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WOORD VOORAF 

De begijnen hebben binnen de religieuze wereld een heel eigen statuut. Ze si
tueren zich op de breuklijn tussen het eigenlijke kloosterleven en het leven als 
leek in de wereld. Enerzijds leggen de begijnen geloften af van kuisheid en ge
hoorzaamheid maar het zijn slechts tijdelijke geloften: op elk ogenblik van hun 
leven kunnen ze beslissen naar "de wereld" terug te keren. In tegenstelling tot 
kloosterlingen leggen zij niet de gelofte van armoede af. Anderzijds wordt de 
begijnhofkerk niet beschouwd als een kloosterkapel maar als een parochiekerk, 
speciaal voor de begijnen. Bovendien is het begijnhof niet ingebed in een rui
mere structuur als een kloosterorde of -congregatie. Elk begijnhof is onafhan
kelijk. De Regels kunnen wel gelijkenissen vertonen doordat de ene als voor
beeld diende voor de andere. Bij problemen verwees men wel eens naar de si
tuatie in andere begijnhoven maar er is geen sprake van een zogenaamd moeder
begijnhof. Het begijnhof is dus een klooster noch een volwaardige parochie. 
Daardoor werden ze in een aantal bronnen, zoals visitatieverslagen, spijtig ge
noeg snel over het hoofd gezien. Hun eigenheid paste niet goed in de traditio
nele opdeling tussen geestelijken en leken. Het is echter precies dit gegeven dat 
het begijnhof zo boeiend maakt. 

Het is merkwaardig dat het fenomeen van de begijnhoven ooit een groot succes 
heeft gekend terwijl het nu zo goed als verdwenen is. Bovendien was het een 
typisch Zuidnederlands verschijnsel. Bij het ontstaan, in de 12de - 13de eeuw, 
verspreidde het zich ook in het huidige Nederland, Frankrijk en Duitsland doch 
in die landen kende het begijnenleven nooit een dergelijke bloei en is het er 
veel eerder verdwenen. Ook de mannelijke tegenhangers, de begarden, zijn nooit 
zo wijd verspreid geweest. 

De begijnhoven zijn nog weinig bestudeerd, zeker wat de Nieuwe Tijd betreft. 
Wel bestaan een aantal algemene werken over het fenomeen van de begijnhoven. 
Deze studies zijn niet alle even recent doch enkele ervan zijn getuigen van een 
wetenschappelijke benadering en zijn waardevol gebleven. 1 Andere bieden ook 
bruikbare en interessante informatie maar beklemtonen al te zeer het voorbeel
dige, vrome begijnenleven. Een aantal begijnhoven vormden het onderwerp van 
specifieke studies. De wetenschappelijke waarde van die monografieën loopt 

Axters, S. Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 4 dln., 
Antwerpen, 1950-1960. Donnell, E. W. Me. The Beguines and Beghards in Medieval 
Culture with special emphasis on the Belgian scene. New Brunswick, N.J., 1954. Van 
Leurs, S., Van Mierlo, J., Philippen, L.J.M. De begijnhoven. Antwerpen, 1931. 
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sterk uiteen.2 Veelal gaat de aandacht vooral naar de periode van het ontstaan, 
de 12de tot de 15de eeuw, terwij I de 16de tot de 20ste eeuw verwaarloosd wer
den. Zo krijgt men de indruk dat de Middeleeuwen de bloeitijd van de begijnho
ven waren. Het zijn veeleer de 17de en 18de eeuw die de begijnhoven, in het 
spoor van de Contrareformatie, tot grote bloei brachten. Dit alles, en de soms 
grote verschillen tussen begijnhoven inzake organisatie en concrete leefregels, 
leidden ertoe dat we weinig overgingen tot vergelijkingen met andere begijn
hoven. Het bracht ons immers weinig inzicht in de situatie in Ter Hooie. 

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-ter-Hooie werd gesticht in de eerste helft ~an 
de 13de eeuw. In tal van documenten vanaf de tweede helft van de 13de eeuw, 
zoals in de Regel, wordt 1234 als het stichtingsjaar aangeduid. Er zijn geen be
wijzen voor dat jaartal. Het oudste bewaarde document dateert pas van 1262 en 
er zijn aanwijzingen in de Regel die ons er toe leiden deze eveneens in dat jaar 
te plaatsen. Het is bovendien nog de vraag in hoever we bij een begijnhof van 
een echte stichting kunnen spreken. 

Over Ter Hooie is nog geen enkele studie gemaakt waar we zouden kunnen bij 
aansluiten3• De periode 1584-1792 is evenwel allerminst willekeurig gekozen. 
In 1584 kwam een einde aan het zevenjaar oude Calvinistische Bewind in Gent. 
De voorheen duidelijk katholieke stad kon herademen. De eontrareformatie ving 
aan en zou de Kerk in de volgende eeuw tot grote bloei brengen. Onze gewes
ten ondergingen in 1792 de eerste Franse bezetting. Het was het begin van een 
aantal moeilijke jaren met financiële offers en een onderdrukt geloofsleven. Uit 
onderzoek is gebleken dat 1584 noch 1792 voor het begijnhof radicale breuk
lijnen waren. Een afbakening op data die voor de algemene geschiedenis rele
vant zijn, heeft echter het voordeel van de herkenbaarheid. Bovendien kunnen 
de vermelde data toch in zekere mate als keerpunten worden beschouwd. De fi
nanciële belasting en de plaatsing onder het bestuur en het beheer van de Com
missie van de Burgerlijke Godshuizen zouden Ter Hooie tot ver in de 19de eeuw 
parten spelen. De Franse tijd kan dan ook beter in samenhang met de volgende 
eeuw bestudeerd worden. De l7de en de l8de eeuw blijken bovendien de grote 
bloeiperiode van het begijnhof te zijn geweest, parallel met de bloei in de Ka
tholieke Kerk. Hoeveel begijnen er precies waren, is niet zomaar duidelijk doch 

Wel zeker te vermelden zijn: Devocht, K. Het Liers begijnhof Lier, 1990. 
Koorn, F., Olyslager, W.A. 750 jaar Antwe1pse begijnen. Antwerpen, 1990. 

3 In 1993 werd wel een licentiaatsverhandeling over het begijnhof Ter 
Hooie tijdens de Middeleeuwen gemaakt aan het departement geschiedenis van de RUG: 
Bil, Geertrui. Het begijnhof O.L. M: ter Hoyen: een institutionele studie. Gent, 1993. 
Voor ons was het evenwel geen basis en evenmin is het de bedoeling er chronologisch 
op aan te sluiten. 
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we vonden voor een aantal jaren approximatieve getallen zoals ca. 1300 een 
200-tal, in 1661 bijna 400 en in 1724 meer dan 350. 

Het Gentse Klein Begijnhof is gelegen aan de Lange Violettestraat, een uitval
weg naar Brabant. Oorspronkelijk lag het buiten de stadswallen waar de naam, 
Ter Hooie, in de velden, nog naar verwijst. Door de bouw van een tweede om
walling in 1325 kwam het begijnhof binnen de stad te liggen. Het begijnhof is 
ommuurd en het grootste deel van het leven van de begijnen speelde zich bin
nen die veilige muren af. Toch waren er relaties met gezagdragers en instellin
gen buiten de ministad. Bovendien mochten de begijnen het begijnhofverlaten 
en bezoek ontvangen. De focus van ons onderzoek was het begijnhof maar her
haaldelijk moesten we onze blik verder richten. 

Een begijnhof was een volwaardige gemeenschap, een ministad. Alle facetten 
van de algemene geschiedenis vinden we in zekere mate ook in een begijnhof 
terug. Er was de organisatie op bestuurlijk vlak, zowel intern als in verhouding 
met hogere instanties. Economisch waren de begijnen hoofdzakelijk in de textiel
sector actief. Verscheidene begijnen en de infirmerie bezaten uitgestrekte gronden 
die verpacht werden. Binnen de muren van het begijnhofwaren een boerderij en 
een brouwerij en werden de begijnenhuisjes met regelmaat gekocht en verkocht. 
Het religieuze leven stond centraal. Slechts op cultureel vlak was het begijnhof 
minder belangrijk. Er zijn ongetwijfeld gecultiveerde begijnen geweest doch in 
welke mate cultuur in het begijnhof aandacht kreeg, valt niet te achterhalen. Aan al 
deze componenten van het leven besteden we in meerdere of mindere mate aan
dacht; het economische blijft wel grotendeels in de schaduw. Onze belangstelling 
ging in de eerste plaats naar het begijnhof als religieuze gemeenschap.4 

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-ter-Hooie kreeg in de algemene werken geen 
bijzondere aandacht. Als afzonderlijk begijnhof stond het evenmin in de be
langstelling. Ter gelegenheid van het zogenaamde 700-jarig bestaan in 1934 
schreef de toenmalige begijnhofpastoor, E.H. Joos, een klein werkje5

• Ook over 
de H. Gadelieve en de verering van haar relikwieën in Ter Hooie schreef de
zelfde auteur een zeer beknopt boekje6

. Naar aanleiding van 750 jaar begijnhof-

Een deel van de archieven, namelijk rekeningen, pachtboeken en kwijt
schriften, raadpleegden we terloops. We zijn ons ervan bewust dat die documenten ook 
rechtstreekse of onrechtstreekse informatie zouden kunnen bieden over het religieuze 
leven en de organisatie in het begijnhof. De economische geschiedenis van het behijnhof 
verdient wellicht een afzonderlijke studie; in elk geval zou de omvang van dit boek er te 
uitgebreid door geworden zijn. 

5 Joos, L. Begijnhof OL Vrouw ter Hoye, Geschiedenis en gids. Wetteren, 
1934. 

Joos, L. Korte levensschets der H. Godelieva van Ghistef. Wetteren, 1932. 
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leven werd te Gent een tentoonstelling gehouden. De inleiding op de tentoonstel
lingscatalogus weidt uit over de Gentse begijnhoven7

• Deze synthese lijkt zeer 
betrouwbaar en biedt heel wat informatie maar een wetenschappelijk apparaat 
ontbreekt. Ze blijft veelal algemeen en verstrekt slechts af en toe concrete ge
gevens. Voor ons was het een wegwijzer. Ook de licentiaatsverhandeling over de 
bouwgeschiedenis van 0.-L.-Vrouw-ter-Hooie, gemaakt in 1979, geeft wel enige 
informatie, ondermeer in verband met de archieven, doch de verhandeling is 
voor de historische delen niet steeds betrouwbaar. 8 Tenslotte is er een vrij volle
dige bibliografie van de Gentse begijnhoven als verhandeling voor een graduaat 
in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde uit 1985 van B. D'Huys.9 

Het archiefmateriaal in verband met Ter Hooie is vrij omvangrijk. De hoofd
brok bevindt zich in het groothuis van het begijnhof en is weinig geordend en 
geïnventariseerd. 10 De Acta episcopatus worden bewaard in het archiefvan het 
bisdom Gent. De gegevens in verband met Ter Hooie waren via de indices op 
deze registers, gemaakt door een B.T.K.-team onder de leiding van prof. M. Cloet 
en archivaris L. Collin, vlot terug te vinden. 

Het Rijksarchief te Gent bezochten we voor de documenten van de Raad van 
Vlaanderen, het Bisdom en Sint-Baafs en de Sint-Pietersabdij. Een eerder in 
Gent bewaard overlijdensregister van 1753 tot 1794, waarvan een dubbel in het 
begijnhof zelf zit, werd overgebracht naar Beveren. 
In het Stadsarchiefvan Gent vonden we verscheidene bronnen. Naast de archief
stukken, die slechts vaag geïnventariseerd zijn, raadpleegden we enkele oude 
algemene werken, de nota's van B. D'Huys, V. Van der Haeghen en A. Van 
Werveke en overlijdensregisters. 
Tenslotte zijn er nog enkele algemene werken over Gent en de Samenspraak 
van het mystieke begijntje Claesinne Van Nieuwlant die in de Gentse universi
teitsbibliotheek bewaard worden. Al bij al beschikken we over uitgebreide en 
veelzijdige informatie. 

Werken en Kerken. 750 jaar begijnhofleven te Gent. In het kader van de 
viering: 750 jaar begijnhofleven te Gent, 1234-1984. Tentoonstelling Bijlokemuseum: 
29 september- 2 5 november 1984. Gent, 1984. 

x Van den Heule, L. De bouwgeschiedenis van het begijnhofOnze-Lieve-
Vrouw ter Hooie, Lange Violettenstraat, Gent. Gent, 1979. (onuitgegeven 
1icentiaatsverhandeling RUG) 

9 D'Huys, B. Een geïntegreerde aanpak voor de ontsluiting van archivali-
sche bronnen, documentatie en literatuw~ mogelijkheden en problemen voor de inhou
del(jke ontsluiting toegepast op de Gentse begijnhoven. Gent, 1985 (onuitgegeven scriptie 
tot het bekomen van het graduaat in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde). 

10 Over dit archief, cfr. il?[ra, p. 13, noot 12. 

8 



Het inleidend hoofdstuk van deze studie biedt een ruimere situering of alge
mene terreinverkenning op basis van literatuur. We besteden er enige aandacht 
aan het fenomeen van de begijnhoven, de situatie van de Kerk te Gent in de 
17de en 18de eeuw, de twee zusterinstellingen van Ter Hooie in Gent, het Sint
Elisabeth-en het Sint-Aubertusbegijnhof en de geschiedenis van het begijnhof 
Ter Hooie vóór 1584. 

De volgende hoofdstukken zijn het resultaat van archiefonderzoek. 
In het eerste hoofdstuk buigen we ons over het bestuur en de organisatie binnen 
de muren van het begijnhof. Een gemeenschap van mensen heeft steeds een 
zekere structuur en organisatie nodig. Zo ook een begijnhof. We onderscheiden 
het algemeen bestuur, met wereldlijke en geestelijke componenten, en dat van 
de specifieke instellingen. 
Ter Hooie was beslist niet hermetisch gesloten, het had vele contacten met de 
buitenwereld, zoals reeds blijkt uit de interne regelingen. Het begijnhofkon niet 
zelfstandig alle zaken regelen. Contacten met de wereld buiten het hof werden 
opgelegd of waren noodzakelijk. De twee vormen van relaties zijn de bestuur
lijke afhankelijkheid op kerkelijk en op wereldlijk vlak, en de losse relaties 
zonder vast patroon. Ze zijn het onderwerp van hoofdstuk twee. 
Hoofdstuk drie beschrijft het leven van de begijnen. Vertrekkend van inkleding 
en steedse! beschouwen we het religieuze, morele en materiële leven, het wo
nen, de kledij, de voeding, de veelheid en verscheidenheid van de begijnhofbe
woners en hun bezoekers, en het verlaten van Ter Hooie om te eindigen bij het 
overlijden van de begijnen. 

Na de tekst volgen een aantal bijlagen. De eerste, een prosopografische lijst van 
de bewoners van het begijnhof, is veel meer dan een illustratiefbijvoegseL Op 
basis van overlijdensregisters van 1610 tot ca. 1835, steedselregisters van 1687 
tot 1792, een boek van begijnen per convent en losse gegevens kwamen we tot 
een lijst van 1847 bewoners van het begijnhof. Dat de niet-geüniformeerde 
schrijfwijze van de namen, onnauwkeurige data en minder duidelijke termen 
en afkortingen het in elkaar voegen van de registers en het conventenboek niet 
vereenvoudigden, zal niemand verbazen. 

De verhandeling waaruit voorliggend boek is gegroeid, was voor ons een 
boeiende onderneming. We houden eraan prof. dr. Michel Cloet die ons het 
onderwerp voorstelde en als promotor steeds tijd vrij maakte om ons met raad 
en daad bij te staan en kanunnik Lu do Collin die het archief in Ter Hooie voor 
ons toegankelijk maakte en ons door zijn enthousiasme voor deze studie stimu
leerde van harte te danken. Prof. dr. Raoul Van Caenegem en dr. Jozef Scheer
der hebben ons bijzonder gemotiveerd om van onze verhandeling een publiceer
baar boek te maken. Voor de interessante suggesties die ze daartoe gaven zijn 
we hen zeer erkentelijk. We danken onze echtgenoot Jan Meeus voor het nauw-
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gezet typen, zijn soms kritische opmerkingen en zijn vele geduld. Hennan Gils 
leverde de nodige technieken van gegevensverwerking met de computer om de 
prosopografische lijst vakkundig afte werken. Mochten allen zich beloond weten 
bij het ter hand nemen van dit boek. 
Tenslotte zijn we de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 
erkentelijk dat ze deze studie in hun reeks Verhandelingen hebben willen opne
men. Mijn erkentelijkheid gaat ook naar de redactie van de Maatschappij, en in 
het bijzonder naar prof. dr. Hilde De Ridder-Symoens die de structuur en vonn
geving heeft aangepast aan de nonnen van de reeks Verhandelingen. In deze 
dankbetuiging wens ik ook het Stadsarchief en de Dienst Stadsarcheologie van 
Gent die voor de illustraties hebben gezorgd, te betrekken. 
Financiële steun voor het tot stand komen van deze publicatie kwam er van de 
Universitaire Stichting en van Electrabel Gent. Hiervoor mijn welgemeende 
dank. 
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een plaatsingslijst gemaakt door L. Collin. Onze verwijzingen sluiten aan bij deze lijst. 
De letter K staat voor het kastdeel( 1 =links, 2=midden, 3=rechts ), P staat voor de plank 
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HOOFDSTUK 1: 

HISTORISCHE 
SITUERING 



In het ruimer kader waarbinnen het Klein Begijnhof te Gent te situeren valt, 
onderscheiden we drie componenten. De eerste paragraaf biedt een beknopt 
overzicht van het begijnenwezen. Paragraaftwee besteedt aandacht aan de ker
kelijke organisatie en het godsdienstig leven te Gent in de bestudeerde periode. 
Het geografisch geheel dat het begijnhof omsluit, zijn de stad en het bisdom 
Gent. De geschiedenis van Ter Hooie werd beïnvloed door wat in die ruimte 
gebeurde. Verder staan we in een derde paragraaf even stil bij de twee andere 
Gentse begijnhoven, het Sint-Elisabethbegijnhof en het Poortakkerbegijnhof 
Begijnhoven waren onderling op geen enkele wijze verbonden doch soms spie
gelden ze zich aan elkaar. Tenslotte gaan we in de laatste paragraaf even in op 
de geschiedenis van Ter Hooie vóór 1584. Voor een breder perspectief is het 
noodzakelijk om de geschiedenis vóór dat jaar in herinnering te brengen. Het 
begijnhof is immers niet ontstaan in 1584 en wat daarvoor gebeurde heeft uiter
aard zijn weerslag gehad op de verdere geschiedenis. De elementen over het 
leven en de organisatie in het begijnhof die we in de andere hoofdstukken be
handelen, laten we grotendeels ter zijde. We geven een kort historisch overzicht 
met die gegevens die eigen zijn aan de eerste eeuwen. 

