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HET KARDELOET -CAERLOOT -CAREL-
HOOFT TE NINOVE EN GELIJKAARDIGE
TOPONIEMEN TE GENT, GERAARDS-

BERGEN EN VIANE
door Dirk VAN DE PERRE

1. Inleiding
Op 17 jan. 1980 besliste de gemeenteraad van Ninove de

toenmalige straatnaam 'Karelhoofdstraat' te wijzigen in 'Kaarde-
loodstraat'. De officiële motivatie hiertoe luidde: "Karelhoofd is
een verschrijving van het middeleeuwse Kaardelood. Zo heette de
opslagplaats, waar tijdens de middeleeuwen en enkele eeuwen
later de gekaarde (gekamde) wol werd bewaard, nadien gelood en
gekleurd. Alle ambachtelijke produkten moesten strenge kwali-
teitsnormen doorstaan. (Informatie uit Geschiedenis van
Ninove)." (1)

Tegen de historische gegrondheid van deze straatnaamwijzi-
ging rezen bij mij twee bezwaren. Vooreerst wordt er, om deze
straatnaamwijziging te verantwoorden verwezen naar het werk
van H. VAN GASSEN. Inderdaad, Van Gassen herkënt in karel-
hooft een vervorming van' het middeleeuwse kardeloet, dat hij
samengesteld zag uit 'kaarde' en 'lood' en dus herschreef tot kaar-
delood. Maar anderzijds geeft Van Gassen aan dat reeds in 1652
de straatnaam Karelhoofd voorkomt. De verwijziging van de stad
naar het werk van Van Gassen is dus gedeeltelijk onjuist. Vervol-
gens, en dat was de eigenlijke prikkel tot deze studie, werd in een
artikel in DE DENDERKLOK gewag gemaakt van het bestaan
van een 'kapelanie van Carelhooft', een gegeven dat in het werk
van Van Gassen niet voorkomt. (2) Wat was het verband tussen
deze 'kapelanie van Carelhooft' en het 'kaardelood van de laken-
nijverheid'? Het oplossen van deze vraag werd een lange en inge-
wikkelde zoektocht, die tot het besluit leidde dat Van Gassen zich
met zijn interpretatie omtrent kardeloet-kaardelood volledig ver-
gist heeft. .

Ik heb de bronnen opgespoord waarin het woord kardeloet
en zijn vele varianten voorkomt. Dit heeft me toegelaten veel van
wat vanaf de 13de eeuw totop heden met dat woord te Ninove
verbonden is geweest te reconstrueren. Vele van deze gegevens

1) Ninoue-lnfo (Inforrnatieblad Stad Ninove), juni 1979, p.X.
2) Karelhoofd of Kaardelood, De Denderklok, 14 sept. 1979.
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waren tot nog toe ongekend. De lakennijverheid, de kaarde en het
lood komen in dit verhaal niet voor, maar wel en op de eerste
plaats de geschiedenis van de kapel van de Sint-Jorisgilde. Tevens
heb ik een poging ondernomen nieuwe aanwijzingen te geven
omtrent de mogelijk oorsprong van het Middelnederlandse woord
kardeloet.

Van Gassen heeft met zijn Geschiedenis van Ninove en met
zijn minder gekende maar even belangrijke bijdragen over de
Ninoofse toponymie voor de eerste keer een op bronnen gestoeld
synthesewerk gebracht van hoog niveau. Met dit werk als referen-
tiekader heb ik me kunnen toeleggen op de studie van details. Van
Gassens vergissing aangaande kardeloet is niet kenmerkend voor
zijn oeuvre. Wie zelf geconfronteerd wordt met de overvloed en de
moeilijke toegankelijkheid van het historisch bronnenmateriaal,
kan slechts eerbied opbrengen voor het werk dat hij presteerde.
(3).

2. Het 'kaardelood' bij H. Van Gassen.

In zijn schets van het stadmilieu tijdens het 'Bourgondisch
Tijdvak' vermeldt Van Gassen voor het eerst het kaardelood. Hij
wijdt er drie regels aan: "Richten wij ons naar de Geraardsbergse
Poort, zo bereiken wij langs een zijstraatje een gebouwtje dat het
Kaardelood heet. In de nabijheid langs de vesten staat de Sint-
Joriskapel. " (4) Op zijn kaart van Ninove omstreeks 1400 lokali-
seert Van Gassen precies de beide gebouwen. Het Kaardelood
ongeveer halverwege de huidige Kaardeloodstraat en de kapel van
Sint-Joris langs de overkant van de Molendender op de plaats
waar zich thans de stallingen van de herberg De Keizer in de
Burchtstraat bevinden. (5)

3) H. VAN GASSEN, Geschiedenis van Ninoue, dl.! en 11, 111 en 638 p.,
Ninove, 1948 en 1959. (Verder afgekort als VG, Nin. I en 11). De Topony-
mie van Ninoue door H. VAN GASSEN verscheen gespreid over meerdere
artikels in het tijdschrift Het Land van Aalst (Tijdschrift van de geschiedkun-
dige vereniging Het Land van· Aalst):
I, p. 21-25, 52-54 (1949)
VII, p. 1-5 (1955)
VIII, P 214-230 (1956)
IX, p. 98-110 (1957)
X, p. 337-351 (1958)
XI, p. 149-169 (1959)
(Verwijzingen naar deze toponymie wordt verder afgekort als VG, Top.,
jaargang, pagina).

( 4) VG, Nin. Il, p. 92.
( 5) VG, Nin. Il, p. 87.
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Over die Sint-joriskapel weet hij verder haast niets te melden.
Noch het ontstaan, noch de functie, noch het verdwijnen van de
kapel wordt behandeld. Bij het overzicht van de kapelanijen geeft
hij aan dat er een was "in de kapel van St-Joris (Kaardelood)" en
hij voegt er aan toe: "Over de geschiedenis van de meeste dezer
kapelanijen bezitten we weinig inlichtingen." (6) Van Gassen
kende dus summier enkele gegevens over de Sint-Joriskapel en
wist dat deze kapel enig verband hield met Kaardelood. Eigenlijk
moet hij met dat gegeven wat verveeld hebben gezeten. Want voor
hem had de toch wel gezaghebbende V.FRIS in zijn uitgave van de
Van Deventerkaart van Ninove ook de kapel van Sint-Joris gelo-
kaliseerd en nog wel juist op de zelfde plaats waar Van Gassen zijn
kaardeloodgebouwtje situeert. Zonder enige verantwoording ver-
plaatst Van Gassen op zijn kaart de kapel naar een stuk grond tus-
sen de Burchtstraat en de achterliggende vest, een zone waarmee
in geen enkele bron het woord kardeloet in verband is gebracht.
(7)

Des te uitvoeriger is Van Gassen waar hij in Karelhoofdstraat
een restant van de Ninoofse lakennijverheid meent te kunnen ont-
dekken. Karelhoofd is een verschrijving van kardeloet, zo meent
hij. In dit woord ziet hij kaarde en lood aanwezig. De kaarde ver-
wijst naar een instrument dat gebruikt werd bij de lakennijverheid
en het lood naar het merkteken dat-de keurder aan de goedge-
keurde waren hechtte. Voor Van Gassen stond het buiten kijf:
kardeloet diende als kaardelood geschreven en begrepen te wor-
den. Hij schrijft dan ook: "Het kaardelood was een gebouwtje
gelegen langs de vesten. Alhoewel het verband van het gebouwtje
met de lakennijverheid boven enige twijfel verheven staat, blijkt
nergens uit enige tekst waarvoor het precies diende. Vermoedelijk
moest men de gekaarde wol in dit gebouwtje brengen om ze te
laten keuren en voorzien van een loodje of waarmerk." Wel geeft
Van Gassen toe niet te weten "welke schakel het kaarden vormde"
in het geheel van de lakennijverheid. Verder argumenteert hij hoe
om dialectische redenen kardeloet tot kareloot is geëvolueerd, een
uitspraak die hij nog in de volksmond aanwezig vindt. Karelhoofd
is volgens hem van geleerde oorsprong. Gans zijn uitleg weet Van
Gassen bevestigd door het feit dat er ook te Gent in het schepen-
huis van de keure een kaardelood aanwezig was. (8)

Ik heb alle referenties die Van Gassen bij kardeloet aangeeft

6) VG, Nin. I, p. 75.
7) V. FRIS, Ninoue, Atlas des vil/es de la Belgique au 16e siècle, afl. 21, Brussel,

1884-1924.
8) VG, Nin II, p. 140-142 en VG, Top, I, p. 53.
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nagegaan. Uit geen enkele tekst is inderdaad enige relatie gebleken
tussen kardeloet en dè lakennijverheid, iets wat Van Gassen zelf
ook reeds had vast gesteld. Blijkbaar achtte Van Gassen zijn ety-
mologische verklaring van het woord kardeloet zo onbetwijfel-
baar, dat hij dacht daarin voldoende argumenten te bezitten om
het gebouwtje langs de vesten met de naam kardeloet toch in ver-
band te kunnen brengen met de lakennijverheid. Dat het gebouw
kardeloet echter een kapel was, zoals in meerdere bronnen uit-
drukkelijk wordt vermeld en waarvan Van Gassen ongetwijfeld
ook kennis had, heeft hij miskend. Dit is dan ook de reden waar-
om hij gedwongen werd de kapel elders te situeren dan waar het
kardeloet lag. .

3. Een overzicht van het bronnenmateriaal
Het Middelnederlands woord 'kardeloet' is een zeldzaam

geval. In geen enkel toponymisch, etymologisch of taalkundig
woordenboek komt het voor. (9) Alleen te Ninove is het woord in
de variante vorm Karelhoofd-Kaardelood totop heden in voege
gebleven. Het woord is echter ook te Gent en waarschijnlijk ook
te Geraardsbergen en Viane in gebruik geweest.

Voor Ninove is het bronnenmateriaal zeer overvloedig en vrij
continu. In hoeverre de teksten een weerslag bieden van de
levende uitspraak is moeilijk na te gaan. Met Van Gassen veron-
derstel ik dat vele geschreven varianten van 'geleerde' oorsprong
zijn en dat de plaatselijke uitspraak van het woord over de tijden
heen, veel stabieler is gebleven dan de geschreven bronnen doen
uitschijnen. .

Vooreerst zijn er de nederlandstalige teksten die betrekking
hebben op Ninove. Deze handelen meestal over straten, huizen en
goederen.

Het Cartiularium Blasere, een document uit de abdij van
Ninove, geeft de oudste vermeldingen in drie testamenten uit 1332
en 1333. De schrijfwijze is hier 'kardeloet (3x), cardeloet'. (10)

In de Stadsrekeningen komt door de eeuwen heen het woord
veelvuldig voor. Hier domineert de schrijfwijze 'cardelot, careloot
caerloot'. Hier een (onvolledig) overzicht van de de vermeldingen:
(11)

9) M. GI]SSELING, Toponymisch Woordenboek, 2 din.: ID, Corpus van Mid-
delnederlandse teksten tot 1300, Reeks 1, 9 dln.; DE FLOU, Woordenboek
der Toponomie, 19 dIn.

(10) Rijksarchief GENT (verder afgekort als RAG), fonds abdij inove, nr. 2, f.
98, 108, 113.

(11) Algemeen Rijksarchief BRUSSEL (verder afgekort als ARAB), Rekenkamer
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Figuur 1:
Plattegrond van Ninove getekend door landmeter Vedastus du Plouich (ca. 1640),
verschenen in Sanderus' Flandria Illustrata.
De kaart is gedraaid en (ongeveer) in noordorientatie gebracht. Zo wordt de verge-
lijking met de volgende Van Deventerkaart gemakkelijker.

7

~~_-+-_8

9

N
t

1. Caerloorvesr (deel tweede stadswal, 13de eeuw).
2. Plaats van het Kaardelood bij Van Gassen en de Sint-Joriskapel bij V. Fris (x).
3. Afvoergracht tussen Beverbeek en Molendender (deel eerste stadswal, 11 de à

12de eeuw ------).
4. Overblijfsel Verloren Kost, na de verwoesting ervan ca. 1580.
5. Achterpoort van Joos de Vlaminck, gelegen aan de Begijnengracht; dit gebouw

hield van Gassen voor de Sint-Joriskapel.
6. Begijnengracht Ideel tweede stadswal).
7 . Tweede parochiekerk, waar vanaf ca. 1640 de kapelanie van Karelhooft in was

ondergebracht.
8. Schuttershof van Sint-Joris.
9. De Hal op de Varkensmarkt, waarin het-Gildehuis van Sint-Joris was onderge-

bracht.
N.B.: De Carlootkapel is op dit stadsplan niet weergegeven; de kapel is ca. 1620
afgebroken.



6

cardelot: in 1415 (2x), 1431 (2x), 1443, 1444 (3x)
cardeloet, cardeloot: in 1445 (4x), 1446 (2x)
careloot, caereloot, kareloot: 1445, 1453 (2x), 1531,1575 (3x),
1604, 1631, 1638, 1640.
caerloot, caerloit: in 1460, 1462, 1480 (4x), 1481, 1482 (4x),
1496, 1501, 1514, 1553
carloot: in 1481.

In de Heerlijke Renteboeken, ca. 1466, is de schrijfwijze
'caerloot, caerloet (5x)' In de Renteboeken van 1616 en 1629
komt voor, 'caerloot (7x)' en 'careloot'. (12) Zowel in de Hon-
derste Penningkohier uit 1569, als in de Twintigste Penningkohier
uit 1572 is de schrijfwijze 'caerloot (8x)'. (13)

Merkwaardig is de mengeling van schrijfwijzen in het Prijs-
boek uit 1652. De auteur heeft het er door mekaar over 'caerloot
(3x), careloot, carelhooft (9x) en carelstraetken'. (14)

Een document uit 1618, waarschijnlijk afkomstig van de
Sint-]orisgilde, heeft als schrijfwijze 'caerloot'. (15) De straat-
naamborden uit de 19de en 20ste eeuw vermelden: Karelhoofd-
straat, Karel Hoofdstraat, Karelhoofdstraat en Kaardeloodstraat.
(16) Anekdotisch zij nog gemeld dat SANDERUS (1644) het heeft
over 'Caerlschoot', hierin nagevolgd door Fris. PLAS heeft het in
zijn werk (1890) over 'Caelschoot' en 'Caelshoofd'. (17)

Vervolgens zijn er de latijnse teksten waarin het woord carde-
loet voorkomt. Hier zijn de varianten veel overvloediger aanwe-
zig.

De oude taxatie lijs ten van kerkelijke beneficies van het bis-
dom Kamerijk geven het woord in 10 lijsten terug:
carloet (of Tarloet volgens Reussens): ca. 1363
charloit: begin 15de eeuw
cardeloet, cardeloot (4x): eerste helft 15de eeuw
chaerloit, chairloit: einde 15de eeuw

(Rk.), Stadsrekeningen Ninove, nrs. 37087,37100,37102,37107,37108,
37109, )7114, 37122, 37123, 37124, 37142, 37143, 37144, 37146,
37152,37156,37170,37186,37198,37199; RAG, Oud Gemeentearchief
Ninove, nr. 178.

(1.2) ARAB, Rk., Rekeningen Domein Ninove, nrs. 45349, 45350, 45351,
45352.

(13) ARAB, Audiëntie, nr 618/20; Stadsarchief GENT, Twintigste penningko-
hier, reeks 28,208/51.

(14) RAG, Nin., nr. 19.
(15) RAG, Fonds Bisdom, M 224.
(16) VG, Top 1, p. 53; V. FRIS, o.C., p. 3.
(17) SANDERUS, Flandria lllustrata, dl. II, 1644, p. 531; L. PLAS, Bladen uit de

Geschiedenis van Ninoue, Ninove, 1890, p. 24; V. FRIS, o.c., p. 3.
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cordelot: 1492
cardelot (2x): ca. 1569:

Bovendien valt te noteren dat bij de oudste zes taxatielijsten
de kapelanij geplaatst wordt onder de parochie Via ne bij
Geraardsbergen en bij de vier latere lijsten (vanaf einde 15de
eeuw) onder de parochie Ninoue. REUSSENS die de lijsten pubi-
ceerde, rangschikt 'cardeloet of charloit' bij de plaatsen met onze-
kere ligging. (18)

Voor de 17 de en 18de eeuw zijn er de Verslagen van de deka-
nale visitaties. Ook hier komt het woord veelvuldig in voor, zij het
in vele variaties: (19)
caerdeloot: 1593, 1595, 1596
cardolet: 1598, 1601, 1602, 1603, 1604, 1620, 1621, 1633
caerloot: 1698
carelo, careloo: 1623,1625,1626,1631,1634,1638,1640
caroloo, caraloo: 1622, 1624, 1628, 1629, 1630, 1633,1635,
1636, 1637
cardeloo: 1632
carloo: 1642
carelshooft: 1739

In de Dagboeken van de abten en in het Register van de bene-
ficies, beide afkomstig uit de abdij van Ninove, valt te noteren:
caerloot: in 1674
carelhooft: in 1690,1696 en ca.I710

(18) Een synthese van de taxatielijsten werd uitgegeven door CH. REUSENS in
Pouillé de l'Ancien Diocèse de Cambrai (Analectes pour servir l'histoire eccle-
siastique en Belgique, XXVlIl, 1900). De auteur verwerkte 10 handschriften.
Door mij werden nagekeken: Aartsbisschoppelijk Archief MECHELE
(afgekort als AAM), Miscellanea Cameracensis. Registers 4, 6, 8 en 9 (= 6
lijsten tussen 1363 en 1570); ARAB, Manuscrirs Divers, nrs. 387 A en 387 B
( = 3 lijsten uit 15e eeuw). De oudste lijst die zich te Bergen bevond en nog
door Reussens werd geraadpleegd is in wereldoorlog II door een brand ver-
nield.

