kapel en dat er buiten het beeld en het altaar hoegenaamd niets aanwezig was. Wat is er dan met de andere kunstvoorwerpen gebeurd? Volgens Moulaert zou een bekende Gentse familie die
eigenaar was van de gebouwen - hier wordt waarschijnlijk de familie de
Looze bedoeld - de klok, de schilderijen en alles wat nog waarde had
overgebracht hebben naar hun huis in Gent. De pastoor kon echter op die
vraag geen antwoord geven want schreef hij aan voornoemde Peeters
" ... wat er van al die schilderijen, waervan er bij gebrek aan zorg en
oppas, vele in stukken gevallen sijn, geworden, weet ik niet ...". Nogmaals
moet de vraag gesteld worden of een tweetal schilderijen zich niet bevinden in het koor van de paters Jozefietenkerk te Geraardsbergen.
Maar ook al is het mirakuleus beeld sinds begin 1ge eeuw in Grimminge,
al bleef er weinig over van de kloostergebouwen en de kapel dan toch
bleef die plaats een bijzondere verering genieten van de inwoners uit

(343)

Het werk van H. Peeters over O.L.Vrouwvereringen

in Vlaanderen

heb ik nog niet

kunnen terugvinden.
(344) MOERBEKE,

Pastorij, Modern Archief.

(345) Zie verder in de nota over de geschiedenis van de gebouwen.
(346) Van dit initiatief heb ik niets gevonden noch bij de paters Josefieten te Geraardsbergen, noch in hun archief te Melle.
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Atembeke en zelfs van enkele vreemdelingen, vooral, schreef de pastoor
op de feestdagen van O.L.Vrouw. Een pikant detail - althans voor de
pastoor van Grimminge - is wel in die brief "dat er geen bezondere god.vruchtigheyd tot dit beeld is te Grimmingen" in tegenstelling dus met
Atembeke, waar ondanks de afwezigheid van het oorspronkelijke beeld
de gelovigen toch nog steeds de kapel bleven bezoeken. In zo'n grote
getale dat de inwoners de 1Se aug. en de 8e sept. veelvuJdig logies verschaften aan de pelgrimsen die van ver kwamen.

Huidig beeld van O.L.Vrouw met kind in de kapel van Atembeke.

Nadien schonk De Looze Josse Auguste Marie, zoon van voornoemde de
Looze, de 16e april 1866 het geheel van de gebouwen samen met het
omliggende bos (347) aan de De Looze Thérèse Marie Ghislaine, woonachtig te Gent. Dit alles had dan een oppervlakte van 92 ha, 5 a en 10 ca.
Bij die schenking werd niet meer gesproken over een kapel. De vroegere
kloostergebouwen werden immers omgevormd tot een hoeve.

(347)
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GENT. Kadaster. Moerbeke.

n° 493.
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Zes jaar. later erfde graaf Karel Constant Ghisla'in de Kerckhove de Denterghem de Liman, burgemeester van Gent, van de Looz.e Thérèse,
weduwe van de Liman de Steenbrugghe, de hoeve, de gronden het bos
en de kapel met een oppervlakte gelijk aan de voorgaande (348). Hier is
dus terug sprake van een kapel, niet meer de oude kapel maar wel het
getransformeerde portaal. In 1891 komt de ganse eigendom toe aan de
weduwe van de burgemeester (349).
Voor notaris De Weert worden dan op 3 aug. 1903 de goederen zodanig
verdeeld dat de hoeve met de bijbehorende grond en kapel verworven
worden door de heer Hyppoliet Lippens - de Kerckhove de Denterghem
Louise, advokaat te Gent. Dit stuk heeft een oppervlakte van 62 ha en 40
are. Bij het overlijden van de advokaat in 1903 komen deze in 1906 toe
aan de weduwe en nadien aan de kinderen en de kleinkinderen (350),

2. Vanaf 1927 wordt er terug mis gelezen
Dat intussen de verering tot O.L.Vrouw er niet door verminderd werd is
duidelijk te merken in een brief van P.C. Clerebout, pastoor van Moerbeke,
daterend van de ge juni 1927 (351). Op verzoek van de inwoners van
Moerbeke maar vooral van Atembeke vroeg hij aan de Gentse bisschop,
Mgr. Coppieters, of hij toelating wilde geven om de kapel te wijden en er 2
of 3 maal per jaar de mis te mogen lezen. Dit verzoek werd dadelijk
aanvaard en reeds 's anderendaags bevestigd door de vicaris generaal
A. De Bock. Ook te Atembeke reageerde men zeer vlug want 14 dagen
later kon de deken van Geraardsbergen, de kapel reeds inwijden en werd
er een plechtige mis opgedragen. Hoe groot de vreugde was, hoe aanhankelijk de inwoners van Atembeke waren aan deze kapel blijkt uit een getuigenis van een gelegenheidsjournalist,
inwoner van Atembeke, in het
plaatselijke weekblad "Den Geeraerd" van 26 juni 1927 :

(348) GENT, Kadaster,

Moerbeke,

(349)

Moerbeke, art nO, 869.

GENT, Kadaster,

(350) GENT, Kadaster,
(351) Clerebaut
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n° 800.

Moerbeke, art. n° 1079.

was pastoor van 13 okt. 1891 tot en met 17 april 1933.
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Atembeke

in feest en vreugd

Verleden maandag vierde Atembeke hoogtij. Een buitengewone gunst
was aan dit nederig dorpje verleend. In de alom gekende kapel van
O.L.Vrouw van Raspaille-bosch, werd voor de eerste maal sinds ruim 130
jaar, een plechtige dienst gecelebreerd. Mgr. Coppieters had immers toelating verleend dat heiligdom van O.L.Vrouw van Bijstand, zoo druk door
Atembeeksche bevolking bezocht, weder te openen tot algemene vreugde der bevolking. Wie, bij den blijden optocht ter kapelle, de zielen dezer
lieden kon doorpeilen, zou gevoeld hebben hoe gelukkig allen waren, en
met welken ijver bezield om in hun nederig kerkje hun God te mogen aanbidden.
Versierde straten en bevlagde huizen dat streelt alleen de zinnen; maar
het zicht van gansch Atembeke dat buitentrok voor de groote Geheimenissen deed menige ziel van aandoening trillen. Niet min dan 600 Atembekenaren, waaronder velen die sinds jaren de H. Mis verzuimden woonden den Goddelijken dienst bij.
Men zag ouderlingen en gebrekkigen ter kapelle strompelen, om toch nog
eens, in hun geliefde kapel, het onuitsprekelijk geluk te genieten, de mis
bij te wonen.
Ziet ze daar nu, in 't gras geknield als ontheven van het aardsche, met
ingetogenheid en diepe godsvrucht, de H. Handeling volgend, op de
plaats waar ééns voor vele jaren, op den gewijden vloer geknield, hun
voorouders het Heilig Misoffer bijwoonden.
Na het Evangelie sprak de Eerw. H. Onderpastoor van Moerbeke, de
gunstig gekende predikant, een prachtig sermoen tot de schare, die het
heiligdom omringde. In treffende woorden deed hij zien hoe troostend het
is voor de overledene parochianen te bidden en wees op de gusten tot
nu toe door het Atembeeksche volk door de voorspraak van O.L.Vrouw
van Raspaille-bosch bekomen. Hij spoorde de bevolking aan in haar
schoon gebruik te volharden en O.L.Vrouw in haar heiligdom te blijven
vereeren. Zijne indrukwekkende woorden drongen diep door de harten
dezer eenvoudige lieden. Menigeen vaagde met ruwe hand een traan uit
het oog.
Bij het einde van deze aandoenlijke plechtigheid klonk een schoon en
plechtig magnificat, gevolgd van het lied: O.L.Vrouw van Vlaanderen.
O.L.Vrouw van Raspaille-bosch
324

bescherm het Atembeeksche volk!
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Moge dit dorpje, thans zoo nederig eens zoo groot door zijne heerlijke
kloosters, nogmaals tot eene paroche herworden.
Moge Mgr. Coppieters, onze geliefde Kerkvoogd, ook eens een herder
zenden om dit volk te steunen en te leiden in den dienst der Moedermaagd en Haar Goddelijke zoon.
Moge ook "Geeraard"

aan dit edel werk zijn steun verteenen.
Een stem uit Aternbeke».