I. BEGIJNEN EN BEGIJNHOVEN 

1. Ontstaan en begripsbepaling 

Het ontstaan van het begijnhofwezen is te situeren op het einde van de 12de en 
in het begin van de 13de eeuw. Door de algemene opleving van de religiositeit 
werd gezocht naar nieuwe vormen van gelovig en vroom leven. Er ontstonden 
tal van nieuwe kloosters. Nieuw was ook een leven als begijn. Vrome vrouwen 
deden een beroep op parochiepriesters voor geestelijke begeleiding. Aanvanke
lijk leefden zij alleen of in familiekring. De toename van hun aantal leidde 
ertoe dat ze zich verenigden om materiële redenen en om elkaar geestelijk te 
steunen. De Kerk had via de parochiepriesters controle over deze begijnen en 
zij steunde dan ook die samenlevingsvorm. De oudste expliciete vermelding 
van een begijnhof dateert uit 1232. 1 

De opbloei van de vroomheid ligt aan de basis van het ontstaan van de be
gijnhoven doch de maatschappelijke klasse waaruit de meeste begijnen kwamen, 
wijst nog op andere oorzaken. Vele dames uit de nieuwe stadsbourgeoisie en de 
lage verarmde adel waren niet kapitaalkrachtig genoeg om een huwelijk naar 
hun stand aan te gaan of om een hoge bruidschat bij een kloosterintrede te be
talen. Bovendien was er een vrouwenoverschot door oorlogen, kruistochten en 

Het gaat om een begijnhof te Leuven, zie Axters, Geschiedenis van de 
vroomheid in de Nederlanden, I, p. 316. 
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de vele mannenkloosters. In de groeiende steden kon dat probleem moeilijker 
opgevangen worden dan op het platteland. 
De begijnhoven kenden vooral succes in Vlaanderen, Brabant, Noord-Frank
rijk en het Neder-Rijn- en Moeselgebied. Verdere verspreiding werd gevonden 
langs de Rijn naar Zuid-Duitsland en Zwitserland, in Silezië, Polen, Bohemen, 

· Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Dit waren toen de sociaal-economisch sterkste 
en meest verstedelijkte gebieden wat onderstreept dat het begijnhof een stede
lijk verschijnsel is. Een precieze plaats van ontstaan is niet aan te wijzen, even
min als een stichter of stichteres. Op verschillende plaatsen tegelijk zijn vrome 
vrouwen gaan samenleven en ze hebben hun gemeenschap geleidelijk aan ge
structureerd en vastgelegd in documenten. 
Over de oorsprong en de betekenis van de term 'begijn' werden veel hypothe
sen geformuleerd. De meeste zijn echter weerlegd of achterhaald. De nu alge
meen aanvaarde uitleg is eenvoudig: het zou afgeleid zijn van 'beige', de vale 
kleur van het ongeverfde boetekleed dat de vrouwen droegen. 

2. Algemene ontwikkelingslijnen 

Nog voor het begijnenwezen echt tot ontwikkeling was gekomen, had het al met 
tegenstand afte rekenen,2 maar in 1216 kreeg het de zegen van paus Honorius III 
waarna een eeuw van groei en bloei ingezet werd. 
In de loop van de 13de eeuw schoten de begijnhoven als paddestoelen uit de 
grond. Toen kenden ook veel ketterse stromingen heel wat succes en dat liet in 
sommige begijnhoven sporen na. Het had tot gevolg dat Clemens V op het Con
cilie van Vienne in 1311 de bul 'Cum de quibusquam mulieribus' uitvaardigde, 
waardoor de begijnen veroordeeld en hun gemeenschappen ontbonden werden. 
Er kwam protest tegen dit ongenuanceerd negatief oordeel: niet alle begijnhoven 
waren ketterse broedplaatsen. In 1316 werd de veroordeling voor de Nederlandse 
begijnen reeds afgezwakt door de bul 'Ratio Recta'. In 1320 verscheen dan de 
bul 'Invocavit me'van Johannes XXII: de bisschoppen dienden een onderzoek 
in te stellen in alle begijnhoven van hun bisdom. De meeste begijnhoven bleven 
daarna bestaan; het betekende bovendien een nieuwe start voor de geloofsijver 
en vroomheid. 
Het bleefvervolgens een paar eeuwen rustig in de begijnenwereld. De Beelden
storm van 1566 liet zijn sporen na maar enkel op materieel vlak. De spirituali
teit van de begijnhoven leed er geen schade door. Te Gent werden de begijnen 
onder het Calvinistisch bewind (1578-1584) zelfs niet verjaagd.3 De periode 
van grote bloei, van circa 1550 tot 17504 nam toen in het spoor van de Contrare-

Het Concilie van Lateranen van 1215 verbood het oprichten van nieuwe 
orden waaronder men ook de begijnhoven rekende. 

3 Werken en kerken, p. 25 . 
Axters, o.c., IV, p. 245. 
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formatie bovendien een aanvang. De kerkelijke overheid stelde de begijnen als 
voorbeeld en het prestige van de begijnhoven nam een hoge vlucht. Het steeds 
sterker doordringen van de heiligenverering in de tweede helft van de 17 de en 
in de 18de eeuw was in de begijnhoven te merken aan de oprichting van tal van 
broederschappen. Dit ging samen met een grote bloei van de begijnhoven. Het 
aantal begijnen nam van de vroege 17de naar de late 18de eeuw met 50% toe en 
de recrutering verschoof voor een groot deel van de stad naar het platteland.5 

Mogelijk ontstond ook daar een groter vrouwenoverschot. De bevolkingsaan
groei situeerde zich toen in sterke mate op het platteland waardoor de intrede 
van plattelandsvrouwen in de stedelijke begijnhoven parallel verliep met de alge
mene trek naar de stad. 
Tijdens de regeerperiode van Maria-Theresia ( 1740-1780) liep de voordeligste 
tijd voor de begijnhoven ten einde. De nieuwe wind die over Europa begon te 
waaien, liet de kerkelijke instellingen niet ongemoeid en ook de begijnhoven 
bleven niet buiten schot. Op 15 september 1753 vaardigde de Oostenrijkse vorstin 
het amortisatiedecreet uit waardoor het de kerkelijke instellingen verboden werd 
eigendommen te verwerven zonder toestemming van de overheid. Bovendien 
moesten de goederen waarop de instellingen geen belastingen betaalden (goe
deren van de dode hand genoemd) binnen het jaar verkocht of geamortiseerd -
het betalen van een zevende van de waarde als belasting- worden.6 Jozefll trof 
verscheidene maatregelen die vooral gericht waren tegen de contemplatieve 
kloosters . De begijnhoven die slechts tijdelijke geloften en geen algemene orga
nisatie kenden, ontsnapten daar voor een deel aan. Ze fungeerden zelfs als toe
vluchtsoord voor andere religieuzen. Ze haalden ook voordeel uit het feit dat 
elk begijnhof een infirmerie had. De reglementering was immers minder streng 
voor instellingen die actief waren in de ziekenzorg. Volledig ontkomen aan de 
ongunstige decreten kon evenwel niet want toen op 26 juni 1784 beslist werd 
dat de kerkhoven om hygiënische redenen uit de stad moesten verdwijnen, gold 
dat ook voor deze in de begijnhoven. De vervanging van de vele broederschap
pen voor verschillende heiligen door één 'Broederschap van de actieve naasten
liefde' gebeurde op de begijnhoven met grote tegenzin. 7 

De negatieve gevolgen van het Oostenrijkse Bewind verdwenen echter in het 
niet bij die van de Franse periode. Het begon in 1792, bij de eerste bezetting, met 
grote financiële eisen van de Franse "bevrijders" waarin de begijnhoven hun deel 
moesten bijdragen. Later volgden nog tal van maatregelen die het voor begijn
hoven moeilijk maakten. 
In 1815 liep het Franse regime ten einde en begon een periode van vijftien jaar 
politieke unie met de Noordelijke Nederlanden. De lasten en problemen ver
dwenen niet meteen, vele bleven nog meer dan een decennium aanslepen. Het 

Werken en Kerken, p. 28-29, voorbeeld van Gent. 
Werken en Kerken, p. 30. 
Ibid. 
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gewone begijnhofleven hernam slechts geleidelijk zijn regelmaat en de grote 
bloei was verleden tijd. In de 19de eeuw deed er zich nog een opleving voor 
maar in de 20ste eeuw daalde de belangstelling voor deze levenswijze, die in 
vervlogen tijden zoveel vrome vrouwen aangetrokken had, tot het nulpunt. 8 De 
begijnhoven hebben thans andere bestemmingen gekregen. 

3. Levenswijze, vroomheid en organisatie in een begijnhof 

De statuten van de vele begijnhoven konden sterk verschillen doch er zijn wel 
grote lijnen in te trekken en met de jaren namen de gelijkenissen toe. Van een 
echte centralisatie, onder welke vorm ook, was er evenwel geen sprake. Men 
ging slechts elementen overnemen van elkaar als men zag dat ze het religieuze 
leven bevorderden. In de 17 de eeuw werden er wel algemene diocesane statu
ten voor de begijnhoven uitgevaardigd waaraan in elk begijnhof meestal nog 
een en ander werd toegevoegd. 9 

De begijntjes moesten een aantal geloften afleggen die golden voor de tijd dat 
de vrouw lid bleefvan de begijnengemeenschap en deze kon er op elk moment 
uitstappen. Wat die geloften precies inhielden is niet zonder meer duidelijk. De 
betreffende studies blijven vaag en zijn soms zelfs tegenstrijdig, wellicht om
dat de auteurs zich op de statuten van verschillende begijnhoven baseerden. 
Zekerheid bestaat er wel over de gelofte van gehoorzaamheid aan de 
begijnoverste of grootbegijn en de gelofte van kuisheid. De gelofte van armoede 
lijkt nogal relatief geweest te zijn. Ze moest meestal wel afgelegd worden, maar 
men mocht zijn bezittingen behouden. In het begijnhof zelf diende men te le
ven in soberheid. 
In een begijnhof beschikte men over meerdere bidplaatsen. Vanaf het ontstaan 
was er een kapel waar een kapelaan in de dagelijkse kerkdiensten voor de be
gijnen voorging. Na verloop van tijd groeide de kapel vaak uit tot een parochie
kerk met alle rechten die daaraan verbonden zijn. Naast de kerk stond dikwijls 
een infirmeriekapel, meestal wel van latere datum. Deze was er specifiek voor 
de zieken die zo ook regelmatig de diensten konden bijwonen. Soms had het 
begijnhof nog andere afzonderlijke kapellen ter ere van heiligen. 

In de vroomheid van de begijnen zijn duidelijke accenten te onderscheiden. Cen
traal staat de devotie tot Christus. Een Christelijk leven is een leven in Liefde 
voor Christus. Uit deze Christusdevotie volgt de godsvrucht tot de eucharistie. 
Dagelijks wonen de begijnen de Heilige Mis bij en regelmatig communiceren 
ze. De Mariadevotie vloeit voort uit de Christusdevotie. Er is een zeer sterke 
verbondenheid met de Kerk, wat blijkt uit het meebidden van de grote kerke-

De heropleving en de daaropvolgende crisis verdienen beslist diepgaand 
bronnenonderzoek. 

Philippen, Onze begijntjes, p. 68 . 
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lijke getijden op zon- en feestdagen en het dagelijks bidden voor de paus, de 
Rooms-Katholieke Kerk en de bisschop. De godsvrucht tot de Heilige 
Drieëenheid is eveneens belangrijk. De vroomheid van de begijnen is veelzij
dig maar de figuur van Christus staat beslist centraal. 10 

De intrede in een begijnhof gebeurt enigszins anders dan in een klooster. Het be
gijntje komt als novice in het begijnhof en woont er dan in één van de conven
ten. Om als novice aanvaard te worden moest men" ... een vroom en zedig leven 
leiden, ongehuwd of weduwe zijn, zonder schuldbekentenissen en in algemeenen 
regel niet zonder vermogen". 11 Na negen maanden noviciaat kan de voorberei
ding van de inkleding of het kleedsel beginnen. Acht dagen voor het einde van 
het novicejaar begint het ritueel. De novice draagt binnenshuis een kroontje en 
wijdt veel tijd aan gebed. Op de dag van de inkleding wordt de werkkamer van 
het convent omgevormd tot een kapel en na een korte plechtigheid ontvangt de 
novice het habijt. Daarmee is ze nog geen begijntje, dat wordt ze pas na het 
steedse}, 12 zes maanden later. 13 De dag voor het steedse! gaat de geklede novice 
samen met de conventoverste en de onderoverste naar de grootjuffrouw en haar 
gezelnede, 14 het eerste lid in de Raad van het begijnhof. Na een reeks vragen 
van de grootjuffrouw waarin de begijn nog eens op haar plichten gewezen wordt, 
geeft zij het ja-woord en is daardoor gesteed. De volgende dag, een zondag, is 
er een plechtige Heilige Mis om het steedsel te vieren. Daarmee krijgt de begijn 
haar vaste plaats in het hof en is ze verplicht te gehoorzamen aan de groot
juffrouw en de begijnhofregel zolang zij op het begijnhof wil blijven. 15 

Hoewel de begijnen minder aan het religieuze leven gebonden waren dan kloos
terlingen, kon hun godsvrucht even groot zijn. Uit hun middens kwamen gekende 
zeer vrome begijnen en ook een heilig begijntje voort. We beperken ons tot de 
vermelding van enkelen: Matteken, Elisabeth Smeys, Nicolae Nieuwlandis, 16 

10 Axters,o.c.,II,p.156-160. 
11 Philippen, Onze begijntjes, p. 69. 
12 De eigenlijke intreding in het begijnhofwordt het steedse! genoemd, de 

begijn komt in 'de stede' of' ministad' wonen. De begijn legt de drie geloften af, voor de 
tijd die ze in het begijnhof zal doorbrengen. 

13 De duur tussen het begin van het noviciaat, het kleedsel en het steedse! 
verschillen naargelang van het begijnhof. Zie: Philippen, o.c., p. 69-70. Het voorbeeld 
dat we hier geven is uit: Boen, Wat zijn de begijntjes?, p. 93-106. Het verschilt enigszins 
van de procedure in Ter Hooie, cfr. infra, p. 136-141. 

14 De gezelneden, meestal één of twee, worden door de grootjuffrouw ge-
kozen om haar bij te staan in het bestuur van het begijnhof. Het ontstaan van deze func
tie en de precieze inhoud verschillen van begijnhof tot begijnhof en werden bovendien 
soms door de begijnen of de geestelijke overheid in vraag gesteld. cfr. infra, p. 61-64. 

15 Boen, o.c., p. 93-106. De Pue, Geschiedenis Groot-Begijnhof Sint-
Elisabeth Gent en St.-Amandsberg, p. 11. 

16 Dit begijntje wordt ook Claesinne Van Nieuwlant genoemd. Ze verbleef 
ook in het begijnhofter Hooie. cfr. infra, p. 157-158. 
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Maria van der Linden, Catharina de Gryse, Maria Portebos, Anna Maria 
Adriaensens, Andrea Zaman, Isabella Walquin en het heilig begijntje Theresia 
Verhaeghe. 17 Ze waren voorbeelden van geloof en devotie en leefden zeer nauw 
met Christus verbonden. 
De vroomheid van de begijnen belemmerde hen niet volop met wereldse zaken 
bezig te zijn. Dat moest wel om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Rijke 
begijnen konden leven van wat ze bezaten. Armere begijntjes werkten voor hun 
kost. Vooral linnen- en lakenbewerking en naald- en kantwerk waren belang
rijk.18 Dit vaak onvoldoende inkomen werd aangevuld met schenkingen van 
rijke stedelingen of andere begijnen die een rente, een stuk grond of geld schon
ken of een jaargetijde stichtten, specifiek om het voor arme begijnen mogelijk 
te maken in het begijnhof te leven. Soms werden conventhuizen, huizen waarin 
een aantal minder gegoede begijnen samenwoonden, naar deze schenkers ge
noemd.19 

17 

18 

19 
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11. KERKELIJK GENT, VAN DE VAL VAN HET CALVINIS
TISCH BEWIND TOT AAN DE FRANSE BEZETTING20 

Een begijnhof is een van de vele vormen van gemeenschappen binnen de 
Kerk. De geschiedenis ervan is dan ook te situeren binnen het kader van voor
en tegenspoed van de gehele Kerk. Daarom schetsen we kort de kerkelijke struc
turen en de geloofsbeleving in de stad Gent. 

Het bisdom Gent werd opgericht in het spoor van de Contrareformatie in 
1559. De bisschoppen tijdens de in deze studie behandelde periode waren in 
meerderheid toegewijde personen die in Contrareformatorische geest hun taak 
emstig namen. Enkel de laatste bisschop van het Ancien Regime, de Lobkowitz, 21 

viel uit de toon. Hoogtepunt in de geschiedenis van het Gentse bisdom in de 
jaren 1559-1795 was ongetwijfeld de ambtsperiode van Antoon Triest ( 1621-
1657)_22 Deze werd gekenmerkt door een enorme ijver en een volledig engage-
ment om de Katholieke Kerk te zuiveren van ketterse invloeden en niet toege
wijde geestelijken. Ook Ter Hooie kreeg met deze grote bisschop te maken. 

De seculiere clerus evolueerde in Gent onder het wakende oog van de bis
schoppen in de loop van de 17de eeuw in de goede richting. Het probleem van 
priestertekort werd overwonnen en men kon iets kritischer zijn bij het kiezen 
van zielenherders. Zo verkreeg men een beter gevormde clerus die plichtsge
trouw het ambt vervulde en in overeenstemming met de geestelijke stand en 
roeping leefde. Het Concilie van Trente zorgde ook voor een nieuwe stimulans 
voor het kloosterleven. Vele kloostergemeenschappen die zowel geestelijk als 
materieel in verval geraakt waren, slaagden erin zich te herstellen en opnieuw 
strakkere regels door te voeren. Bovendien verschenen te Gent ook een aantal 
nieuwe ordes zoals Jezuïeten, Kapucijnen en Oratorianen. Deze zorgden mee 
voor een gezond religieus klimaat in de stad. De bloei zette zich door tot die 
van bovenafwerd afgeremd met maatregelen van de Oostenrijkse vorsten. Het 
amortisatiedecreet (1753), de opheffing van de jezuïetenorde (1773), het Tole
rantie Edict (1781) en andere beperkingen braken het elan doch ook interne 
verzwakking en verdeeldheid door een algemene mentaliteitsverandering de
den de 18de eeuw in mineur eindigen voor de Kerk. 

Het leven van de gewone gelovige werd op alle mogelijke momenten door 
de Kerk beïnvloed. De zondag eiste de Kerk voor zich op doch daar werd zeker 
in de steden en vooral door de sociaal lagere klasse weinig op in gegaan. Op 

20 Deze paragraaf hielden we zeer kort gezien we kunnen verwijzen naar 
de recente wetenschappelijke studie over het bisdom Gent: Cloet, M. Collin, L. Boudens, 
R. (red.). Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis. Gent, 1991. 

21 Over Ferdinand Maria de Lobkowitz, bisschop van 1779 tot 1795, cfr. 
De Winter, in: Het bisdom Gent, p. 121-128. 

22 Over Antoon Triest, cfr. Cloet, Het bisdom Gent, p. 66-78. 
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belangrijke tijdstippen in de levensloop waren er de sacramenten. Het doopsel 
kort na de geboorte, het vormsel, de biecht, communiceren, het huwelijk en het 
Heilig Oliesel hadden hun betekenis en waren voor de meeste mensen niet weg 
te denken. Ook de vroomheid bloeide op en stimuleerde de vorming van broe
derschappen, een massale heiligenverering en het inrichten van processies. De 
secularisatie sloeg vooral toe tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw. Cultuur
stromingen en mentaliteit volgden hun eigen weg en drongen de Kerk meer en 
meer in de hoek, na tweehonderd jaar van diep geloof en vroomheid. 
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111. DE ANDERE GENTSE BEGIJNHOVEN 

Gent was tijdens de Middeleeuwen reeds vroeg een bloeiende stad waar 
ook de religie een zeer belangrijke plaats innam. Van bij het ontstaan van het 
begijnhofwezen kreeg de stad met het verschijnsel te maken. In de 13de eeuw 
waren er reeds drie begijnhoven, met elk een specifieke functie. Het oudste en 
het grootste was het begijnhofSint-Elisabeth, vermoedelijk gesticht in 1234. In 
hetzelfde jaar zou ook het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie ontstaan 
zijn. Iets later in de dertiende eeuw, waarschijnlijk in 1278, zou het Sint
Aubertus- of Poortakkerbegijnhof daarbij gevoegd zijn. Een vierde, het Blauw 
Begijnhof, zou uit de veertiende eeuw dateren. We betwijfelen echter of het 
bestaan heeft en laten het buiten beschouwing. 23 

1. Het Sint-Eiisabethbegijnhof24 

Het Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof is het oudste Gentse 
begijnhof en het zou ook het eerste begijnhof in Vlaanderen zijn. 25 De oprich
ting wordt traditiegetrouw in 1234 geplaatst. 26 Aan de stichting zijn de Domini
canen en Johanna en Margaretha van Constantinopel, gravinnen van Vlaande
ren, verbonden. Het begijnhofwas gelegen in het Broek, een moerassig gebied 
tussen het vroegere Prinsenhof en de Burgstraat De Dominicanen behielden er 
een goede invloed. 