(19) RAG, Bisdom, M 9 (Verslagen dekenij Ninove van 1574 tot 1596); Uitgege-
ven door J. DE POTTER, De Dekenij Ninoue op het einde der 16e eeuw,
Gent, 1945.
RAG, Bisdom, M 8 (Verslagen dekenij Geraardsbergen vanaf 1574 tot
1774). J. DE BROUWER in Bijdrage tot de Geschiedenis van het Godsdiens-
tig Leven en de Kerkelijke Instellingen in het Land van Aalst tussen 1559 en
1621, en tussen 1621-1796, respectieflijk Aalst, 1961 en 1621, en tussen
1621·1796, respectieflijk Aalst, 1961 en Dendermonde, 1975, verwerkte
deze dekanale verslagen.
ARAB, Kerkelijk Archief, nr. 2323; uitgegeven door G. VAN HERREWEG-
HEN, Een overzicht van de parochiale toestanden in de dekenij Halle-
Ninoue in 1573 volgens het dekanaal verslag van 1573, Eigen Schoon en De
Brabander, Lil en LIV jrg.
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carelshooft: 1699 en ca. 1710 (20)
Niet alleen te Ninove maar ook te Gent komt het woord

voor. Het gaat er om een huisnaam die in de 14de eeuw er in
gebruik was. In de Stadsrekeningen tussen 1321 en 1363; in het
Erfelijk Renteboek van 1336-1360 en in een akte uit 1413 komt
het woord 'cardeloet, cardeloot, kardeloet' elf maal voor. In de
Stadsrekeningen tussen 1361 en 1377 komt het woord vier maal
voor in de schrijfwijze 'caerdeloot, caerdeloet, kaerdeloet'. (21).

Te Geraardsbergen was er in de 14de eeuw een 'karlot straet-
kine'. De oudste vermelding is er in 1339. (22) Te Viane vermeldt
DE POTTER het toponiem 'kailoot, kailoit' in 1230. (23) Nog te
Viane valt er in 1725 een kapelanij te noteren, gelegen in
'cartoije'. (24)

Tenslotte moet ook nog de gesproken traditie vermeld wor-
den. Voglens Van Gassen is de volkse uitspraak van Karelhoofd:
'karelood'. Een eigen kleine enquête hieromtrent leverde echter de
vaststelling op dat vele Ninovieters Karelhoofd zonder de r-klank
uitspreken en het dus eerder hebben over 'kaloot' dan karelood.
En het is waarschijnlijk deze vaststelling die er de Ninovieter Plas
toe bracht Karelshoofd af te leiden van Caelshoofd. (25)

Hoe dit woordmateriaal etymologisch moet geïnterpreteerd
worden laat ik voorlopig in het midden. Een betere historische
kennis van wat met het woord kardeloet verbonden is geweest,
kan misschien enig licht werpen op de oorsprong van het woord.

4. De kapel van Sint-Joris genaamd het Caerloot

Voor wat volgt is het belangrijk een onderscheid te maken
tussen een kapel en een kapelanij. Een kapel is een gebouw, een
kapelanij een stichting. Zulke stichting kon tijdelijk of eeuwigdu-
rend zijn. Ze had tot doel het instand houden, verzorgen en finan-

(20) RAG, Abdij Ninove, nrs 6, 7 en 10.
(21) ]. VUYLSTEKE, Gentsche Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336, p. 192,

208,237,573,631,685,735,866,935; N. DE PAUWen]. VUYLSTEKE,
De Rekeningen der stad Gent, Tijdvak [acob van Artevelde 1336-1349, dl.
III, p. 10,282,504; IDEM, Tijdvak Pbilips van Artevelde 1376-1389, p. 93;
A. VAN WER VEKE, Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen 1351-1364, p.
495,549,658; ARAB, Rk, nr. 34859, f. 4; F. DE POTTER, Geschiedkun-
dige beschrijving der Stad Gent, Deel 4, p. 217.

(22) M. FRANCQ, Topanomie van Geraardsbergen tot 1600, licentiaatsverhan-
deling RUG, fac. Wijsbegeerte en Letteren, 1979, p. 51 en 52.

(23) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de Gemeenten der
provo Oost- Vlaanderen, Viane, 5de Reeks, 3, 1898, p. 2.

(24) Rijksarchief DOORNIK, Abdij Ghislenghien, nr. 212.
(25) VG, Top I, p. 53.
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eieren van een aantal religieuze diensten. Hiertoe werd een eigen
kapelaan aangesteld, die betaald werd met de fondsen van de
stichting. Deze fondsen kwamen voort uit goederen die de stich-
ters of latere weldoeners hiertoe afstonden. Elke kapelanij had
ook een begever of collator, dit is de persoon die het recht had de
kapelaan te benoemen. Het recht tot benoemen dat meestal in
handen was van een abdij of kapittel, bleef gewoonlijk door de
eeuwen heen ongewijzigd. Vaak is het een aanwijzing omtrent de
oorpsrong van een kapelanij. Belangrijke kapelanijen hadden ook
een eigen kapel of een eigen altaar in een parochie- of abdijkerk.
Het onderhoud daarvan viel eveneens ten laste van de stichting.

De taxatielijsten van het oude bisdom Kamerijk waartoe
Ninove tot 1559 hoorde, vermelden in hei: middeleeuwse Ninove
vier kapellen met een kapelanij: het begijnhof, later ook grauwe
zusters of zusterhuis genaamd, het hospitaal of gasthuis, de burcht
of de kapelanij van het H.Kruis en carloet of de kapelanij ter ere
van Onze-Lieve-Vrouw. (26)

Over de kapel en kapelanij van kardeloet is het ons te doen.
Over de oorsprong van de kapel of kapelanij weten we weinig of
niets. Daarover later meer. Het eerst wordt de kapelanij vernoemd
in 1332 in het testament van Kateline van den Boerne, die "onser
vrouwe in kardeloet" begiftigt met een erfelijke rente van 1 gr. Het
jaar daarop in 1333 schenkt Johannes Corthals bij testament jaar- .
lijks "twee scell. pars." op zijn eigendommen te Ninove "ter capel-
rie in kardeloet". (27) In deze teksten ligt de kapel kardeloet dui-
delijk te Ninove. Verwonderlijk is het, dat in de zes oudste taxa-
tielijsten van het bisdom Kamerijk (tussen ca. 1363 en einde 15de
eeuw) de kapelanij vermeld staat onder de parochie Viane. In deze
oudste lijsten is de abdij van Ghislenghien als collator aangegeven.
Deze abdij had te Viane alle kerkelijke beneficies in handen, zoals
trouwens de abdij van Ninove dat te Ninove had. In de latere
taxatielijsten van het bisdom Kamerijk komt de kapelanij van
chairloit steeds onder Ninove voor, met als collator de plaatselijke
abt. (28)

Die taxatielijsten dienden voor het registreren van een soort
taks dat het bisdom hief op alle kerkelijke beneficies. In alle lijsten
wordt de kapelanij getaxeerd op 15 lb. Als benaming wisselt
"capelania de Carloet" (of variante) af met "capelania bt, Marie in

(26) en, REUSENS, O.C., p. 107-108.
(27) RAG, Abdij Ninove, nr. 2, f. 113 en 97.
(28) Inzonderheid ARAB, Man. divers, 387 A, f. 58 en AAM, Kamerijk, R 4, f 22

en R 9.
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Figuur 2:
De kapelanij van cardeloot, cbarloit, cbairloit werd in de oudste taxatie/ijsten van
her bisdom Kamerijk onder de parochie Viane geplaatst. Vanaf het einde van de
15de eeuw komt de kapel uitsluiten onder Ninove voor. De interpretatie van de
relatie van de kapel met Viane vormt een belangrijk moment in de zoektocht naar
de betekenis van het woord karde/oer.

ARAB, Man. Divers, 387 A, f. 59 r., tekst midden 15de eeuw .

••.lltl~ ....'t ,......••,•.•.."'"
--6 p"f\""",,Y"~

ARAB, Man. Divers, 387 B, f. 22 v, tekst eerste helft 15de eeuw .

( T1,.•,,~·

\:'''r ~ ~~-;.ç;.....1·
..1*
~

AAM, Miscellanea Carneracensis, R 9 achteraan, tekst einde 15de eeuw.
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cardeloer" (of variante). De kapelanij was er dus een ter ere van
Onze-Lieve- Vrouwen niet ter ere van Sint-Joris. Ook de dekanale
verslagen van 1573, 1593, 1595, 1596, 1598 en 1633 bevestigen
dit. Vanwaar dan de naam 'kapel van Sint-Joris', terminologie die
in geen kerkelijk document gebruikt wordt? In de dekanale versla-
gen van 1593,1602,1603,1632 en 1633 wordt de gilde van Sint-
Joris, de schuttersgilde van de voetboog, als bezitter van de kapel
en als beheerder van de kapelanij genoemd. Ook uit een document
uit 1618 dat handelt over de verkoop van de kapel blijkt dit duide-
lijk. (29) Sint-Joriskapel betekent dus, kapel van de gilde van Sint-
Joris en niet kapel ter ere van Sint-Joris. Toch heeft later, toen de
kapel verdwenen was en de oude kapelanij werd voortgezet in de
parochiekerk ditmaal wel ter ere van Sint-Joris en niet meer ter ere
van Onze-Lieve-Vrouw, de opvatting wortel geschoten dat ook de
oude kapelanij in de kapel van het caerloot, toegewijd was aan
Sint-Joris. Deze vergissing wordt ondermeer begaan ca. 1710, in
het Register van beneficies van de abdij, waar men het heeft over
een "een eeuwigdurende kapelanij, gesticht onder aanroeping (sub
invocatione) van Sint-Joris in de kapel van Carelhooft en later
overgebracht naar het altaar van Sint-Joris in de parochiekerk".
(30)

Dat de kapel van de Sint-Jorisgilde en het kardeloet één en het
zelfde zijn staat buiten kijf. De naam kardeloet of variante is in
alle kerkelijke documenten gedurende vijf eeuwen met de kapel en
kapeianij verbonden geweest. Maar ook vier andere bronnen
bevestigen dit. In identieke bewoordingen, onder de rubriek
kapellen, kerken en kloosters, staat zowel in het Honderdste
(1569) als Twintigste (1572) Penningkohier: "Eene capelle van St
Jooris gheheeten tcaerloot". Ook het verzoekschrift gericht tot de
aartsbisschop tot verkoop van de kapel (1618) vermeldt: "ene
capelle ghenaempt het caerloot ghedeserveert ten dienste van mijn
heere Ste jooris". En ook Sanderus (1644) identificeert de "sacel-
lum S.Georgii" met "sacellurn Caerlschoot". (31)

Van de geschiedenis van de kapel is voor de rest weinig gewe-
ten. De 'capelle' wordt zonder verdere specificaties vermeld in de
Stadsrekening van 1445-1446 en in het Heerlijk Renteboek uit
1466. (32)

(29) en. REUSE S, O.C., p. 107-108; RAG, Bisdom, M 8, 9 en 224.
(30) RAG, Abdij Ninove, nr. 131, f. 10.
(31) ARAB, Aud~entie 618120, f. 57; Stadsarchief Gent, 20 ste Penningkohier,

reeks 28,208/51, f. 49.
(32) ARAB, Rk., r. 37108 en 45349, f. 26.
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Dat omstreeks die tijd de Sint-Jorisgilde een kapelanij had is
af te leiden uit het Parochiaal Renteboek (ca. 1465) waar vermeld
staat dat "de capellaen van Sint-Jorijs" bezitter is van een stede in
de Kerkhofstraat (= huidige E. De Deynstraat) (33): Volgens Van
Gassen is de kapel in 1484 afgebrand. (34) Ik heb dit nergens
bevestigd gevonden: Wel bericht het dekanaal verslag van 1595
dat de kapel verwoest is, terwijl er in bronnen uit 1569, 1572 en
1573 wel nog sprake is van de kapel. (35) Als oorzaak van de
vewoesting wordt een windhoos of storm (dekanaal verslag van
1595,1596 en Sanderus) vernoemd. Maar in 1601 geeft de deken
als redenen van de verwoesting op: 'de oorlog (his tumultibus)'.
Hoogst waarschijnlijk is de kapel verwoest ca. 1580 door de geu-
zen, zoals zoveel andere religieuze gebouwen te Ninove en dan
verder door het weer afgetakeld. Sanderus (1644) meldt dat in zijn
tijd enkel nog de grondvesten (vestigia) overblijven. Ook weten
wij dat in 1618 de gilde een aanvraag deed om de kapel te verko-
pen om uit de afbraak ervan geld te kunnen halen. (36) Sinds die
tijd is de kapel dus definitief uit het stadsbeeld verdwenen.

En hoe oud is de Sint-Jorisgilde? Van Gassen geeft als oudste
vermelding 1389. Maar als de kardeloetkapel van in den beginnne
de schuttersgilde toebehoorde, dan moet de oorsprong van de
gilde van Sint-Joris een goed stuk voor 1332 worden geplaatst. In
het dekanaal veslag van 1596 wordt de oorsprong van de kapela-
nij duister genoemd ('cujus fundatio ignoratur'). Uit de taxatielijst
van het bisdom Kamerijk kunnen we opmaken dat de Sint-
Jorisgilde te Aalst zeker voor 1370 een eigen kapel moet hebben
gehad, gezien er een kapelanij ter ere van Sint-Joris in vermeld
staat. (37) Uit de geschiedenis van andere schuttersgilde weten we
dat hun kapel een voorname plaats had in het sociale leven. De
leden woonden er de diensten bij, lieten er missen opdragen voor
overleden leden, enz. Het dekanaal verslag uit 1573 geeft aan dat
de kapelaan drie missen per week moest opdragen en dat hij hier-
voor jaarlijks 19 florijnen ontving. Maar toen stond de kapelanij
reeds twee jaar vacant. In 1603 schatte de deken de inkomsten van
de kapelanij op 18 florijnen jaarlijks en vroeg hij het 'register
bonorum' op. Volgens Sanderus haalde de kapelanij haar inkoms-
ten uit een 'tapaccijns" . Dit gegeven wordt niet door de Stadsreke-

(33) RAG, Abdij Nin., nr. 131, f. 10.
(34) VG, Nin. II, p. 240.
(35) ARAB, Kerk. archief, nr. 2323, f. 23 en penningkohieren zie supra.
(36) SANDERUS, O.C., p. 531; RAG, Bisdom, M 8 en 9. .
(37) VG, Nin. II, p. 138-139; RAG, Bisdom, M 9; ca. REUSENS, O.C., p. 154.



13

ningen bevestigd. (38). Weliswaar worden de gilden van stads-
wege geholpen met allerlei financiële tegemoetkomingen, maar
nergens vermelden de rekeningen tussenkomsten voor de kapel of
kapelanij. Ook de baluwsrekeningen trouwens niet. Blijkbaar
moest de kapel leven van schenkingen en erfelijke renten zoals
deze van Kateline van den Boeme en Johannes Corthals en andere
schenkers. Zo schonk Baljuw Gheerarde den Bosch ca. 1382 de
Sint-Jorisgilde 3 s. 4 d.p. Ook jaarmissen voor overleden leden
moeten een bron van inkomsten zijn geweest voor de kapelaan,
zoals blijkt uit een rekening van de gilde uit 1683. (39)

Het is ook merkwaardig vast te stellen dat alleen de Sint-
Jorisgilde een eigen kapel met kapelanij had. Nochtans bestond de
gilde van de handboog, genoemd naar Onze Lieve V rouw of naar
Sint-Sebastiaan, ook reeds voor 1389. Of hield deze gilde haar
diensten op het O.-L.-Vrouwealtaar in de parochiekerk? In elk
geval stond het beeld van Sint-Sebastiaan in dat koor opgesteld.
(40) Is deze gilde gelijk te stellen met "onser vrouwen gulde" uit
het Parochiaal Renteboek van 1465 en met de gulde van dezelfde
naam die samen met de Sint-Jorisgilde in testamenten voorkomt?
(41)

5. De kapel van het Caerloot: juiste plaatsbepaling

Het woord 'caerloot' komt in de documenten in twee beteke-
nissen voor. Ofwel duidt het in strikte zin de kapel aan, ofwel het
ruimere gebied rondom de kapel. De lokalisatie van dit ruimere
gebied dat met caerloot wordt aangeduid, is geen punt van betwis-
ting. Het gaat om het gebied ten westen van de Markt ( = huidige
Oudstrijdersplein) en de Beverstraat, ingesloten tussen de Bever-
beek en haar afvoerkanaal en de westelijke vestgracht. De uit-
drukkingen "capelrie in kardeloet" (1333) en "in caerloet achter
de capelle" (1466) duiden reeds aan dat de kapel in en niet buiten
deze zone moet gesitueerd worden. Van Gassen situeert de Sint-
Joriskapel buiten deze zone. (42)

Nog meer zekerheid verschaft ons de stadsrekening van 1445
met "den wech die gaet ter capellen wart in cardeloet". Deze weg
is niet de huidige Kaardeloodstraat. maar de thans vedwenen weg

(38) F. DE POTTER, Jaarboeken der Sint-Jorisgilde van Gent, Gent s.d.; ARAB,
Kerk. archief, nr. 2323; RAG, Bisdom, M 8; SANDERUS, o.c., p. 531.