3. Atembeke
Moerbeke

kreeg in 1963 een volwaardige

kerk, afhankelijk van

Ofschoon de auteur zijn naam niet onder het artikel schreef, dan toch is hij
te achterhalen. Deze was Pierre de Smet, onderwijzer en later hoofdonderwijzer van Moerbeke. Wellicht zal hij toen nooit hebben kunnen vermoeden dat zijn wens werd vervuld toen in 1963 in het centrum van
Atembeke een kerk werd opgericht, die wel afhankelijk bleef van Moerbeke en dat die kerk werd gewijd door zijn eigen zoon Z.E.Heer Willy De
Smet, vicaris-generaal van het bisdom Gent. Ook deze kerk werd toegewijd aan O.L.Vrouw van Vreugde.
Intussen werd bij verdeling van 1 febr. 1935 Lippens Hippolyt Alfred, echtgenoot Louise - Marie Ghislain uit Moerbeke-Waas, eigenaar van de
kapel en de hoeve. Dan ook waren de kloostergebouwen reeds omgevormd tot 2 woningen, de ene gehuurd door Van Kerckem Gust en de
andere door De Ville, boswachter (352).
Wanneer in de jaren vijftig de Kapellestraat werd verhard en verbreed
onderging de omgeving van de kapel nog een andere wijziging Lag de
weg voorheen rechts van de kapel dus ten Z. ervan, dan zal men nu met
de verbredingswerken de weg rechttrekken zodat hij nu ligt tussen de
kapel en de hoeve of ten N. van de kapel, dus links van de kapel. Bij die
werken werd slechts één geraamte opgegraven afkomstig van het kerkhof, waar de stichter, Adrianus de Schrevele en overleden paters Dominikanen waren begraven.

(352) GENT, Kadaster, Moerbeke,
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art. n° 1079.
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Bij een laatste verdeling van de goederen van Jan-Hyppoliet Alfred Lippens, echtgenote Louise-Marie Ghislain, kwam de kapel de ge mei 1970.
toe aan Lippens Claire Suzanne ~obertine, wonende te Moerbeke-Waas,
die tot op h,eden eigenares is. De hoeve werd dan geschonken aan
Lippens Lucie, Jeanne Renée, eveneens van Moerbeke-Waas die ze de.
2e okt. 1973 verkocht aan Van Mello Georges-De Ville, landbouwer, die
ze nog steeds uitbaat (353). Hij heeft heel wat verbouwingswerken laten
uitvoeren en is nu gestart met het bouwen van een nieuw woonhuis, juist
naast de boerderij, wat zeker niet zal bijdragen tot de schoonheid van de
omgeving.
Gelukkig blijft de voorgevel van het vroegere Dominikanenklooster
intact. De kapel zelf is aan dringende restauratie toe.

IV. Ontwikkeling

van O.L.Vrouwbeeld

nog

en de gebouwen

Het ligt voor de hand dat het architektuurbeeld van het klooster niet alleen
de toen heersende levenshouding weerspiegelde maar tevens fasen
aanduidde in het geheel van haar ontwikkeling.
Deze ontwikkeling in het landelijk milieu was in grote mate afhankelijk van
twee componenten:
a) de toenemende behoefte aan uitbreiding voortvloeiend uit het stijgend aantal bedevaarders;
b) een stijgende financiële
bestaanszekerheid, die precies door de toeloop van bedevaarders verkregen werd.
Dit alles bracht een aaneenschakeling van volumes tot stand die "funktie"
gericht waren en waarbij esthetiek van ondergeschikt belang was. Van dit
alles is echter bitter weinig overgebleven. Na de definitieve sluiting in 1796
betekende de voorbije eeuw de teleurgang, in die mate zelfs dat de resterende gebouwen het verleden niet meer evokeren.
Om een beeld van dit klooster te krijgen moesten wij ons tot een zekere
vorm van rekonstruktie wenden. Hierbij wil ik reeds bij voorbaat zeggen
dat de tekeningen slechts schetsen zijn, vermoedens van onderlinge
volume verhoudingen.

(353) GENT, Kadaster,
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Moerbeke,

art. n° 2491 en 2591.
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Een eerste noodzakelijkheid om tot rekonstruktie over te gaan is over voldoende bronnenmateriaal te beschikken. Slechts vijf elementen kwamen
hiervoor in aanmerking:
1. een aanzetschets op het schilderij in het
Dominikanerklooster
te Gent bewaard; 2. een schets van de kapèl in
het landboek van 1676; 3. een Ferrariskaart van 1778; 4. kadasterkaarten van 1848 en 1864; 5. de restanten van het klooster welke men
terugvindt in het huidige tot hoeve getransformeerde gebouw.
Uitgaande van deze vijf bronnen en samen met geschreven materiaal kan
men een aantal bouwfasen en vormen voorop stellen.
1. Adrianus de Schrevele had een klein beeldje gemaakt van O.L.Vrouw
dat ongeveer 33 cm groot was en dat hij aan een eik hing aan de rand van
de weg Geraardsbergen-Brussel.
De preciese datum ervan is niet gekend
maar men moet het situeren (cfr. het stichtingsverhaal) rond de jaren
1650.
Van dat oorspronkelijk beeldje is er nu nog steeds een stuk bewaard en is
achteraan in het nieuwe Mariabeeld geschoven, dat zich in de kerk van
Grimminge bevindt.
Op een bijgevoegd briefje staat volgende tekts te lezen: "Dit chruscen is
gemaakt van het ijgen mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van blijdschap in Raspayllen bij Geerarsbergen" .
Het was pastoor de Maesschalk van Grimminge die dit vond bij een
onderzoek van het beeld. Op een tweede brief die hij dan niet meer in de
holte van het beeld plaatste maar wel op de sokkel, liet hij op zijn beurt
een tekst na: "In 1921 heb ik het papierken welk op den rug van het
beeldje geplakt is vernieuwd. Daaronder blijft bewaard het oude getuigschrift boven aen in den rug gelijmd kruisken. Naar mijn oordeel zal dit
door E.H. Carrijn 1807 geschreven zijn". Bovendien herhaalde hij nog
eens de tekst van het eerste briefje.
Eens de kapel gebouwd, werd het beeld boven het altaar in de kapel geplaatst en stond een deel van de stam, aan dewelke het beeld oorspronkelijk was vastgehecht, achter het altaar van de kapel.
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Uit deze boomstam sneden vele bedevaarders stukjes hout om ze als
reliek om hun hals te hangen (354).
2. Gezien de enorme toeloop van het volk plaatste Adrianus de Schrevele
dat kleine primitieve beeldje in een nis, dat aan een boom hing en waarbij
men een offerblok plaatste. Het is dat beeld dan dat als inspiratie gediend
heeft voor het gebedsprentje dat in de 1ge en de 20e eeuw werd verspreid.
De afbeelding stemt natuurlijk niet overeen met de autentische gegevens
want men heeft reeds rond het beeld een rozenkrans geplaatst, verwijzend
naar de Confrerie die in 1665 door de paters Dominikanen zal opgericht
worden te Atembeke.

---(354)

Bidprentje

van O.L.Vrouw van Blijdschap te Atembeke (einde 19" eeuw).