Het begijnhofwerd snel uitgebouwd. In 1243 beschikte het over een kapel, 
in 1245 was er reeds een hospitaal en de kerk dateerde uit de 14de-15de eeuw. 
Ook werden er conventen bij gesticht en in de 16de eeuw werd een 'Waalse 
school' waar men leerde lezen, schrijven, naaien en waar koorzang werd geoe
fend, geopend. De opgang leek niet te stuiten. 

23 Dit begijnhof stelt inderdaad een bestaansprobleem. Er zou zich bij de 
drie reeds vermelde begijnhoven " ... nog in de XIVe eeuw, indien het al niet vroeger 
bestond, een vierde met name het Blauw begijnhof, ... "gevoegd hebben. Dit is echter 
slechts in één werk vermeld, nl. in Schatten der begijnhoven, p. 11. We vonden er ner
gens meer gegevens over. Het is niet onze taak om er meer onderzoek aan te wijden. 
Door het ontbreken van informatie over dit begijnhof in alle werken over Gent betwijfe
len we of het effectief heeft bestaan. 

24 De belangrijkste gegevens vonden we in: De Pue, Geschiedenis Groot-
BegijnhofSint-Elisabeth Gent en Sint-Amandsberg. Gids voor de Gentse Begijnhoven, 
p. 23-25. Luyts, Het Groot-Begijnhofvan Sint-Elisabeth in zijn verleden en zijn heden. 
Moulaert, Het Groot begijnhofvan Gent. Schatten der begijnhoven, p. 11-15. Werken en 
Kerken. 

25 

26 

De Pue, o.c. , p. 7. 
Werken en Kerken, p. 17. 
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De Reformatie gooide even roet in het eten. De kerk viel ten prooi aan ver
nielingen, heel wat schatten verdwenen in dievenhanden, conventen en huizen 
liepen beschadigingen op en er werden soldaten ingekwartierd in de huizen van 
de begijnen. Het einde van de 16de eeuw bracht weer rust en er brak een tijd 
van bloei aan. 

Vorstin Maria-Theresia zette een minder goede tijd voor de begijnhoven in. 
Aan het amortisatiedecreet van 1753 leek het begijnhofnog te kunnen ontsnap
pen doch in 1777 moesten ze toch betalen.27 Met de komst van Jozefll verbeterde 
de situatie niet. In 1782 werden door zijn inmenging de statuten gewijzigd. De 
Franse bezetter zorgde voor nog meer onzekerheid wat eindigde met het sluiten 
van de kerk en de verdrijving van de grootjuffer uit haar huis. 

De Nederlandse periode en de Belgische onafhankelijkheid leken opnieuw 
hoopgevend doch de sporen van de Franse periode bleven zichtbaar. Even leek 
het Sint-Elisabethbegijnhof te zullen verdwijnen. Dankzij de mildheid van de 
hertog van Arenberg28 werd te Sint-Amandsberg een volledig nieuw begijnhof 
gebouwd waar de begijnen hun religieuze leven konden verderzetten. 

2. Het Sint-Aubertus- of Poortakkerbegijnhof9 

Over dit begijnhof is heel wat minder geweten dan over Sint-Elisabeth, er is 
nog nauwelijks iets tastbaars van over. Het begijnhof werd gesticht omstreeks 
1278, eveneens door tussenkomst van Margaretha van Constantinopel, gravin 
van Vlaanderen. Het was gelegen aan de Oude Houtlei. Het had een specifieke 
functie als infirmerie voor de Gentse begijnen die niet in het Sint-Elisabethbe
gijnhof en niet in het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie verbleven. 

Ook het Poortakkerbegijnhofleed onder de godsdiensttroebelen waarna het 
zich herstelde, maar onder de Franse bezetting werd het nog harder getroffen 
dan de andere begijnhoven. De onrust in de 19de eeuw die ook de drie begijnho
ven trof, resulteerde voor Poortakker in 1861 in de opheffing. De gebouwen en 
de kapel moesten plaatsmaken voor een neogothisch kloostercomplex. 

27 Werken en Kerken, p. 30. 
zx De hertog van Arenberg, Engelhert-Auguste ( 1824-1875), was net als 

zijn voorvaders een weldoener voor kunst, liefdadigheidswerken en caritatieve instel
lingen (Over deze figuur, zie: Laloire, Généalogie de la maison princière et ducale 
d 'Arenberg (1547-1840) . Brussel, 1940). 

29 Werken en Kerken , p. 19-20. Gids voor de Gentse begijnhoven, p. 21. 
Luykx-Foncke. Sint-Aubertus gesticht op Poortakker. 
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IV. HET BEGIJNHOF ONZE-LIEVE-VROUW-TER-HOOIE 
VOOR 158430 

We delen deze korte schets op in drie punten. Eerst buigen we ons over het 
ontstaan van het begijnhof. Daarover bestaan vele gissingen en onzekerheden. 
We vermelden de beschikbare gegevens zonder daaruit vaste conclusies te kun
nen trekken. Vervolgens weiden we even uit over de gebeurtenissen in de 13de, 
14de en 15de eeuw, uitlopend tot midden 16de eeuw, een eerder rustige pe
riode. We eindigen met een stukje stormachtige geschiedenis, de jaren van de 
godsdienstproblemen waaraan ook het begijnhof niet ontsnapte. 

1. De stichting van het begijnhof 

De stichtingsakte van het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie is niet 
bekend evenmin als een precieze datum van oprichting. Volgens de inleiding 
op de Regel van het begijnhof is het " ... begynhof tonser vrouwen ter Oye 
ghefondeert ende ghesticht buyten de poorte van Ghendt int jare duust twee 
hondert ende vierendertich ... ".31 We kunnen hier niet volledig op vertrouwen 
want het oorspronkelijke document dat de Regel bevat, en uit 1234 zou moeten 
stammen, bestaat niet meer. Steeds vinden we in die afschriften van de Regel 
een deel twee gedateerd in 1354 en op naam van Ladewijk van Nevers, graaf 
van Vlaanderen .32 Het eerste deel van de Regel is volledig gelijk aan die van 
het Sint-Elisabethbegijnhof dat volgens de Regel eveneens in 1234 gesticht 
is. 33 Het Sint-Elisabethbegijnhof zou in werkelijkheid echter pas in 1242 ge
sticht zijn op Het Broek terwijl de begijnen die zich daar kwamen vestigen wel 
al sinds 1233-1234 op een terrein bij de Bijlokeabdij woonden. 34 In zekere zin 
kan men voor dit begijnhof dus toch 1234 als startjaar aannemen. Er zijn even
wel geen bewijzen om dit ook voor Ter Hooie te doen. De oudste nog bestaande 
documenten van het Klein Begijnhof dateren uit 1262. Wel " ... wordt het reeds 
vernoemd in een charter van 1242".35 Om welk charter het hier gaat weten we 

30 We baseerden ons op de volgende bronnen en werken: Bronnen: AKB. 
KI S8/5; AKB. K2 P3/l; AKB. K2 P3/5. Werken: Gids voor de Gentse begijnhoven, p. 
4-7; Van den Heule, De bouwgeschiedenis van het begijnhof; Werken en Kerken, p. 2-7, 
16-20. 

31 

32 

33 

p. 17, nr.23. 

AKB. KIS8/5. Afschrift van de regel, s.a. (vennoedelijk 14de eeuw). 
Ibid., cfr. infra, p. 49. 
Cartulaire du béguinage de Saint-Elisabeth à Gand, De Béthune ed., 

34 Vandenbussche, C. Het oud begijnhof Sint-Elisabeth te Gent. Een bij-
drage tot de bouwgeschiedenis. Gent, 1969 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG), 
Hoofdstuk 11. 

35 AKB. K2 P3/5. Celis, Het Klein Begijnhofvan Gent gezeid van Onze 
Lieve Vrouw ter Hooie. s.a. 
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niet doch de historische schets waarin dit wordt beweerd, is volledig in over
eenstemming met andere gegevens en lijkt dus betrouwbaar. Het is wel de enige 
plaats waar we 1242 vermeld vonden. Als vroegste betrouwbare datum is meestal 
1262 vermeld, het jaar waarin gravin Margaretha het begijnhof toestaat een 
kapel met kerkhof op te richten.36 

Het begijnhof werd, volgens de Regel," ... ghefondeert ende ghesticht ... by 
wylen Salegher memorie van hooghen edele ende moghende princessen vrauwe 
Johanne, ende Margriete haere suster deen naer dandere graefneden van Vla
enderen ... ". 37 Johanna was gravin van Vlaanderen van 1205 tot 1244, Margaretha 
van 1244 tot 1270. Beide dames hebben het begijnhofleven in Vlaanderen sterk 
gestimuleerd. De vermelding van hun namen in de Regel zou ons kunnen doen 
besluiten dat het begijnhofvóór 1244 gesticht werd, gezien Johanna toen over
leed. Dat is echter geen doorslaggevend argument, Johanna en Margaretha 
worden vaak samen vermeld. Samengevat: 1234, vermeld in de Regel, wordt in 
geen enkele studie op wetenschappelijke wijze als stichtingsjaar aanvaard en 
lijkt ook ons onwaarschijnlijk vroeg; 1242 is een mogelijke begindatum; in 
1262 bestaat het begijnhof al of wordt het opgericht. 

Het is evenwel de vraag of er niet eerst een aantal vrome vrouwen samen 
leefden zonder Regel zodat er niet van een echte stichtingsdatum kan worden ge
sproken, vermits het in werkelijkheid meer om een geleidelijke groei zou gaan. 
Ook de inbreng van de gravinnen is onduidelijk. Gaven zij de beslissende sti
mulans, gaat het om financiële steun of is het vooral hun naam die van belang was 
voor het officiële kleedje? Zeker is dat er halfweg de 13de eeuw een gemeen
schap van vrome vrouwen groeide in de 'Hoye' te Gent die gesteund werd door 
de gravinnen van Vlaanderen. 

De naam van het begijnhof, 'Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie', is afgeleid van 
de ligging. Bij de stichting lag het begijnhofbuiten de stadsomwalling, midden 
in de velden of de 'Hoye'. Dat weiland lag tussen de Muinkmeersen en de Schel
de, langs een weg naar Brabant, de huidige Lange Violettestraat Het begijnhof 
lag tussen de Hooipoort of Steenpoort en de Vijfwindgatenpoort. De eerste werd 
ca. 1245 opgetrokken en is nu het Sint-Annaplein, de tweede werd vóór 1325 ge
bouwd.38 Aan de noordzijde grenst het begijnhofaan de Nederschelde, in het zui
den aan de Lange Violettestraat 

2. Groei en evolutie: 13de - 15de eeuw 

In de beginfase van het begijnhofbeschikten de begijnen niet over een eigen 
bidplaats. Ze volgden de kerkdiensten in hun parochiekerk, de Sint-lanskerk 
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Werken en Kerken, p. 19. 
AKB. K2S8/5. 
Gids voor de Gentse begijnhoven, p. 37. 



(=de Sint-Baafskathedraal). De noodzaak om steeds weer de eigen leefkring te 
verlaten en midden in de wereldse stad te komen, was niet bevorderlijk voor het 
vrome leven. In 1262 verleende gravin Margaretha het begijnhof het recht een 
eigen bidplaats op te richten en een eigen kerkhof te bezitten. 39 Met de beslis
sing van Margaretha was echter nog niet alles geregeld. In december 1262 moest 
de bisschop van Doornik tussenbeide komen omwille van een conflict over de 
parochiale rechten tussen het begijnhof en de Sint-Janskerk. De bisschop be
paalde dat het begijnhof recht had op een eigen kerk en kerkhof, waarbij hij de 
steun kreeg van de abt van Sint-Pieters die het patronaatsrecht over het begijnhof 
bezat. De pastoor van de Sint-lanskerk behield het recht op de offeranden van 
de begijnhotkapel en de begijnen moesten jaarlijks bij hem biechten.40 Toch 
verwierven ze een grote zelfstandigheid. Met dit document werd het begijnhof 
volledig ingericht als een zelfstandige geestelijke gemeenschap. Ze beschikten 
over een regel voor het leven en het bestuur in het begijnhof, en ook over eigen 
goederen.41 Ze hadden een kapel waarin een eigen kapelaan de diensten op
droeg, wel afhankelijk van de parochiepriester van Sint-Jan maar ook met ei
gen parochiale rechten. In 1263 werd aan de bouw van een kapel gewerkt zoals 
blijkt uit een aflaat voor de godvruchtige bezoekers van het begijnhof die de 
gemeenschap financieel steunden voor de bouw van de kapel, verleend door de 
bisschop van Kamerijk.42 Volgens een document van 1270 lag " ... de capelle 
van den beghinen der steden die men heet hoye besiden Ghent die si ebben nie
welike gesticht besider der porten van haren bevanghe ... ",43 dus naast de ingang 
in de ornheiningsmuur. 

Kort na de kapel zou ook een infirmerie opgericht zijn. Een zekere Oste uit 
Aalst schonk in 1266 zes bunder land aan de infirmerie van het begijnhof.44 

Deze infirmerie was enkel voor zieke en hulpbehoevende begijnen. 
Het begijnhofkende een snelle groei en werd steeds meer een besloten we

reld. Een oorkonde van 1270 spreekt reeds over het begijnhof als "de stede"45 

en in 1281 wordt het begijnhof als een volledig omsloten hof omschreven. 46 Tot 
1325, het jaar waarin de Vijfwindgatenpoort werd opgetrokken, lag het begijnhof 
buiten de Gentse stadsomwalling. 

39 AKB. VDH 1, december 1262. 
40 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij . Inventaris 34, 1e reeks, 4. Copia parvi 

libri ... autenticata anno 1661. f. 123v-124v. 
41 Dit waren goederen die begijnen meebrachten bij hun steedse!, of schen-

kingen van de hogere klasse. 
42 AKB. VDH I, 2 februari 1263. 
43 AKB. VDH I, augustus 1270. 
44 Ibid., 19 juni 1266. 
45 Ibid., augustus 1270. 
46 Gids voor de Gentse begijnhoven, p. 37. 
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De grafelijke familie steunde het begijnhofbij de oprichting en ook later be
kommerde zij zich om de religieuze gemeenschap. Zo sprak Margaretha haar of
ficiële bescherming uit in 1270, Gwijde van Dampierrein 1281 en 1295, Filips 
de Schone in 1301, graafRobrecht in 1314 en 1321 en Filips vanAxele in 1324.47 

In 1321 lijken er problemen te zijn geweest in verband met het gezag van de 
grootjuffrouw. Op 25 november erkende graafRobrecht de macht van de groot
juffrouw in verband met het aanvaarden van begijnen, het controleren van hun 
leven en het wegsturen van begijnen.48 Later zouden er nog problemen rijzen 
omtrent de taak en de macht van de grootjuffrouw. 

Als gevolg van 'ketterse' stromingen in een aantal begijnhoven rezen er ook 
verdenkingen ten aanzien van de Gentse begijnhoven. In 1295 werd in het Klein 
Begijnhof een onderzoek ingesteld door de gardiaan van de Minderbroeders in 
opdracht van de graaf, Gwijde van Dampierre .49 De pauselijke bul Cum de 
Quibusquam mulieribus, uitgevaardigd in 1311 , die de ontbinding van alle be
gijnhoven beval, zou te Gent pas in 1318 bekend geweest zijn. Toen ontving de 
deken van Gent een brief van de Officiaal van Doornik waarin de veroordeling 
opnieuw werd afgekondigd. 50 In 1320-21 nam graaf Robrecht de verdediging 
van de begijnen op zich. 51 Tenslotte vond in 1328 in opdracht van de bisschop een 
onderzoek plaats in het begijnhof, waarmee men inging op de bepalingen van 
de bul Invocavit me van 1320.52 Het begijnhof werd in dit document volledig 
beschreven. 53 Het was ommuurd, met een kerkhof, een kapel, bediend door een 
eigen kapelaan, en een infirmerie voor zieke of behoeftige begijnen. De begijnen 
leefden er vroom en sober, wat tot uiting kwam in voedsel en kledij, en hadden 
regelmatig gebedsstouden en religieuze diensten. Het bestuur lag in handen van 
de grootjuffrouw die bijgestaan werd door de conventmeesteressen en geregeld 
verantwoording moest afleggen aan de bisschop van Doornik, de abt van de Sint
Pietersabdij en de parochiepriester van de Sint-Janskerk. In de beschrijving 
werd duidelijk gewezen op de rechtgelovigheid van de begijnen en hun gehoor
zaamheid aan Rome. Alle verdenkingen van 'ketterij' waren onterecht want" ... 
harewandelinghees met gods vrese in onderhorecheden van der belegher ker
ken zo datmen noeit van hare vergaderinghe merkelic quaeten hoerde". 54 Vele 
begijnhoven werden op dergelijke manier voorgesteld en ze konden dan ook 
rustig blijven bestaan. 

47 AKB. K2P3/5. Celis, Het Klein Begijnhof van Gent gezeid van Onze 
Lieve Vrouw ter Hooie. s.a. ; Transcriptie van documenten door Celis, documenten nr. 
11 , 16, 20, 32, 40, 48. 

48 Ibid., document nr. 55. 
49 Werken en Kerken, p. 24. 
50 AKB. K2P3/5. Ce1is, Het Klein begijnhof van Gent gezeid van Onze 

Lieve Vrouw ter Hooie. s.a. 
51 AKB. K2P3/5. Transcriptie van documenten door Ce1is, document nr. 48. 
5~ Cfr. supra, p. 32. 
53 AKB. VDH 2. Beschrijving van het begijnhof, 1328. 
54 Ibid. 
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Het begijnhof slaagde erin meer prestige te verwerven en haar bezittingen 
uit te breiden door erfenissen of schenkingen van gronden en renten. De begijnen 
wilden ook hun zelfstandigheid verder uitbouwen. Op dat vlak kwam echter 
tegenwind van hun geestelijke patronen in de stad, vooral van de priester van de 
Sint-lansparochie die liever de klok wou terugdraaien en alle parochierechten 
weer probeerde op te eisen. Doch de wederzijdse rechten en plichten waren in 
1262 door de bisschop vastgelegd en daar kon niet zomaar verandering in ko
men. In 1332 werd bovendien het document van 1262 bekrachtigd en opnieuw 
duidelijk gesteld voor de twee partijen door Willem, bisschop van Doornik.55 

Alles werd nog eens duidelijk geformuleerd in de hoop dat conflicten verder 
zouden uitblijven. In 1374 waren er nog problemen in verband met het begrafe
nisrecht doordat het begijnhof te weinig werd toegestaan. Zo moest het lijk van 
de heer Pi eter Van Hulle teruggebracht worden naar het begijnhof om daar be
graven te worden, nadat deze zaak voor de bisschop was gebracht. 56 Het waren 
opnieuw de clerici van de Sint-lanskerk die meer rechten naar zich wilden toe
halen. Na dit voorval zou de relatie met de parochiekerk langere tijd rustig 
blijven. 