(39) VG, Nin. I, p. 69-70; RAG, Ninove, nr. 455.
(40) VG, Nin. IJ, p. 138-139; J. WALTERS, Ninove en Omstreken vooral uit

kerkelijk oogpunt beschouwd, Ninove, 1937, p. 34.
(41) VG, Nin. I, p. 70; RAG, Abdij Nin., nr. Bl, f. 15.
(42) RAG, Abdij Nin., nr. 2, f. 97; ARAB, Rk .. nr. 45349, f. 23.
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vanaf de Beverbrug aan de Markt langs de Beverbeek naar de
kapel. Aan deze weg werd in 1445-1446 hard gewerkt. Er waren
problemen omdat de weg langs de kant van de beek wegzakte. In
de stadsrekening staat genoteerd dat "Janne Broucman ende zinen
medegheselien zaghers ghezaecht hebben planken ende pile die
verorbort (verbezigd) zijn jeghen de beke om ne den wegh te
makene te cardeloet wart". De stad kocht "een oud scip omne met
den planken daeraf commende te doen makene ende breedene den
wech die men gaet ter capellen wart in de cardeloet". Twee "hant-
werkers" werden betaald "van dat zij helpen halen ende draghen
de pilen ende dandere temmerwerc dienende ten vorschreven
weghe, dat zij de pilen inheiden ende andere labuer daden". (43)

Ook de Penningkohieren uit 1569 en 1572 geven preciese
aanduiduingen. Beide documenten identificeren uitdrukkelijk
'caerloot' met de kapel. Op de westzijde van Markt, tussen het
straatje naar de Oude Werf en de Beverbeekbrug sommen deze
documenten negen huizen op, waaronder vier herbergen (tSwaen-
ken, Den Gulden Mortier, Up de Trappen, Den Anckere). De
Anker is het voorlaatste huis voor de Beverbeek. De erf ervan
loopt over de beek (de afvoergracht tussen de Beverbek en de
Molendender), waar de eigenaar Guillaume Cortvrindt een loch-
ting heeft met een schuur erop "achter tcaerloot comende". De
laatste eigendom net naast de Beverbeek wordt bewoond door de
weduwe Claude Van der Vurcht en strekt zich uit langs de Bever-
beek en paalt langs achter "jeghens tcaerloot". Verder worden
"achter tcaerloot" nog drie schuren vermeld. (44)

En wat zeggen de iconografische documenten? Gezien de
kapel verwoest is rond 1580, verkocht rond 1618 en ten tijde van
Sanderus (1644) reeds was afgebroken is er maar één stadsplan
waarop de kapel kan voorkomen, namelijk het Van Deventer-
plan, dat gedateerd wordt ca. 1560. Van deze kaart zijn evenwel
twee versies in omloop. De meest gekende ook door Van Gassen
gebruikte versie, is de gekleurde steendrukuitgave in de reeks
Atlas des Villes. V.FRIS verzorgde voor deze uitgave de tekst en
de begeleidende commentaar. Deze versie wordt nog steeds in
zwart-wit druk verspreid door het Nationaal Geografisch Insti-
tuut. (45) De originele Van Deventerkaart berust echter in de

(43) ARAB, Rk,. nr 37108.
(44) ARAB, Audientie, nr. 618/20,f.7; Stadsarchief Gent, Twintigste Penningko-

hier, reeks 208/51, f.29.
(45) V.FRIS, o.c.; VG, Nin. 1I, p. 248, afbeelding 9.
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Figuur 3:
Plattegrond van Ninoue door. Jacob van Deventer, ca. 1560. Foto naar het ge-
kleurde origineel.
(Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert 1 te Brussel, Handschrift 22050, plaat
59).

De volledige kaart is niet weergegeven, enkel het omwalde stadsgedeelte. Tussen
de originele kaart en de ruim verspreide Fris-uitgave bestaan kleine verschillen
voor wat de details betreft!
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Koninklijke Bibliotheek afdeling Handschriften, te .Brussel. De
nagetekende kaart, uitgegeven door Fris, verschilt nogal wat voor
wat de kleine details betreft van het origineel. (46) Alleen op de
originele Van Deventerkaart is net over de beek, langs de zuidzijde
van het Caerlootwegje een vrij groot gebouw merkbaar met een
spits torentje op het dak en haaks geplaatst ten opzichte van de
weg. Dit gebouw ligt daar waar ook de penningkohieren het ca er-
loot situeren. Ook Fris duidt in die omgeving de plaats van de
Sinr-] oriskapel aan, plaats waar ook Van Gassen zijn kaardelood
legt, namelijk aan de kruising van beide wegjes. (47) Ik lokaliseer
de kapel 'tcaerloot' dichter naar de Markt toe, liggend aan de weg
die waarschijnlijk ouder en belangrijker was dan het huidig Kaar-
deloodstraatje en die in de oude documenten aangeduid wordt
met: "Wegh te cardeloet wart (1445), wegghe an caerloot (1460),
ganck van het careloot (1604), careloot straetken (1604, 1638,
1640). caerlootstraetken (1616)". (48). Dit wegje is na het ver-
dwijnen van de kapel in de 18de eeuw Melkwegje gaan heten. Het
andere straatje (de huidige Kaardeloodstraat) dat vanaf de Laven-
delstraat naar het gebied van het caerloot liep, werd eveneens
"caerlootstraetken (1616, 1629)" of "Carelhooftstrate (1652)"
genoemd. Deze straat had dus minder met de kapel, het caerloot
in strikte zin, te maken, maar heeft wel de naam voor het nage-
slacht bewaard. (49)

De iconografische documenten uit de 17 de eeuw, de Sande-
ruskaart die getekend werd ca. 1640 en de twee kaarten van land-
meter Filips De Dijn (1644 en 1662), geven de kapel niet weer,
wel de enkele schuren die aan de Carelootgang lagen. (50) Wel
staat op deze kaarten, zoals trouwens ook op die van Van Deven-
ter, het gebouw getekend dat Van Gassen voor de Sint-Joriskapel
hield. Het gaat om een gebouw met een torentje dat tegen de
Begijnengracht en de Molendender aanligt. De stadsrekeningen
laten toe dit gebouw te identificeren. In 1575 omschrijft men de
Begijnengracht als lopende "van achter tsusterhuijs tot jeghens de
achterpoorte van de hoirs meester Jans van der Eijcken". Later in
1604 en 1631 duidt men de Begijnengracht aan met "de vesten
achter tsusterhuijs tot aende achterpoorte van Joos de Vlaminck

(46) Koninklijke Bibliotheek, Brussel; afdeling handschriften, nr. 22090, plaat
59.

(47) V.FRIS, o.C.; VG, Nin. lI, p.87 en 254, kaarten.
(48) ARAB, Rk., nr. 37122; RAG, Ninove, nr. 178,f.4 en 5; ARAB, Rk., nr.

45351.
(49) VG, Nin. lI, p. 489; ARAB, Rk., nr. 45351 en 45352; RAG, Ninove, nr. 19.
(50) SANDERUS, o.C., p. 529; VG, Nin. 1I, p. 399, RAG, Abdij Nin., nr. 60;

RAG, Kaarten en Plans, nr. 245.
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over jonker Claude van Steenhuijse." (51) Deze achterpoort
hoorde bij het meest statige patriciërsgoed dat Ninove kende en
dat gelegen was in de Burchtstraat (huidige herberg De Keizer).
Dit goed hoorde achtereenvolgens aan vooraanstaande burgers
toe. In 1652 was het in bezit van jonker Frans van Oostendorp,
erfgenaam van Catharina de Vlaminek. (52) De achterpoort van
dit goed had volgens de Sanderuskaart een eigen toegang vanaf de
Burchtstraat. De poort overleefde de geuzentijd. De juiste functie
ervan is niet duidelijk. Daar volgens de Van Deventerkaart deze
achterpoort een eigen brugje had over de Begijnengracht moet een
landbouwfunctie, gemengd met een verdedigingsfunctie, niet wor-
den uitgesloten.

6. Het Caerloot als breder toponiem

Waarschijnlijk ontleende de omgeving, de gronden en het
stratenpatroon rondom de kapel, zijn naam aan de kapel en niet
omgekeerd. Deze gronden en wegjes droegen eveneens de naam
'kardeloet', Reeds in 1332 komt het gebruik van het toponiem in
deze zin voor. Jan Coevoet legde toen bij testament een erfelijke
rente vast "op de scuere en de hofstat also verre alse mij toebe-
hoert die staat in cardeloet" en op "al dat goet dat gheleghe es in
kardeloet alsoe verre alse mij toebehoort". (53)

Het oude Ninove van de 11de en 12de eeuw strekte zich uit
langs de Dender (de as Nederwijk, eerste parochiekerk, oude Hof,
Markt, oude Werf). Dit gebied werd omarmd door de Dender en
de Beverbeek. Reeds vroeg werd deze oude stadskern, mits het
graven van enkele bijkomende grachten volledig omwald. De
gracht tussen de Beverbeek en de Molendender is een stuk van
deze oudste omwalling. (54) Ongetwijfeld had deze gracht ook de
functie. de stadskern van overstromingen te vrijwaren, door het
water van de Beverbeek ten westen van de Markt naar der Dender
af te leiden. Trouwens deze gracht bestaat heden ten dage nog als
een gedeelte van waterloop 5.126 en vervult nog deze afvoerfunc-
tie. Met de uitbouw van de burcht, de stichting (1137) en oprich-
ting van de abdij ten noorden van de stad (1157) en de verplaat-
sing van de parochiekerk naast de abdij (1235) kende Ninove een
tweede ontwikkelingsas. Door de groei van de bevolking werd een
tweede grotere stadsomwalling noodzakelijk. Tot deze stadswal-

(51) ARAB, Rk., nr. 37186,fA; RAG, Ninove, nr. 178,f.5.
(52) VG, Nin. Il, p. 293 en 342; RAG, Ninove, nr. 19.
(53) RAG, Abdij Ninove, nr. 2, f.10S.
(54) VG, Nin. n, p. 45-47 en 65-67.
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Figuur 4:
Van Deventerkaart. vergroting van de caerlootzone.
(Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel)

Op deze kaart is de kapel 'r Caerloor goed herkenbaar.
Bemerk ook de verdedigingstoren de Verloren Kost en het brugje over de Begijnen-
gracht.
Een vergelijking van deze kaart met de Sanderuskaart (fig. 1) leert dat toen de afta-
keling van het wegenpatroon in het caerloot reeds was ingezet. De vesten hadden
na 1600 aan betekenis verloren.
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len, die in de 13de eeuw tot stand kwamen, hoorde de vesten ten
westen en ten oosten van de stad. Ook de vier stadspoorten maak-
ten deel uit van deze nieuwe verdedigingssingel. Deze stadsvesten
bestonden uit een breder gracht en een verhoogde aarden berm.
Langs de stadsvesten kregen de twee schuttersgilden hun schiet-
stand of hof. (55)

Zo ontstond in de 13de eeuw het gebied van het kardeloet.
Een omsloten en veilige plaats ten westen van de stadskern, tussen
de oude en de nieuwe stadswal. Een gebied van laagliggende wei-
den, sterk versnipperd, bebouwd met enkele schuren of stallingen,
die in gebruik waren door bewoners van de. Markt of de Bever-
straat. De gronden van het kardeloet hoorden waarschijnlijk tot
het oude domein van de heer. De heer had zijn molens in de nabij-
heid aan de oude Werf. De heer was eigenaar van de vestgracht
tussen de Geraardsbergse Poort en de Molendender. De heer had
erfelijke renten op gronden in het caerloot. In 1466 waren Pieter
vander Vekene, Jan Brentin, Jan Brecscilt, Gillijs de Nokere en
Pieter Imbrechts voor een "stede of hofstadt in caerloot" de heer
rente verschuldigd. (56) Hoorde ook de grond waar de kapel op
stond oorspronkelijk de heer toe? Deze veronderstelling wordt
gestaafd door het feit dat het gildehuis van Sint-Joris gevestigd
was in de Hal op de Varkensmarkt ( = huidige Graanmarkt) en dat
gebouw was evenens eigendom van de heer. (57)

Zoals reeds gezegd liepen er naar het gebied het caerloot twee
wegjes, waarmee het toponiem caerloor verbonden is geweest.
Tot de 17de eeuw was het "caerlootstraetken" vanaf de Markt
naar de kapel en verder naar de vest en de Verloren Kosr, het
belangrijkste. Dit straatje liep over de Beverbeek. In 1482 heette
deze brug over de Beverbeek "caerlootbrug". (58) De brug werd
toen hersteld. De stadsrekening vermeldt de betaling van "twee
zaghers van dat zij ghesaecht hebben van hout totter caerloot-
brugghen" en van "Berthels den Mesmaker temmerman van dat
hij ghewrocht heeft aen den brugghen van der caerlootbeken".
(59)

(55) V., Nin. J, p. 59-61 en 95-99; VG, Nin. II, p. 65-67; VG, Top. Vlll, p. 222-
223. De laatste stukken vestgracht (Hellegracht en beluik abdij) zijn in het
kader van de versterking van de grenssteden in de Henegouwse oorlog ca.
1424 aangelegd, zie ARAB, Rk., nr. 37094 en VG, Nin. IT, p. 216-217.

(56) ARAB, Rk., ms. 37107,37108,453490 en VG, Nin. Tl, p. 26-27.
(57) VG, Nin. 11, p. 90-91, 252-253, 353-354.
(58) V.FRIS, o.c., idenrificeerde deze brug ten onrechte met de Zeeldraaiersbrug,

zie VG, Top. XI, p. 168.
(59) ARAB, Rk., 37144.
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Veelvuldig en langdurig is de naam caerloot ook gebruikt
geworden voor het aanduiden van de vestgracht en vestberm
tussen de Geraardsbergse Poort en de Molendender. "Caerloot-
vesten" of "vesten achter caerloot" zijn de meest voorkomende ter-
men. Deze vest had een drievoudige functie: een militaire, water-
bouwkundige en economische.

V an militaire betekenis was de gracht en de opgehoogde vest-
berm. De stad huurde deze vest van de heer zoals blijkt uit de
stadsrekening van 1444, waar de vergoeding staat gemeld die men
diende te betalen aan 'de Vrauwen van Massemen' die herstel-
lingswerken had laten uitvoeren. Men noteert: "die veste es van
den stede ende ten sine dat se de stede in hueringhe houd XII jaer
lanc omne de fortificatie van de vorseijde stede, ghemarct dat de
machtiicheijt der stede niet toebehoort." (pO) Het ophouden van
de dijk stelde veel problemen. Regelmatig waren er verzakkingen.
De oevers van de gracht werden met houten vlechtwerk versterkt.
in 1415 diende "het ghelent (= vlechtwerk) achter cardelot"
gemaakt. In 1431 moest men "delvene ende upheffene deerde ach-
ter cardelot ieghen de denre". In 1444 en 1480 moest "an de met-
selrie" worden gewerkt. In 1453, 1460,1480,1481 en 1486 werd
er aan de dijk of de weg die langs de dijk liep gewerkt. Er diende
"gewracht achter den wegghe an caerloot daert versant was" en
"25 voerdere eerden" werden aangevoerd "omne te verbezeghen
an de caerloit veste". De aarde werd vanaf de Beverbrug per schip
naar de caerlootvest gebracht "omme den dijc te makene". Zo
werd ook "den wegghe ghemaect an verloren cast ende vanden
vesten in caerloot". (61) Het militaire belang van de caerlootvest
komt vooral tot uiting in de verdedigingstoren die op deze vest
was gebouwd, de "Verloren Cost" of "Careloottorre". (62)
Verloren Kost lijkt een algemene naam te zijn geweest voor voor-
uitgeschoven verdedigingsposten of zelfs verdedigingstorens in het
algemeen. Ook Aalst en Brussel hadden een Verloren Kost.
Ninove had zelfs twee torens van die naam. (63) Eén op de caer-
lootvest en één op de vest aan de Werf. Van beide torens weten we

(60) ARAB, Rk., 38107; VG, Nin. II, P. 224.
(61) ARAB, Rk., nrs. 37087, 37100, 37107, 37114, 37122, 37142, 37143,

37146.
(62) ARAB, Rk., nr. 37186; RAG, Nin., nr. 178: VG, Top. XI, p. 168.
(63) A. HAERS VAN DER MEULEN, Toponymie van Aalst tot het einde van de

15de eeuw, Licentiaatsverhandeling, KUL, 1961, p. 198-199.
. 1. HYMANS, Bruxelles à travers les àges, dl. I, p. 53-56; Ook te Gent is er

een Verloren Kost, maar hier gaat het toponiem blijkbaar niet terug op een
verdedigingstoren.
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niet wanneer ze gebouwd zijn, wel wanneer ze verwoest zijn-
geworden. De stadsrekening van 1604 meldt: Den torre achter
careloot is geruineert, aldaer niet anders is gebleven dan de
speije ... De verloren co st gestaen hebbende op den werf is dese
voorleden troublen afghebrocken". (64) Beide torens zijn dus rond
1580 verwoest en nadien niet meer heropgebouwd. Op de Van
Deventerkaart zijn beide torens nog getekend. Sanderus geeft
alleen nog de restanten van de verdedigingstoren op de caerloot-
vest weer. Oorspronkelijk moet de toren veel groter geweest zijn
dan wat op de Sanderuskaart nog te zien is. Een gedeelte van het
bouwwerk lag buitenwaarts de vestgracht. Van Gassen situeert
ten onrecht de Verloren Kost binnenwaarts op de vestberm. (65)
De kroniekschrijver Jean Molinet verhaalt hoe in 1484 de inwo-
ners van de stad naar twee torens vluchten bij de belegering van de
stad door Zwitserse huurlingen. Toen werd Ninove grondig ver-
woest. Alle bruggen waren vernield en waarschijnlijk werden ook
de twee verdedingsbolwerken ontmanteld. (66) Nadien moeten de
torens zijn herstel want de stadsrekening van 1515 meldt dat
meester Jan van Oesterzele (schepen en burgemeester) zijn leven
lang mag wonen in "een chorre onlancx ghemaeckt up de
dendere", mits het betalen van een huurgeld van 6 pond per jaar.
Tevens moest hij toelaten dat in oorlogstijd de stad bijkomende
verdedigingswerken zou kunnen uitvoeren aan de 'torre' . De Ver-
loren Kost was dus bewoond door vooraanstaande lieden. Zoook
in 1575, waar de stadsrekening vermeldt: "den torre achter tcare-
laat op de dendere ghenaempt den verlooren cost verpacht an
joncheer Arendt Ooms van Wijngaerde voor 4 pond en 4 schelling
par.'? Deze jonkheer was tevens hoogbaljuw. Niet alleen de Verlo-
ren Kost aan de caerlotvest werd verhuurd, maar ook de toren aan
de Werf zij het voor een mindere waarde, namelijk 2 pond en 7
schelling par. (67)

De caerlootvest en de toren aldaar hadden ook een water-
bouwkundige functie. Het bouwwerk bevatte een "speije", een
stuwsluis. Zo kon het water op de Beverbeek worden afgelaten bij
te hoge waterstand op deze beek en de stad van overstromingen
worden gevrijwaard. De caerlootvest had dus dezelfde functie als

(64 RAG, Nin., nr. 178,f.5.
(65) VG, Nin. II, p. 254.
(66) G. DOUTREPONT-O.]ODOGNE, Chronique de j. Molinet 1474-156, dl.