LED .. Fonds van Brussel. ... n° 1294. Dat die boomstam in de kapel werd geplaatst is
toch in tegenspraak
beke, die uitdrukkelijk

met de akkoorden.
verklaarde

destijds aangegaan met de heer van Moer-

dat de eik nooit mocht worden afgezaagd. Zie ook

"Oude religieuse kunst uit stad en dorp van het dekenaat Geraardsbergen". tentoonstelling, 1959. p. 25. n° 10 en "Het Land van Aalst". een historische evolutie. tentoonstelling, Geraardsbergen.
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1978. p. 45. n° 124.
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3. De inplanting van de kapel volgens het landboek van 1676 (355)
(schets n01 en kaart).
De gezworen landmeter, Peeter Meysman, die in 1676 in opdracht van de
gedeputeerde leden van het Land van Aalst, een landboek moest opmaken (356), heeft het 18e beloop van zijn kaartenboek, op een kleinere
schaal dan de 17 vorige, een goed beeld getekend van tiet gebied vanaf
. het begin van de Kapellestraat in Atembeke tot aan de grens van Galmaarden.
Via het anoniem stichtingsverhaal kennen we ook zeer goed de afmetingen van de eerste kapel: de lengte was ongeveer 40 voet = 12 m ; de
breedte was 25 voet = 7,5 m en de hoogte zegt de auteur, was in verhouding tot de lengte en de breedte.
De kapel, die gebouwd werd na aug. 1664 en vóór maart 1665, met rechthoekig grondplan en zadeldak was uitgerust met een vierkantig, in baksteen uitgevoerd, spitstorentje op de voorgevel waarin zich een klok bevond. De beide zijgevels moeten naar alle waarschijnlijkheid twee vensters gehad hebben.
Omstreeks 1859 werd ook de kapel afgebroken, waarbij enkel het voorportaal bewaard bleef.

(355)
(356)

In privébezit.
De landboeken,

waarvan de oudste van na 1631 dateert, zijn tot stand gekomen om

het aandeel der parochien en heerlijkheden

in het transport van Vlaanderen te be-

palen. Alze kon men de lasten beter onder de inwoners verdelen. Deze landboeken
vormden het kadaster van het Oude Regime. In deze landboeken werd ieder perceel
afzonderlijk

beschouwd.

er, in volgorde

Alle percelen waaruit een dorp samengesteld

van hun nummering

was, kwamen

in voor. Voor ieder stuk werd de eigenaar en

uitbater genoteerd.
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Inplanting van de kapel volgens het landboek van 1676.
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Eigenaardig is wel dat de kapel midden op de belangrijke weg van
Geraardsbergen-Brussel,
gelegen is, zij het wel op het grondgebied van
de toenmalige heer van Moerbeke. Op dat ogenblik (1676) is er nog geen
sprake van een klooster, wel staan er in de onmiddellijke omgeving van
de kapel drie kleine huizen. Zijn de twee rechtse nederzettingen ni.et
verder te identificeren - zeker mag het niet verward worden met de huidige
woning van De Smet de vroegere" Jacht" - dan toch is het linkse gebouw
wel te herkennen, zijnde de herberg van de heer van Moerbeke, die het in
1687 schonk aan de paters in ruil voor de schilderwerken die één van de
Dominikanerbroeders Allaert, heeft uitgevoerd in zijn kasteel te Rijsel. In
de schenkingsakte werd dit gebouw goed omschreven als zijnde een herberg met een hof, die aansloot met het huis van de paters Dominikanen
(357). Zoals de tekening weergeeft ziet men er zeer duidelijk de gepercileerde tuin op.
Tenslotte is het merkwaardig dat reeds sinds 1676 of vroeger, dus 15 jaar
of minder, na de eerste wonderbare genezingen en voor de definitieve
vestiging der paters reeds een "ommegangweg" was uitgestippeld voor
de bedevaarders. Een weg die nu volledig verdwenen is. Tenslotte weze
nog aangestipt dat het Raspaillebos zich toen uitstrekte tot aan de eerste
huizen van Atembeke.

4. Het klooster (18 okt. 1684) (schets n° 2)
De bouw van het rechthoekig kloostergebouw (33,4 x 10,2) in renaissancestijl was het rechtstreekse gevolg van de uitbreiding van de bestaande aldiviteiten.
Het wandvlak werd door horizontale en vertikale banden in zandsteen
verdeeld om aldus door steekboogvensters en blindnissen in de vlakke
muur een evenwicht te bekomen tussen hoogte en breedte. De reden
voor deze veronderstelling vinden wij terug in de onderste laag van het
nog bestaande stuk. Hier houden.devertikale
banden abrupt op, als afgekapt in hun vertikale looplijn. Dit doet ons dan besluiten dat het geheel
wel hoger moest geweest zijn.

(357) LED.,'no 1300.
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Deze veronderstelling wordt ook bevestigd door de aanzetschets op het
schilderij, waar wij twee boven elkaar geplaatste rijen vensters bemerken ..
Let wel, men mag zich niet blindstaren op de gevelritmiek in zijn totaliteit.
Het vermoeden is immers sterk dat daar waar de verbindingsgang op het
kloostergebouw aansluit er zich aanvankelijk nog een raam en een toegangsdeur moeten bevonden hebben, die hun weerslag vonden op de
gevelverdeling. Het gebouw is een baksteenkonstruktie met zandstenen
hoekverbinding en een plint in natuursteen. Het zijn beluikte segmentboogvensters gevat in een omlijsting van arduin (357bis).
Wat het dak betreft hebben wij ons laten leiden door kerkelijke bouwwerken van eenzelfde periode en opteerden wij voor een schilddakvorm
met een helling van minimum 55°. Vermits deze ruimte zeker gebruikt
werd moest zij ook verlucht worden. Nu kon de luchtdoorstroming in lange
of in dwarse richting gebeuren. De keuze hieromtrent viel op een doorluchting in lange richting omdat het schilderijbeeld een aanduiding van
dakvensters in deze richting laat vermoeden.

5. Eerste uitbreiding van de kapel (schets n° 3)
In het midden van de 1Se eeuw(?) bouwde men naast de kapel - langs de
zijde van het kloostergebouw - een sacristie met een koor, dit met een
totale groottè van 9,60 x 4,8 m. Rond deze periode moet men wellicht ook
de aanbouw situeren van de drievlakkige abscis.
Deze drie uitbreidingen moet men zien in funktie van de uitbreiding van
het aantal bedevaarders zodat het wenselijk werd meer plaats vrij te
maken in de kapel.

(357bis)

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het kultuurbezit in België, Architectuur, deel 5, n° 1, Provincie Oost-Vlaanderen,
Dit standaarwerk

Arr. Aalst, Gent, 1978.

werd ontsierd door storende

historische

onjuist en:

zo is de

stichtingsdatum
en het jaartal van de afschaffing verkeerd en verwart men de
kapel van Atembeke met die van de Zikasstraat in Moerbeke.
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6. Tweede uitbreiding van de kapel (schets n° 4)
Tijdens het vicariaat van J.B. Rouveroy (1763-1770) werd een voorportaal
aangebracht (6,00 x 5,6 m).Het is dit deel dat nog te zien is en gekend is
onder de naam kapel van O.LVrouw van Vreugde. De uitvoering gebeurde in baksteen en werd met een zadeldak afgesloten.
•

7. Verbinding van kapel met klooster (schets n° 5)
Uiteindelijk vond er een verbinding plaats tussen het kloostergebouw en
de kapel door middel van een overdekte gang (3,6 x 8,8 m). De vraag
echter of deze zijdelingse (gedeeltelijk) open of gesloten was blijft onbeantwoord.

Kaart van Ferraris 1771-1778. Klooster en kapel aan de rand van het
Raspaillebos en direkt bij de grens van Galmaarden (dikke stippellijn).
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8. Kaart van Ferraris (foto)
90 jaar na de eerste kaart kun~en we terug de inplanting van de kapel en
het klooster goed bestuderen. Nu, dank zij Ferraris, die voor het Oostenrijkse hof stafkaarten liet opmaken in de periode 1771-1778 (358). .
De evolutie is groter geworden, duidelijk ziet men het portaal, een kleine
annexe links van de kapel. Sinds de vorige kaart is er dan ook het kloostergebouw bijgekomen, dat eveneens een portaaltje bezit. Ook het huis,
links van het klooster, is uitgebreid met een achtervleugel. Wellicht
moeten we in dat gebouw de brouwerij situeren ; vergeten we immers niet
dat het gebouw vóór de schenking van de heer aan de Dominikanen, een
herberg was.
Ook werd aan de overzijde van de straat een huis gebouwd, dat waarschijnlijk dit is waar nu de heer De Smet woont.
Duidelijk merkt men dat de weg nu rechts loopt van de kapel, de tuin van
het klooster nog steeds goed gepercileerd is en dat de ontbossing van het
Raspaillebos reeds gestart is aan de rechterzijde van de Kapellestraat.