Gedurende twee eeuwen kende het Klein Begijnhof op alle vlakken een 
vredig en kalm bestaan. Deze rust werd ondersteund door de positieve houding 
van de graven van Vlaanderen die hun steun en bescherming bleven verlenen. 
Zo bekrachtigde Ladewijk van Nevers in 1354 de Regel en voegde er nog en
kele bepalingen aan toe, niet omdat de zaken fout liepen maar om het goede 
verloop een nog steviger onderbouw te geven. 57 

3. Troebelen in de 16de eeuw 

In de eerste helft van de 16de eeuw namen de godsdiensttroebelen een aan
vang. De begijnhoven waren geen bijzonder mikpunt maar de begijnhofkerken 
werden niet gespaard. 

Toen op 10 augustus 1566 de beeldenstorm losbarstte, verspreidde die zich als 
een lopend vuurtje over het hele land. Op 20 augustus verschenen de protestan
ten te Gent en lieten hun sporen na in het Sint-Elisabethbegijnhof. Enkele da
gen daarna kwam ook Ter Hooie aan de beurt. Een Gentse mandenmaker, Ghee
raert van Beylande maakte het mee en schreef: " ... met den hoop ende rapaille 
gheghaen in 't Begijnhof in d 'hoye, helpende daer ook die keercke schenden 
van hare beelden ende cieraigen".58 Toen in 1567 de Raad van Beroerte werd 
opgericht, voerde die een onderzoek uit naar de schade aan religieuze gebou-

55 

56 

57 
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AKB. K2P3/5. Transcriptie van documenten door Celis, document nr. 68. 
Ibid., document nr. 117. 
AKB. K1S8/5. Afschrift van de regel. 
Werken en Kerken, p. 24-25. 
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wen. In het rapport van dit onderzoek werden in Ter Hooie vernielingen aan het 
sacramentshuis, het kruisbeeld en het orgel vastgesteld. 59 

Het optreden van Alva en de Spaanse landvoogden bracht de situatie niet 
meteen tot rust. Ongeveer tien jaar na de eerste grote vernielgolf, in 1578, ves
tigden de calvinisten te Gent hun eigen bewind waarna de katholieken het tot 
1584 moeilijk kregen. Opnieuw werden kerken zwaar beschadigd en katholie
ken onder druk gezet hun geloof te verzaken. Op "Den XXIX in July, in den 
nacht, wierden alle de beelden van den Begynhove ter Hoyen gheweert ende 
afgheworpen, ... "of nog: "In de rnaent Julius ... ,[werden] oock alle de schilde
rijen ende beelden in de kerck van 't Cleyn Beghijnhof' vernield.60 Het begijnhof 
werd toen nogmaals het mikpunt van vernielzucht: "Den 29e [1578] quamen 's 
morgens met den dageraet enige borghers met een schipken van agter aan d'Hoye 
in 't klein Beggijnhof; alwaer sij met instrumenten de Kerke geopent hebbende, 
alle de Beelden in de zelve gebroken, en niet ongeschonden gelaten hebben". 61 

Na deze vernielingen kregen de begijnen, in Ter Hooie en in Sint-Elisabeth, 
soldaten op bezoek. Deze werden in de begijnhoven ingekwartierd waardoor 
een aantal begijnen op de vlucht sloegen en het rustige leven volledig verstoord 
werd. De situatie werd iets kalmer na 16 december 1578, toen onder druk van 
Willem van Oranje een zekere godsdienstvrede gerealiseerd werd. Dat bete
kende voor de begijnen evenwel nog geen herstel van het ware begijnhofleven. 
Hun kerk mocht immers niet meer voor de katholieke eredienst gebruikt wor
den zodat ze steeds naar de parochiekerk moesten gaan.62 

Vanaf het begin van de jaren 1580 slaagde landvoogd Alexander Farnese 
erin stad na stad voor Spanje te heroveren. Gent gaf zich over op 17 september 
1584. Een week later vertrokken de laatste calvinistische predikanten. Er von
den plechtige missen en dankprocessies plaats waarin" ... alle de geestelijcke 
ginghen, als oock de beghijnen van de twee hoven van Ste. Elisabeth ende ter 
Hoyen". 63 

De rust was hersteld en het katholicisme stond weer stevig in de schoenen, 
ondersteund door de Contrareformatie. De tijd was rijp voor een bloeiend reli
gieus leven, ook voor de begijnhoven. 
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Ibid., p. 25. 
Van der Meersch, Memorieboek der stad Ghent. Deel 111, p. 45. 
Werken en Kerken, p. 25, citaat van Eernardus de Jonghe. 
Ibid. 
Van der Meersch, Memorieboek der stad Ghent. Deel lil, p. 98, juni 1585. 



HOOFDSTUK 2: 

BESTUUR EN 
ORGANISATIE IN HET 

BEGIJNHOF 



Het begijnhofvormde een gemeenschap op zich. Het was een ministad waarin 
alle aspecten van het dagelijkse leven in goede banen moesten geleid worden. 
Het aantal inwoners van het begijnhof fluctueerde tussen een kleine tweehon
derd en iets meer dan driehonderd vijftig. Een stevige organisatie en een krach
tig bestuur dienden in alle noden te voorzien. 

In het begijnhofwaren een aantal gezagdragers of groepen personen verant
woordelijk voor de goede gang van zaken in de hele instelling. In dit 'centrale' 
bestuur onderscheiden we de wereldlijke en de geestelijke of religieuze leiding. 
De seculiere organisatie was het meest omvattend en veelzijdig. Om de groot
juffrouw64 bij te staan, werden enkele andere begijnen met deeltaken belast of 
als adviesgeefsters aangesteld. De organisatie van het religieuze leven was min
der complex en kon door enkele personen geregeld worden voor de hele gemeen
schap. Een aantal zaken ressorteerden onder het gezag van afzonderlijke instel
lingen. We onderscheiden ondermeer de zeven conventen, de infirmerie, de Hei
lige Geesttafel en het koor. Deze hadden binnen het begijnhof tot op zekere 
hoogte hun eigen organisatie, uiteraard steeds met een zekere controle door de 
grootjuffrouw en haar medebestuursters. 

De Regel van het begijnhofbepaalde de krachtlijnen van het bestuur. Anders 
dan een klooster beschikken begijnhoven niet over een Regel van de Orde en 
eigen statuten gezien zij niet in een algemene structuur waren opgenomen. Elk 
begijnhof heeft enkel zijn eigen Regel, die ook Statuten wordt genoemd, spe
ciaal voor dat begijnhof gemaakt. De Regel van het begijnhofO.-L.-V.-Ter-Hooie 
bestaat uit verschillende delen. Een eerste deel, geschreven bij de oprichting in 
de eerste helft van de 13de eeuw, bevat dertig hoofdstukjes (AKB. K2P3/2). In 
1354 werden er achttien punten aan toegevoegd door Ladewijk van Nevers 
(AKB. K 1 S8/5). Later, in 1586, werden een aantal punten verduidelijkt; ze wer
den "gemaekt van de grootmeesterigge met haere raede, ende geconfirmeerd ofte 
bevestigd van de proviseurs van den zelve have" (AKB. K2P3/2). Bisschop 
Triest bekrachtigde in 1645 de Regel en legde nog enkele accenten (AKB. KI S9/ 
8). In 1779 werd een kleine wijziging aangebracht (AKB. VDH 11. 22 april 
1779). De Regel bleef in die vorm van kracht tot men in 1939 een herformulering 
met enkele aanpassingen doorvoerde (AKB. K2P3/2). Onduidelijkheden wer
den dus in de eerste anderhalve eeuw van het bestaan van het begijnhof groten
deels weggewerkt. Toch rezen in de 17de en de 18de eeuw nog een aantal pro
blemen waaruit processen voortvloeiden. De argumentatie van de partijen en 
de vonnissen zorgden dan voor nieuwe interpretaties of verduidelijkingen. Circa 
1750 lijken dergelijke moeilijkheden evenwel definitiefvan de baan. 

64 Andere termen voor grootjuffrouw zijn grootmeesteres en grootbegijn. 
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I. HET ALGEMEEN BESTUUR 

In het begijnhof, een zo goed als afgesloten wereldje binnen de omheinings
muren, waren dezelfde domeinen te onderscheiden als in het bredere leven bin
nen een stad of staat. We vinden er het wereldlijke bestuur, met de leden en de 
leidende personen van de gemeenschap, de controle van het gedrag en de be
straffing bij overtreding, het economische leven met het beheer van goederen, 
uitgaven en inkomsten, het sociale leven met aandacht voor zieken en zwakken 
en ook in beperkte mate culturele elementen. Daarnaast is er het geestelijke leven 
dat van het seculiere te onderscheiden maar niet te scheiden is, met een begelei
ding vanaf de opname tot het verlaten van de gemeenschap. 

1. Het wereldlijk bestuur 

Het besturen van een groep van twee- tot vijfhonderd personen is geen sine
cure en kan moeilijk doeltreffend door één iemand gebeuren. De leiding lag in 
het begijnhof dan ook bij meerdere begijnen, met een zekere hiërarchie. Aan de 
top stond de grootjuffrouw met naast en onder haar de conventmeesteressen, 
gezelneden, rekeningjuffrouwen en Heilige Geestjuffrouwen. 

l .i . De grootjuffrouw65 

De grootjuffrouw, of grootmeesteres, droeg een zware verantwoordelijk
heid. Haar taak werd algemeen omschreven als " ... het regiment van den hove 
en de persoonendaar inwoonende ... ".66 Het is een ruime omschrijving die zeer 
verschillend kon worden geïnterpreteerd naargelang van de belangen die op het 
spel stonden. Er waren echter ook meer concretere bepalingen. 

Dit 'regiment' behelsde alle facetten van het leven in het begijnhof. Aan de 
grootjuffrouw kwam het recht toe te oordelen of een kandidaat begijn voor die 
levensstaat in aanmerking kwam en om haar" .. . de stede te consenteren", d.w.z. 
in het begijnhof op te nemen,67 uiteraard met advies van de conventmeesteres 
en novicenmeesteres. 68 

De overste moest toezien op het doen en laten van haar begijnen en hen zo 
nodig straffen69 als de fout te groot was om enkel door de conventmeesteres 
bestraft te worden. 70 Welke fouten het concreet betrof is niet vermeld. Boven-

65 

66 

67 

Lijst van de grootjuffrouwen, bijlage 11. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. I . 
Ibid. 

68 Cfr. infra, p. 136-141. 
69 AKB. K2P3/5. Afschrift van een bepaling van Robrecht, graafvan Vlaan-

deren, van 24-25 november 1321. 
70 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 29. 
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dien mocht de grootjuffrouw niet alleen oordelen doch " ... met haeren raede die 
zy by haer hebben zal ' t haerlieder discretie en naar 't verheisschen van de 
zaeken". 71 Uit welke personen deze raad bestond is nergens gespecifieerd. 

Het was de begijnen verboden zonder toelating van de grootmeesteres lange 
tijd buiten het begijnhof te verblijven en elders te ovemachten. 72 Als ze slechts 
voor enkele uren het begijnhof verlieten was de toelating van de convent
meesteres voldoende. 73 

De grootjuffrouw had de macht om in elk convent een conventmeesteres 
aan te stellen, na het advies van het convent ingewonnen te hebben. 74 Proble
men zijn daar niet mee geweest doch bij een conflict inzake de verkiezing van 
de grootjuffrouw in 1709 beweerden de prior van de Sint-Pietersabdij en de 
parochiepastoor van de Sint-Baafskerk dat de conventmeesteres enkel kon af
gezet worden door de begijnen van het convent en niet door de grootjuffrouw.75 

In theorie stond de grootbegijn in voor het verzorgen van de zieken en de 
administratie van de bezittingen van het hof. 76 Daarbij aansluitend werd in 1354 
bepaald dat zij om de maand, de zes weken of de twee maanden moest vergade
ren met de schrijveres, die ontvangsten en uitgaven diende te noteren en te 
becijferen. 77 Dit laatste raakte in onbruik zoals blijkt uit een argumentatie van 
de heer Van Kemseke, pastoor in het begijnhof, tijdens een proces in 1744. Hij 
beweerde dat het allang niet meer gebeurde omdat het lastig en niet nuttig was. 
Niemand had daar kritiek op. 78 De ziekenzorg en het financiëel beheer werden 
voor een groot deel gedelegeerd naar speciaal daarvoor aangestelde begijnen. 

Haar beslissingsrecht in verband met de gebouwen van het begijnhof was 
wel directer en er werd in de Regel met meer nadruk over gesproken. Zonder 
haar toelating mocht men niet" ... temmeren, breken oft maken ... "79 en het kwam 
aan haar toe te beslissen over de verkoop van de huisjes van het begijnhof na 
met vijf of zes andere personen van het hof overleg gepleegd te hebben.80 

Inzake de keuze en de benoeming van een pastoor en kapelaan voor het 
begijnhof had de grootbegijn volgens documenten uit de eerste eeuw van het 

71 Ibid., hfdst. 2. 
72 AKB. K1S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 10. 
73 Over het verlaten van het begijnhof, cfr. infra, p. 182-185 . 
74 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 3. 
75 AKB. K2 Pl/3. Dupliek door de prior en de parochiepriester in het pro-

ces, 23 juli 1709. 
76 AKB. K1 S8/5. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 1. 
77 AKB. K1S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 13. 
78 AKB. K2Pl/3 . Document uit 1744, "Regarderende de veranderynghe; 

ghevraeght bij den pastoor van het Begijnhof'. 
79 AKB. K1 S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 7. 
80 Ibid. 

51 



bestaan van het begijnhof geen rechten.81 Toch meende zij in 1666 en 1671-
1673 daar inspraak in te hebben wat ze echter niet kon bewijzen.82 Na wat over 
en weer geschrijfnaar het bisdom in oktober en november 166683 over de rech
ten van de grootbegijn bij de keuze van de medepastoor, besliste de Raad van 
Vlaanderen op 22 april 1667 wel dat zij voor deze functie een kandidaat ter 
bekrachtiging mocht voorstellen aan de bisschop. 84 Ook dat werd evenwellater 
weer in twijfel getrokken. 

De grootjuffrouw had duidelijk veel macht in haar begijnhofmaar deze was 
zeker niet onbegrensd. Als ze haar bevoegdheid te buiten ging, al dan niet be
wust, werd ze van verschillende zijden op de vingers getikt. De conventmeeste
ressen, de begijnhofpastoor, de begijnen en de drie beschermers van het begijnhof 
- de prior van de Sint-Pietersabdij, de deken en de parochiepastoor van Sint
Baafs - schrokken er niet voor terug een klacht neer te leggen bij de vorst of zich 
te richten tot de Raad van Vlaanderen of de bisschop. GraafLadewijk van Nevers 
had immers in 1354 bepaald dat de Regel enkel mocht gewijzigd worden met 
zijn instemming of die van zijn opvolgers. De grootjuffrouw alleen kon niets 
beslissen. 85 

Voor deze uitgebreide taak beschikte de grootjuffrouw over een eigen wo
ning, het groothuis. Het is gelegen in de zuid-oostelijke hoek van het begijnhof 
en grenst in het oosten aan de Nederschelde en in het zuiden aan een oude ves
tingtoren. Het meest noordelijk gelegen deel werd gebouwd ca. 1661-1662, de 
oostvleugel omstreeks 1738.86 Naast de normale leefruimten als keuken, salon 
en slaapkamer zijn er de archiefkamer en de stedekamer waar de steedselplechtig
heid plaatsvond. 

Het begijnhofkon elkjaar zelfstandig beslissen of de grootjuffrouw mocht 
aanblijven of vervangen moest worden door iemand anders. De manier waarop 
dit gebeurde werd vastgelegd in het tweede deel van de Regel door graaf 
Ladewijk van Nevers. 87 

81 AKB. K2P3/5. Afschrift van een akkoord tussen de priesters van de Sint-
lansparochie en het begijnhof, 22 augustus 1332: " ... dat de capellaen di zi hebben zul
len ende die daer godsdienst doen zal, zullen noumen de prochipapen voerziet, ofte de 
meeste partie van hemlieden den biscop van Deomike ofte zinen vicarissen in gheesteliken 
dinghen, ... ". 

82 Cfr. infra, p. 74-79. 
ABG. Acta episcopatus, X, f.l17'v, 118'r, 119'r, 120'v; XI, f.4 'r. 

84 AKB K2Pl /2. Briefvan 22 april 1667. In het archiefvan de Raad van 
Vlaanderen vonden we geen documenten over die zaak. 

85 AKB. KI S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 18. 
86 Gids voor de Gentse begijnhoven, p. 38-39 en 50. Van Den Heule, De 

bouwgeschiedenis van het Begijnho/0.-L.-V.-Ter-Hooie, p. 106. 
87 AKB. KIS8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 14. 
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Eens per jaar hield men in het begijnhof generale rekeningvergadering. Dan 
moest de stand van inkomsten en uitgaven voorgelegd worden aan de bescher
mers of voogden van het begijnhof, aangeduid door de graaf. Daarbij waren de 
conventmeesteressen, de prior van de Sint-Pietersabdij als houder van het pa
tronaatsrecht over het begijnhof, de parochiepriester van de Sint-Jans-of Sint
Baafsparochie waarbinnen het begijnhof gelegen was, en de deken van Gent 
aanwezig. Doch in tegenstelling tot het Sint-Elisabethbegijnhofwerden er voor 
TerHooienooit grafelijke voogden aangeduid. Geleidelijk hadden deze drie per
sonen van buiten het begijnhof dit recht opgeëist. Meer dan de auditeurs van de 
rekening meenden zij , indien nodig, in alles te mogen tussenbeide komen. Lange 
tijd gaf dit geen problemen, later kwam het toch wel eens tot een botsing. 

Na de vergadering met deze drie personen betreffende de rekeningen werd 
de begijnhofpastoor er bijgeroepen om over te gaan tot de bekrachtiging of ver
kiezing van de grootjuffrouw. Vervolgens verliet de grootjuffrouw de vergader
ruimte waarna de conventmeesteressen zich één voor één in het openbaar of in 
het geheim uitspraken over het beleid van de grootjuffrouw in het afgelopen jaar 
en meteen oordeelden ze of ze mocht aanblijven of niet. Wie die, mogelijk ge
heime, stemmen moest verzamelen is niet gestipuleerd. Wellicht was het de be
doeling dat de grafelijke voogden deze taak op zich namen maar bij ontstente
nis van deze, stonden in werkelijkheid de drie geestelijken van Gent er voor in. 
Wanneer dan de meerderheid van de conventmeesteressen meende dat de groot
juffrouw mocht aanblijven, was de zaak geregeld en de vergadering afgelo
pen. 88 Oordeelde het grootste deel van de conventmeesteressen dat hun groot
meesteres moest vervangen worden, dan volgde een nieuwe stemronde. Elke 
conventmeesteres noemde vervolgens de naam van de begijn die zij als groot
begijn wou. Wie het meest stemmen kreeg, was verkozen. 89 Nergens wordt nog 
duidelijk vermeld dat de begijnhofpastoor en de geestelijken van buiten het hof 
op dat ogenblik aanwezig zijn. De formulering in de Regel dat de conventmeeste
ressen in een plaats samen moeten vergaderen, wekt de indruk dat zij het zon
der deze mannen regelden. Uit de praktijk blijkt echter het tegendeel, men bleef 
samen en de drie zogenaamde voogden leidden alles. Bij problemen met de ver
kiezing in 1709 verklaarden enkele gewezen conventmeesteressen dat de groot
juffrouw verkozen moest worden door de conventmeesteressen, in het bijzijn van 
de heren beschermers. 90 Bovendien konden de stemgerechtigden " ... in het kie
sen van de grootjouffrouwe hunne voysen stellen in handen van de heeren be
schermers ende auditeurs"91 waaruit blijkt dat ze dus aanwezig moesten zijn. 
Dat gebeurde ook effectief. 92 

R8 

R9 

90 

91 

AKB. K1S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 15. 
Ibid. , hfdst. 16. 
AKB. K2P1 /3. Verklaring van gewezen conventmeesteressen, 11 juli 1709. 
AKB. K2Pl/3 . 