I, p. 444-445. De kroniek vermeldt: "Aucuns Flamengz se bouterent en 11
tours et furent aucunes d'iceulx sauvéz, les autres ·prins." Zie ook VG, Nin.
11,p. 240 en ARAB, Rk., nr. 14293.

(67) ARAB, Rk., ms. 37160,37186,37161; VG, in. 11,p. 327.
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de eerste westelijke stadswal, zij het nu voor een groter gebied. In
1531 deed zich een overstroming voor "bij up vloede van watere
die den gheburen wonende buyten en de binnen de stede groote
scade ghedaen heeft" zodat de stad "den arcke ( = schuifdeur van
de sluis) heeft uutghedaen." Het was de pachters van de gracht
trouwens verboden op eigen houtje water af te laten, want zo kon-
den de watermolens in de stad te weinig debiet ontvangen. Regel-
matig moest de gracht geruimd worden. In 1480-1482 werden
hertellingswerken aan de sluis uitgevoerd. Er werd een nieuwe
"arche" aangebracht en "een abbeellen bert verbesight an spaij van
der caerloot vesten". (68)

De vestgracht aan het caerloot had ook een economische
waarde. Het water bleek een ideale visgrond te zijn, zodat de
gracht verpacht werd voor de viskweek. Aan de Verloren Kost
werd een "renne" gemaakt "ornne dat tvisch niet overslaen en
zoude". Regelmatig werd van stadswege jonge vis in de grachten
uitgezet. (69) Maar ook de "snijdinghe", het hooien van de vest-
berm werd verpacht. Soms kregen de schuttersgilden "uut greien"
deze snijdinghe gratis (1531, 1575, 1604, 1631) voor het stuk
berm dat aan hun schuttershof lag. (70)

Het caerloot was eveneens een juridisch buitenbeentje. De
heer van Outer had er, zeker vanaf de 15de eeuw speciale rechten.
In 1791 worden deze rechten beschreven "alles volgens. de be-
scheeden van over twee hondert jaeren oudt ende bevestight met
de continuele possessie". Er is het visrecht in de Dender vanaf Pol-
lare tot Impegem (Okegem) maar dat ook geldt "bij de princerneu-
lens binnen Ninove ende vandaer inde beke tot inden meulenkom
vanden cloostere" dus hetzij op de caerlootvest, hetzij op de Bever-
beek, hetzij op beide. Daarnaast "competeert tot de voorschreven
heerlijcheit ende leenhove binnen de stede van Ninove eene plaerse
groot eene roede viercant (30 m") geheeten t Caerloot commende
oost aen de cappelle van t gulde van St. Jooris der selve stede,
alwaer vermoghen d'officieren van Oultre met leenmannen ende
schepenen wetticheden te doene, erfven onterfven, ende dierge-
lijcke sonder daertoe van iemandt stede ofte plaetse t ontleenen."
De heren van Outer hadden in de 15de en 16de eeuw een residen-
tie te Ninove in het Dijnshof aan de Graanmarkt. Zij waren ook
heer van Dormans, zodat hun omwaterd slot in de volksmond de
naam Doremont kreeg. Als heren zijn ondermeer bekend Karel

(68) ARAB, Rk., nrs. 37146, 37142, 37144.
(69) ARAB, Rk., nrs. 37107,37108,37109.
(70) ARAB, Rk., nrs. 37170, 37186; RAG, Nin., nr. 178.
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van Poitiers, die tevens.hoogbaljuw was van de stad (einde 15de
eeuw) en diens zoon Jerry. Outer was zelf een leen van Boelare en
was leenhof van Viane. De relatie Viane-Outer-Boelare stamt
waarschijnlijk uit de 13de eeuw toen Wouter van Pollare én
opperleenheer was te Viane én heer van Outer. Of de heren van
Outer ook in verband moeten worden gebracht met de kapel
genaamd t Caerloot is onwaarschijnlijk. (70 bis)

Na de geuzentijd verloor het gebied van het caerloot aan bete-
kenis. Noch de kapel, noch de Verloren Kost werden heropge-
bouwd. Ook de stadswallen verloren wegens de nieuwe vormen
van oorlogsvoering hun belang. Zo ging het oude caerlootstraatje
dat de Markt verbond met de kapel en het achterliggende gebied
tel oor. Het werd afgeschaft en in 1792 toegebouwd. Ook het
steegje naar de Oude Werf verdween. De Geraardsbergse Poort
werd reeds voor 1785 gesloopt. Van het oude stratenpatroon
bleef alleen het Carelhooftstraatje vanaf de Lavendelstraat als
doodlopend steegje bewaard. Met dit steegje bleef ook het topo-
niem in voege. Terecht merkt Van Gassen op dat het stadsdeel ten
westen van de as Burchtstraat-Beverstraat na 1600 in zijn ontwik-
keling is teruggevallen. Tot de 20ste eeuw bleef deze zone een
afgesloten achterbuurt. (71)

De aanleg van de ringlaan ten westen van de stad tijdens de
dertiger jaren van deze eeuw, nadien gevolgd door de meer recente
ontsluiting van de stadskern door de aanleg van de Centrumlaan
naar deze ringweg toe, hebben tot een plotse en snelle ontwikke-
ling geleid van het eeuwen vergeten westelijk stadsdeel. Ook de
Karelhoofdstraat deelde in deze nieuwe ontwikkeling en werd van
steegje gepromoveerd tot verbindingsstraat met residentieel
karakter. Alleen is het jammer dat deze noodzakelijke ontwikke-
ling van het westelijk stadsdeel, na de fusie in 1977, aanleiding
heeft gegeven tot de beslissing de stadhuisfunctie volledig af te
bouwen op de plaats waar deze gedurende eeuwen ononderbro-
ken is uitgeoefend. De bouw van het nieuwe stadhuis westwaarts
ver buiten de historische stadskern is een van de meest fundamen-
tele ingrepen in het historisch stadsweefsel van de laatste honder-
den jaren. Dit nieuwe stadscentrum harmoniseren met het oude
zal een van de grote opdrachten zijn voor de komende jaren.

(70) bis. Rijksarchief Ronse, Oud Gemeenrearchief Boelare, nr. 253; Stadsarchief
Genr, Twintigste Penningkohier, reeks 208/51,f.57; VG, Top. I, p. 53; J.
VAN TWEMBEKE, Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst (Oost-
vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis), p. 210-212.

(71) VG, Nin. Il, p. 489-490.
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7. De kapelanij van Caerloot overgebracht naar het Sint-Joris-
altaar in de voormalige parochiekerk

Ten gevolge van de troebelen rondom de jaren 1580-1582,
maar ook tengevolge pestepidemies, was Ninove op het einde van
de 16de eeuw een verwoeste, ontvolkte en gedesorganiseerde stad.
De bevolking was tot op één derde teruggevallen tot ca. 700 inwo-
ners. De kapel van het caerloot overleefde deze moeilijke tijden
niet. Dat deed wel de kapelanij. (72)

Geïnspireerd door het concilie van Trente wilde het jonge
aartsbisdom Mechelen, waartoe Ninove sinds 1559 behoorde, het
kerkelijk leven zo vlug mogelijk terug op de been brengen. Tussen
1573 en 1596 werd er zelfs een dekenij Ninove opgericht. Nadien
kwam de parochie Ninove, zoals voorheen, onder de dekenij
Geraardsbergen terecht. (73) De dekenijen dienden elk jaar gevisi-
teerd te worden en het verslag hiervan wèrd doorgestuurd naar het
aartsbisdom. Deze verslagen lichten ons vrij goed in omtrent de
evolutie van de kerkelijke instellingen. De dekens hadden tot taak
er voor te zorgen dat de oude diensten en kapelanijen, die na de
troebelen in verval waren geraakt, herin te richten. In deze context
kadert de heroprichting van de kapelanij van Caerloot. (74)

Toch verliep de herinrichting van deze kapelanij niet zonder
moeilijkheden en conflicten. In 1593 en 1596 noteert de visitator
dat de kapelanij geen titularis heeft. In 1595,1598,1601 en 1602
wordt de pastoor van Okegem, Jacobus Goossens als titularis
genoemd, maar hij kan zijn functie van kapelaan niet uitoefenen
omdat de kapel van caerloot niet bruikbaar is. De gilde van Sint-
Joris betaalt de kapelaan zijn jaargeld (18 florijnen) niet uit, maar
houdt de inkomsten van de kapelanij voor zich. Deze toestand is
het aartsbisdom een doorn in het oog. Bij de bemerking van de
visitator in 1598, dat de gilde van Sint-Sebastiaan (de visitator
vergist zich van gilde!) het geld achterhoudt, noteert het aartsbis-
dom in de marge: "Dat de kapelanij in verhouding dat er inkoms-
ten ter beschikking zijn moet worden uitgeoefend." In 1602
schrijft de visitator opnieuw dat "de gilde vn Sint-Joris het geld
achterhoudt onder voorwendsel de kapel te zullen herbouwen."
Het aartsbisdom annoteert in de marge dat "tenminste de inkoms-

(72) VG, Nin. n, p. 318 e.v.
(73) J. DE POTTER, De dekenij Ninoue op het einde der XVI Eeuw, Inleiding;

AAM, Kamerijk, R.9. .
(74) RAG, Bisdom, R.8 (dekenij Geraardsbergen) en R.9 (dekenij Ninove); zie

verder het reeds geciteerde werk van J. DE BROUWER over de Kerkelijke
Instellingen in het Land van Aalst; deze manuscripten zijn reeds meer dan
twee jaar niet meer beschikbaar in het rijksarchief!
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ten zouden worden overgegeven (aan de kapelaan)". Het jaar
daarop meldt de deken "dat de kapel nog niet is heropgebouwd en
dat de stichting verwaarloosd wordt". In de marge reageert het
aartsbisdom met de kritische opmerking: "De deken zegt niet wat
hij bevolen heeft of gedaan heeft. Het is op deze wijze dat hij aan
onze opmerkingen dient tegemoet te komen." Het volgende jaar
(1604) bericht de visitator uitvoerig: "De kapelanij van Cardolet
wordt beheerd door de gildebroeders van Sint-Joris, die aanbren-
gen dat dit heiligdom hen toebehoort en dat zij van plan zijn de
weinige inkomsten voortkomend uit het niet uitgeoefende benefi-
cie, aan te wenden voor de heropbouw, restauratie en verfraaiing
ervan, zodat uiteindelijk de priester weer zijn dienst zou kunnen
vervullen". Maar in 1608 moet de deken noteren: "De broeders
van Caerloot herbouwen hun kapel niet, zoals ze de eerwaarde
heer hadden beloofd en ze aanvaarden niet dat hun stichting over-
gebracht wordt naar de parochiekerk." In de marge noteert het
aartsbisdom. "De deken heeft hen hiertoe herhaaldelijk aange-
spoord, onder dreiging anders de overplaatsing echt te doen uit
voeren."

In 1618 lijkt er een oplossing in zicht. Vanuit Ninove wordt
naar de aartsbisschop een verzoekschrift gericht. (75) Gaat het om
een brief van de Sint-Jorisgilde zelf? Het document is door tijd-
somstandigheden slecht bewaard. Alleen twee notities door het
aartsbisdom aangebracht zijn duidelijk leesbaar. Boven de tekst
staat: "Wij aceordeeren dese supplianten haer versueck gedaen te
Ninove den XXV july 1618. (getekend) Matthias." (76) Deze
Matthias is waarschijnlijk Matthias Hove, de aartsbisschop. Op
de rugzijde wordt het in het Nederlands gestelde verzoek in het
Latijn samengevat: "(Er wordt gevraagd?) door de 'gildebroeders
van Sint-Joris (hun) verwoeste kapel met het pand te verkopen en
met de opbrengst ervan een altaar toegewijd aan deze (= Sint-
Joris) in de parochiekerk op te richten." Toch moeten er bijko-
mende moeilijkheden zijn gerezen want in 1620 schrijft de deken
in zijn visitatieverslag: "De zaak vn de kapelanij van Cardolet
wordt behandeld, zoals reeds eerder, op het hof (curia = kerke-
lijke rechtbank). De gildebroeders zijn van plan hun kapel te her-
bouwen op de vroegere plaats, terwijl de pastoor en de notabelen
hen een altaar aanwijzen in de plaatselijke parochiekerk." Het jaar
daarop in 1621 noteert de deken dat de kapelanij van Cardolet
onzeker is inzake inkomsten en titel, maar hij voegt er aan toe te

(75) RAG, Bisdom, M224; deze bundel waarbij vermeld staat 'rottend' bevat een
aantal losse stukken over de parochiekerk.

(76) Matthias Hove was aartsbisschop van Mechelen van 1596 tot 1620.
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Figuur 5:

DeSint-joriskapel in de huidige parochiekerk (voormalige abdijkerk). De foto is
overgenomen uit]. WAL TERS (1937) omdat hij een vergelijking toelaat met de
huidige toestand.

In de huidige toestand is het kruisbeeld op het tabernakel weggenomen en vervan-
gen door een Sinr-jozefsbeeld. Geen verbetering voorwaar.
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kunnen melden dat een beneficie in de parochiekerk ter beschik-
king staat. Toch blijft de overplaatsing aanslepen. In 1632 is de
kapelanij nog steeds onbezet. In de marge staat genoteerd: "of de
aartsdiaken met de doorluchtige heer (de aartsbisschop?) reeds
over de Sint-Jorisgilde gesproken heeft? "in 1633 meldt de deken
dat de gilde van Sint-Joris slecht bestuurd wordt. Tot 1642 blijven
de visitatieverslagen ongeveer hetzelfde herhalen: de kapelanij
heeft geen inkomsten en er worden geen diensten verricht. Nadien
zwijgen de visitatieverslagen over de kapelanij.

Maar vóór 1655 moet de kapelanij dan toch in de parochie-
kerk van start zijn gegaan, gezien in een inventaris van het kerk-
meubilair van dat jaar het Sint-jorisaltaar vernoemd wordt. Het
altaar bezat toen een schoon kruisbeeld en een rode altaardoek
met geelzijden franjen. In 1659 plaatste Jan Raspoet de lambrize-
ring in het Sint-Joriskoor. (77) Rond die tijd moet de Sint-
Joriskapel met enige luister zijn geïnstalleerd. Het Sint-Jorisaltaar
bevond zich "langs de epistelkant" (1694), "in de seybeuck ter
rechter handt" (1777). Als tegenhanger langs de evangeliekant
was er het Mariaaltaar. Het hoofdaltaar was toegewijd aan het
H.Kruis. Verder bezat de parochiekerk in de 17de eeuw nog een
altaar toegewijd aan Sint-Anna en één aan Sint-Antonius. Dit
laatste altaar was 'portabile' (met verdraagbare reliek) en werd
gedeeld met de stichting van kan. Antoon de Vlaminck. (78) Het
Sint- Jorisaltaar was dus het derde in rang inzake belangrijkheid.
Volgens de inventaris van merkwaardige schilderijen uit 1777
bezat dit altaar een schilderij dat De marteldood van Sint-joris
voorstelde en geschilderd werd door Gaspar de Crayer. (79) Deze
overleed in 1669. Men mag dus verondertellen dat dit schilderijr
omstreeks 1655-1660 is besteld geworden, ter gelegenheid van de
installatie van de kapelanij van Carelhooft in de parochiekerk. De
gilde kreeg ook een schaal in de kerk (1683) en voor haar leden
werd bij het afsterven de grote klok geluid. De gilde was dus terug
op dreef gekomen. Bij de schouwing van de burgerwacht in 1658
telde de Sint-Jorisgilde 33 leden. (80)

De moeilijkheden rondom de overbrenging van de kapelanij
van Carelhooft kaderen evenwel in een bredere problematiek,

(77) VG, Nin. I, p. 92; E. DHANENS, O.L. Vrouwkerk te Ninoue, Inventaris
van het Kunstpatrimonium voor Oost-Vlaanderen, XI, Gent, 1980; RAG,
Ninove, nr. 1259.