9. Kadasterkaart

1848 (359)

De kadasterkaart van 1848, die een situatie weergeeft van de periode
1830, geeft nu met preciese details de inplanting weer zoals die zeer
waarschij~lijk geweest is op het einde van de 188 eeuw, dus bij de sluiting
van het klooster.
Het geheel bestond uit drie gebóuwen: de kapel, het klooster en de
brouwerij(?). Het vierde gebouw (n° 338) was privé-eigendom en behoorde niet tot het vicariaat.

(358) Van deze kaarten zijn er nog twee originelen één in de Koninklijke Bibliotheek en het
andere in Wenen.
(359)

338

GENT. Kadaster, Moerbeke.

art. n° 173.
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337

336

18<48

Kadasterkaart

van 1848.

Duidelijk is de grondvorm van de oorspronkelijke kapel te zien. Aan de
linkerzijde merkt men een eerste uitbreiding dat wellicht het koor moet
geweest zijn, dat in 1756-1760 door vicaris Bastoigne werd bijgebouwd.
Pas later, in de periode 1761-1770, onder het beleid van vicaris Rouveroy,
kwam er een tamelijk groot - althans in verhouding tot de toenmalige
kapel - portaal bij. Het is dat portaal dat in de 1ge eeuw omgevormd werd
tot de huidige kapel.
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Wanneer de verbindingsgang tussen kapel en kloostergebouw
komen is, kan niet uit de dokumenten opgemaakt worden.

er ge-

Merkwaardig is wel dat de schilder, die in het begin van de 18e eeuw het
portret van J. de Bode maakte, reeds die verbindingsweg tekende, terwijl
die nog niet te zien was op de Ferrariskaart van 1778.

10. Kadasterkaart

1864 (360)

In tegenstelling met vele andere kloosters die dikwijls tijdens de Franse
Revolutie werden afgebroken is dat niet het geval geweest met het
vicariaat ofschoon de paters er nooit meer zijn naar teruggekeerd. Door
het feit dat de gebouwen vervallen waren - ze stonden lange tijd onbeheerd - heeft de eigenares Mevr. De Looze uiteindelijk de meest beschadigde delen laten afbreken. Zo was dat het geval met de kapel en de
verbindingsgang met het klooster.

1864

Kadasterkaart

(360) GENT, Kadaster, Moerbeke,
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van 1864.

art. n° 493 .:
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11. Huidige situatie (schets n° 6 en foto's)
De laatste schets toont ons hetgeen nu nog resteert van dit kloostercomplex zijnde het voorportaal van de kapel, de eerste bouwlaag, met
daaronder de kelders alsook een deel van de tweede bouwlaag van het
eigenlijke klooster, juist tot onder de vroegere raamdorpel. Het zadeldak
werd verlaagd en op twee derden van haar oorspronkelijke breedte gebracht.
.
De huidige witgeschilderde hoeve met recente dienstgebouwen wordt als
semi-gesloten hoeve bestempeld.
Het dak bestaat uit mechanische pannen en golfplaten. Ook de erfgevel
werd verbouwd. De linkerzijgevel heeft een recente aanbouw onder lessenaarsdak gekregen.

Rest van het vroegere klooster, dat lange tijd omgevormd was tot
twee woonhuizen
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en nu tot één woonhuis.
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De huidige kapel, onder zadeldak, is afgedekt met pannen en voorzien
van een klokkennter. De kapel is een gecementeerd verankerd baksteenbouw, waarvan vóór- en achtergevels puntgevels zijn met aandaken op
vereenvoudigde schouderstukken.
Tenslotte weze opgemerkt dat de segmentboogvensters en de rechthoekige deur van latere datum zijn en dat de kapel voor de laatste keer wèrd
hersteld in 1935, toen weldra door de diocesane overheid toelating werd
gegeven om er mis in te lezen (360bis).

Huidige kapel van O.L.Vrouw

(360bis)
342

te Atembeke. een laatste maal' gerestaureerd

in 1935.

Bouwen door de eeuwen heen .... p. 375-376.
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V. legenden

en geschiedenis omtrent de O.l.Vrouwverering

en het

vicariaat

In de verhandeling, die te Leuven in 1975 werd voorgedragen tot ~et
bekomen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie, heeft
Mevrouw Anne-Marie Vanden Herrewegen de resultaten van een legenden- en sagen onderzoek weer, die ze gehouden heeft in het grensgebied
van de provincies Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen (361 j. Het
is een volurnineuse maar ook zeer waardevolle studie geworden, waarin
verhalen opgenomen zijn betreffende het O.L.Vrouwbeeld van Vreugde
en het klooster der Dominikanen in het Raspaillebos. De verhalen werden
verteld door twee ouderlingen van ongeveer 75 jaar, waarvan de echtgenoot steeds houthakker in het Raspaillebos is geweest en waardoor de
hoop gewettigd was dat Mevrouw Vanden Herrewegen hier ook legenden
zou kunnen optekenen over de bende van Jan de Lichte, die in hetzelfde
bos zou verbleven hebben. De andere verhalen werden verteld door een
juffer van 14 jaar eveneens uit Moerbeke, die vele vertellingen had gehoord bij haar ooms en tanten.
Merkwaardig was voor mij te vernemen wat die mensen, die nooit iets gelezen hadden over het vicariaat der Dominikanen, nu nog wisten te vertellen van een klooster dat al bijna 200 jaar was gesloten maar waarvan er
nog een portaal en een tot woonhuis getransformeerde kloostergebouw
nog rechtstaat. Mijn vraag was dan ook of de legenden zuiver fantasierijke gegevens waren, die eventueel een bepaalde mentaliteit van een
periode of generatie weergaven of daartegenover of ze werkelijk historische gegevens bevatten, die dan later werden aangevuld en gewijzigd.
Met andere woorden hoe is de relatie legende en geschiedenis en wanneer precies zijn die legenden ontstaan.

(361) A.M. VANDEN

HERREWEGEN,

cies Oost-Vlaanderen,

lil, p. 11 en LXXXIV. Zie ook:
Moerbeke,
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Sageonderzoek