92 AKB. K2Pl/3. Afschrift van het verloop van de verkiezing van de groot-
juffrouw, 5 juli 1678. 
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Een ongedateerd document uit het midden van de 18de eeuw schetst nog 
een ander beeld. Na de rekeningvergadering zou de grootjuffrouw de sleutels 
afgeven aan de prior van de Sint-Pietersabdij waarna die zich met de deken en 
de parochiepriester in een aparte kamer zou terugtrekken. De stemgerechtigden 
zouden daar één na één hun keuze komen meedelen waarop de drie heren de 
hele vergadering weer zouden samenroepen en aan de nieuwe grootjuffrouw de 
sleutels overhandigen.93 In tegenstelling met de voorschriften in de Regel en de 
verslagen van de verkiezing in 1673, 1678 en 167994 zijn hier geen twee verkie
zingsronden te onderscheiden. De verkiezingsprocedure blijkt in het eerste kwart 
van de 18de eeuw een wijziging te hebben ondergaan. 

De Regel gaf duidelijk enkel aan de conventmeesteressen een stem in de twee 
verkiezingsronden. Toen, in 13 54, waren zij immers de enige personen naast de 
grootjuffrouw die mee het centraal bestuur bepaalden. Naarmate het begijnhof 
groeide, werden het beheer en de organisatie aan verschillende begijnen toever
trouwd. Wanneer dit gebeurde is niet duidelijk doch zeker op het einde van de 
16de eeuw was er sprake van gezelneden, rekeningjuffrouwen en Heilige Geest
juffrouwen, van elk één of twee. Vanafhet begin van het bestaan van deze func-
ties blijken zij aanwezig te zijn geweest in de rekeningvergadering en bij de 
verkiezing van de grootjuffrouw meegestemd te hebben, wat ook geldt voor de 
begijnhofpastoor. Niemand had daar moeilijkheden mee. Over het algemeen was 
er een vrij grote eensgezindheid en stemde de keuze van de meerderheid van de 
zeven conventmeesteressen overeen met de keuze van de meerderheid van de 
anderen die hun stem uitbrachten. Toch noteerde de procureur-generaal van de 
Raad van Vlaanderen95 bij de verkiezing van 18 september 1673 dat" ... de voysen 
van de pastoor, geselnede, H. Geest ende rekeningh jouff.n inden regel niet be
kent en staen om te hebben voys electif nemaer alleen de meesterigghe vande 
conventen ... ".96 Toen rezen er nog geen problemen. Ook in de akten van de ver
kiezingen in 1678 en 1679 zouden de beschermers uitdrukkelijk gemeld hebben 
dat alleen de stemmen van de conventmeesteressen van belang zijn,97 althans 
volgens de prior van de Sint-Pietersabdij en de pastoor van Sint-Baafs. De 
gezelneden, rekeningjuffrouwen en H. Geestjuffrouwen beweerden in 1709 het 

93 SAG. Reeks LXXIX. Inv.nr.86/1(B). Het bedoelde document is te vin-
den in een oranje mapje. 

94 AKB. K2Pl/3. Afschrift van het verloop van de verkiezing van de groot-
juffrouw, 18 september 1673, 5 juli 1678, 4 mei 1679. 

95 Wegens de bijzondere omstandigheden van deze verkiezing was de pro-
cureur-generaal aanwezig. Cfr. infra, p. 57. 

96 AKB. K2Pl/3 . Afschrift van het verloop van de verkiezing van de groot-
juffrouw, 5 juli 1673. 

97 AKB. K2P1 /3. 
9x AKB. K2Pl/3. "Avertissement" door de gezelneden, rekeningjuffrou-

wen en H. Geestjuffrouwen in het proces in 1709. 
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tegendeel. 98 Maar in 1678 en 1679 rezen er nog geen problemen omdat de con
ventmeesteressen dezelfde keuze maakten als de gehele vergadering.99 

Op 12 februari 1709 overleed grootjuffrouw Isabelle de Key.100 Het verslag 
van de daarop volgende verkiezing is niet bewaard en ook de precieze datum is 
onbekend doch uit de processtukken werd veel duidelijk. Vier conventmeeste
ressen - de juffrouwen Demey, Isabella Van Butseele, Catharina Van Butseele 
en Joanna Kesteloot, van de conventen Huyshove, H. Bruno, Ter Liefde en Lan
genakker-kozen Isabella Francisca Van Hoorebeke. 101 De andere drie convent
meesteressen en de zes andere begijnen met een functie kozen juffrouw Remy 
zodat de keuze van de meerderheid van de conventmeesteressen niet samenviel 
met die van de gehele groep. De pastoor van het begijnhof, de heer Brughmans, 
koos niet duidelijk partij doch meende dat zijn stem samen met die van de zes 
niet-conventmeesteressen als raadgevend werd beschouwd in de dertig jaar die 
hij reeds op het begijnhof doorgebracht had. 102 De prior, Emilius Cruycke, en 
de parochiepastoor, de heer Van Leemputte, stonden compromisloos aan de zij
de van de vier conventmeesteressen. Joannes Ooms, die eerst drie jaar pastoor 
en sedert vijftien jaar deken van de Sint-Baafsparochie was, neigde naar de 
kant van de "opstandelingen" en meende dat alle veertien stemmen evenwaardig 
waren. 103 Ook de stem van vroegere gezagdragende personen werd gehoord. 
Claridus Vande Poele, die gedurende dertienjaar prior van Sint-Pieters geweest 
was, 104 en negen oud-conventmeesteressen 105 beweerden dat alleen de zeven con
ventmeesteressen konden stemmen. 

Op 21 maart 1709 dienden eerst de prior van de Sint-Pietersabdij en vervol
gens op 27 mei de gezelneden, rekeningjuffrouwen, H. Geestjuffrouwen en 
enkele conventmeesteressen een request in bij de vorst. 106 Zo kwam de zaak 
voor de Raad van Vlaanderen. 107 Na heel wat argumentaties van beide zijden 
zou de zaak op 21 september 1709 afgehandeld zijn zonder dat de Raad van 
Vlaanderen een vonnis moest vellen. 108 Er werd overeengekomen dat Isabella 
Van Hoorebeke tot grootjuffrouw werd aangesteld. De tegenkandidate,juffrouw 

99 AKB. K2Pl/3. Afschrift van het verloop van de verkiezingen van de 
grootjuffrouw, 5 juli 1678 en 4 mei 1679. 1 

100 AKB. K2P3/4. Overlijdensregister van het begijnhof, 1685-1800. 
101 AKB. K2Pl/4. Protestbriefvan de vierconventmeesteressen, ll juli 1709. 
102 AKB. K2Pl/3. Verklaring van pastoor Brughmans, 4 maart 1709. 
103 AKB. K2Pl /3. Verklaring van de heer Joannes Ooms, 4 maart 1709. 
104 AKB. K2Pl/3. Verklaring van de heer Claridus Vande Poele. 
105 AKB. K2Pl /3. Verklaring van negen ex-conventmeesteressen, 16 juli 

1709. 
106 AKB. K2Pl/3. Vermeld in een stuk i.v.m. het proces, 8 juni 1709. 
107 De documenten bevinden zich in het begijnhof(K2Pl /3 en VDH 72) en 

niet in het Fonds Raad van Vlaanderen van het RAG. 
10

R AKB. VDH 72. Document van 24 september 1709, brief van de prior 
van de Sint-Pietersabdij aan de heer Dobbele, procureur in de Raad van Vlaanderen. 
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Remy, die gezelnede was, kreeg officieel stemrecht voor de grootjuffrouw
verkiezing, blijkbaar als compensatie. Er zou bovendien een verzoek gericht 
geweest zijn aan de vorst om in de Regel op te nemen dat de gezelneden een be
slissende stem zouden krijgen, net als de conventmeesteressen. De stemmen van 
de rekeningjuffrouwen, H. Geestjuffrouwen en begijnhofpastoor zouden advise
rend blijven. De vorst zou in dit alles hebben toegestemd 109 doch van het ver
zoek noch de instemming is enig spoor. Uit een document van 24 september 
1709 blijkt verder " .. . , dat Jouffrouwe Remij uytter stadt gaet, ende dat oock de 
drij convent Jouffrouwen die tegen ons zijn gereetschap maken om te vertrec
ken, ... ".11 0 Waarheen ze gingen, is niet bekend. 

De verkiezing van 1709 was een alleenstaand geval in de geschiedenis van 
het begijnhof. Het was een belangrijk gebeuren waardoor de verkiezingspro
cedure verduidelijkt werd, de taak en positie van de zes medebestuursters van 
het begijnhof uit verschillende hoeken belicht werd en ook het gezag van de 
drie geestelijken van buiten het begijnhof aanvallen moest afslaan. 111 Midden 
18de eeuw werd vanuit onbekende hoek opnieuw geklaagd over het verloop 
van de verkiezingen. De stemmen van de gezelneden en de leidende rol van de 
prior, de parochiepriester en de deken, die de geheime stemmen telden en zo de 
zaak konden vervalsen, werden als tegenstrijdig met de Regel bestempeld. 112 

Het kwam echter niet opnieuw tot een proces. 
De grootjuffrouw werd elk jaar na de rekeningvergadering in haar functie 

bevestigd of nieuw verkozen. In de Regel is geen vaste datum vermeld. We ken
nen slechts drie precieze data: 18 september 1673,5 juli 1678 en 4 mei 1679. 113 

Het proces van 1709 wijst voor dat jaar de maand maart, april of mei aan. Het 
jaar 1673 was evenwel een uitzondering omdat de grootjuffrouw ontslag vroeg, 114 

net als 1709 toen de grootjuffrouw in functie gestorven was. 11 5 Dat gebeurde 
ook met grootjuffrouw Margaretha De Briarde die op 16 januari 1696 in functie 
overleed.11 6 In 1678 en 1679 waren er geen speciale omstandigheden. Op basis 
van deze twee gegevens tot een besluit komen is echter moeilijk. Wel blijkt dat 
men niet stipt na één jaar samenkwam. 

109 SAG. Reeks LXXIX. Inv.nr.86/ l(B). Het bedoelde document is te vin-
den in een oranje mapje. 

11 0 AKB. VDH 72. 
111 Cfr. infra, p. 61-64 (over de zes meesteressen) en p. 101-110 (over de 

drie beschermers). 
11 2 SAG. Reeks LXXIX. Inv.nr.86/1(B). Het bedoelde document is te vin-

den in een oranje mapje. 
113 AKB. K2P l/3. Afschrift van het verloop van de verkiezing van de groot-

juffrouw, 1673, 1678, 1679. 
11 4 AKB. K2Pl /3. Afschriftvan het verloop van de verkiezing van de groot-

juffrouw, 18 september 1673. 
11s Cfr. supra, noot 100. 
116 AKB. K2P3/4. 
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Van 1584 tot 1796 kennen we slechts twee gevallen van aftreden, al dan niet 
onder druk. Een afzetting is niet voorgekomen. 

In 1673 heeft grootjuffrouw Anna Adriaensens Venedael uit zichzelf de sleu
tels afgegeven met het verzoek" ... instantelijek ( ... ) ontslaghen te worden van 
ha er officie". 11 7 Haar ontslag werd meteen aanvaard, uiteraard niet zonder re
den. De grootjuffrouw had sedert drie jaar geen generale rekeningvergadering, 
met aansluitende grootjuffrouw-verkiezing, gehouden. In 1673 maakte ze geen 
aanstalten om dat wel te doen, daarin gesteund door haar zes medebestuursters. 
Doch de conventmeesteressen namen dit niet langer en de drie beschermheren, 
prior, parochiepriester en deken, kwamen hen te hulp door de zaak voor te leg
gen aan de vorst. Via een procureur-generaal werd er orde op zaken gesteld. De 
gezelneden, rekeningjuffrouwen en H. Geestjuffrouwen 'bekeerden' zich waarop 
de grootjuffrouw, die al haar steun kwijt was, ontslag indiende. 118 

Het tweede geval is veel onschuldiger. In 1701 werd Marie De Pouillon in 
haar functie als grootjuffrouw bekrachtigd. Zij had echter in toenemende mate 
last van blindheid waardoor ze zelf meende dat ze haar verantwoordelijkheid 
onvoldoende zou kunnen opnemen. Haar verzoek om ontslag te bekomen werd 
aanvaard. Juffrouw De Pouillon behield wel haar titel van grootjuffrouw tot 
haar dood. Bovendien mocht ze bij de volgende verkiezing eveneens haar stem 
uitbrengen wat een uitzondering was. 119 

De verkiezing van 1685 bracht een andere uitzonderingssituatie waarbij niet 
kan gesproken worden van ontslag of aftreden maar van tijdelijk vervangen. 
Margaretha De Briarde, de oudste gezelnede, werd er tot grootjuffrouw geko
zen doch ze was op dat ogenblik afwezig. Daarom werd gewacht met de plech
tige overhandiging van de sleutels. De taak van grootjuffrouw werd tot haar 
terugkeer toevertrouwd aan de tweede gezelnede, Marie De Pouillon. 120 Ook 
deze situatie lijkt zich slechts één maal te hebben voorgedaan. 

1.2. Andere begijnen in het centraal bestuur 
In grote begijnhoven, waartoe Ter Hooie zeker gerekend moet worden, wa

ren er vaak twee grootjuffrouwen die voor het bestuur en de rust instonden. 121 

Dit was niet het geval in het Gentse Klein Begijnhof doch ook daar moest de 
grootbegijn de klus niet op haar eentje klaren. Ze werd geholpen door de convent
meesteressen die de algemene verantwoordelijkheid over een groep begijnen 
namen, en door de gezelneden, rekeningjuffrouwen en H. Geestjuffrouwen die 
een aspect van het bestuur op zich namen. 

117 

118 

119 

120 

121 

AKB. K2Pl/3. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Philippen, De Begijnhoven, p. 226. 
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De conventmeesteressen 122 hadden een dubbele taak: het algemeen bestuur 
en de organisatie in hun convent. 123 Belangrijk is verder haar stemrecht voor de 
verkiezing van een grootjuffrouw.124 Bij die verkiezing moesten de convent
meesteressen spreken in naam van de begijnen die tot hun convent behoorden 
wiens mening ze verondersteld waren te kennen doch waarvoor geen proce
dure was vastgelegd. 125 

Gezien ze als de meest wijze personen in het begijnhofwerden beschouwd, 
menen we te mogen veronderstellen dat ze bij belangrijke beslissingen de groot
juffrouw adviseerden. Een aanwijzing in die richting is dat de grootjuffrouw 
haar raad diende te consulteren bij de bestraffing van begijnen. 126 Gezien in de 
beginperiode van het begijnhof naast de grootjuffrouw alleen de convent
meesteressen enig gezag hadden, waren deze waarschijnlijk lid van die raad. In 
hoeverre dat zo bleef na de instelling van de gezelneden, rekeningjuffrouwen 
en Heilige Geestmeesteressen, die veel naar zich toe trokken, is niet duidelijk. 

In hun eigen convent hadden de conventmeesteressen een even ruime be
voegdheid als de grootjuffrouw in het hele hof. Wat op het lagere niveau van 
het convent kon geregeld worden gebeurde zo, grotere zaken werden aan de 
grootmeesteres overgelaten. 

Nadat een aspirant-begijn door de grootjuffrouw in het begijnhof ontvan
gen was, verbleef ze gedurende een jaar in een convent. Vervolgens kon ze 
vragen om gekleed te worden waarover het convent onder leiding van de convent
meesteres besliste.127 Na eenjaar mocht de novice verzoeken gesteed te worden 
waarop dezelfden zich over het gedrag van de novice moesten uitspreken. Als 
er geen bezwaren waren kon ze in het convent opgenomen worden, mits de 
grootjuffrouw ermee instemde. 128 Bij het kleedsel beslisten het convent en de 
conventmeesteres dus volledig zelfstandig, bij het steedse! had de grootjuffrouw 
het laatste woord. 

De begijnen van het convent moesten hun meesteres gehoorzamen; zij mocht 
de leden van het convent opmerkingen maken als dat nodig was. 129 Bij zwaar
dere vergrijpen kreeg de grootmeesteres de taak op te treden. 130 

121 We beschikken niet over een chronologische lijst van de convent-
meesteressen. In de prosopografische bijlage werd voor een aantal begijnen wel aange
geven dat ze conventmeesteres geweest zijn. 

123 Over de conventen cfr. infra, p. 80-84. 
124 AKB. K 1 S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 6. Cfr. 

supra , p. 53-54. 
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AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 3. 
Ibid., hfdst. 5. 
Ibid. , hfdst. 6. 
Ibid., hfdst . 3 en 28 . 
Ibid., hfdst. 29. 



Het begijnhof was een gesloten en ommuurde gemeenschap. Telkens als 
een begijn het begijnhofwou verlaten, duidde de conventmeesteres iemand aan 
die haar moest vergezellen om haar daden te controleren. 131 Indien een begijn 
langer buiten het begijnhofwou verblijven, moest ze toestemming krijgen van 
de grootjuffrouw, 132 doch dat mocht ook niet zonder de toelating van de convent
meesteres. 133 Vermoedelijk was de toestemming van de conventmeesteres vol
doende als men tegen de avond terug was en was anders de toelating van de 
grootjuffrouw vereist. 

Het kwam aan de grootjuffrouw toe om in elk convent de meesteres aan te 
stellen, na het advies van het convent ingewonnen te hebben. 134 In 1354 be
paalde Loctewijk van Nevers dat daar ook het advies van" ... goede ende vroede 
persoonen" 135 moest bij komen. Wie daar toen mee bedoeld werden, is niet 
gespecifieerd maar het meest voor de hand liggend waren de overige convent
meesteressen. Later, door het instellen van andere meesteressen, verschoof de 
taak naar deze 'conseillières', 136 met name de gezelneden, en mogelijk ook de 
rekening-juffrouwen en Heilige Geestjuffrouwen. De pastoor had geen enkele 
inbreng. 

Hoe de verkiezing verliep, is volledig beschreven in een Coutumier d 'un 
des Couvents. Bij het overlijden van de conventmeesteres had de oudste begijn 
de plicht om de sleutels van de kast waarin de documenten van het convent be
waard werden naar de grootjuffrouw te brengen. Voor de verkiezing werden alle 
begijnen van het convent verzameld in de naai- of werkkamer, samen met de 
grootjuffrouw en haar 'conseillières', die in het midden in zetels plaats namen. 137 

Als de aftredende conventoverste nog leefde werd ze door de twee oudste be
gijnen naar haar woning gebracht. 138 Zodra die twee begijnen terug waren, ver
lieten allen één voor één, beginnende met de oudste, de kamer en ze groetten de 
oversten in het voorbijgaan. Vervolgens gingen ze elk afzonderlijk weer naar 
binnen en deelden hun voorkeur voor een conventmeesteres mee, geknield voor 
de oversten. Als alle begijnen zo hun stem uitgebracht hadden, verzamelden ze 
weer in de werkkamer. De grootjuffrouw hield er een korte toespraak en beval 
de twee oudste begijnen de verkozene-en eventueel de ex-conventmeesteres-

131 Ibid., hfdst. 22. 
132 AKB. KlS8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 10. 
133 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 22. 
134 Ibid., hfdst. 3. 
135 AKB. KI S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 6. 
136 AKB. KIS9/8. Coururnier d'un des Couvents du béguinage de Gand 

(codifié au XVIIe siècle, avec quelques ajoutés récentes). 
137 Ibid. 
138 AKB. K2P3/2. Ongedateerd blaadje met beschrijving van de verkiezing. 
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te halen, buiten of in het convent. De nieuwe conventmeesteres vroeg en kreeg 
de sleutels van het convent van de grootjuffrouw die haar feliciteerde. Dit deden 
ook de 'conseillières' en alle begijnen. De novicen van het convent stonden bui
ten het verkiezingsproces en mochten de kamer pas betreden na de aanstelling 
van de nieuwe meesteres. 139 

Daarna begaven alle begijnen zich naar hun eigen kamer waarna de verko
zene samen met de grootjuffrouw bij elk begijntje langs ging. Uit dank en vreugde 
moest de conventmeesteres kort na de verkiezing een vriendenmaal inrichten, 
koffie met gebak voor de begijnen in het convent en de huisbegijnen die in het 
convent gekleed engesteed werden. 140 Of deze laatsten ook mee de convent
meesteres kozen is niet duidelijk. 