(78) RAG, Bisdom, M 224.
(79) RAG, Staten van Vlaanderen, nt. 1875; Biographie Nationale, art. Gaspar

De Crayer.
(80) VG, Nin. I, p. 76; RAG, Ninove, nr. 4.
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zoals blijkt uit een bundel documenten die door het aartsbisdom
in 1634 als volgt werd~n samengevat: "redenen waarom de paro-
chiekerk van Ninove niet dient te worden overgedragen naar het
bezit van de abdij". (81) Na de geuzentijd was de abdij verwoest.
De kloostergebouwen werden hersteld, de abdijkerk niet. De
monniken gebruikten voor hun diensten de parochiekerk. Ook
deze kerk diende een herstellingsbeurt te ondergaan tussen de
jaren 1620-1629 (dak, hoogkoor, schip, linker- en rechterbeuk,
O.L.Vrouwkoor, kerkhofmuur). Het meubilair dat de parochie-
kerk versierde, onder meer het orgel, was eigendom van de abdij.
Ook het reliekschrijn van Sint-Cornelius rustte in de parochie-
kerk. Zo groeide het plan deze toestand te bestendigen en in de
toekomst tot één kerk te komen. Grote animator van dit plan was
abt Jan David. Op 8 mei 1632 kwam het tot een geschreven
akkoord. De stad was bereid aan de abdij de parochiekerk gratis
te schenken. De abdij zou ten eeuwigen dage de kerk onderhouden
en de inkomsten van de gezamenlijke kerk zouden eerlijk gedeeld
worden. Een dubbele motivatie lag aan de basis van het akkoord.
Van de kant van de abdij: de kosten sparen voor de bouw van een
nieuwe abdijkerk. En van de kant van de stad: de vrees dat de
parochiekerk zou ontluisterd worden door het vertrek van de reli-
gieuzen en dat een nieuwe luisterrijke abdijkerk de parochiekerk
volledig buiten concurrentie zou plaatsen. Maar de kloosterlingen
protesteerden tegen hun oude abt en de burgers van Ninove waren
misnoegd omdat het stadsbestuur bereid was hun patrimonium
weg te schenken. Een voorzichtige pastoor Cobbart, die tussen
twee vuren zat, raadde in een geheime brief op 26 sept. 1634 het
aartsbisdom af de fusieplannen verder door te zetten. Na de dood
van abt David kwam de breuk tussen parochiekerk en abdij er
snel. Onder impuls van de nieuwe abt Roelofs verlieten in 1638 de
kloosterlingen de parochiekerk voor een eigen voorlopige kapel.
De abdij haalde datzelfde jaar ook haar schrijn weg uit de kerk tot
grote ergernis van de stad. In 1640 startten de bouwwerken voor
een nieuwe abdijkerk. De onzekere toekomst van de parochiekerk
ca. "1620-1635 en het feit dat de aanwezigheid van de diensten van
de abdij het bemachtigen van een eervolle plaats in de parochie-
kerk onmogelijk maakte, hebben er waarschijnlijk toe bijgedragen
dat pas in 1638 een acceptabele oplossing voor het oprichten van
het Sint-joris-altaar mogelijk werd. Trouwens tussen 1638 en

(81) RAG, Bisdom, M224 en 8;J. WALTERS, o.C., p. 49-50;J. De Smet, Chro-
nicon Balduini Ninouensis in Corpus Cbronicorum Flandriae, dl. I1, p. 742-
745.
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Figuur 6:
De marteldood van Sint-Joris van Gaspar de Crayer.
Dit altaarstuk werd ca. 1645 gemaakt ter gelegenheid van de oprichting van de
kapelanij van Carelhooft in de voormalige parochiekerk. Reeds in 1777 werd het
op een lijst van merkwaardige en zeldzame schilderijen geplaatst. Bemerk het sto-
rend Sinr-jozefsbeeld.
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1642 grepen er weer herstellingswerken plaats. Bovendien had de
parochiekerk er na 1638 alle belang bij om de concurrentie met de
abdijkerk aan te kunnen en daartoe een eerbiedwaardige kapelanij
als die van Carelhooft binnen haar muren te ontvangen en een eer-
volle plaats aan te bieden. Toch moet ook het probleem van het
gebrek aan inkomsten meegespeeld hebben in het steeds maar uit-
stellen van de herinrichting van de kapelanij. De 18 florijnen
inkomsten betekende weinig. In 1621 was de burchtkapelanij, die
wel functioneerde, 200 florijnen waard, dit voor analoge diens-
ten. Trouwens het tekort aan inkomsten was een algemeen pro-
bleem voor alle diensten van de parochiekerk in het begin van de
17de eeuw. .

De kapelanij kende dus een tweede bloeiperiode. Behalve de
naam 'kapelanij van Caerloot of Carelhooft' en de band met de
Sint-Jorisgilde had de nieuwe kapelanij nog weinig gemeen met de
oude. De plaats waar ze gehouden werd was veranderd, alsook de
heilige aan wie ze was toegewijd. Niet meer Onze-Lieve-Vrouw,
maar Sint-Joris werd de schutsheilige. Ook de kapelaans werden
opnieuw regelmatig aangesteld door de abt van de abdij, die als
collator optrad. In 1674 benoemt abt Johannes de Neve Chris-
tiaan Roelof tot kapelaan. Bij de benoeming in 1690 van Henricus
Strijckwant herinnert abt Ferdinand de Moor er aan" dat de kape-
lanie van Carelhooft is overgebracht naar het altaar van Sint-Joris
in de parochiekerk en dat het begevingsrecht van de abt geregis-
treerd staat bij de aartsdiaken te Mechelen". In 1696 is Adriaan
Tramaseur uit Vollezele de kapelaan en op 14 januari 1699
benoemt abt Carolus Charité zijn neef Lucas Bourselet uit Aalst
tot titularis. Ook deze abt memoreert nog even de overbrenging
van de kapelanij. Hetzelfde gebeurt ook in het Register van de
Beneficies (ca. 1710). Bij de kapelanij van Carelhooft noteert
men: "gesticht ten eeuwigen dage onder aanroeping van Sint-Joris
in de kapel van Carelhooft, maar enkele tijd geleden overgebracht
naar het altaar van Sint Joris in de parochiekerk". Bourselet werd
in 1717 opgevolgd door de Aalstenaar J ozef Van de Meersche.
Deze was in 1739 nog in functie volgens het dekanale verslag.
Nadien zijn er geen gegevens meer bekend. (82)

Wimneer werd de kapelanij als zelfstandig beneficie opgehe-
ven? Wanneer hield de Sint-Jorisgilde op te bestaan? De abdij
werd met de Franse Tijd in 1796 afgeschaft. De abdijkerk werd in
1812-1813 tot parochiekerk ingericht en nadien werd de oude

(82) RAG, Abdij Ninove, nr. 6, 7 (= Dagboeken van de abten; de vertaling hier-
van verscheen in de Denderklok is door mij overgenomen) en 10,f.24.
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parochiekerk gesloopt. Hoewel er in die tijd waarschijnlijk geen
gilde van Sint-Joris meer was en geen kapelanij van Carelhooft,
bezaten de twee voornaamste zijaltaren uit de oude parochiekerk
zoveel eerbiedwaardigheid dat ze in dezelfde schikking en met hun
altaarschilderij naar de abdijkerk werden overgebracht. (83) Het
zijkoor langs de epistelkant dat in de abdijkerk oorspronkelijk
was toegewijd aan de heilige Augustinus en Norbertus werd
veranderd in Sint-Joriskoor en het altaarstuk van Gaspar de
Crayer over de marteldood van Sint-Joris kwam in de plaats van
het oorspronkelijke schilderij. Later, bij gebrek aan een Sint-
Jorisgilde werd dit koor aan nieuwe devoties toegewezen. Sint-
Jozef en de confrerie van de Gelovige Zielen vonden er hun onder-
komen. Het Sint-Joriskoor in de huidige parochiekerk heeft dus
nog weinig gemeen met de vroegere kapelanij van Carelhooft.
Alleen de naam van het koor en het schilderij van De Crayer hou-
den een instelling in herinnering die onder de naam 'kapelanij van
kardeloet-caerloot-carelhooft' gedurende 600 jaar met de schut-
tersgilde van Sint-Joris en met de geschiedenis van Ninove verbon-
den is geweest.

8. Het kaarden en de middeleeuwse lakennijverheid

Moet het woord 'kardeloet' afgeleid worden van 'kaarde' en
'lood' zoals Van Gassen vooropsteld? Een onderzoek naar de
plaats van het kaarden in de middeleeuwse lakennijverheid kan
enige .opheldering verschaffen.

Kaarde kan meerdere betekenissen hebben. (84) Het kan de
naam van een plant zijn, ook nog kaardendistel genoemd of in het
Latijn carduus. Aan deze plant groeien stekelachtige bollen. Naast
de wilde is er de tamme of gekweekte kaarde, ook wevers- of vol-
derskaarde genaamd. De bollen van deze laatste plant werden
aangewend voor het maken van het kaardinstrument of kaarde,
een soort kam of borstel, die gebruikt werd in de lakennijverheid.
Er zijn in feite twee analoge instrumenten die beide de naam
kaarde dragen.

Vooreerst is er de wolkaarde. Dit is een instrument dat
diende om de wolvezels, als voorbereiding tot het spinnen, door
middel van de kaarde te krassen, ontwarren, reinigen en te rich-
ten. Dit instrument was meestal van ijzer gemaakt ter vervanging

(83) WALTERS, O.C., p. 35-36 en 66.
(84) E. VERWIJS EN J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, artikels

kaerde en kaerden; A. BEETS, Woordenboek der Nederlandsche Taal arti-
kels kaarde, kaardebol, kaarden, kaardendistel; G. ESPINAS, La Dr~perie
dans la Flandrefrançaise en moyen-fJge, 2 delen, Parijs, 1927.
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van de kaardebol, waaraan het zijn naam ontleende. Het bestond
uit en cylinder met weerhaakjes eraan. Nogal vaak wordt de wol-
kam met de wolkaarde vereenzelvigd. Ten onrechte. Beide instru-
menten hadden dezelfde functie maar gekamde wol leverde fijner
garen op dan gekaarde wol. Zo was te Leiden het kaarden van wol
verboden: "Alle wol die men binnen leyden drapeniert, sel men
kemmen ende niet kairden". Ook te Ieper was het verboden "ghe-
caert garen te venten". Het kammen kaarden en spinnen van de
wol was een huisambacht dat door de vrouw werd beoefend.
Kammen en kaarden waren voorbereidende aktiviteiten tot het
spinnen. Voorschriften omtrent het wolkaarden vielen onder de
keure van het wol- of wevers ambacht. Te Oudenburg was er de
verplichting "dat elcke cardeghe twee paer caerden en de en vel"
moest zijn. Te Saint-Omer was er een strenge "rewars sur les car-
dons". Het aantal tanden werd voorgeschreven en er mochten
geen kaarden verkocht worden die niet eerst werden gecontro-
leerd. Te Aire-sur-la-Lys werden de wolkaarden elke week nage-
keken: "que leur pine soient reswisiet casune sepmaine." Te Gent
lijkt het kaarden van de wol met ijzeren kaarden verboden te zijn:
"Dat niemen en caerde no en doe caerden gheenrande wulle met
ijserinen no met coperinen caerden." (85)

Vervolgens is er het kaardinstrument dat bij de volders en de
scheerders in gebruik was. Dit was een plank in kruisvorm, bezet
met kaardebollen, waarmee de volder of scheerder het laken
overstreek. Op die manier rouwde (ruwen) de volder het laken
zodat het weefsel verdichtte en verviltte. De scheerder gebruikte
de kaarde om losse woldeeltjes te verwijderen van het laken en om
de wolhaartjes te richten alvorens het te scheren. Had bij de wol-
kaarde haast overal het ijzeren instrument ingang gevonden, dan
was het bij de volders en scheerders ten strengste verboden ijzeren
kaardinstrumenten te gebruiken. Zo te Gent: "Waer men enich
laken vonde aldus ghecaerd men zoud verbernen" of nog "Vort
neghene carde te doen up negheen laken en zij teersten al over be-
schoren, up de mesdaet van XX s. ende negheen spaen no hauttiin
na ijserijn der up te doene, up de mesdaet van XX S." Ook te
Arras, Béthune en Saint-Omer waren ijzeren kaarden verboden: "
Et nus tonderes ne peut avoir stekepans de fer denteis." In Hol-
land luidde het: "Item en sullen er geen volders of lakenbreyders
mogen rouwen met ijsseren caerden." De kaarden dienden dus uit

(85) G. ESPJNAS en H. PJRENNE, Recueil de Documents relatifs à l'histoire de
l'industrie drapière en Flandre, 4 delen (verder afgekort als EP) J, p. 24, 169;
IJ, p. 75,78,81,474; lIl, p. 266, 569; E. VERWIJS, o.c., art, caerde.
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kaardebollen vervaardigd te zijn, waarschijnlijk omdat ijzeren
kaarden het laken tezeer beschadigden. Er waren nog andere
voorschriften. Te Brugge en te Ieper dienden de volders hun
lakens eerst te wassen en pas dan te kaarden. Ook in Holland was
dit het geval en moest men kaarden "nae den heysch van den laec-
kene", Te Brugge moesten de scheerders kaarden voor en na "de .
scare". Dit kaarden was voorbehouden aan knapen die er "een
penninc an winnen mogen". Droge lakens mochten niet met natte
kaarden bestreken worden. Te Gent werd pas gekaard na het
scheren. Ook op de kaarden zelfs bestond controle. Te Ieper
mochten de volders geen handel drijven in kaarden en ze mochten
slechts "100 sciven caerden tenen gadere" bezitten. Te Saint-Orner
werd de kaardebol op zijn kwaliteit gecontroleerd van binnen en
van buiten. Te Brugge mochten de volders in eigen huis geen kaar-
den maken. (86) Dat er een grote behoefte was, soms zelfs een
schaarste, aan kaardebollen blijkt uit de Gentse Stadsrekening van
1325-1326. Een missie werd gestuurd naar het Land van Aalst om
"te verbiedene de carden uten lande te voerne" en om. "carden te
doen bringen inde port" en om "carden te zoeken te Aelst" (87)

Het kaarden was dus zowel bij het spinnen als bij het vollen
en scheren een tussenbewerking. Nergens is er sprake van een

. zelfstandige kaardersambacht. Binnen de andere ambachten
(weven, vollen, scheren) waren er voorschriften omtrent het kaar-
den en de controle werd door de keurders van die ambachten uit-
geoefend. Te Ieper zijn de namen bewaard gebleven van de loodjes
die door de keurders ter goedkeuring aan de waren werden
gehecht. Er werd gecontroleerd en gelood na het weven, het vol-
len, het scheren, het verven en bij de perge ( = het bepalen van de
grootte van het laken). De controles gebeurden aan huis of in een
speciale ruimte, bv. bij de ramen. (88) De naam 'kaardelood'
komt nergens voor, noch in de betekenis van loodje gehecht aan
goedgekeurde kaarden (de meest voor de hand liggende
betekenis), noch in de betekenis van goedgekeurde gekaarde wol
of goedgekeurd gekaard laken, noch in de betekenis van een
gebouw waar het aanhechten van een keurderslood geschiedde.

(86) E. VERWIJS, O.C., art. ruwen; EP, I, 452, 487, 493, 497, 498, 538, 539;
EP,ll,p. 474, 581, 609; EP, llI, 240, 245, 246,265, 333,569, 576,594,
610, 614.

(87) J. VUYLSTEKE, Gentsche Stads- en Baljuu/srekeningen 1280-1336, p: 438,
439,451.

(88) EP, I1I, p. 809-834; H. VAN WERVEKE, De omvang van de Ieperse laken-
productie in de veertiende eeuw, in Prisma van de Geschiedenis van Ieper, p.
516-519.
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Figuur 7:
De wilde kaardebol, zoals fiij thans nog groeit aan de Denderoevers tussen Ninove
en Pollare.
Zijn naam gaf aanleiding om in "kardeloet" het woord kaarde te herkennen en het
kardeloer te Ninove in .verband te brengen met de Ninoofse lakennijverheid.
Theoretisch zou dit ku~nen. Maar er zijn zoveel feitelijke tegenargumenten, dat
naast Karelhoofr ook Kaardelood naar de zolder van de Ninoofse legenden mag
worden gebracht.
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Trouwens analoge keurdersgebouwen met als naam volderslood
of scheerderslood komerr evenmin voor.

Vanuit de kennis van de lakennijverheid elders, is er geen
enkel argument aan te voeren om te concluderen dat 'kardeloet'
zou kunnen in verband worden gebracht met de lakennijverheid.
Integendeel, zowel te Ninove als te Gent, waar het toponiem kar-
deloet voorkomt, heeft de naam betrekking op een gebouw dat in
niets met de lakennijverheid te maken had. Te Ninove ging het om
een kapel, te Gent om een huisnaam. Wel zijn ander kaarde-
toponiemen bekend. Te Gent komt de huisnaam "de caerde" voor
in 1368, 1376, 1606. Nog te Gent is er ook de plaatsnaam "car-
den": "In de leenstraete bachten carden (1415), bachten carden in
de raemen (1440), een huus sta ende over Schelde bachten carden
(1464)." Dit 'carden' lag over de Schelde bij de ramen (huidige
Reep) en mag dus waarschijnlijk begrepen worden als de plaats
waar het laken door de scheerder gekaard werd. (89)

Te Aalst kende men in de 15de eeuw het toponiem "caerden-
velt" en "caerdenlant". (90) Er bestaat een suffix '-loot' dat in Hol-
land in enkele zeldzame toponiemen 'laagliggend land' zou kun-
nen betekenen. (91) De mogelijkheid 'kardeloet' te interpreteren
als laagliggend kaardenveld is zeer onwaarschijnlijk. De betekenis
van het suffix -loot is onzeker, karde-loot in die zin komt nergens
elders voor, de huisnaam kardeloet te Gent is moeilijk met die
betekenis te verzoenen en te Ninove zijn er zoveel verschrijvingen
van het woord kardeloet dat het moeilijk aan te nemen is, dat het
hier gaat om een zo gekend woord en een zo gekende werkelijk-
heid als kaarde. Trouwens elders gaf het woord 'caerde' geen aan-
leiding tot zoveel verwarring.