Brabant en Henegouwen.
A.M. VANDEN

Overdruk uit Oostvlaamse

in het grensgebied

van de provin-

Leuven, 1975,2 delen, dl. 1, bijlage
HERREWEGEN,

Volksverhalen

uit

Zanten, XXXV (1976). p. 31 en 32.
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Eerst laat ik de oude houthakker en zijn vrouw aan het woord en dan dejuffer.
"Jan de Lichte zat hier in het bos, Raspaillebos, dat dan nog groter was
als nu, met zijn bende rovers en moordenaars. Dat was nog in de tijd van
de heerbanen en de postiljons. Die van de postiljon durfden nooit door het
bos en ze beloofden als ze er door geraakten Onze Liever Vrouw lof te
doen. Maar ja, als ze (erdoor) er uit geraakt waren, haastten ze zich om
voort te gaan en ze deden Onze Lieve Vrouw geen lof. Maar het paard
viel op zijn knieën en daarmee konden ze dan toch niet voort. Dat is een
legende en dat is echt gebeurd.
Vervolgens vertelt de juffer.
Het Uffraken, dat is een houten beeldje dat meer op een boomschors gelijkt dan op een beeldje. Als ge zoudt zien als een vreemdeling, zoudt ge u
kunnen afvragen: "Is dat nu een madonna - of Onze Lieve Vrouw, gelijk
de Atembekenaars dat vergelijken - of wat is dat nu ?
Hewel, indertijd was er eens een reiziger - en hij zegt: "Heeft dat nu
iemand gemaakt of wat ?".
Dat weet geen mens. In ieder geval, hij zag daar Onze Lieve Vrouw in!
En er waren nog mensen die haar daarin herkenden. In ieder geval, hij
maakte daar een houten dakje over. Dat was in de tijd van de postkoets,
dus nog in de' hele oude tijd, vóór de bende van Jan de Lichte daar gekomen is. En nu, maar ik weet niet juist voor welke reden, is dat Onze
Lieve Vrouwebeeldje naar Geraardsbergen gegaan, voor een jaar of vijfentwintig. Dat was in de dertiende of veertiende eeuw. Maar de Atembekenaars, die nu toch vonden dat ze nu toch weer zere tanden kregen
(volgens verteller 7.2 ging men daar water halen tegen tandpijn) eigenlijk
ging men dat water putten uit de bron van de Heilige Apollonia, die zich
eveneens in het Raspaillebos bevindt, die zegden: "Dat beeldje moet
weerkomen ; dat beeldje moet weerkomen !".
Allez, dat beeldje kwam weer, hé, en ze maakten daarrond een rots, met
stenen van de barre. En daar vestigde zich een pater, dat was eerder een
kluizenaar. En daar kwamen meer en meer paters bij, en ze maakten daar
min of meer een orde.
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En in dat grote bos, het Raspaillebos zoals dat heet, kwam de bende van
Jan de Lichte zitten. En dat was daar onveilig, en daarmee gingen ze met
dat beeldje in een koets met paarden, allemaal naar Idegem. Maar als ze
weerkwamen, vroegen die paters zich na een tijdje af: "Wat doen we
hier nog? Het beeldje is weg. Het kapelleken zonder het beeldje is niets.
Wat doen we hier nog ?".
En dan, na een vijftig of vijfenzeventig jaar, was die bende daar weg.
Want eerst was Jan de Lichte daar niet bij, maar later heeft hij daar dan de
leiding van genomen, en dan is hij gestorven of verongelukt - dat weet ik
niet meer juist; 'k zal het eens vragen, 'k zal het u weten te zeggen. En
dan is er daar nog eens een andere leider geweest, maar allez, door de
lange duur is die bende toch verdwenen; waar ze naartoe geweest is,
weet ik niet. Daarmee kwam dat beeldje toch weer en dan hebben ze voor
dat beeldje in plaats van een klein kapelleke een grotere kapel gemaakt,
gelijk ze er nu nog staat, de Boskapel zoals dat heet. Daar staat nu nog
altijd dat madonnabeeldje in en de mensen van Atembeke gaan daar nog
altijd voor de tandpijn".
Het eerste verhaal heeft treffende gelijkenis met wat reeds in de 1ge eeuw
in bepaalde werken opdook en dat tot op heden door anderen werd
bevestigd en zelfs als de echte ontstaansgeschiedenis werd aanvaard
(362).
Welke elementen van die verhalen trotseren nu de historische kritiek?
Vooreerst het feit dat door het Raspaillebos, dat toen gevaarlijk was gezien
het regelmatige verblijf van rovers, de grote verbindingsweg liep van
Geraardsbergen naar Brussel, die tevens door de postkoets werd gebruikt (363).

(362) C. VLASSENBROECK,

Geschiedenis

van een O.L.Vrouwenbeeld.

Vreugde vereerd in de kerk van Grimmingen,

O.L.Vrouw

van

Essen, 1922.

(363) Alleszins was er in 1772 een dagelijkse postkoets van Brussel naar Geraardsbergen.
De "postbode",
die toen op de Kolenmarkt te Brussel woonde, vertrok telkens om
16.00 uur aan de kaai te Brussel. (Post- en reizigersverkeer
van de 1Se eeuw in:
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te Brussel op het einde

EIGEN SCHOON EN DE BRABANDER, XVIII (1935) p. 327-333)
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Terecht mag die verbindingsweg een heerbaan genoemd worden, want
vroeger had er men het diverticulum van Geraardsbergen - OLvrouwLombeek (364). Het was ook langs deze weg dat in 1956 Romeinse
vondsten werden gedaan (365). Bovendien is geweten dat het bos regelmatig rovers herbergde. Minder historische zekerheid heeft men over het
feit of het bos als mogelijk schuiloord voor Jan de Lichte zou gediend
hebben (366), althans bezit men geen enkele geschreven getuigenis en
bovendien moet men Jan de Lichte situeren in de periode van 1730 en
niet in de 1r eeuw, zoals sommige verhalers mededelen.
Duidelijk heeft de verteller drie losstaande feiten, dus op een verschillend
tijdstip gebeurd, samengevoegd en ze in een causaal verband gebracht
te weten: 1. er was een grote verering voor het beeld van O.LVrouw in
de 17e eeuw; 2. de verhalen deden de ronde dat een koetsier vergeten
was het beeld te aanroepen; 3. Jan de Lichte (1723-1748) zou in het
bos verbleven hebben.

(364)

Etude des diverticuia de Borgt-Lombeek à Moerbeke les Grammont, in: Annales de
la société royale d'archéologie de Bruxelles, Brussel, (1919), dl. XXVIII, p. 41.

(365)

Deze inlichtingen werden welwillend bezorgd door E.H. Jamée destijds medepastoor

van Moerbeke en nu pastoor te Nevele.
(366) Uit de beschikbare bronnen kan niet worden opgemaakt of Jan de Lichte werkelijk in
het bos heeft verbleven. Wel zou hij op de weg naar Halle (in de omgeving van het
Raspaillebos)
(E. TERNEST,

twee kooplui hebben aangevallen,

die van Geraardsbergen

kwamen

Jan de Lichte en zijne bende naar de echtste bronnen bewerkt door

Ternest, gemeentesekretaris

van Wetteren, Gent, z.d., p. 220). Ook heeft L.P. Boon

in zijn werk over Jan de Lichte een hoofdstuk gewijd aan de misdrijven die door de
bende zouden gepleegd zijn in het Raspaillebos
Lichte. Een bandietenroman
ook:

(L.P. BOON, De bende van Jan de

uit de jaren 1700, Amsterdam,

G. SIMONS, Jan de Lichte, overdruk uit Oost-Vlaamse

1957, p. 178-196). Zie
Zanten, XXXXIII (1968).

In dit werk weet een naamgenoot van mij te vermelden dat er in Atembeke een kapel
staat, die genoemd

wordt "kapel van Jan de Lichte".

plaats waar hij destijds werd aangehouden
opgericht.