De conventmeesteres werd gekozen uit de begijnen van het convent of uit 
andere conventen, 141 die niet te jong waren en geschikt voor het meesterschap. 
Als iemand beneden de veertig jaar werd verkozen, mocht dat alleen om haar 
bijzondere deugden en bijzondere levenswijze. Als een verkozen convent
meesteres nog jong was, moest ze een geschrift voorleggen waarin twintig, 
dertig of meer begijnen getuigden van haar deugdzaam en voorbeeldig leven, 
haar verstand, capaciteiten en bekwaamheid. 142 

De formulering dat de grootjuffrouw een conventmeesteres kon aanstellen 
" ... alzoo dikwyls als haer hoirboirlyk dunken zal, ... "143 wekt de indruk dat de 
grootbegijn een meesteres kon afzetten als ze dat nodig achtte. Doch in een 
proces in 1709 werd beweerd dat de grootmeesteres daar niets in te zeggen had. 
Alleen de begijnen van het convent hadden dat recht. 144 Ze hebben het echter 
nooit uitgeoefend. De conventmeesteressen bleven in functie tot ze overleden, 
zelfhun functie wilden neerleggen of een andere functie in het begijnhof opna
men. Zo was Isabelle De Key in 1673 nog meesteres van het convent Ter 
Liefde. 145 In 1678 was ze 'schrijverigge' en op 5 juli 1678 werd ze tot groot
juffrouw gekozen. 146 

139 Ibid. 
140 Over deze huisbegijnen, cfr. infra, p. 167-171. 
141 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 3. 
142 AKB. KlP2/3. Er wordt niet expliciet gezegd aan wie ze dat geschrift 

moest voorleggen. 
143 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 3. 
144 AKB. K2Pl/3. 
145 Ibid. 
146 AKB. K2Pl/3 . In 1862 werd wel beweerd dat" ... de Konvent-Beggijntjes 

alle jaeren hun Oversten verkiezen; ... "(AKB. K2P3/3). Maar in 1939 gebeurde het weer 
volgens dat de grootjuffrouw het nodig vond (AKB. K2P3/2. Aanpassing van de statu
ten van 1939, hfdst. 3). 
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De taak van de 'schrijverigge ' werd aangehaald in de Regel in 1354. De om
schrijving147 duidt op een administratief-financiële taak. Later werd echter de 
functie van rekeningjuffrouw gecreëerd, voor hetzelfde werk. 148 Toch bleef de 
funtie van 'schrijverigge' bestaan zoals blijkt uit het proces in 1709.149 Dit wijst 
op een meer uitgebreide taak voor de 'schrijverigge' die vermoedelijk, zoals 
haar naam het zegt, al het schrijfwerk voor het begijnhof deed zoals het bijhou
den van het steedse!- en het overlijdensregister, het schrijven of kopiëren van 
belangrijke documenten en de financiële zaken die niet door de rekeningjuf
frouwen werden bijgehouden. Waarschijnlijk was zij dus een soort secretaresse. 
De bewering in 1709 dat die regelmatige bijeenkomst in verband met het finan
cieel beheer al jaren niet meer plaats vond, wijst eveneens in die richting. 150 In 
1744 beweerde begijnhofpastoor Van Kemseke hetzelfde en gaf als reden dat 
die maandelijkse of tweemaandelijkse vergadering lastig en overbodig was. 151 

Over de keuze en aanstelling van de schrijfster is niets bekend. Vermoede
lijk werd ze, zoals de andere meesteressen, 152 door de grootjuffrouw gekozen. 
Voorwaarden blijken daar niet bij gesteld geweest te zijn en mogelijk kon een 
conventmeesteres tegelijkertijd 'schrijverigge' zijn. 

Het belang van de functie is evenmin duidelijk. Wel was het mogelijk zich 
vanuit die positie op te werken en een zeker aanzien en waardering te verwer
ven als trap naar het grootmeesterschap, zoals blijkt uit de carrière van Isabelle 
de Key. 153 

De Juffrouwen van Staat zijn de twee gezelneden, de twee rekeningjuf
frouwen en de twee Heilige Geestjuffrouwen. Hun functie werd niet vastgelegd 
in de Regel en ontstond door de groei van het begijnhof, ten laatste op het einde 
van de 16de eeuw. Het bestaan van de zes en de taken en macht die ze uitoefen
den werden niet betwist tot de problemen bij de grootjuffrouwverkiezing in 
1709. 154 Toen gingen de strijdende partijen op zoek naar argumenten voor en 
tegen de zes meesteressen en werd hun positie concreet bepaald. 

147 AKB. K2Pl/3. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 13. 
Graaf Lorlewijk van Nevers stelde toen "Nog willen wy dat de groot meesterigghe ter 
maent, ter ses weken, oft ten twee rnaenden metter schrijfsterigghe die den ontfang 
schryft van hove en voor hemlieden rekenen vanden ontfange en uytghevene ende daeraf 
gheven een briefken vande somme van beyden el eken daer over syn op dat syt begeeren 
om dat sy te beter bedenken mogen inde rekeninge van geheelen jaere". 

14
R Over de rekeningjuffrouwen, cfr. infra, p. 61-64. 

149 AKB. K2Pl/3. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Cfr. infra, p. 63-64. 
153 AKB. K2PI/3. (cfr. supra, p. 55). 
154 Cfr. supra, p. 55-56. 
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In de Regel werd gesproken van een raad die de grootjuffrouw adviseerde 
bij het bestraffen van begijnen, 155 van vijf of zes wijze personen die met de groot
juffrouw beslisten over de verkoop van de begijnenhuisjes 156 en over" ... goede 
ende vroede ... " personen die adviseerden bij de aanstelling van conventmees
teressen. 157 Op het ogenblik waarop die stukken van de Regel geschreven wer
den, waren er nog geen Juffrouwen van Staat en vermoedelijk bedoelde men de 
conventmeesteressen of verstandige begijnen zonder functie . De vage omschrij
ving liet een andere interpretatie toe die in 1709 door de zes meesteressen ook 
naar voren geschoven werd, 158 doch niets kon worden bewezen. 

Bij het proces bij de verkiezing van de grootjuffrouw in 1709 zorgden de 
tegenstanders van de zes juffrouwen voor een definiëring. De gezelneden be
paalden ze als" ... de ghonne de welcke elcke grootjouffrouw thaerder assisten
tie is affirmerende, ... ". De rekeningjuffrouwen noemden ze " ... een inventie 
men weet niet waertoe, als omme die jaerelijcksche rekenynghen te faciliteren 
ende de opnemynghe te doen van dry te rnaenden van 't gonne datter ontfanghen 
ende uytghegheven wort". Tenslotte "Wat de heyligh gheestjouffrouwen aengaet 
de se sijn de besorghers van d' aerme beghyntiens ... " .159 

Deze definities geven vrij goed de realiteit weer. De gezelneden waren bij 
alle belangrijke beslissingen aanwezig. Ze ondertekenden samen met de groot
juffrouw huur-, koop- en pachtcontracten en assisteerden bij de aanstelling van 
conventmeesteressen. 160 Ze konden vergeleken worden met de meerdere groot
juffrouwen in de andere grote begijnhoven. De rekeningjuffrouwen hadden de 
financiële administratie overgenomen van de 'schrijverigge'. Hen werd wel in 
1709 verweten dat ze niet regelmatig met de grootjuffrouw en de schrijfster 
samenkwamen in functie van de generale rekening zoals in de Regel werd voor
geschreven. De prior en de pastoor leidden daaruit af" ... dat de ghonne hun 
noemen rekeninghe jouffrouwen niet het minste op een gheheel jaer doen"161 

doch dit blijkt een onderschatting van hun taak. De Heilige Geestjuffrouwen 
stonden aan het hoofd van de Heilige Geesttafel van het begijnhof. Ze voorza
gen de arme begijnen van het noodzakelijke voor hun levensonderhoud en be
heerden de bezittingen van de H. Geesttafel, samengesteld uit schenkingen en 
erfenissen van rijke begijnen en weldoeners. 
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AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 29. 
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Met de tijd was de gewoonte ontstaan dat novicen " ... die niet ghewoon en 
syn te dienen, rnaere ghedient te worden, sullen mogen woonen ende haerlieden 
taeffel coopen bij eenighe rekenyngh jouffrouwen omme de goede manieren 
van de hove, ende ten eynde des jaers beghyntien ghemaeckt te worden, ... " . 
Voor de gezelneden en H. Geestjuffrouwen gold hetzelfde. De zes juffrouwen 
beweerden op basis daarvan voor de verkiezing van een grootjuffrouw ook als 
conventmeesteressen beschouwd te moeten worden doch dat werd afgewezen 
aan de hand van meerdere argumenten: de voornoemde gewoonte was door de 
grootjuffrouw en haar raad aan de Regel toegevoegd maar alleen de opvolgers 
van de gravinnen Margaretha en Johanna mochten de Regel wijzigen, één novice 
maakte van een huisje geen convent, en daarenboven bleven alle begijnen die 
in een huisje woonden tot het convent waar ze gesteed waren, behoren. 162 

De zes Juffrouwen van Staat waren aanwezig bij de jaarlijkse rekening
vergadering en de daarop aansluitende verkiezing van de grootjuffrouw. Ze 
brachten bij deze verkiezing ook hun stem uit die, ondanks hun tegengestelde 
bewering in 1709, als louter consultatiefwerd beschouwd op basis van de Re
gel die enkel de conventmeesteressen stemrecht verleende. 163 De bewering dat 
ze in zekere zin ook conventmeesteressen waren had het aanvaarden van hun 
stem tot doel. Enkel de gezelneden zouden erin geslaagd zijn een volwaardige 
stem te mogen uitbrengen.164 

Na het overlijden van de grootjuffrouw zorgden zij voor de continuïteit van 
het centraal bestuur. Waar de prior en de pastoor dit in 1709 eerst ontkenden op 
basis van de Regel, gaven ze bij nader inzien toch toe. 165 Men steunde hierbij op 
de situatie in andere begijnhoven en kloosters en op het voorval in 1685 toen de 
nieuw-verkozen grootjuffrouw Briarde afwezig was en haar taak voorlopig werd 
opgenomen door de gezelnede. 166 

De grootjuffrouw had in de keuze van haar hulpmeesteressen de vrije hand. 167 

Dat betekende niet dat telkens er een nieuwe grootbegijn aantrad ook de zes 
Juffrouwen van Staat vervangen werden. De grote vrijheid voor de groot
meesteres gaf soms aanleiding tot misbruiken en subjectiviteit. In 1709 klonk 
de klacht: het is " ... noch zele noch dienst tot, ofte van het begijnhoff, die de 
grootmeesterigghe moveert omme eene soo ghenoempde staetjouffrouwe te 
maeken. Maar het is het maeghschap [=bloedverwantschap] ende kaerschap 
[=voorkeur] ofte van eene van haer staetjouffrouwen die haer daertoe sulck 
ofte sulcke beghijne doet roepen ... ". De klacht werd hard gemaakt door erop te 

162 Ibid.; cfr. infra, p. 82. 
163 Cfr. supra, p. 55-56. 
164 Cfr. supra, p. 56. 
165 AKB. K2Pl/3. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
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wijzen dat twee van de zes juffrouwen zussen waren en een derde zus schrijf
ster was. Verder beweerden de tegenstanders dat de staatjuffrouwen meestal 
niet bekwaam waren om conventmeesteres te worden. 168 Deze beschuldigingen 
waren sterk overdreven. Het gebeurde vaak dat de grootjuffrouw uit één van de 
zes werd gekozen 169 en in 1679 was begijn Van Poucke tegelijkertijd rekening
juffrouw en meesteres van het convent Huyshove. 170 

2. De geestelijke leiding 

Aanvankelijk vormde het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie wel een 
gesloten gemeenschap wat de gedragsregels en de wereldse aangelegenheden 
betrof, doch voor de zielzorg moest het een beroep doen op de wereld buiten 
het ministad je. Gezien dit niet bevorderlijk was voor de toewijding aan de spe
cifieke levensstaat, verkreeg men in 1262 van gravin Margaretha de toelating 
een eigen bidplaats op te richten. 171 Vanaf dat ogenblik werd Ter Hooie een 
volwaardige subgroep in de stad die ook op religieus vlak een eigen leiding 
kreeg. Doorheen de tijd evolueerde de precieze bevoegdheid van dit geestelijk 
gezag, afhankelijk van het aantal begijnen en het getouwtrek van andere gees
telijken in Gent die hun rechten meenden te moeten verdedigen. 

2.1. Vier eeuwen op basis van de bepaling van 1262 
De geestelijke leiding van het begijnhof berustte bij de pastoor van het 

begijnhof. 172 

De gegevens over een eigen geestelijke voor de begijnen zijn in de Regel, 
foutief gedateerd in 1234, uiterst beperkt. 173 De begijnen moesten om de veer-

lnR AKB. K2Pl /3. 
169 Ibid. 
170 AKB. K2Pl/3. Afschrift van hetverloop van de verkiezing van de groot-

juffrouw, 4 mei 1679. 
17 1 AKB. VDH l, december 1262. 
172 Lijst van de pastoors, bijlage lil . 
173 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel. Het jaartal 

1234 is zeer waarschijnlijk fout ( cfr. supra p. 41-42). We menen het document eerder ca. 
1262 te kunnen situeren, het ogenblik waarop het begijnhof een eigen bidplaats kreeg. 
Het Hfdst. 13 beveelt immers " ... en daer de eerste Misse te hoeren, die men in de kerke 
binnen den hove doen zal, ... ". We beschikken slechts over latere afschriften van de 
Regel doch de woorden ' binnen den hove ' afdoen als een latere toevoeging zou al te 
simpel zijn. De bepalingen in de Regel over een eigen geestelijke zijn echter zo beperkt 
dat het aanvaardbaarder is de Regel te plaatsen voor de tussenkomst van de bisschop 
van Doornik i.v.m. een kapelaan, op 31 december 1262 (cfr. infra, p. 64-65), dan na dit 
document. De zeer summiere gegevens over de geestelijke doen ons dit deel van de 
Regel als het oudste beschouwen. 
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tien dagen biechten bij daartoe aangestelde priesters en ze mochten slechts op 
raad van hun biechtvader en met medeweten van de meesteres te communie gaan 
op de hoogdagen en de feestdagen van Onze-Lieve-Vrouw. 174 Wie die biecht
vaders waren en door wie ze aangeduid werden, is onbekend. ' s Morgens woon
den de begijnen een mis bij en 's avonds de vespers, op zon- en feestdagen boven
dien het sermoen. 175 Wie in deze diensten voorging werd niet bepaald. 

De oprichting van een eigen kapel in het begijnhof in 1262 en de moeilijk
heden die een aantal Gentse geestelijken daarbij veroorzaakten, leidden tot 
nauwkeuriger afspraken.176 De begijnen kregen een eigen kapelaan die in hun 
kapel zou instaan voor de goddelijke diensten. 177 Deze werden niet precies 
omschreven maar omvatten zeker het opdragen van de Heilige Mis en het toe
dienen van de laatste sacramenten gezien het H. Sacrament en de olie voor de 
ziekenzalving in de begijnhofkapel bewaard mochten worden. De kapelaan 
mocht bovendien de gestorven begijnen in de kerk en op het kerkhof van het 
begijnhof begraven. 178 Voor personen van buiten het begijnhof werd hem dat 
niet toegestaan. De kapelaan had ook de taak van biechtvader. De begijnen 
werden door de Regel immers verplicht om de veertien dagen te biechten en in 
1262 bepaalde men enkel dat dit tenminste elk jaar een keer bij de parochie
priester van Sint-Jan moest gebeuren. 179 Mogelijk werd hij in die taken bijge
staan door andere geestelijken. Over de keuze en de aanstelling van de kape
laan werd niets afgesproken. Hij was echter in die mate onderworpen aan de 
rechten van de Sint-Jansparochie 180 dat deze naar alle waarschijnlijkheid de 
keuze maakte, mogelijk met enige inspraak van de Sint-Pietersabdij die bij de 
overeenkomst betrokken was. De bisschop behield vermoedelijk het recht defi
nitief te beslissen gezien hij ook de parochiepriesters kon bestraffen als ze de 
vastgelegde bepalingen niet nakwamen. 181 

De procedure om de kapelaan aan te stellen werd opnieuw omschreven in 
1332, vermoedelijk opnieuw na onenigheid tussen de betrokken partijen en weer 

174 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 17. 
175 Ibid., hfdst. 13. 
176 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij. Inventaris 34, Ie reeks, 4. Copia parvi 

libri .. . autenticata anno 1661. f.123v-124v. 
177 Ibid.: " ... et quod dicte beghine habeant proprium capellanum qui ibidem 

celebret divina". 
178 Ibid.: "In eodem quoque manso ad sepulturam beghinarum inibi tantum 

manentium cimiterium habeatur salvo iure Ecclesie Sancti Petri Gandensis et 
parrochialium sacerdotum". 