Daarom heb ik Van Gassens idee dat kardeloet etymologisch
iets met carde, caerde zou te maken' hebben laten vallen. Histo-
risch zijn er evenmin argumenten die Van Gassens hypothese sta-
ven. Zo heb ik naar nieuwe uitwegen gezocht om het woord 'kar-
deloet' te verklaren. In wat volgt wordt de hypothese uitgewerkt
dat kardeloet zou kunnen te maken hebben met de naam van de
stichters van de kapelanij. Gezien echter de gegevens omtrent deze
stichting zeer schaars zijn, berust deze hypothese noodgedwongen
op een zeer smalle onderbouw.

(89) M. DIERICKX, Mémoires sur la ville de Gand, dl 11, p. 428-430; F. DE
POTTER, Geschiedkundige Beschrijving der Stad Gent, deel IV, p. 15 en
deel V, p. 115,536.

(90) A. HAERS VAN DER MEULE 1, O.c., p. 97-98.
(91) L. VAN DEN BERGH, Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie,

Den Haag, 1872, p. 263.
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9. De oorsprong van dé kardeloetkapel

De kapelanij van kardeloet wordt te Ninove het eerst vermeld
in twee testamenten uit 1332 en 1333. Toen reeds was de kapela-
nij een instelling met betekenis in het leven van de burgers. Veron-
dersteld mag worden dat ze ook toen reeds de schuttersgilde van
Sint-Joris toebehoorde. (92)

Over het ontstaan van de schuttersgilden in Vlaanderen is
weinig geweten. Voetboogschutterij was een fysiek zware bezig-
heid en vergde veel oefening. De voetboogschutterij vormde een
zeer voornaam en gevreesd element in het middeleeuwse leger. De
opkomst ervan wordt algemeen gesitueerd op het einde van de
13de eeuw. (93) Ninove werd in deze eeuw uitgebouwd tot een
versterkte stad en tevens was het een grensstad. De noodzaak van
de uitbouw van een plaatselijk militair korps moet in die tijd aan-
wezig zijn geweest. De oude oorkonden en privilegies van de Sint-
Jorisgilde zijn verloren gegaan. (94) Toch werpen stadsrekeningen
uit het begin van de 15de eeuw enig licht op het statuut van de
Sint-Jorisgilde. De stad had opgehouden een subsidie uit te keren
aan de gilde omdat "zij den boghe niet wel en antierden noch in
ghetale en waren alzoet behoerde". Maar de commissarissen op
het advies van de heer en van de wet beslisten dat de stad terug de
subsidie van 10 ponden per jaar diende toe te kennen en dat de
gilde "voertane gheantiert zal wesen ende in ghetale onder den toe-
ziene van den bailliu ende scepenen alzoet hen bevolen es ... omne
de bewaernesse van der stede ende oec omme den oorboor van
onsen gheduchten heere en van zinen lande haademens
( = gardement? ) te doene.' Niet alleen deze rekening uit
1416-1417, maar ook die van het volgende jaar herhaalde dat de
stad de gilde opnieuw financieel moest bijstaan "omme tghesels-
cap van de vors(creven) boghe mede te nader te houdene ende te
beter tantierene omme te dienste te stane onsen gheduchten heere
ende prince dier hijs te doene mochte hebben" zodat zij "bereet
zijn totre vors(creven) heeren dienste alse van node wesen zoude"
(95) De gilde van Sint-Joris had dus een directe relatie tot de heer.
Trouwens ook de ligging van hun gildehuis (de Hal) en van hun
kapel (het kardeloet) wijzen in die richting. Is de gilde en de kapel

(92) RAG, Abdij Ninove, nr. 2.
(93) M. HEINZ, Gand, Sa vie et ses institutions, deel Ir, p. 47-52; F. DE POT-

TER, O.C., deel II, p. 109 e.v.; M. FRANCQ, O.C., p. 176; Voor Gent is de
oudste vermelding van de Sint-Jorisgilde 1314, voor Geraardsbergen 1328.

(94) VG, Nin. II, p. 261-262,353-354; ARAB, Privé Raad, Spaans Tijdvak, nr.
1290.

(95) ARAB, Rk., nrs. 37084,37086,37088,37089.
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opgericht door een heer? Is de kapelanij van kardeloet toegewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw, ingericht tot nagedachtenis en zieleheil
van de stichter van de gilde? Trouwens de bouw van de kapel en
de oprichting van een kapelanij wijzen op een gefortuneerde en
grondbezittende stichter.

Figuur 8:
Genealogie van her huis van Grimbergen, Ninove en Vianden (13de eeuw).

(De in de tekst verwerkte familierelaties worden in deze genealogische schema's
verduidelijkt. Deze schema's zijn beperkt gehouden en geen studiedoel op zich
geweest).

Heren van Ninoue, Grimbergen en Vianden (in Luxemburg), 2de helft 13de eeuw

* Adelheid van Grimbergen (t 1250)
x Godfried van Perwez (t 1257)

Geraard V van Grimbergen (= Willem) (t 1259)
Godfried van Peru/ez (t 1265)

J
x Maria van Oudenaarde (t 1273?), hertrouwde na verstoring met

Jan Van Nesle
x Feliciras de Traynelr-l Maria van Peru/ez (t ca. 1290)

L.~ x Filips val! Viandel! (t 1271)

C
"Godfried van Vianden rt 1312), verkocht in 1295 Ninove

x Alice van Oudenaarde
x Lutgart de Ligny

* Filips van Vianden

Nochtans blijft er rondom de oorsprong van de kapelanij één
duister en op het eerste zicht onberijpelijk gegeven: het feit dat de
kapelanij in de oudste taxatielijsten van het bisdom Kamerijk
steeds onder de parochie Viane gerangschikt staat. Tenzij dit
bizarre gegeven de sleutel is om meer te weten te komen over de
oorsprong en de stichter van de kapel! Te Viane heeft er nooit een
kapelanij van kardeloet bestaan. Dat is quasi zeker na te gaan.
Tussen de geschiedenis van Ninove en deze van Viane bestaat
geen enkel verband. Alleen is er op het einde van de 13de eeuw te
Ninove een heer geweest met de naam 'Godfried van Viane', die
echter behalve zijn naam niets met Viane bij Geraardsbergen te
maken had, maar alles met Vianden in Luxemburg. Is de naam
van deze heer, verbonden geweest met de kapelanij van kardeloet
en heeft zijn naam aanleiding gegeven de kapelanij per vergissing
met Viane in verband te brengen? Het is mijn hypothese.
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Godfried van Vianden was de zoon van Maria van Perwez en
Filips, graaf van Viaaden in Luxemburg. Via haar man, die over-
leed in 1271 droeg Maria van Perwez eveneens de titel "cornitissa
Vyennensis". Maria van Perwez werd "vrouw van Ninove" in
onduidelijke omstandigheden. Bij de dood (ca. 1265) van haar
oudere broer, Godfried van Perwez, heer van Grimbergen en
Ninove, eiste diens eerste maar verstoten vrouw, Maria van
Oudenaarde, Ninove voor zich op. Maar ook Maria van Perwez
zelf maakte aanspraken op Ninove. (96) Maria van Oudenaarde
"dame de Ninove" overleed waarschijnlijk in 1273. Maria van
Perwez wordt voor het eerst "vrouw van Ninove" genoemd in een
akte van 1277. Deze "Maria domina de Grimbergis et de Perweys"
of "Maria van Pirweis, vroue van Gremberghen en Ninive" of
"Maria, comitissa Vyennensis" komt voor het laatst voor in een
akte van 1289 en moet ca. 1290 overleden zijn. (97)

Godfried van Vianden wordt het eerst te Ninove gemeld in
een akte van 1278. Hij doet verschillende schenkingen te Ninove,
onder meer in 1285, samen met zijn vrouw, Alix van Oude-
naarde, halfzuster van de reeds eerder genoemde Maria van Oude-
naarde. (98) In het Obituarium van de abdij van Ninove wordt hij
gecommemoreerd omwille van die schenking uit 1285, met als
titels: "cornes de Vianen ac toparcha Ninhoviensis". (99) Korte
tijd na de dood van zijn moeder verkocht hij in 1295 Ninove aan
de graaf van Vlaanderen. Hij overleed in 1312. (100). Van Cod-
fried van Vianden is geweten dat hij in voortdurende conflict
leefde met de abdij van Ninove, geschillen waaraan hij in 1299
samen. met zijn zoon en opvolger, Filips van Vianden, een einde
stelde en die hij omschreef met deze woorden: "alle of afzonder-
lijke geschillen, aanklachten en rechtzaken die hij ter vrijwaring
van zijn en andermans rechten had tegen de religieuzen van
Ninove". (101) Godfried was een moedig strijder. Hij oogstte
roem in de slag bij Woeringen (1288) waar hij streed aan de zijde

(96) VG, Nin. 11,p. 67.
(97) vc, Nin. II, p. 71;]. DE SMET, O.C., p. 922, 926, 940, 946, 955, 961; A.

WAUTERS, Histoire de la ville de Vianden et des ses comtes, Luxemburg,
1851, p. 100-145; RAG, Abdij Ninove, nr. 138,f.125.

(98) ]. DE SMET, O.C., p. 941, 946, 953, 955, 977; J. DE BETHUNE, Cartu-
laire du Béguinage de Saint-Elisabetb à Gand, Brugge, 1883, p. 32-33; M.
GI]SSELING, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar
1300), reeks 1, 9 delen, Den Haag, 1977, p. 1881; E. WARLOP, De
Vlaamse adel tot 1300, 3 delen, Handzame, 1968.

(99) RAG, Abdij Ninove, nr. 138,f.125.
(100) VG, Nin. II, p. 72-73.
(101) ]. DE SMET, O.C., p. 977-978.
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van de hertog van Brabant. De kroniekschrijver Jan van Heelu
roemt de dappere "grave Godeverde van Vianen" vele regels lang.
(102) In de Ninoofse akten waarin zijn naam voorkomt, staat hij
omschreven als: "grave van Viane, cuens de Viane, comes Vien-
nensis". En zo is hij in de geschiedenis blijven voortleven. Zelfs
Van Gassen noemt hem Godfried van Viane, de zoon van Filips
van Vianden. (103) Dat velen, waaronder Sanderus, het Viane in
de naam van Godfried. van Viane geïnterpreteerd hebben als het
niet ver van Ninove gelegen Viane en niet als het verre Vianden in
Luxemburg, is voor de hand liggend. (104)

Kardeloet en Viane, een begrijpelijke vergissing, indien God-
fried van Vian(d)e(n) met de kapelanij te maken heeft gehad.
Want te Viane heeft er nooit een kapelanij van die naam bestaan.
In de archieven van de abdij van Ghislenghien is er geen docu-
ment, dat het collatorschap van deze abdij over de kardeloetkape-
lanij bevestigt. En in het midden van de 16de eeuw noteerde de
pastoor van Viane, Marcus van der Capelle dit: "In de parochie-
kerk zijn er geen gezongen diensten, kapelanijen of andere derge-
lijke stichtingen gevestigd. Op de markt echter is er de kapel van
de H.Nikolaas met een kapelanij, die begeven wordt door de
abdis van Ghislenghien, die eveneens over het begevingsrecht van
de pastoor beschikt." (lOS) Ook de naam van de eerste kapelaan
van deze Nikolaaskapelanij wordt vernoemd in een document uit
1527, namelijk Jan Salomon. Nu weten we dat deze Jan Salomon
leefde in de tweede helft van de 13de eeuwen kapelaan was van
'de kapel van Viane' (waarschijnlijk de burchtkapel). In 1278 ont-
trekt de bisschop van Kamerijk het benoemingsrecht voor deze
kapel aan de heren van Viane en geeft het met instemming van de
heer Geraard van Viane aan de abdis van Ghislenghien. (106) Dus
ten tijde dat Godfried van Vianden te Ninove optrad, werd er te
Viane een kapelanij gesticht (Sint-Nikolaas) en was een andere in
betwisting (burchtkapel). Is ook de kapelanij van Carloet te
Ninove in dezelfde periode gesticht? In elk geval komen de drie
genoemde kapelanijen voor het eerst voor op de Kamerijkse taxa-
tielijst van 1363 en zijn ze alle drie onder de parochie Via ne

(102) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, O.C., Viane, p. 7.
(103) VG, Nin. II, p. 12,67.
(104) F. DE POTTER en]. BROECKAERT, O.C., p. 7-8; ookWARLOP, O.C., dl

lIl, p. 236 ziet in het huis van Viane ten onrechte ene zijtak van het huis van
Grimbergen. .

(105) RAG, Bisdom, M 168.
(106) D. VAN OVERSTRAETEN, lnuentaire des Archiues de l'Abbaye de Gbis-

lenghien, Brussel, 1976, p. 250-251.



40

geplaatst. Zijn ze in dezelfde periode geregistreerd, vandaar de
verwarring tussen Ninove en Viane? (107)

Pas rond 1500 heeft men te Kamerijk delijsten gecorrigeerd
en komt de "capelania de chairloit" onderNinove voor met als
collator "abbas loci". Had de abdij dit collatorschap in handen
van bij de stichting van de kapelanij? Indien Godfried van Vian-
den inderdaad de oprichter is, is dit weinig waarschijnlijk, gezien
zijn conflicten met de abdij. Hebben de latere heren van Ninove,
de graven van Vlaanderen, het collatorschap, dat aanvankelijk
misschien Godfried van Vianden zelf toebehoorde, overgedragen
op de abdij? Zij waren in elk geval de abdij gunstig gezind. (108)
Duidelijk is dat de abdij in de 17de eeuw zelf over geen document
beschikte waardoor ze het collatierecht inzake de kapelanij kon
bewijzen en dat hiertoe verwezen wordt naar de registers van het
aartsbisdom te Mechelen, dat na zijn oprichting in het bezit was
gesteld van de oude taxatielijsten van het bisdom Kamerijk.
Inzake dit begevingsrecht noteerde abt De Moor in 1690 wat
volgt: "Wij beschikken trouwens over het begevingsrecht van
meerdere kapelanijen in de parochiekerk. Ze staan trouwens gere-
gistreerd bij de aartsdiaken van het aartsbisdom te Mechelen. "En
wat later noteert men in het Register van de beneficies van de
abdij: "Aangaande de kapelanij van Carelhooft, die eertijds geves-
tigd was in de kapel van de Sint-Jorisgilde, maar nu is overge-
bracht naar het altaar van dezelfde gilde in de parochiekerk van
Ninove is de juistheid van onze aanspraken bevestigd door de
aartsdiaken, de h. Lachman, doctor in de theologie, op basis van
de registers van het aartsbisdom" (109) .

.Trouwens te Mechelen moeten de oude taxatielijsten ook tot
verwarring hebben geleid en tot de idee dat er eigenlijk twee kape-
lanijen van gelijkaardige naam moeten bestaan hebben, één te
Ninove en één te Viane. Want aartsdiaken De Schare laat aan de
abdij van Ghislenghien volgende tekst geworden en dan nog in het
Nederlands! "lek onderschreve verclaert mits deser dather in de
parochiale kercke van Viane gefoundeert sijn twee Capelrijen vol-
gens den registers archidiaconale van het aartsbisdom van Meche-
len, te weten d'ene genoemt Capellania Sancti Nicolai ende
d'ander genoempt Capellania beate Marie in Cartoije van welcke
Capelrijen het recht van presentatie is cornpeterende . aen
Mevrauwe de Abdisse van Gisengien tot welcke Capelrijen in

(107) AAM, Kamerijk, R.9.
(108) VG, Nin. Il, p. 72, 79; j. DE SMET, O.C., p. 937-938.
(109) RAG, Abdij Ninove, nr. 10,f.23.
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veele jaeren niemands en is gepresenteert soo dat tot de selven
Capelrijen door de voerschr. Mevrauwe Abdisse iemande mach
ende moet gepresenteert worden. In reeeken des waerheijdts hebbe
dit onderteeckend des er 21 febr. 1725." (110) De kapel van de
H.Nikolaas werd verwoest door de geuzen en nadien hersteldzo
bevestigen de dekanale visitatieverslagen. Maar de kapelanij van
O.-L.- Vrouw in Cartoije te Viane komt daar niet in voor, even-
min trouwens als in andere parochiedocumenten. (111) Cartoije
(een verschrijving van Carloije?) lijkt een variante te zijn op char-
loit, dat in de oude taxatielijsten van het bisdom Kamerijk onder
Viane voorkomt. Heeft de aartsdiaken te Mechelen zich op deze
lijsten gebaseerd om aan de abdis van Ghislenghien te melden dat
zij een vergeten collatierecht had op die kapelanij? Verwarring dus
ook in de 18de eeuw omtrent Ninove en Viane, omtrent Karel-
hoofd en Cartoije.

10. De oorsprong van het woord 'kardeloet'

Over de oudste geschiedenis van de kapel van kardeloet staat
maar één ding vast: de oudste kerkelijke bronnen registreren de
kapel onder Viane. Dit heeft mij tot de veronderstelling gebracht
dat op het einde van de 13de eeuw, toen de heren van Ninove ook
heren van Vianden waren, de kapelanij zou gesticht zijn, dat mis-
schien 'Godfried van Viane' de stichter zou kunnen zijn en dat
deze Godfried per vergissing als heer van Viane bij Geeraardsber-
gen werd beschouwd. En dit leidt dan tot de verdere veronderstel-
ling dat de familienaam van de werkelijke heren van Viane even-
eens per vergissing is verbonden geworden aan de kapel van de
Sint-jorisgilde te Ninove.