Ze zou gebouwd zijn op de

en zou juist ter herinnering aan dat feit zijn

Dit althans wis mijn naamgenoot te vertellen in 1966, G. SIMONS, Jan de

Lichte, p. 29.
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Bij de tweede vertelster is het verhaal wel complexer geworden.
Duidelijk werden twee beelden met mekaar verward: met het "Uffraken"
bedoelde men het het beeld van de H. Apollonia, dat zich op onqeveert
km van de O.L.Vrouwkapel bevindt eveneens in het Raspaillebos maar
op het grondgebied Onkerzele en bedoelde zij niet het O.L.Vrouwbe~ld
van het vicariaat.
De waterbron "Borre" genoemd, waaruit de bedevaarders water putten
om hun ogen te genezen mag niet verward worden met de steenborre de
St.-Adriaansbron genoemd, die zich op twee km van de H. Apolloniakapel
bevond, eveneens midden in het bos.
De postiljon wordt hier nu een gewone reiziger, die een houten dakje
plaatste boven het O.L.Vrouwbeeld. Deze daad doet wel denken aan het
feit dat Adriaan de Schrevele zijn eigen gemaakt beeld in een kleine nis
had geplaatst dat hij aan de boom heeft gehangen.
Met welke feiten historische feiten de melding overeenkomt als zou het
beeld voor 25 jaar en Geraardsbergen overgebracht zijn heb ik niet
kunnen nagaan. Zeker is dat er in de 13e en 14e eeuw nog geen sprake
was van een Mariaverering. Of wordt hier reeds verwezen naar de overbrenging van het beeld naar Grimminge in het begin van de 1ge eeuw
door Carrijn ?
Juist is dat zich in de omgeving een kluizenaar had gevestigd, nl. Adriaan
de Schrevele, die later als derdeordeling. werd aanvaard in het klooster
dat men weldra in de onmiddellijke omgeving liet optrekken. Maar telkens
gaat het om de kapel en het klooster gelegen aan de huidige rand van het
Raspaillebos in de Kapellestraat en niet om de omgeving van de Apolloniakapel een weinig verder.
Duidelijk is dus dat de plaatsen verwisseld werden: men verwart het
Mariabeeld met dat van de H. Apollonia ; de waterput met de St. Adriaansbron en tenslotte wordt het klooster van de Dominikanen gesitueerd in de
omgeving van de Apolloniakapel. Een nieuw element in het verhaal is de
translatie naar Geraardsbergen en naar Idegem.
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Als algemeen besluit kunnen we zeggen dat de legenden teruggaan op
historische gebeurtenissen ; dat de chronologische ordening niet werd
gerespecteerd zodat men gemakkelijk verbanden gaat leggen tussen
feiten die met mekaar niets te rnaken hebben. Opvallend is ook dat men
nogal een loopje neemt met juiste situering van de feiten en de qebouwen.
Merkwaardig is dat dergelijke legenden pas maar opduiken in de 1ge
eeuwen dan ook werden te boek gesteld en dat juist die legenden nu nog
altijd voortleven en door velen (367) als de juiste versie van het ontstaan
van het vicariaat worden beschouwd.
De eerste auteur die de legende van de postiljon noteerde was de Dominikaan B. Moulaert in een biografie over Ambrosius Druwé (368). Dit
werkje werd gepubliceerd in 1864. A. De Portemontdie in zijn standaardwerk over Geraardsbergen ook een korte historische schets van de omliggende dorpen maakte, steunde zich wel op het werk van pater De
Jonghe (begin 18e eeuw) maar niet op dat van Moulaert, zodat de legende
er niet in voorkomt. De tweede auteur die zich bediende van de wondere
legende is Fr. De Potter samen met J. Broeckaert, in hun werk over.de
gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen.

(367)

Dit is vq.oral gebleken tijdens de voorbereiding
Atembeke

(368)

B. MOULAERT,

Levensschets

heer, Leuven, 1864;
meenten

van dit werk, toen vele inwoners van

en Moerbeke dit verhaal als het juiste bestempelden.
van den venerabel en pater Ambrosius Druwé, predik-

FR. DE POTTER en J. BROECKAERT,

van Oost-Vlaanderen,

Geschiedenis

vierde reeks, 1889-1893, Grimminge,

der ge-

p. 22 en 23,

beide auteurs situeren het vicariaat en de kapel in Grimminge en niet in Moerbeke ;
anderzijds maken zij bij de gemeente Moerbeke, p. 12 eveneens melding van een
Dominikanervicariaat,
waarvan zij het bestaan alleen maar terugvonden in 1669 en
1773

I Bovendien

genoemd

was er volgens hen in Atembeke een kleine bidplaats van O. L.Vrouw,

OL Vrouw

gen gesproken!

van het Raspaillebosch,

A BOTERDAELE,

die ook Zielkapel heette. Van vergissin-

Les Ardennes Flamandes, Gent. 1912; J. ARTS,

I'histoire de I'ancien couvent des Dominicains

à Bruxelles, Brussel, 1922 ; C ..VLAS-

SENBROECK, Geschiedenis van het wonderbeeld van O.L.Vrouw van Vreugde, vereerd in de kerk van Grimmingen, Essehen, 1922: MAHO, La Belgique à Marie, Brussel,
1930 en R.J. GILLET, De Dominikanen in de buurt van Geraardsbergen
in:
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Dominikaans

(1669-1795),

Leven, Leuven, 1958, p. 25-31.
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Eigenaardig genoeg plaatsten zij de geschiedenis van het vicariaat niet
onder de gemeente Moerbeke maar wel onder die van Grimminge. Daarin
wordt dan uitvoerig het verhaal uitgewerkt.
De derde schrijver is dan A. Boterdaele (1912), die nochtans heel wat
bronnenstudie heeft gedaan over het Raspaillebos, kan toch niet nalaten
dit verhaal als autentiek te reproduceren.
Ook pater Arts, in zijn geschiedenis van de Dominikanen te Brussel en
een pater Redemptorist, C. Vlassenbroeck, namen ook de legende over
in 1922, evenals de heer Maho in 1930 en later pater Gillet in 1958.
Duidelijk is dat al die auteurs terug gaan op het werk van pater B. Moulaert (1864). Dit verhaal paste tenandere mooi in die biografie die meer
lijkt op een hagiografie dan wel op een degelijke en historisch verantwoorde levensbeschrijving.
Anderzijds is er van dit verhaal nergens sprake in de historische bronnen:
noch in de drie kleine kronieken van het vicariaat, die allen dateren uit de
17e en begin van de 18e eeuw; noch bij pater De Jonghe, die in zijn
algemeen werk over de Dominikanen van België, twee bladzijden wijdde
aan Atembeke (1719), noch in de twee bundels dokumenten die handelen
over de mirakelen en wonderbare genezingen, geschied door aanroeping
van O.L.Vrouw.
Op grond van dit alles mag ik wel voorzichtig besluiten dat het verhaal van
de postkoets moet ontstaan zijn in de loop van de 1ge eeuw, en wellicht in
de eerste helft van die eeuw. Is het ook niet merkwaardig dat legenen ontstonden wanneer de band met het verleden duidelijk verbroken is, wanneer er tussen heden en verleden geen continuiteit meer is of met andere
woorden wanneer de inwoners van Atembeke of Moerbeke, die nog wel de
materiële overblijfselen zien van het vicariaat en van de kapel, waar
echter het beeld uit verdwenen is en waar er geen diensten meer werden
opgedragen, toch ergens een verklaring voor dit alles wensen te geven.
Alleszins stof genoeg voor de volkskundigen om die relatie legende geschiedenis verder te onderzoeken.
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Algemeen besluit