179 Ibid.: "Et ipse beghine singulis annis ad minus sernel in anno confiteri 
debebunt suo parrochiali sacerdoti". 

180 Ibid.: "lta tarnen quod cura ipsarum semper pen es parochiales presbyteros 
remanebit". 

181 Ibid.: "Alioquam ob culpam negligentie vel contemptus per nos [=de 
bisschop] vel successores nostros penaqua conveniet, punientur". 
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met de bisschop als scheidsrechter. De geestelijke zou voortaan verkozen wor
den door" ... de prochipapen voerzeit, ofte de meeste partie van hemlieden, den 
biscop van Doornike ofte sinen vicarissen in gheesteliken dinghen, ... ". De Sint
Pietersabdij had geen inspraak. De bisschop kon de kapelaan afzetten en een 
andere in de plaats stellen die door de pastoors van Sint-Jan gekozen was. Doch 
meende de bisschop dat die keuze niet behoorlijk verlopen was dan had hij het 
recht zelfstandig te beslissen zonder inspraak vanuit de parochie. De kapelaan 
die op die wijze in het begijnhof kwam, moest na twee jaar ofwel een gunstig 
advies van de parochiepastoors aan de bisschop of zijn vicarissen voorleggen 
om dan vast aangesteld te worden, ofwel moest hij vervangen worden. Wat de 
taken van de kapelaan betrof, werd onder verwijzing naar de overeenkomst van 
1262 hetzelfde bekrachtigd en benadrukt, namelijk dat hij ondergeschikt bleef 
aan de rechten van de Sint-Jansparochie. De jaarlijkse biecht bij de pastoor van 
deze parochie moest voortaan in de vasten plaatsvinden, de kapelaan diende de 
biecht van de begijnen te horen als ze er hem om verzochten. 182 

Het tweede deel van de Regel, opgesteld in opdracht van graaf Lodewijk 
vanNeversin 1354, 183 schoof de begijnhofpastoor op een ander vlak naar vo
ren. Nadat de jaarlijkse rekeningvergadering gehouden was met de grootjuffrouw, 
de conventmeesteressen en de auditeurs van de rekening, moest men de 
begijnhofpastoor erbij roepen waarna men tot de verkiezing van de grootbegijn 
overging. 184 Dit geeft de indruk dat de pastoor ook een taak in het wereldlijk 
bestuur werd toebedeeld. Het was evenwel eerder een symbolische inspraak. 
De pastoor had immers geen stemrecht bij de verkiezing van de grootmeesteres 
en het wereldlijke gezag werd door de Regel volledig in de handen van de 
grootjuffrouw en de conventmeesteressen gelegd. 185 Ook later zouden 
bemoeiingen van de pastoor in tijdelijke aangelegenheden als niet gerechtigd 
worden afgewezen. 186 

In 1374 verkreeg de begijnhofpastoor haast ongemerkt een uitbreiding van 
zijn functie. Volgens de akkoorden van 1262 en 1332 mocht hij op het begijnhof 
enkel begijnen begraven. Een pastoor van Sint-Jan, PieterVan Hulle, had ech
ter in zijn testament gevraagd om in het begijnhof begraven te worden. De 
parochiepriesters trokken zich daar niets van aan en begroeven hem tegen de 
zin van zijn familie in de kerk van Sint-Katherina op het Zand. Katherina de 
Valenchina, de grootjuffrouw, nam dit niet en verkreeg op 7 februari 1374 van 

182 AKB. K2P3/ l. Transcriptie van documenten door Celis, document nr. 
68 (22 augustus 1332). 

1x3 AKB. KI S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel. 
1x4 Ibid., hfdst. 15 . 
IH5 Cfr. supra, p. 52-54. 
1 ~6 Cfr. infi"a , p. 71-72. 
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de deken dat het testament gerespecteerd moest worden. Het lijk van Pi eter Van 
Hulle werd opgegraven en in het begijnhof ter aarde besteld. 187 Het is niet dui
delijk of dit de eerste keer was dat een persoon van buiten het begijnhof in Ter 
Hooie werd begraven. Later kwam het nog vaak voor dat mensen van buiten de 
gemeenschap, die echter wel op een of andere wijze banden hadden met het 
begijnhof- als schenker of familielid b.v. - in het begijnhof hun laatste rust
plaats kregen. 

De heer Joannes De Raedt was in 1612 ongeveer zevenjaar begijnhofpastoor 
toen deken Georgius Chamberlain en Sirnon Vande Kerckhove, pastoor van 
Sint-Baafs, een nieuwigheidje inzake de bevestiging van de pastoor in zijn functie 
invoerden. 188 De Raedt werd als pastoor (rector sive curatus) van het begijnhof 
erkend, maar moest volgens de deken en de parochiepastoor om de drie jaar in 
zijn functie door hen bekrachtigd worden.189 Joannes De Raedt was tijdens zijn 
zeven jaar pastoraat nog geen enkele keer bekrachtigd. Gezien hij de taak naar 
behoren uitvoerde, bevestigden Chamberlain en Vande Kerckhove hem in zijn 
functie voor de volgende drie jaar. De bisschop kwam er niet bij te pas. Een 
dergelijke driejaarlijks te hernieuwen bevestiging kwam in oudere documenten 
niet ter sprake. Het veranderde echter niets wezenlijks aan de eerste bepaling 
van 1262 die nog steeds van kracht bleef. 

Voor de veertiendaagse biechtplicht zouden, volgens de oudste Regel, biecht
vaders worden aangeduid. 190 Geen enkel document rapporteert over hun aan
stelling of vermeldt biechtvaders. Het kunnen parochiegeestelijken geweest zijn, 
Franciscanen of Dominicanen die met het begijnhof in relatie stonden, 191 of 
geestelijken van de Sint-Pietersabdij . Er lijken wel van het begin af meerdere 
geestelijken werkzaam geweest te zijn in het begijnhof. Ze waren echter niet 
vast aan het begijnhof verbonden want de bepaling van 1262 voorzag slechts 
één kapelaan.192 Ook in 1332 was er maar sprake van één 'pape'. 193 Het blijkt 
dat die niet alleen in het biechthoren werd bijgestaan. Bij verschillende stich
tingen van jaargetijden, ondermeer in 1281 en 1329, was er sprake van een 
vergoeding voor" ... eiken van haren priestren .. . " 194 en" ... eiken van tween pa-

187 AKB. K2P3/ 1. Transcriptie van documenten door Celis, document nr. 
117 (7 februari 1374). 

18x RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. 82787. documentvan 30 juni 1612. 
1x9 Ibid.:" ... , de triennio in triennium, debent ab Archipresbytero civitatensi, 

et pastore sive plebano ecclesiae cathedralis, in dicta sua pastorali observitura, pro 
meriterum exigentia, confirrnari et continuari, ... ". 

190 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 17. 
191 In de 13de en 14de eeuw zouden de begijnen nauwe contacten gehad 

hebben met de Franciscanen die in de 15de eeuw hun invloed in het begijnhof zouden 
verloren hebben ten voordele van de Dominicanen (Van Den Heule, o.c., p. 16-18). 

192 Cfr. supra, p. 65. 
193 Cfr. supra, p. 66. 
194 AKB. VDH I, augustus 1281 . Lysbette U ten Hove sticht een jaargetijde 

voor haar zoon Boidin Uten Hove. 
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pen ... ". 195 Deze tweede priester als permanente onderpastoor beschouwen is 
mogelijk doch lijkt ons minder aangewezen. Vermoedelijk moesten die missen 
door meerdere priesters opgedragen worden en werd er voor die gelegenheden 
door de pastoor een tweede priester, die ook als biechtvader op het begijnhof 
kwam, bijgeroepen. 

Een beschrijving van de begijnhofkerk van 1455 heeft het over " ... tres vel 
quattuor presbiteri mercenarii ... " .196 Of deze drie of vier bezoldigde priesters 
effectiefhun vaste taak hadden in Ter Hooie valt sterk te betwijfelen. In 1409 
werd de overeenkomst van 1332, over de ene pastoor, nog door drie pastoors 
van Sint-Jan bekrachtigd en opnieuw in 1419 door de bisschop van Doornik. 197 

De bevestiging van Joannes De Raedt als begijnhofpastoor in 1612 sprak even
min over één of meerdere onderpastoors.198 We zijn zo eerder geneigd ook deze 
'drie of vier betaalde priesters ' te zien als geestelijken die niet aan het begijnhof 
verbonden waren maar er de pastoor bijstonden indien nodig, en volgens de 
keuze van de pastoor of de grootjuffrouw. 

De eerste duidelijke aanwijzing in verband met een werkelijk aangestelde 
onderpastoor dateert uit 1620.199 Over de taken van deze onderpastoor is pas 
vanaf 1657 duidelijkheid.200 

2.2. Bisschop Triests instructie van 1639 
Na problemen tussen de pastoor van het begijnhof en de parochiepastoors 

van Sint-Baafs (voorheen Sint-Jans genoemd), vaardigde bisschop Triest op 18 
maart 1639 een besluit uit waarin de relatie tussen de twee partijen werd vast
gelegd.201 Naast de bewerkstelliging van de vrede tussen Ter Hooie en Sint
Baafs bracht deze overeenkomst een nieuwe bepaling van de positie en de taak 
van de begijnhofpastoor. De geestelijke leider van het begijnhofbehield de titel 
van pastoor. De benoeming bleef geschieden door de bisschop, op voorstel van 
de deken en de parochiepastoor van Sint-Baafs.202 De bisschop kon volgens 
zijn goeddunken de pastoor verwijderen.203 De begijnhofpastoor bleef in alles 

195 AKB. VDH 2, 2 mei 1329. Jan de Backere schenkt de infirmerie een 
huis in Overschelde in ruil voor missen. 

196 Warichez,J. Etat bénéficial de laFlandreet du Tournaisis. Leuven, 1912, p. 47. 
197 AKB. VDH 75 . Uiteenzetting in verband met het begrafenisrecht, s.a. 

(na 1733). 
198 Cfr. supra, p. 67. 
199 AKB. K2P 112. Ongedateerde nota, die wel de datum 1620 bevat, die 

spreekt over het huis van de onderpastoor. 
20° Cfr. infra, p. 72-73. 
20 1 ABG. Acta Episcopatus, IV, f. 162r-163r.(l8 maart 1639). 
202 Ibid.:" ... et dum officium istud quomodocumque vacaverit, eo nomine 

nobis, et successoribus nostris, praesentetur per Archypresbyterum ecclesiae nostrae 
cathedralis et Pastorem Sti . Bavonis, ... ". 

203 Ibid. :" .. . , a nobis instituendus et ad beneplacitum nostrum amovibilis". 
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ondergeschikt aan de Sint-Baafsparochie en in tegenstelling tot oudere bepalin
gen had hij niet meer het recht de uitvaartmissen in het begijnhof op te dragen. 
Dit recht werd aan de pastoor van Sint-Baafs toegewezen die voortaan zou 
komen begraven met de medewerking van onderpastoors en vicarissen van de 
kathedraaP04 Alleen als de parochiepastoor daartoe verhinderd was, moest de 
begijnhofpastoor in zijn naam de taak overnemen, eveneens met de medewer
king van onderpastoors en vicarissen van Sint-Baafs. De begijnhofpastoor kreeg 
voor die plaatsvervangende taak een vergoeding van twaalf stuivers.205 Ook 
dan kwam het de pastoor van Sint-Baafs toe de dag en het uur te bepalen . ~06 

Terwijl de pastoorskeuze bleef zoals ze steeds geweest was, verloor de 
begijnhofpastoor in 1639 het recht om op het begijnhof de begrafenismissen op 
te dragen. Oorspronkelijk was deze taak hem expliciet toegewezen, wat in 1419 
nog bekrachtigd werd.207 De woorden 'zoals het tot nog toe gewoonlijk ge
beurde' wijzen nochtans niet op een plotse verandering maar op een officiële 
bekrachtiging van een al bestaande situatie. Er is geen enkel spoor van docu
menten uit de jaren 1419 tot 1639 die dat bepalen en het is onwaarschijnlijk dat 
die er zouden geweest zijn maar verloren gingen. Een uiteenzetting over een 
begrafenis uit het midden van de 18de eeuw, vermoedelijk door begijnhofpastoor 
Van Kemseke, schetst een aanvaardbare verklaring voor deze toch grote 
bevoegdheidsverandering. Tijdens de beeldenstorm in 15 81 en 15 82 werden de 
kerk en de infirmerie geplunderd, waarbij veel documenten gestolen of verlo
ren gegaan zijn. Tijdens die onlusten kwam de pastoor van Sint-Baafs vermoe
delijk de begrafenissen doen. Enkele rijkere begijnen wilden toen een eervolle 
begrafenis, met een koor van geestelijken van Sint-Baafs. Velen hebben hen 
daarin nagevolgd en het werd een gewoonte. In 1639 rees er een conflict tussen 
het begijnhof en de parochie waarop bisschop Triest een regeling uitvaardigde. 
Het begijnhof kon toen zijn rechten niet bewijzen gezien de eigen documenten 
verloren waren. 

Zo kan de situatie geëvolueerd zijn, ten nadele van de begijnhofpastoor. 
Hetzelfde stuk beweert evenwel dat volgens de bepaling van A. Triest niet au
tomatisch alle begrafenissen door de parochiepastoor moesten worden opge-

204 Ibid.: "Tertio loco ordonnatum est, quod competet pastori S. Bavonis 
jus et facultas sepeliendi in cemiterio aut in ecclesia Beginagij prefati quascumque beginas 
in casibus a jure permisis, et exequias celebrandi, quandocumque libuerit, eo modo et 
cum choro vicepastorurn et vicariorum S. Bavonis, prout hactenus fieri consuevit, sub 
iuribus quoque solitis et consuetis". 

205 Ibid.: " .. . , soluto tarnen pastori Beginagij honoraria duodecim stufero-
rum, ... ". 

206 Ibid.: " ... ,pastor beginagij officium prestabit die tarnen et ho ra apastore 
S. Bavonis determinata, ... ". 

207 AKB. VDH 75. Uiteenzetting i.v.m. het begrafenisrecht, s.a. (na 1733). 
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dragen doch enkel wanneer de begijntjes een begrafenis wensten met " .. . den 
choor vande onderpastoors en capellaenen ... " van Sint-Baafs. De auteur bena
drukte bovendien dat in die gevallen de parochiepastoor zelf moest komen en 
niet één of andere kanunnik. Dat lijkt een foute interpretatie van de ordonnantie 
van bisschop Triest. De argumentatie erbij was dat niemand de begijnen kon 
verplichten tot een dergelijke begrafenis, met veel meer kosten. 208 Triest schreef 
evenwel niets over een vergoeding voor het koor wat die redenering ontkracht. 
De bisschop gaf de parochiepastoor het volle recht om in de begrafenissen voor 
te gaan. 

Aanvankelijk leek alles vlot te verlopen doch de noodzaak van coördinatie 
tussen het begijnhof en de parochie voor de begrafenissen droeg de kiemen 
voor problemen in zich. De parochiepastoor bepaalde dag en uur maar een slechte 
afspraak of een verkeerd begrepen woord kon voor conflicten zorgen. 209 De 
pastoor en zijn koor hadden hun taak in de Sint-Baafskerk en konden niet op 
twee plaatsen tegelijk zijn, een reden tot ongenoegen.210 Over de kledij van het 
koor had Triest niets opgelegd zodat er over getwist kon worden. 211 

In de praktijk bleef de begijnhofpastoor een aantal begrafenismissen opdra
gen. Een ongedateerde memorie van de begijnhofpastoor aan Sint-Baafs, ver
moedelijk van eind 17de-begin 18de eeuw, onderscheidt vier soorten uitvaar
ten212: ten eerste die van" ... de welcke sterven in de infirmerie als arme van het 
begijnhof tot wiens begraevenisse den pastor van S. Baefs gheen recht en 
heeft, ... ", ten tweede die van" ... arme dochtersoft weduwen de welcke somtijts 
begraeven worden met geheel cleijnen dienst..." maar die kwamen heel weinig 
voor, vervolgens" ... de ghemeyne ... " en tenslotte" ... de groote diensten ... ". De 
eerstvermelde uitvaarten werden steeds door de begijnhofpastoor gedaan, de 
andere door de parochiepastoor en deze verdeling werd op zich niet betwist. 213 

In de loop van de 18de eeuw kwam daar nog een vijfde mogelijkheid bij: de 
'zinking', dit is als" ... de lijeken oft lichaemen van overledene worden begra
ven separatelijck vanden lijckdienst oft uijtvaert ... ". Dit gebruik was blijkbaar 
pas in de l8de eeuw gegroeid tenzij men het vroeger onder de term begrafenis 
vatte. Deze zinkingen werden gedaan door de begijnhofpastoor aangezien " ... 
den pastoor van S. Baefs den last oft fonctie van te doen den dienst van dese 

208 

209 

210 

211 

2 12 

Ibid. 
Cfr. infra, p. 104-105. 
Cfr. infra, p. 106. 
Cfr. infra, p. 105-106. 
RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Memorie aan Sint-Baafs. 

Dit stuk dateert van vóór de uiteenzetting die we in het midden van de 18de eeuw situe
ren (voetnoot 207) en is zeker door een andere auteur geschreven. In tegenstelling tot 
die uiteenzetting wordt hier het recht van de parochie niet aangevochten. 

2 13 Er waren wel problemen over de manier waarop de begrafenissen plaats-
vonden, cfr. infra, p. 105-106. 
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sinekingen sich geensintsen wilt aentrecken ... ", omdat de ordonnantie van Triest 
hem daartoe niet verplichtte. De begijnhofpastoor werd voor deze zinkingen op 
geen enkele wijze vergoed wat pastoor Van Kemseke te veel werd zodat hij in 
1761 , na gedurende vele jaren de zinkingen te hebben gedaan, een andere rege
ling wou. 214 

De begijnhofregel bepaalde dat de pastoor van het bestuur op de hoogte 
mocht zijn. Zijn inspraak bleef steeds uiterst miniem maar daar maakten de 
geestelijken geen problemen rond. Pastoor Van Kemseke, in het begijnhof van 
ca. 1710 tot 1763, veroorzaakte, blijkbaar ongewild en onverwacht, wel moei
lijkheden. 

Doorheen de eeuwen groeiden in het begijnhof een aantal gebruiken in ver
band met de tijdelijke zaken die niet uitdrukkelijk in de Regel voorzien waren. 
Zonder dat er ook maar enigszins sprake was van discussie over deze zaken, 
wilde Van Kemseke ze als officiële Regel bekrachtigd zien en zond daartoe op 
31 augustus 1744 een verzoek naar de keizerin die als opvolgster van de graven 
van Vlaanderen de Regel kon wijzigen of aanvullen.215 Hare majesteit kon daar 
slechts op ingaan na het horen van de andere betrokken partijen met name de 
grootjuffrouw, de Juffrouwen van Staat, de conventmeesteressen en de drie 
auditeurs van de rekening. 216 Deze waren zeer verbolgen over het initiatiefvan 
Van Kemseke en brachten de zaak voor de Raad van Vlaanderen. Vooral de 
grootjuffrouw voelde zich beledigd omdat ze zich in haar macht bedreigd voelde. 
Over de inhoud van de gebruiken die Van Kemseke wou laten bekrachtigen, 
werd amper gerept. Beide partijen waren het daarover eens. Steeds weer liet de 
grootjuffrouw horen dat Van Kemseke buiten zijn bevoegdheid ging. 217 Boven
dien meende de grootbegijn dat een oud gebruik dat zinvol was, kracht van wet 
had. Van Kemseke meende dat het daarvoor officiëel bekrachtigd moest wor
den. 218 De pastoor ontkende niet dat hij geen inspraak had in het wereldlijk 
bestuur. De Regel wees hem echter aan als biechtvader, en dus leider van het 
geweten van alle begijnen. Daarom was het volgens Van Kemseke noodzake
lijk dat hij de Regel precies kende en kon interpreteren. Indien er zaken gebeur
den die daartegen ingingen zag hij het als zijn plicht de vorstin, die de enige 
was die het recht had de Regel te veranderen, daarop te wijzen.219 Hij beklem-

214 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Uiteenzetting van 
begijnhofpastoor Van Kemseke aan Sint-Baafs i.v.m. het begrafenisrecht, 1761. Cfr. 
infra, p. 106-107. 

21 5 AKB. VDH 73 . Zaak van pastoor Van Kemseke, 1744. 
216 Ibid. Bericht van 13 september 1744. 
217 Ibid. Argumentatie van 26 september 1744. " ... omdat de Regels ende 

instituten hem nerghens toe betrouwt noch te en roept tot eenighe temporele administra
tie ... ". 