Viane was in de 13de eeuw in het bezit van het riddergeslacht
dat de naam droeg 'van Hasselt' of 'de Halilïut'. Dit geslacht, dat
reeds genoemd wordt vanaf 1128, is een zijtak van het huis van
Boelare, waaraan het leenplichtig was. (112) De van Hasselts

(110) Rijksarchief Doornik, Abdij Ghislenghien, nr. 212.
(111) Voor het parochiearchief van Viane werden geraadpleegd; RAG, Bisdom M

168 en Rijksarchief Ronse, parochiearchief Viane; J. DE BROUWER, o.c.,
(1550-1621), p. 95, 110 en (1621-1796) dl V, p. 413 geeft een overzicht
van de wederwaardigheden van de Sint-Nikolaaskapel en kapelanij vanaf
1550 tot 1796. Een kapelanij van O.L.Vrouw in Cartoye te Viane is ook
hem onbekend.

(112) E. WARLOP, O.C., geeft onder Boelare het geslacht van Hasselt weer tot ca.
1250 (Geraard van Viane); gegevens zijn verder gehaald uit A. W AUTERS,
Table chronologique des c·hartres et dipl6mes imprimés concernant l'bis-
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worden genoemd als heren van Ophasselt, Viane en Bever. Ze
hadden onder meer goederen in Herne, Moerbeke, Hove, Zarlan-
dinge, Parike. Ze waren aanverwant met de belangrijke adellijke
families van die tijd en begiftigden abdijen en kloosters te
Geraardsbergen, Grimminge, Ninove, Gent, Ghislenghien, Cam-
bron. In de 13de eeuw hadden zij te Viane een burcht en residen-
tie. Volgens archeolgische aanwijzingen werd de burcht verbouwd
en vergroot. Waarschijnlijk resideerden de heren van Ophasselt
reeds voor 1200 te Viane. Zeker was dit het geval vanaf 1245.
(113)

In de 13de eeuw zijn er te Viane volgende heren te noteren.
(114) Tot 1238 is er Gillis of Egidius, met zijn broers Nikolaas en
Geraard "apelleit de hallut (1220):'. De opvolger van Gilles heet
Geraard, vermoedelijk te identificeren met Geraard "dis de hallut
(1256)". Van deze Geraard zijn twee, waarschijnlijk drie kinderen
bekend, die alle drie een relatie tot stand brachten met Gent. (115)
Er is de dochter, die huwde met Geraard IV van Zottegem en
wiens zoon Geraard V van Zottegem rond 1280 huwde met
Maria, burggravin van Gent. (116) Er is Gillis (zoon van Geraard
of van een gelijknamig familielid) "dictus de hallud (1285)", die

--./

gehuwd was met Lisbet, de dochter van Geraard van Steenhuize.
Deze Gillis trad in 1285 op als begiftiger van de H. Geesttafel van
de Sint-Janskerk (= huidige Sint-Baafskathedraal) te Gent. (117)
En is er de zoon en opvolger Geraard "here van viane ende van
hasselt, seigneur de viane et de hallud (1293, 1294). Deze Geraard
was gehuwd met Maroie "vrouwe van viane van hornein ende van

toire de la Belgique, 11 delen; Ook het archief van de Rijke Klaren en de
Sint-Baafsabdij te Gent van Ghislenghien te Doornik en van de Sint-
Adriaansabdij te Ronse werden geraadpleegd. Voor deze laatste abdij geeft
J. VERSCHAEREN , Inventaris van het archief van de Sint-Adriaansabdij te
Geraardsbergen, Brussel 1974 een goed overzicht.

(113) R. BORREMA S, Archeologisch onderzoek van de kasteelberg te
Geraardsbergen- Viane, Land van Aalst, jaargang XXXIV, p. 86-88; Rijks-
archief Ronse, Geraardsbergen, Inventaris Dhoop, oorkonde van juli 1245.

(114) IDEM, p. 221, 223, 231; E. SOENS, De abdij van Sint-Adriaan te
Geraardsbergen, haar pachthoven en molens, Aalst, 1914, p. 154,) 70.

(115) D. VAN OVERSTRAETEN, o.c., p. 117,246; G. DE VOS, Onser Liever
Vrouwen hospitaal van Geraardsbergen, Geraardsbergen, 1903, p. 44.

(116) SANDERUS, o.C., dIl, p. 110; RAG, Rijke Klaren, doos 210, oorkonde
datum 1 juni 1293.

(117) RAG, Bisdom, Sint-Janskerk, oorkonden datum 1 febr. 1285 en 26 febr.
1285 en 26 febr. 1285; G. DE LIEDEKERKE, deel!, Brussel 1957, p. 325
meent dat Gerard de Hallut en Gilles de HaUut dezelfde persoon zijn, wat ik
niet kan bevestigen; ook R. De LIEDEKERKE, Les Rasse (La maison de
Gavere er de Liedekerke), Brugge, 1961, p. 75, 125,274-276,385 geeftter-
loops gegevens over de familie de Hallut.
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robaucourt". (118) Hij was tot 1278 de collator van 'de kapel van
Viane'. Hij begiftigde oe abdij van Sint-Adriaan te Geraardsber-
gen, de abdij van Ghislenghien en ook het klooster van de Rijke
Klaren te Gent. Het huwelijk van Gerard bleef waarschijnlijk kin-
derloos, want in 1293 treedt reeds "Gheraert riddre here van zot-
tenghemende borchgrave van ghent" als erfgenaam van Viane op.
In het begin van de 14de eeuw wordt deze Geraard V van Zotte-
gem inderdaad als heer van Viane vermeld. (119).,

Figuur 9:

Genealogie van het huis van Viane en Op hasselt (13de eeuw)

.,. Gil/is, heer van Ophasselr (t ca. 1238), met broers Geraard en

Nikolaas van Hasselt
x Beatrijs

L
"·Geraard, heer van Viane (t vóór 1268)

x Beatrijs

(= Geraard van Hasselt met zoon Gilles, vernoemd in 1256?
= Geraard van Hasselt, heer van Bever, vernoemd in 1255?)

,. Geraard, heer van Viane en Ophasselt (t na 1297)1 x Maroie, vrouw van Viane, Hoorn en Robaucourt (kinderloos?)
• N. (dochter) .

x Geraard IV van Zottegem
(?) Gilles van Hasselt

x Liesbet van Steenhuize
Geraard V van Zottegem, burggraaf van Gent, vanaf ca. 1300 ook

heer van Viane (t na 1314)
x Maria, burggravin van Gent (t ca. 1295)

Leenheer van Viane was dus het huis van Boelare. Door het
ingewikkelde spel van de huwelijken trad op het einde van de 13de
eeuw, het Brabantse geslacht 'van Aa' te Viane als opperleenheer
op. Leo van Aa, heer van Pollare, Zandbergen en Outer, eveneens
langs moeders zijde in het bezit gekomen van Grimbergen, dat

(118) RAG, Rijke Klaren, doos 210, oorkonden datum 19 aug. 1288; 1 juni
1293,4 juni 1293, 25 jan. 1294; D. VAN OVERSTRAETEN, o.C., p.
251-253.

(119) SOENS, o.C., p. 123, F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Viane, p. 8.
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Figuur 10:

Genealogie van het huis v;n Pol/are en Grimbergen (13de eeuw)

~

,. Arnold van Grimbergen (t 1211)
x Sofie, die hertrouwde met

Leo, kastelein van Brussel

',.' Arnold van Grimbergen (t na 1231)
, x Adelicia (zonder erfgenaam)

Oda van Meer, vrouw van Grimbergen
rl.:. x Walter van Aa, heer van Pollare, (Outer en Zandbergen) (t 1236)L x Siger van Gent

Leo, heer van Pollare en Grimbergen (t na 1267)
x Katharina
x Irnaine vrouw van Boelare, weduwe van Filips van Boelare

Alicia (t 1294), (vrouw van Pollare?), zonder nakomelingen
,. (?) Wouter van Pol/are, heer van Zandbergen en Outer, opperleenheer

te Viane, (erfgenaam van Alicia?) (t na 1295)
x Machtelt van Welden

Geraard van Aa, heer van Pollare en Grimbergen (t na 1293)
x Katharina van Gruuthuse

vanaf de 13de eeuwen dubbelheerschappij bezat, was in een
tweede huwelijk verbanden met Ymaine van Boelare, wiens derde
huwelijk het was. (120) Za is het te begrijpen dat in 1288 en 1293
Wauter van Pollare, vermoedelijk de zoon van Leo en Ymaine, als
opperleenheer te Viane akten bezegelde. En Geraard van Pollare,
de broer van Wauter (?), was heer te Grimbergen en aldaar collega
van Gadfried van Vianden, de heer van Ninove: "Den heeren van
Grimberghen, mijn heren Gadeverde Grave van vyanen ende here
van Grimberghen, ende mijn heren Gherarde Van Aa here van
Polaer ende van Grimberghen (1293)". Deze Geraard trad in
1293 te Viane o.p als 'voogd' van Maroie, vrouw van Viane. (121)
De ene Grimbergse heer met de naam 'Gadfried van Viane' had
niets met Viane te maken, maar de andere heer had wel relaties
met Viane! Geen wander dat er verwarring bestond bij buiten-
staanders over de juiste titulatuur en afkam st van de Ninoofse en

(120) A. WAUTERS, Histoire des enuirons de Bruxelles, dl 11, p. 199-201; M.
GIJSSELING, Corpus, p. 1318-1320, 1881, 1913-1914; J. DE SMET,
o.C., p. 928-929, 952-953, 956, 959, 969-971, 972.

(121) RAG, Abdij Ninove, nr. 134,f.166.
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andere heren. Een dergelijk voorbeeld verschaft ons het Obitua-
rium van de abdij van Ninove. Bij de commemoratie van Maria
van Oudenaarde, na haar verstoting door Godfried van Perwez
hertrouwd met Jan van Nesle, die samen met haar tweede man een
kapelanij had gesticht in de abdijkerk en hiertoe ca. 1273 een
schenking deed op haar gronden te Lessen, noteerde men: "ilus-
trissima Domina Maria, comitissa Viennensis, Domina de Ninho-
via et Grimberghis". Duidelijk dicht men hier aan Maria van
Oudenaarde de titulatuur toe van Maria van Perwez! (122)

Het toponiem 'hasselt' komt in de streek rond Ninove veel-
vuldig voor. Er bestaan trouwens nog twee dorpen van dien
naam: Ophasselt en Nederhasselt. Het woord hasselt gaat etymo-
logisch terug op het Germaanse 'hasl-oth, hasl-uth, hasl-opu', col-
lectief bij 'hasla' (hazelaar). Dit toponiem met de betekenis 'haze-
laarsbos, struikgewas' komt in de oudste teksten voor als 'haslod
(966, Drongen), haslud (1015, Ophasselt), haslut (Nederhasselt,
1118)' (122). In de Romaanse gewesten evolueerde dit haslod tot
het Romaanse 'haslutum of hasletum' en tot het Qudfranse 'halot,
hallot' (later werd dit hallier). Oude toponymische varianten zijn
'halloy' en 'harlut (1171, Nijvel)'. Maar vooral 'halut, hallut, hal-
Iud, halluth' is in het Henegouwse van de 12de en 13de eeuw in
voege om er de plaatsnaam Ophasselt of de daarvan afgeleide
familienaam mee aan te duiden. Ook in het bisdom Kamerijk
volgde men die traditie. Ook daar dus in hoofdzaak 'halut of hal-
lut' voor het aanduiden van de parochie Ophasselt of de kapelanij
van Nederhasselt, die onder Aspelare resulteerde. Zelfs het aarts-
bisdom Mechelen nam dat romaniserend taalgebruik over en had
het op het einde van de 16de eeuw nog over 'Halluijdt alias Has-
selt'. (123)

In de Ninoofse abdij oorkonden komt reeds vanaf 1166 de
huidige nederlandstalige schrijfvorm 'hasselt' voor, maar'ook 'hal-
lut' blijft nog in voege. (In de oorkonden tot 1300 komt tien maal
hasselt voor en slechts tweemaal hallut). (124) Te Viane en
Geraardsbergen liggen de verhoudingen net omgekeerd. Daar

(122) M. GIJSSELING, Toponymisch Woordenboek Dl I, p. 440,451,454, zie
Hasselt, Harlut, Halloy; E. SOENS, o.c., p. 14.
J. MANS ION , Oud-Gentsche naamkunde, Den Haag, 194, p. 80-83.

(123) F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue française du IX au XV
siècle, dl IV, zie Halot;
Cl-I, REUSENS, o.c., p. 106; AAM, Kamerijk, R.9, lijst van de parochies
van de dekenij Geraardsbergen, opgericht in 1573.

(124) J. DE SMET, o.c., p. 770, 781, 806, 813, 826, 846, 847, 971, 878, 973
voor de vermeldingen Hasselt en p. 814, 900 voor de verwijzing Hallut;
voor Geraardsbergen en Viane zie de reeds aangehaalde oorkonden.
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komt hoofdzakelijk hallut voor en in veel mindere mate hasselt. Is
er in de De~derstreek naast het toponiem hasselt een Romaanse
variante bij ven voortleven van hetzelfde toponiem? Hebben de
overvloedige contacten van onze streek met het Henegouwse
bewerkstelligd dat het Germaanse 'haslod, haslut' in onze streek
onder invloed van het Romaanse 'halot, halut', is geëvolueerd tot
'kailoot, karlot, caerloot, cardelot, kardeloet'? En hangt de ver-
spreiding en (of) instandhouding van dit romaniserend haslod-
toponiem samen met het bestaan van het invloedrijke geslacht 'de
hallut, van hasselt', met zijn burcht te Viane bij de taalgrens en
met vertakkingen en relaties zowel in Vlaanderen (zuidelijke Den-
derstreek en Gent) als in Henegouwen! H. Van Gassen, een emi-
nent taalkundige, wees er op dat er te Ninove voorbeelden zijn die
"wijzen op de mogelijkheid van een meng-. of tweetalige gebied,
alwaar na de landname Romaansche en Frankische taalgroepjes
geruimen tijd nevens mekaar leefden tot de volle opslorping in een
aaneengesloten Frankisch taalgebied". Geeft de hedendaagse dia-
lectische uitspraak van het toponiem karelhoofd, dat klinkt als
'koaleut'-uitspraak die ook in de 19de eeuw aanwezig was, getuige
het Caelshoofd bij Plas- aanwijzingen in de richting van het Oud-
franse halot? Geeft het Waalse dialect aanwijzingen, waar een
woord als 'harbote' als varianten 'chabote, calebote, calebute'
heeft? (125)

De POTTER vermeldt het toponiem "kailoof' te Viane in
1230. Hij heeft geen bronvermelding aan, maar situeert dit topo-
niem tussen de parochiekerk en de Mark, dus in de richting van de
oude burcht te Viane. (126) In 1339 is er te Geraardsbergen de
melding van "een stede met twee woensten gheleghen voer den
steenputte gheheeten de karlot ende caproen straetkine". MAR-

. LEEN FRANCQ in haar werk over de toponymie van Geraards-
bergen interpreteert caproen mogelijk als pacht of vergoeding, een
rente bepaald als de waarde van een aantal kapoenen, een cijns-
grond dus. "Karlot" zou volgens haar van Romaanse oorsprong
zijn, een verkleinwoord van de eigennaam Charles, naar analogie
van Pierre en Pierrot. Karlot zou dus Karelken betekenen. Was het

(125) L. PLAS, O.C., p. 24;
CH. GRANDGAGNAGE, Dictionnaire étymologique de la langue Wal/o·
nie, 2 delen, Luik 1855, p. 96, 97, 269, 275;
H. VAN GASSEN, Twee Plaatsnamen te Ninoue, Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 1945, D119, p.
214.