Het algemeen beleid
Een eerder beperkt aantal dokurnenten heeft ons, toch in staat gesteld om
de krachtlijnen te ontwikkelen van het Do.minikanervicariaat O.L.Vrouw
van Blijdschap, in het Raspaillebos te Atembeke (Moerbeke). Vruchtbaar
waren vooral de drie stichtingsverhalen, die allen van een verschillende
hand waren en ook soms tegengestelde belangen verdedigden.
Niemand had ooit kunnen vermoeden dat de vrome daad van een kluizenaar Adrianus de Schrevele - het ophangen van een zelfgemaakt
O.L.Vrouwbeeldje. in 1650-53 - de start zou geweest zijn van een intens
bezocht bedevaartsoord en van de stichting van een Dominikanerklooster.
In omstandigheden die ons niet bekend zijn, maar waarbij de vroomheid
van de inwoners of van de voorbÎjtrekkende reizigers, die de weg
Geraardsbergen-Brussel,
dienden te nemen, de doorwerking van de
Contra-reformatie maar ook het voortdurend oorlogsgeweld zullen hieraan niet vreemd geweest zijn evenals het feit dat in het midden van de 1ye
eeuw er in Geraardsbergen reeds twee bedevaartsoorden van O.L.Vröuw
waren nl. deOudenberg,
waar de verering werd aangewakkerd door
Lebrun, abt van St. Adriaan en in Hunnegem, waar in 1624 een priorij van
Benediktenessen was gesticht.
De gelovigen wilden ook hun vroamheid materieel uiten en gaaiden za veel
geld ander de boom, waar het beeld hing, dat de baljuw en de burgemeester van Moerbeke het raadzaam vonden er een offerblok te plaatsen.
Noch de baljuw of de kluizenaar, noch de politieke overheid noch één of
andere sluwerd heeft de vroomheid willen uitbuiten, zodat de offeranden
uiteindelijk in het bezit kwamen van de plaatselijke pastoor, die er echter
ook niets wilde te maken hebben, ofschoon dit alles toch in zijn parochie
afspeelde, zodat hij het geld doorstuurde naar de deken van het district en
naar het hospitaal van Geraardsbergen.
Ander opvallende feiten zijn de wonderbare genezingen die reeds vanaf
1660 dus voor de aanwezigheid van de Dominikanen regelmatig plaatsvonden.
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Ook hier wilden de gelovigen tastbare bewijzen dat Maria als voorspreekster bij Jezus, hen werkelijk had verhoord. Deze mirakels zullen alleszins
de aanwas van de bedevaarders nog vergroot hebben. Steeds spraken
onze bronnen van een enorme toeloop van gelovigen, een stroom van
bedevaarders.
Intussen is ook de heer van Moerbeke, Philipp-Guillaume de Steenhuys,
kanselier van Brabant, in het raderwerk ingeschakeld en zal hij aandringen op de bouw van een kapel en later van de stichting van het klooster.
In afwachting van die kapel mogen de dienstdoende priesters na toelating
van de aartsbisschop mislezen op een draagaltaar.
Zeer vlug moeten de Dominikanen van Brussel op de hoogte geweest zijn
van de verering hetzij via hun staties in de omliggende dorpen, hetzij via
de familiebezoeken van pater Ambrosius Druwé en van Jacques de Bode
beiden van Geraardsbergen.
Ook andere paters zoals de Carmelieten van Geraardsbergen en niet
nader te preciseren Minderbroeders, die ook twee staties hadden in
Moerbeke, wensten het bedevaartsoord te organiseren.
Vermits echter de Dominikanen goede relaties hadden met de familie de
Steenhuys is het niet te verwonderen dat niet de nabijwonende paters
Carmelieten de machtiging kregen van de heer, maar wel de Dominikanen, wier klooster een 25 km ervan verwijderd was.
Philippe-Guillaume de Steenhuys is dan ook' bereid een stuk grond af te
staan om er een kapel en later een kloostergebouw te laten optrekken.
Van bij het begin hebben de Dominikanen het oord willen consolideren
door er reeds de Be febr. 1665 een Contrerie van de Rozenkrans op te
richten, een confrerie, die in totaal 1.360 leden heeft geteld.
Voorts is het opvallend hoe sterk de greep zal blijven van de heren van
Moerbeke op het bedevaartsoord, zowel voor de financiële kant, en de
benoemingen, als voor de godsdienstige' aspecten. Bij alle overeenkomsten stelden de heren van Moerbeke zware eisen en waren niet bereid zij konden het ook niet meer - er financieel voor op te draaien.
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Toelating om het bedevaartsoord uit-te bouwen moest ten andere niet
alleen komen van de heer, ook de pastoor, de districtdeken, de aartsbisschop van Mechelen en de _abdis van Vorst moesten er hun goedkeuring aanhechten evenals het provinciaal kapittel van de Dominikanen.
Alleen dit Kapittel wachtte geruime tijd om aan zijn paters een definitieve
toestemming te geven tot permanent verblijf in Atembeke. Ondanks een
enorme inzet van pater Jacques de Bode. was binnen de orde nog niet
uitgemaakt hoe de relatie zou zijn tussen het convent van Brussel en het
klooster van Atembeke. Deze vraag was nog niet opgelost toen Jacques
de Bode de 18e okt. 1684 de eerste steen legde van het klooster. Slechts
vijf jaar later kwam het antwoord van Brussel: de nederzetting werd een
vicariaat, rechtstreeks afhankelijk van de pater Provinciaal. Dit statuut
heeft echter niet lang de druk kunnen weerstaan van het klooster van
Brussel want in 1694 besliste de Magister-Generaal op voorstel van dè
Brusselse paters dat Atembeke een vicariaat zou zijn dat geheel afhankelijk is van Brussel. Dit zal zo blijven tot in 1796. Een poging om in Atembeke het Dominikanennoviciaat op te richten, kreeg in 1691 wel een gustig
advies van de aartsbisschop maar niet van de orde van de Dominikanen.
Een zelfde lot is ook de poging beschoren van vicaris H. Sloovere om er
in 171 zusters van de derde orde te plaatsen, nu echter wegens de strakke houding van de pastoor van Moerbeke, die niet ten onrechte vreesde
dat Atembeke een te grote aantrekkingskracht zou gaan uitoefenen.

o

Het klooster van Brussel zal er ten andere voor zorgen dat het vicariaat
zich niet zal losmaken van het hoofdklooster, daarom ook zullen er - in
overleg met de heer van Moerbeke - slechts 2 of 3 paters samen met 1 of
2 broeders verblijven.
Regelmatig worden die paters gewisseld en benoemde Brussel dikwijls voor zover dit kon nagegaan worden - oudere paters. die er ook soms
stierven. Die nauwe afhankelijkheid van 'Brussel werd ooktreffend geuit
door de manier waarop de financiën werden geregeld: alle giften, fundaties en dergelijke meer die bestemd waren voor Atembeke werden eerst
als inkomsten van Brussel in de registers geschreven en nadien doorgespeeld aan Atembeke. Uiteindelijk kunnen we het zo formuleren dat
alle beslissingen van enige omvang steeds door de prior of de kloosterraad van Brussel werden genomen en dat de tijdelijk verblijvende paters
in het Raspaillebos, slechts uitvoerders waren.

352

163

Wat de relatie betreft tussen het vicariaat en de lokale pastoor of ruimer
bekeken de reguliere geestelijkheid, deze was oorspronkelijk gespann~n,
gezien het feit dat een bedevaartsoord gekoppeld aan een nederzetting
van paters predikanten-biechtvaders
vele gelovigen zou wegzuigen van
de parochie, wat niet alleen een financieel, maar ook een godsdienstig
verlies zou veroorzaken. Niet ten onrechte, zoals later uit de dekanale
verslagen zou blijken, vreesde ook de pastoor dat de absoluties, verleend
door de paters nogal langs de goedkope kant zouden zijn wat dan weer
een kettingreaktie zou veroorzaken zodat ook de inwoners van Moerbeke
naar de paters zouden gaan, wat dan een verdere verarming van de
parochie met zich zou meebrengen.
Anderzijds kwam het klooster zijn verplichting om jaarlijks eerst 12 en dan
24 gulden te betalen regelmatig na, ofschoon tijdens de oorlog men wel
tariefverlaging kreeg van de deken.
Als de Dominikanen nogal nonchalant zijn bij het verzorgen van de liturgische diensten in de parochiekerk dan dreigde de pastoor dat ze ook
geen staties meer zouden krijgen in het dorp. Deze dreiging was voor de
paters voldoende om voortoen hun opdrachten stipt na te leven. Typisch
voor de Dominikanen was het dan ook weer dat zij in bepaalde omstandigheden de zielzorg waarnamen in de parochie, zo bijvoorbeeld bij het
overlijden van de pastoor of bij een late benoeming of ook tijdens de
Franse Revolutie, wat blijkt uit de geraadpleegde parochieregisters.

Het bedevaartsoord
De verering tot O.LVrouw bleef intussen maar uitbreiden.
Zowel in de jaren 1660 als in het begin van de 18e eeuw werd dit qekenmerkt door een reeks wonderbare genezingen, die allen door een door de
aartsbisschop aangestelde commissie van theologen, seculiere priesters,
ambtenaren en geneesheren werden onderzocht. Het aantal ingeschreven leden van de Confrerie van de H. Rozenkrans bleef met een grote
regelmaat stijgen tot het einde van de 18e eeuw.
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Dokumenten tonen voldoende aan dat de bedevaarders niet alleen afkomstig waren van de omliggende dorpen maar ook van verdere streken
zoals het Kortrijkse, het Aalsterse en het Brusselse.
Naast het aanroepen en bidden tot de Moeder Gods konden de gelovigen
er ook de rnis bijwonen, er biechten, offeranden geven, lid worden van
voornoemde confrerie maar ook een ommegang doen door het bos en de
velden (zie kaart).
Zoals in elk bedevaartsoord wilde men ook hier relieken van O.L.Vrouw.
Deze vond men dan in Atembeke onder de vorm van stukjes hout van de
eik, waar het beeld oorspronkelijk hing.

Het ekonomisch

aspect

Ofschoon oorspronkelijk de grootste moeilijkheden van ekonomische
aard waren (en speciaal van financiële aard, gezien de grote onkosten
van de bouw van het klooster) dan toch was het vicariaat goed leefbaar
en dit dank zij vooral royale giften, testamentaire beschikkingen, die wel
beperkt waren, maar ook dank zij de offeranden der bedevaarders en de
opbrengst van de staties, die ze in enkele dorpen en steden zoals,
Geràardsbergen, Ninove, Edingen, Moerbeke etc. mochten organiseren.
Voorts hadden ze een eigen brouwerij en genoten zij vrijstelling van belasting op'wijn, bier, vlees, zout en graan. Over deze twee laatste bronnen
van inkomsten, die niet onaanzienlijk zullen geweest, ontstonden er in de
1Se eeuw regelmatig moeilijkheden. Zo werden de staties van de Dominikanen van Gent en Brussel enkele keren herverdeeld om verdere twisten
te vermijden. Deze vrijstellingen zullen definitief verdwijnen met de Franse
Revolutie.

Het klooster in 1796
Zoals alle nog overgebleven kloosters werd ook het vicariaat van Atembeke gesloten in 1796 en dienden de twee paters en de broeder terug te
keren naar hun familie of dienden ze in het geheim hun funkties nog uitoefenen, wat zeker door de vicaris geschied is.
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Hij immers zal bij afwezigheid van de pastoor zijn taak overnemen.
Reeds de 13e sept. 1798 werd het geheel der gebouwen nl. klooster',
kapel, brouwerij, grond en bomen verkocht als zwart goed aan de Gentse
burger N. Dirickx. Via andere vooraanstaande Gentse families zijn de gebouwen tenslotte toegekomen aan de familie Lippens van MoerbekeWaas, die nu nog steeds het tot kapel omgevormd portaal in bezit heeft
maar die in 1973 de kloostergebouwen heeft verkocht aan de heer De
Ville, landbouwer.
Slechts rond de jaren 1860 werd de oorspronkelijke
bouwvalligheid afgebroken.

kapel wegens haar

Terug echter is het niet de pastoor van Moerbeke maar wel de paters
Jozefieten van Geraardsbergen, die zullen instaan voor de restauratie
van de vervallen kapel en aldus van het overgebleven portaal een kapel
zullen maken. Wellicht zullen zij nooit vermoed hebben dat ze aldus een
taak hebben vervuld, die hun voorgangers - de Karmelieten, in wiens
gebouwen zij te Geraardsbergen, hun intrek hadden genomen - in de
jaren 1660-1670 mislukt was.
Intussen bleef de plaats een grote aantrekkingskracht uitoefenen voor de
gelovigen, want ofschoon het beeld reeds door de laatste vicaris vanaf
1804 naar Grimminge was overgebracht, dan toch kwamen zij vooral op
de feestdagen van O.L.Vrouw naar Atembeke. Zij waren zo talrijk en
kwamen soms van zo ver dat de inwoners - bijna alle inwoners van Atembeke, zegt èen getuigenis - voor eten en logies zorgden.
Wanneer deze volkstoeloop maar bleef groeien, verkreeg de pastoor van
Moerbeke; de heer P.C. Clerebaut, in 1927 de bisschoppelijke toelating
om er twee- à driemaal per jaar een mis te lezen. In 1963 werd deze
toelating praktisch overbodig vermits in het centrum van Atembeke een
kerk werd ingezegend door vicaris-generaal W. De Smet. Sindsdien ook
is de kapel als bedevaartsoord praktisch uitgestorven.

Legende - geschiedenis
Interessant bleek ook de toetsing van de legenden aan de historische
realiteit, in de mate dat die kon gereconstrueerd worden.
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Uit die confrontatie bleek dat de feiten, op verschillende tijdstippen gebeurd, uit hun historisch verband gerukt werden en nadien in een mooi
causaal verband gebracht werden. Opvallend was ook dat vooral in de
19~eeuw die legenden opdoken en dat die mooie verhalen van wonderbare genezing en redding door O.L.Vrouw of het schrikwekkend relaas va.n
Jan de Lichte allen tot op heden de echte geschiedenis hebben verdrongen.
Feit is dat deze interdisciplinaire werking - volkskunde en geschiedenis zeker naar merkwaardige resultaten moet leiden. Dit veronderstelt
natuurlijk een grondige studie van het lokale verleden en daar is men nog
altijd niet voldoende aan toe. Misschien kan het veel te laat gevierde
"Jaar van het Dorp" dat wat bespoedigen.
Doorheen de bronnen van de 1T" en de 18e eeuw kwam er ook een
mentaliteit naar voor, die tot op heden - zij het wel de laatste jaren iets
zwakker - behouden is gebleven. Indien de lokale politici of de geestelijke
overheid deze mentaliteit negeerden dan bleef gans hun beleid, hoe goed
dit ook moge geweest zijn, minder waardevol.
Voor pastoor De Vos (1665) was het steeds moeilijk geweest om de inwoners van het gehucht Atembeke, dat toen en ook nu nog ongeveer één
derde van de parochie of heerlijkheid omvatte, naar zijn parochiekerk te
krijgen. Niet ten onrechte vreesde hij dat Atembeke kerkelijk zich zou
losweken van het centrum Moerbeke. Ook zijn opvolger in 1715 bijvoorbeeld, zal gaarin de voornaamste reden vinden om zicht te verzetten
tegenover een stichting van de vrouwelijke derde ordelingen, die de vicaris wilde doorvoeren.
Pastoor J. Gijsel stelde dit ten andere in 1860 ook vast: "Attenbeke ...
waar van des zelfs inwoonders, schoon zijn deelmaken van de parochie
van Moerbeke, zich bijna aenzien, als eene parochie op zich zelven bestaende, en van niemand afhangende. En eene van de bezonderste
reden is waerschijnlijk ter oorzaek van het klooster der Predik-heren, dat
aldaer bestond, dat aldaer eertijds bestond gelijk gij aenstonds gaet hooren, waervan zij de kerk, zoo het schijnt, bijna aenzagen, als hunne
parochie-kerk" .
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Kortom deze studie van een klein Dominikanervicariaat, gekoppeld ~an
een 1reeuws
bedevaartoord, heeft, ondanks een beperkt aantal bronnen, vele facetten van de mensen leren ontdekken: hoe zij leefden, hoe
zij dachten en handelden. Meteen werd ook aangetoond dat het veriepen
nog steeds in de mens leeft, een verleden, dat nogal gemakkelijk wordt
generaliseerd of onjuist werd weergegeven door mooie vertellingen.

Zottegem, aug. 1978.
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MEDEDELING

Met dit uitgebreide nummer sluit "Het Land van Aalst" zijn 30e jaargang
af. Dit jaar werd een grote inspanning gedaan en hebben wij onze leden
meer dan 360 blz. aangeboden, dit is 80 blz. meer dan vorig jaar.
Bovendien werden ook vele kleurenreprodukties
maal voor dezelfde demokratische prijs.

ingevoegd en dat alle-

Hopelijk wordt dit door onze lezers ten zeerste gewaardeerd en zullen zij
hun abonnementsgeld voor 1979 onverwijld betalen.
Gewoon lid:

300 fr.

Steunend lid : 500 fr.
Erelid:

1.000 fr.

Te storten op postrekening nr. 000-0586911-61 van "Het Land van Aalst",
Bevegemstraat 14, 9620 Zottegem.
Gelieve uw storting niet uit te stellen ten einde U geld en ons tijd te
besparen. Door het aanwerven van nieuwe leden helpt U ons de kosten te
drukken.
Hartelijk dank !
De redaktie
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