(126) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Viane, p. 2. Voor de relaties Viane
Geraardsbergen zie]. VAN TWEMBEKE, O.C., p. 277-280.
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Figuur 11:
De Kardelootkelder in het huidige Stadhuis te Gent.
Deze kelder is het enige overblijfsel van het 13de eeuwse steen met de naam Carde-
loot, dat in 1321 werd aangekocht om als Schepenhuis van de Keure te dienen.
Deze kelders zijn het oudste gedeelte van het huidig gebouwencomplex.
Deze kelders deden tot heden dienst als opslagplaats voor stenen, vandaar de
recente naam Steenkelder. De openstelling van de kelders voor het publiek is voor-
zien.
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Figuur 12:
De Kardelootkelder te Gent, detail.
Deze kolom heeft typisch Doornikse bladwerkkapitelen.
Volgens F. Van Tyghem een kenmerk dat toelaat de bouw van deze kelder in de
13de eeuw re plaatsen.
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17de eeuwse Ninoofse Karelhoofd dan toch niet zo verkeerd? De
relaties van Viane met ·Geraardsbergen, de aanwezigheid van de
familie 'van Hasselt' aldaar en het veelvuldig voorkomen van het
woord 'hallut' in documenten maken een interpretatie van karlot
als variante van hallut acceptabel. (127)

En wat met "cardeloot" te Gent? Te Gent fungeerde het
woord als huisnaam. Er zijn twee gevallen bekend. Een akte uit _
1413 vernoemt "eene behuusde stede in de Veltstrate, voor den
Frere mineuren, die men heet in Cardeloot". Dit huis lag dus
rechtover het huidige gerechtsgebouw. (128) Over het andere huis
Cardeloot is meer geweten. (129) In 1321 kocht de stad van Jan
vanden Linden "huse ende erven up d'oge Port dat men hiet Car-
deloot". Dit huis werd aangekocht om als nieuw stadhuis (sche-
penhuis van de Keure) te dienen. Ook de gronden daarnaast wer-
den aangekocht. Zo kon het huis Cardeloot onmiddelllijk als de
kern van het nieuwe schepenhuis fungeren, terwijl daarnaast
nieuwbouw werd opgetrokken (na afbraak van de vroegere hui-
zen). De termen schepenhuis en cardeloot werden in de 14de eeuw
voor en door mekaar gebruikt in de Gentse Stadsrekeningen ..
Vooral de uitdrukking "kelrehuren in Cardeloot" of "kelrehuren
onder Scepenhuus" komt veelvuldig voor, omdat de kelder werd
verhuurd en ondermeer als wijnopslagplaats diende. Dit eerste
schepenhuis is in de 16de eeuw afgebroken, ook het huis Carde-
loot, en nadien vervangen door het huidige laat-gothische
gebouw, naar het ontwerp van Keldermans en de Waghemakere.
Alleen de kelders van het oude Cardeloothuis werden gespaard en
dienden als fundering voor het nieuwe gebouw. Totop heden zijn
deze kelders bewaard gebleven. Ze bevinden zich op de hoek van
de Botermarkt en de Hoogpoort en zij vormen het oudste gemet-
selde deel uit het huidig stadhuiscomplex. De bouwstijl van de kel-
ders verraden een 13de eeuwse constructie en doen vermoeden dat
het 'Cardeloet' een vrij aanzienlijk steen was in het hart van het
oude Gent. Kan de naam van dit steen samenhangen met de aan-
wezigheid van leden van het riddergeslacht 'van Hasselt' te Gent?
De relaties van de heren van Viane en hun familie met Gent heb ik
reeds aangewezen. (130)

(127) M. FRANCQ, O.C., p. 51-52.
(128) F. DE POTTER, Geschiedkundige Beschrijving der Stad Gent, deel IV, p,

217.
(129) F. VAN TIEGHEM, Het stadhuis van Gent, 2 delen, Gent, 1978, zie voo-

ral p. 37·41; STAD GENT, Werken aan het Stadhuis (Brochure Dienst
Monumentenzorg en Stadsarcheologie), 1980.

(130) Noch C. TAVERNIER·VEREECKEN, Gentse naamkunde van ca. 1000
tot 1253, noch F. BLOCKMA S, Het Gentsche stadspatriciaat tot oms-
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Tenslotte, gezien er geen uitsluitsel is, moet naast de eerder
uitgewerkte hypothese, die mij de meest plausibele lijkt, ook aan-
dacht geschonken worden aan andere scenario's. Zo bijvoorbeeld
dit. Karlot, kardeloot is een romaanse restant van het hasselt-
toponiem in Viane, Geraardsbergen, Ninove en Gent. Dit topo-
niem zou zeer oud zijn en geen directe relatie hebben met de heren
van Viane, die toevallig ook die naam dragen. Te Ninove zou de
kapel zijn naam aan het bestaande toponiem ontleend hebben en
omwille van de gelijklopendheid van die naam met deze van de
heren van Viane onder Viane zijn ondergebracht. Godfried van
Viane komt in dit scenario niet noodzakelijk voor. Indien hij de
stichter van de kapel zou zijn geweest, kan zijn naam de assimila-
tie van kardeloet met Viane en de heren van Hasselt-Hallut verge-
makkelijkt hebben.

II. Besluit
Op historische aanwijzingen heb ik het woord 'kardeloet' te

Ninove in verband gebracht met Viane en met de naam van de
heren van Viane. Ik heb erop gewezen dat gelijkaardige toponie-
men te Gent, Geraardsbergen en Viane mogelijk ook verband
houden met hetzelfde riddergeslacht. Etymologisch lijkt het stel-
len van een eenheid tussen de toponiemen 'kailoot, karlot, carloet,
cardelot, cardeloet' verdedigbaar. Deze toponiemen zouden 13de
en 14de eeuwse vormen zijn van het Oudgermaanse 'haslod', dit
onder invloed van het in de Denderstreek eveneens verspreide 'hal-
lut', een Romaanse variante op haslód. Het romaniserende karlot,
caerloot en het nederlandstalige hasselt, beide afleidingen van has-
lod, zouden dus in onze streken naast mekaar hêbben bestaan.
(131) Dr. M. GI]SSELING suggereerde me dat 'cardeloot' moge-

treeks 1302, vermelden cardeloot. Ik ken geen werk waarin gezocht wordt
naar een verklaring van dit Gentse toponiem. Wel verdient volgend citaat
van SA DERUS, O.C., Dl Il, p. 526 de aandacht: Uphasselt larine olim
Haslururn magnum est municipium noblissimae stirpis van Hasselt urbis
nostrae ( = Gent) patritiae cognomentum.
C. TAVERNIER-VEREECKEN, O.C., p. 404-405 behandelt wel het topo-
niem 'haslod'. Hieruit blijkt dat het hasselt-toponiem in het Gentse enerzijds
zeer oud is (966), anderzijds ook samenhangt met de fam:lienaam 'van Has-
selt'. In oorkonden van 1180 en 1227 komt telkens een Gerardus de Has-
selt' voor. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om de ook in Ninoofse en
Geraardsbergse oorkonden bekende Geraard van Hasselt. Waarschijnlijk
betreft het een vader en zoon van dezelfde naam. De reeds hoger gemelde
Gillis, heer van Op hasselt (begin 13de eeuw) had een vader die Geraard
heette en een broer van dezelfde naam.

(131) De Denderstreek tot inove (samen met Ronse) vertoont vele sporen van
Romaanse raalinvloeden, zie M. FRANCQ, O.C., p. IX-XI.
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lijk van het Oudfranse 'garlot' komt. (132) Een etymologisch
argumertt in dezelfde richting? Toch blijven er in mijn hypothese
tot verklaring van het woord 'kardeloet' zowel etymologisch als
historisch teveel gaten zitten. Grote waarschijnlijkheid, laat staan
zekerheid, is er niet.

Wat met de "Kaardeloodstraat" te Ninove? Dit is duidelijk.
Er zijn geen etymologische aanwijzingen die toelaten kardeloet tot
kaardelood om te vormen. Het verhaal van het kaardelood en de
lakennijverheid berust op een historische vergissing van Van Gas-
sen. Over de werkelijkheid van het kardeloet te Ninove hoeft geen
twijfel te bestaan. Het kardeloet was de kapel van de schutters-
gilde van Sint-Joris. Na de verwoesting van de kapel is de kapela-
nij met behoud van dezelfde naam, overgebracht naar de paro-
chiekerk. Tevens werd met kardeloet de ruimere omgeving ron-
dom de kapel aangeduid. Zo kreeg de huidige Kaardeloodstraat,
die tot dit gebied toegang gaf samen met een ander verdwenen
Caerlootstraatje, haar naam.

Over de oorsprong en juiste etymologie van kardeloet bestaat
geen zekerheid, dus evenmin over een correcte hedendaagse
schrijfwijze. Twee mogelijkheden lijken mij zinvol. Terugkeren
naar het reeds meer dan 300 jaar in voege zijnde Karelhoofd of,
zoals te Gent, het gebruik van de ouste vorm, namelijk kardeloet.
Men heeft om historische redenen Kaardeloodstraat ingevoerd,
gaat men dit nu om praktische redenen handhaven?

Nog één vaststelling. Elke tijd lijkt even gemakkelijk in de
valstrik der fantasie te lopen, mits deze aangepast is aan de smaak
van die tijd. In de volksetymologie van de 17de eeuw paste de
mysterieuze figuur Karelhooft. De 20ste eeuw verwees deze man
naar de legende in naam van de historische wetenschap. Maar een
nieuwe legende werd ingevoerd, die van .het industrieel-archelogi-
sche kaarden en het lood.

In de geschiedenis van het kardeloet lijkt maar één constante
aanwezig te zijn, die der vergissingen. In die zin blijven ook onze
moderne gemeentebestuurders het verleden trouw. (133)

(132) Dr. M. GI]SSELING wees mij op het bestaan van het oudfranse woord car-
delot, dat door C. F. FLUTRE afgeleid wordt van de plaatsnaam Hardelot,
die op zijn beurt door A. VINCENT in Toponymie de la France afgeleid
wordt van een gelijkluidende eigennaam. Dr. GI]SSELING betwijfelde deze
afleidingen en zag meer heil in een afleiding uit Garlot, een naam voor een
koninkrijk uit de tafelromans, dit met de nodige vraagtekens erbij. K. DE
FLOU, o.C., DIS, p. 307, 314 vermeldt het toponiem Halot, Hallot in de
streek van Frans-Vlaanderen. Kan dit Halot, samen met Hardelot en Carde-
lot, zoals Halut, Halloy, Harlut als Hasselt-toponiem begrepen worden?

(133) Met veel dank en waardering aan allen op wiens hulp ik heb mogen beroep
doen, inzonderheid Z.E.H.J.DE BROUWER en vooral H.VAN ISTER-
DAEL uit Okegem.
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Het kardeloet-caerloot-carelhooft te Ninove en gelijkaardige
toponiemen' te Gent, Geraardsbergen en Viane,

Nog enkele aanvullingen,

Na het beëindigen en uitschrijven van mijn boven geciteerde
studie hebben omstandigheden mij nog op het spoor gebracht van
volgende bijkomende elementen. Deze elementen bevestigen en
verstevigen grotendeels wat ik reeds eerder geschreven heb.

Wat betreft de overbrenging van.de kapelanij van Caerloot
naar de parochiekerk van Ninove kan op basis van de dekanale
verslagen en de kerkrekeningen nog worden vastgesteld dat de
deken niet alleen in 1633 de gilde van Sint-Joris verweet slecht
bestuurd te worden, maar dat hij deze beschuldiging ook uitte in
zijn verslag van 1622, 1623, 1624 en 1630. Deze beschuldiging
staat in de verslagen vaak onderstreept. In 1630 voegde de deken
er nog aan toe: "Ze besteden immers niets aan hun kapel en ver-
doen onder mekaar de inkomsten en giften". Waren de leden van
de Sint-Jorisgilde zo een verkwisters als de deken voorstelde? De
kerkrekening van 1639 geeft ons de precieze datum waarop de
kapelanij in de parochiekerk werd opgericht. Deze rekening ver-
meldt een betaling aan Daniel Le Seillier "over tversetten van Sinte
Jooris ault~er". Verder werden abelen balken geleverd voor het
maken van de treden voor het altaar. De ganse operatie, uitge-
voerd " bij ordonnantie van St. Jooris", kostte 27 lb.Ss. Op 20
sept. 1638 verliet de abdij de parochiekerk. Onmiddellijk daarop
is dus het Sint-Jorisaltaar geïnstalleerd. Dit bevestigt de gegrond-
heid van mijn hypothese dat de aanwezigheid van de abdij in de
parochiekerk waarschijnlijk de reden was waarom tussen 1618
(de datum van aanvraag tot verkoop van de ~el) en 1638, de
overbrenging van de kapelanij van de Sint-jorisgildeniet kon ge-
schieden. De kerk bood toen geen voldoende of acceptabele
altaarruimte. In 1644 vermeldt de kerkrekening dat Danie! Seillier
een raam heeft gemaakt en geleverd voor het altaar van Sint-Joris.
De rekening daarvan is ten laste van de gilde gebracht. Dit raam
was waarschijnlijk de omlijsting voor het altaardoek van Gaspar
de Crayer, dat dus omstreeks deze tijd moet geleverd zijn. De
rekening daarvan heb ik evenwel niet teruggevonden. Volgens de
rekening van 1645 werd aan de gevel boven het Sint-Jorisaltaar
gewerkt en in 1660 wordt de betaling vermeld voor het plaatsen
van de lambrizering. Blijkbaar heeft dus de gilde haar geld
afkomstig van de kapelanij gespaard en niet verdaan, zoals de
deken meende.

Vervolgens zijn er ook nog enkele gegevens omtrent Viane. Ik
heb in het dekanaal verslag één weergalm gevonden van de in
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1725 door het aartsbisdom vermeende kapelanij van O.L.Vrouw
in Cartoye te Viane. Ir! 1742 vermeldt immers de visitator: "Over
een kapelanij in Cortoys is hier niets geweten". Blijkbaar had de
deken de opdracht gekregen na te gaan of die kapelanij nu al dan
niet te Viane bestond. Zijn uitspraak bevestigt wat ik reeds eerder
veronderstelde: men zocht te Viane op dat moment wat onder de
naam van "kapelanij van Carelhooft" te Ninove in de parochie-
kerk te vinden was. Verder ben ik te Viane een huisnaam "De
oude Karloo" op het spoor gekomen. Deze naam bevindt zich op
een huis in de vroegere Kasteelstraat, thans Edingse steenweg, nr.
458. Is dit Karloo een reminiscensie aan het Cartoye ( = Carloye?)
uit 1725? Ook te Ninove komt in 1627 en 1642 de variante Car-
100 voor! Heeft dit Karloo verder iets te maken met het toponiem
kaloot dat De Potter reeds in 1230 te Viane aanwezig wist? De
bewoners van het huis konden mij weinig informatie bijbrengen
omtrent hun huisnaam Karloo. Er werd verwezen naar de bij-
naam die de familie had, die in vroegere decennia dat goed bezat.
Een ding is echter duidelijk. Het toponiem Karloott) heeft wortels
in de geschiedenis van Viane. De vraag waarom de oude taxatie-
lijsten de Ninoofse kapelanij van Carloet onder Viane registreer-
den wint dus aan belang!

Omdat ik een mogelijke relatie gelegd heb tussen carloet en
halot heb ik de relatie van de heren van Viane (tot 1300 van het
riddergeslacht "de hal ut, van hasselt") met de kapelanijen aldaar
nog nader onderzocht. In 1245 begiftigde Geraard, heer van
Viane, de "capella" van Viane met een rente van 10 s. op zijn
gronden te Ophasselt. In 1278 bepaalde de bisschop van Kame-
rijk, zoals reeds geschreven, dat niet langer de heer van Viane
maar de abdis van Ghislenghien het collatorschap zou uitoefenen
over de "capella" van Viane. De toenmalige bezitter van het bene-
ficie, Jan Salomon, die benoemd was door de heer, mocht echter
in functie blijven. Van deze Salomon weten we langs andere bron-
nen dat hij de eerste titularis was van de Sint-Nikolaaskapelanij.
Met deze 'kapel van Viane' lijkt dus de Nikolaaskapel bedoeld te
worden en waarschijnlijk niet de kastrale kapelanij zoals ik vroe-
ger suggereerde. Deze Nikolaaskapel was vrij groot, bezat ver-
schillende altaren en lag midden in het dorp aan 'de plaetse', op
ongeveer 200 m. van de oude burcht. De thans verdwenen paro-
chiekerk van Viane lag buiten de bebouwing in de weiden en was
vanuit het dorp moeilijk bereikbaar. De Nikolaaskapel fungeerde
praktisch als parochiekerk, dit tot gemak van de parochianen.
Zelfs de pastorij stond in de buurt van de kapel. Blijkens de deka-
nale verslagen van 1574 en later was de Nikolaaskapelanij samen-
gevoegd met het ambt van pastoor. Van beide beneficies had de
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abdis van Ghislenghien het collatorschap. Toch had de heer van
Viane nog rechten irÏ de Nikolaaskapel. Blijkens het verslag van
1757 had hij recht op de giften gedaan in deze kapel ter ere van
O.L.Vrouw, maar hij stond ook in voor het onderhoud van het
gebouw. Dan is er de kapelanij van de burcht. Van deze kapelanij
was de heer 'van Viane de collator gebleven, blijkens de visitatie-
verslagen uit 1693 en 1739. Deze kapelanij bezat de kleine tienden
te Ophasselt, wat 15 florijnen opbracht. Deze kapelanij had een
eigen titularis, los van de kure. Vóór de geuzentijd werden de
diensten van de burchtkapelanij gehouden in de kapel van de oude
burcht. Na 1600 werden de diensten waarschijnlijk in de Sint-
Nikolaaskapel gecelebreerd. Wanner deze burchtkapelanij ge-
sticht is, is niet geweten. Alleszins werd in 1245 te Viane reeds
geresideerd en de analogie met andere burchtkapelanijen uit de
streek laat een datering toe in de eerste helft van de 13de eeuw.

Beide kapelanijen, die samen met de "capellania de Carloet"
voorkomen op de ouste taxatielijsten van het bisdom Kamerijk
onder de parochie Viane, hadden een stevige relatie én met de
heren van Viane én met Ophasselt.

Op etymologisch vlak lijkt zich met meer duidelijkheid vol-
gende conclusie op te dringen. Karlot, karloo, caedoot lijkt meer
verspreid en ouder dan kardeloot. Op zijn beurt lijkt kaloot, dat
enkel te Viane is genoteerd en tevens de oudste vermelding is, het
basiswoord te zijn, waarvan kadoot is afgeleid. De oorsprong van
het Ninoofse kardeloet lijkt wel degelijk in Viane te liggen.

Dirk Van de Perre

Bibliografie (alleen niet eerder vermeld bronnenmateriaal is nog aangegeven):
- Voor Ninove is nog extra geraadpleegd, Rijksarchief Gent, Fonds Bisdom, M 8

(visitatieveslagen dekenij Geraardsbergen), inzonderheid over de jaren 1620-
1642 en Oud Gemeentelijk Archief Ninoue, nrs. 396 en 402 (Kerkrekeningen
val} de jaren 1639, 1944, 1945, 1660).

- Voor Viane, dezelfde dekanale visitaties, inzonderheid over de jaren 1574,
1597,1611,1671,1688,1694,1698,1739,1742,1757,1778. (Deze versla-
gen waren gedurende twee jaar niet beschikbaar).
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