218 

219 
Ibid. Argumentatie van 12 oktober 1744. 
Ibid. Argumentatie van 12 oktober 1744. 

71 



toonde dat het niet zijn bedoeling was onrust te zaaien, integendeel, hij wou 
rust en orde brengen en houden. Maar het was niet omdat niemand over de 
veranderde gewoonten klaagde, dat ze zo konden blijven zonder inspraak van 
de vorstin die anders gepasseerd zou worden.220 

De grootmeesteres was niet te overtuigen. Ze bleef erop hameren dat de 
begijnhofpastoor in die zaken niets te zeggen had. De vraag wat hij moest zeg
gen in de biechtstoel was geen reden om zoveel problemen en nutteloze kosten 
te veroorzaken. 221 

Wat het doel van Van Kemseke ook was, uiteindelijk is de hele zaak" ... 
blijven steken, ende noijt ghewesen". 222 Het bleefwaarschijnlijk bij het oude. 
Pastoor Van Kemseke had verder zijn handen vol met het geestelijke leven 
waarbij hij ook met problemen afte rekenen kreeg. 223 

In de eerste helft van de 17de eeuw verscheen er een vaste onderpastoor in 
het begijnhof Ter Hooie, maar het zou nog duren tot 1657 voor er een echte 
taakverdeling tussen de twee geestelijken kwam. De benoemingsprocedure voor 
de kapelaan werd pas in 1666 vastgelegd. Beide zaken, de taakverdeling en de 
benoeming, bleken nog bediscuteerbaar en veroorzaakten een groot proces voor 
de Raad van Vlaanderen in 1671. 

Nadat er onenigheid was gerezen tussen de begijnhofpastoor en de kape
laan, besloot de bisschop op 16 februari 1657 een taakverdeling op te stellen.224 

De eerste mis 's morgens in de begijnhofkerk moest volgens een beurtrol per 
week door een van beiden opgedragen worden. 225 Enkel de pastoor kon de laat
ste sacramenten toedienen aan de inwoners van het begijnhof. Alleen in nood
situaties of specifiek in opdracht van de pastoor moest de kapelaan ervoor in
staan.226 Op de plechtige feestdagen en de bijhorende octaven, op zon- en feest
dagen, en op de donderdagen en de zaterdagen zou de pastoor tijdens de ves
pers de collecte zingen; op de andere dagen van de week moest de kapelaan het 

220 Ibid. Argumentatie van 16 november 1744. 
221 Ibid. Argumentatie van 27 oktober 1744. 
222 Ibid. Nota van 4 december 1744 bij de stukken uit het proces. 
223 Cfr. infra, p. 106-107. 
224 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Taakverdeling tussen de 

pastoor en de kapelaan, 16 februari 1657. ABG. Acta Episcopatus, VI, f. 331 v- 332r ( 16 
februari 1657). 

225 Ibid.: "In primis pastor et capelianus celebrabunt primum sacrum 
matutinum alternis septimanis per vices fixas". 

226 Ibid.: "Soli pastori competet administrare viaticum et extremam 
unctionem infirmis tam beghijnis, quam aliis personis secularibus in dicto beginagio 
habitantibus, sive sint penitentes dicti pastaris sive non; neque capelianus ille sacramenta 
administrare poterit, nisi urgente necessitate in absentia pastoris, aut de eius speciali 
commissione". 
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doen.227 De pastoor droeg de Heilige Mis op zon- en feestdagen op, bijgestaan 
door de onderpastoor, als diaken, op de plechtige feestdagen en op enkele nog 
te bepalen dagen. 228 Het kwam de pastoor toe elke zondag en feestdag het lof te 
zingen. Als op zo een dag de professies van begijnen plaatsvonden, nam de 
onderpastoor die taak over. 229 Als de communie naar zieken gebracht werd op 
zondagmorgen voor de preek, zoals het de gewoonte was, diende dit te gebeu
ren door de onderpastoor, om te voorkomen dat de pastoor er al te zeer zou door 
verstrooid worden.230 Tenslotte zou de onderpastoor zonder tegenstand de ta
ken van de pastoor overnemen telkens die ze om één of andere reden niet zelf 
kon uitvoeren. 231 

Deze gedetailleerde taakverdeling loste de problemen tussen de pastoors op 
het begijnhof op.232 Bij de aanstelling van onderpastoor De Cockop 16 juni 
1749, werden al deze bepalingen herhaald. Grootjuffrouw Dansaert voegde er 
nog twee puntjes aan toe. De kapelaan" ... sal ghehouden wesen om 't assiste
ren inde loven in solemnele processien inde welcke rontorn den voors . 
beghijnhove sal omgedraeghen worden het al der heylighste sacrament. .. ". Ook 
moest hij elke week vijf missen met een bepaalde intentie opdragen; voor de 
andere was hij vrij . 233 

De bepaling dat de onderpastoor de taken van de pastoor zou overnemen als 
dat nodig was, werd duidelijk toegepast in 1763. Op 17 september 1763 over
leed pastoor Van Kemseke. Meteen gaf de bisschop aan Joannes Franciscus De 
Cock, de onderpastoor, de opdracht volledig de functie van Van Kemseke over 
te nemen zonder dat hij als pastoor werd aangesteld. Opdat De Cock zelf niet 
overbelast zou worden, zou de Kapucijn Romanus van Geraardsbergen hem 
bijstaan. 234 Dit was een voorlopige regeling in afwachting van de aanstelling 
van een nieuwe pastoor. 

227 Ibid.: "In solemnitatibus principalioribus, et per earum octavas, singulis 
diebus dominicis et festis, ac deinde ferijs quintis et Sabbatbis pastor cantabit colleeturn 
in laudibus vespertinis; capelianus autum ferijs secundis, tertiis, quartis et sextis" . 

228 Ibid. : "Similiter pastor celebrabit summum sacrum diebus dominicis et 
festis: aut capelianus assistet tamquam diaconus in festivitatibus solemnioribus, aliisque 
non nullis determinatis diebus, prout hactenus observatum fuit''. 

229 Ibid. : "Item pastori competet cantare vesperas singul is diebus dominicis 
et festis; nisi quando fiunt aliquae professicnes beghinarum, et tune vices ipsius supplere 
tenebitur vicepastor." 

230 Ibid.: "Quando S. Eucharista deferenda erit ad infirmos diebus dominicis 
mane immediate ante concionem, prout ibi observatur, fiet id per capellanum, ne pastor 
cui munus conciandi incumbit, nimium per hoc distrahatur." 

23 1 Ibid. :"Si quando contingat pastorurn in presentis muniis suis impediri, 
nee illa per se posse prestare, vicessuas committere capellano, qui absque difficultate 
aut tergiversatione ad id paraturn se exhibebit." 

232 Door de tussenkomst van de grootjuffrouw in 1671 rezen er wel nog con-
flicten, cfr. infra, p. 75-79. 

233 AKB. K2Pl/3. E.H. De Cock wordt als onderpastoor aanvaard, 16juni 1749. 
234 Acta Episcopatus, XXXIII, f. 72r. ( 17 september 1763 ). 
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Ten laatste in 1620 was er een onderpastoor en in 1657 werden zijn taken 
precies bepaald, doch nergens werd met een woord gerept over wie hem mocht 
kiezen en aanstellen. Het kon dan ook niet anders of vroeg aflaat zouden daar
over discussies ontstaan. 

In het najaar van 1666 moest een nieuwe kapelaan aangesteld worden. Blijk
baar was er onenigheid gerezen over wie daarover mocht beslissen want toen 
het begijnhof op 9 oktober aan bisschop d' Allamant vroeg hun kandidaat te 
benoemen, ging de bisschop eerst Sint-Baafs raadplegen of dat zomaar kon. 235 

Kanunnik Buscum van het Sint-Baafskapittel nam de verdediging van de rech
ten van de kathedraal op zich. 236 Op 15 oktober vroeg eerwaarde heer Nayere, 
onderpastoor van Deinze, of hij de functie mocht opnemen tot de twee partijen 
het eens werden. Op wiens voorstel hij dit aanbood, is niet duidelijk maar de 
bisschop stond het toe. 237 Vervolgens vroeg de bisschop aan de tegenstanders 
argumenten en bewijzen ter ondersteuning van hun aanspraken voor te leg
gen. 238 Het begijnhof deed dit bij monde van de advocaat Vande Ameijer op 5 
november. De heer Courteville zou alles onderzoeken.239 

De grootjuffrouw werd ongeduldig wegens het trage verloop van de zaak 
bij de bisschop en richtte zich op 1 0 november tot de Raad van Vlaanderen. 240 

Wat men verder in het bisschoppelijk paleis ondernam en hoe het proces voor 
de Raad van Vlaanderen verliep, werd uit de bewaarde documenten niet duide
lijk. De grootjuffrouw haalde echter haar slag thuis want op 22 april 1667 be
sloot de provinciale rechtbank dat zij het recht had om " ... ter coste van het 
voomomde begijnhof te maghen aannemen ende ontfanghen den priester ofte 
tweeden cappelaen ... ". De bisschop behield " ... d'autorisatie ofte d'admisie vande 
selven capelaen ... " en de pastoor van Sint-Baafs moest de onderpastoor aan de 
bisschop ter benoeming voordragen.241 

De pastoor van Sint-Baafs gehoorzaamde niet aan deze sententie. Op 16 
mei klaagde de grootjuffrouw opnieuw bij de Raad van Vlaanderen. Pas zeven 
maanden later, op 15 december 1667, reageerde de Raad. Deze beval aan de 
parochiepastoor om Hendrik Dielst binnen de acht dagen ter benoeming voor te 
stellen aan de bisschop, of bij zijn afwezigheid, aan het vicariaat. 242 Dielst was 
toen reeds door de grootjuffrouw in het begijnhof aangenomen maar nog niet 
officiëel in zijn functie bekrachtigd. Wanneer dit laatste plaats vond is niet te
rug te vinden. Dielst bleef onderpastoor tot 1675.243 
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Ibid. f. 118r. ( 12 oktober 1666). 
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243 AKB. K2P1 /2. Briefaan de bisschop met de vraag om de nieuwe onder-
pastoor, na het vertrek van Dielst, aan te stellen, 1675. 
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De volgende onderpastoor werd nog niet geheel volgens de regels aange
steld. Na het vertrek van de heer Dielst in 1675 had de grootjuffrouw aan eer
waarde heer Preut, subregent van het seminarie, gevraagd om voorlopig de 
taken op te nemen. Een maand later was er nog steeds geen nieuwe onder
pastoor benoemd, vermoedelijk doordat de pastoor van Sint-Baafs de kandi
daat niet aan de vicarissen-generaal van het vacante bisdom wou voordragen. 
Omdat er" ... groote opspraeck ende mumuratie gheschiet onder de begijntiens, 
dat sij niet voors i en en worden van eenen ordinairen biechtvader, ... "244 richtte 
de grootmeesteres zich zelftot het bisdom. Haar kandidaat was de heer Andreas 
Vander Eist, onderpastoor van Destelbergen. Op 16 augustus 1675 werd de 
man door het bisdom benoemd, waarschijnlijk volledig zonder tussenkomst 
van de Sint-Baafsparochie.245 

Verder lijken er geen conflicten meer gerezen te zijn over de keuze en de 
aanstelling van de kapelaan. De situatie evolueerde vermoedelijk naar een vol
ledig zelfstandige beslissing door de grootbegijn waarbij het bisdom alleen nog 
tussenbeide kwam voor de bekrachtiging. Er zijn geen opeenvolgende gege
vens over de verschillende kapelanen doch in 1749 werd J.F. De Cock onder
pastoor en in deze benoeming lijkt alleen de grootjuffrouw een rol te hebben 
gespeeld. De brief waarin ze de taken van de onderpastoor precies omschreef 
begon als volgt: "Alsoo ick onderschreven grootmeesterigghe vanden begijnhave 
van Onze Lieve Vrouwe ter hoijen binnen Ghent, bij verscheijde sententien 
ghegeven inden raede van Vlaenderen hebbe de macht en authoriteyt om aen te 
nemen alsulcke geapprobeerde priesters als mij sal gelieven, ... ". Zo verklaarde 
grootmeesteres Dansaert " ... mits de sen aanghenomen te hebben den eerw. heer 
Joannes De Cock. .. ". 246 De bisschop noch de pastoor van Sint-Baafs kwam er
bij te pas of protesteerde tegen deze handelswijze. 

Op 18 april 1671 overleed Rochus De Scheemaecker, pastoor van het 
begijnhof. 247 De aanstelling van een nieuwe pastoor ging met veel problemen 
gepaard. Grootjuffrouw Anna Adriaensens Venedael eiste inspraak in de keuze 
en had de Raad van Vlaanderen aan haar zijde. De parochiepastoor en de deken 
van Sint-Baafs hielden voet bij stuk en kregen hun zin. Doorheen het proces 
werd geargumenteerd over de pastoor, de onderpastoor en hun respectievelijke 
taken doch uiteindelijk bleef alles bij het oude. 

244 Ibid. 
245 ABG. Acta Episcopatus, XIV, f. 188r. (16 augustus 1675). 
246 AKB. K2Pl/3 . Aanstelling van E.H. De Cock als onderpastoor door 

grootjuffrouw Dansaert, 16 juni 1749. 
247 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. "Sornrniere aenwysinghe van 

het recht competerende sijne hooghweerdigheyt den bisschop van Ghendt tot het 
committeren ofte stellen vanden eersten capelaen ... ", 1671, p. 6. 
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Na het overlijden van de heer De Scheemaecker ondernamen deken Ignatius 
Gillemans en parochiepastoor Judocus de Croock stappen om een nieuwe pas
toor te kiezen, volgens de bepaling van 1639.248 Om iemand te kiezen die ook 
aan de gemeenschap aangenaam zou zijn, 249 vergaderden ze enkele malen met 
de grootjuffrouw en de gezelneden. Dat initiatief namen ze uit vrije wil en ver
plichtte hen tot niets. De grootjuffrouw wou evenwel inspraak en was niet tevre
den met de persoon die de twee geestelijken wilden voordragen. Ze dreigde zelfs 
een proces in te spannen waar de gezelneden ronduit tegen waren. De parochie
pastoor en de deken droegen met de steun van de gezelneden hun kandidaat, 
Petrus Baltbazar Brugmans, aan de bisschop voor. De bisschop bekrachtigde 
de aanstelling op 12 mei en de volgende dag werd pastoor Brugmans door de 
deken geïntroduceerd. Brugmans werd " .. . aenveert met volle contentement 
van het geheel Begynhof, uytgenomen eenige weynige staende met de Groot
meesterighe". 250 De nieuwe pastoor was benoemd volgens de regels en alles 
leek in orde. De grootmeesteres, Anna Adriaensens Venedael, dacht er anders 
over. 

Op 22 mei 1671 diende de grootjuffrouw een klacht in bij de Raad van 
Vlaanderen, tegen de bisschop, de deken, de parochiepastoor en de heer Brug
mans. In deze eerste fase probeerde ze het recht om de begijnhofpastoor te 
benoemen naar zich toe te trekken. Ze beweerde dat Brugmans buiten haar 
weten om en tegen haar rechten ingaand was aangesteld. De kerk was op kosten 
van de begijnen gebouwd en de pastoor werd door het begijnhof betaald, dus 
moest de grootjuffrouw over de voordracht kunnen beslissen.25 1 Ze wees bo
vendien op haar recht tot keuze van de onderpastoor, bepaald in 1667. 

De verweerders wezen op de vele documenten die hun macht inzake de 
pastoor bepaalden. In verband met de betaling meenden ze dat het logisch was 
dat het begijnhof de diensten vergoedde temeer daar het altijd zo geweest was.252 

Brugmans stelde dat de grootjuffrouw andere priesters missen mocht laten op
dragen zoveel ze wilde maar" ... dat sy niet en vermocht yemandt te stellen tot 
het bedienen vande Pastarele functie ofte het doen van de diensten die sijne 
voorsaeten aldaer gedaen hadden van bet als dry hondert jaeren". 

Op basis van deze verklaringen besloot de Raad van Vlaanderen op 18 juli 
1671 dat het de grootbegijn enkel toegelaten was op haar kosten in de 
begijnhofkerk alle gewenste diensten, behalve deze verbonden met de pasto
rale functie, te laten doen. 253 De moeilijkheden leken opgelost en alle vroegere 
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bepalingen bleven gerespecteerd. Doch, de grootjuffrouw was niet tevreden en 
beproefde nog een andere weg. 

In een tweede poging probeerde de grootbegijn door een eigen invulling 
van de pastorale taken toch haar zin door te drijven. Volgens haar bestond de 
pastorale functie enkel uit biechthoren en begraven,254 dus mochten volgens haar 
andere priesters het lofzingen en de mis opdragen op zon- en feestdagen. Dit ging 
in tegen de taakverdeling tussen de pastoor en de onderpastoor, opgemaakt in 
165 7. 255 Na een nieuwe klacht van de grootjuffrouw op 18 juli, verkondigde de 
Raad van Vlaanderen meteen op diezelfde dag, dat Anna Adriaensens Venedael 
mocht " ... Missen, Lof ende andere Goddelijcke diensten abstractelyk vande 
functie Pastorale ... " laten opdragen door priesters naar haar keuze. Indien deze 
bepaling overtreden werd, zou een boete van "dry hondert Carolus guldens ten 
profyte van syne Majesteyt" geëist worden. Het besluit sprak de taakverdeling 
van 1657 volledig tegen. Deze uitholling van de pastorale taken werd door de 
tegenpartij niet aanvaard. 

De dag na de uitvaardiging van de sententie was een zondag. In het begijnhof 
vond toen tijdens de hoogmis een plechtig steedse} plaats. De grootjuffrouw 
speelde meteen grof spel en stuurde priester Jacobus Plevier met een deurwaar
der en twee assistenten naar de sacristie om de mis op te dragen in plaats van 
pastoor Brugmans. De begijnhofpastoor liet zich niet uit zijn lood slaan. Hij zei 
dat hij volgens het reglement van bisschop Triest in zijn recht was en celebreerde 
de voorgeschreven hoogmis. Meteen stapte Anna Adriaensens Venedael weer 
naar de Raad van Vlaanderen. Vervolgens moesten de twee partijen op 21 juli 
voor de Raad verschijnen.256 Er werd verder onderzoek ingesteld naar de rech
ten van beiden en op 15 oktober 1671 volgde een nieuwe sententie waarin de 
noodzaak werd uitgesproken om samen tot een akkoord te komen. De groot
juffrouw was tot geen enkel compromis bereid. Daarop besloot de Raad op 26 
oktober dat de bruidsmissen, waarin een plechtig steedse} plaatsvond, zowel 
door de begijnhofpastoor als door andere priesters mochten opgedragen wor
den maar door dezen niet op het uur van de hoogmis.257 Dit leek een billijke 
regeling. De voorschriften van de bisschop uit 1657 bleven gerespecteerd en de 
grootjuffrouw kreeg meer vrijheid. Deze laatste was echter geenszins tevreden. 
De tegen haar zin benoemde pastoor Brugmans zou de meeste diensten blijven 
opdragen en haar kandidaat, priester Plevier, zou weinig aan bod komen. Ze 
staakte haar actie niet. 

Na deze partiële mislukking om via de mis haar wil door te drukken, richtte 
de grootbegijn haar pijlen op het lof, waarover de taakverdeling van 165 7 even-
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eens handelde. In de regel moest de begijnhofpastoor voorgaan in het plechtig 
lof op zon- en feestdagen en de donderdag en de zaterdag in de octaven bij feest
dagen. 258 Op 18 juli 1671 had de Raad van Vlaanderen bepaald dat de groot
meesteres het lof dat buiten de pastorale functie viel door andere priesters mocht 
laten doen.259 Opnieuw zou de pastorale functie een aanval moeten doorstaan. 

Op donderdag 5 november wou Anna Adriaensens Venedael het plechtige 
lof door priester Plevier laten zingen. 's Morgens merkte men in het begijnhof 
wat de grootjuffrouw van plan was en " .. . om alle troublen ende schandaelen te 
beletten, die daer uyt ontwijffelijk stonden te rysen ... " vroeg men de deken van 
Sint-Baafs de grootbegijn van haar provocatie afte brengen en haar te vragen 
de zaak uit te praten. De grootjuffrouw gaf toe, ze zou Plevier en de deurwaar
der laten weten dat ze niet moesten komen. 260 Deze waren die morgen reeds in 
Ter Hooie geweest. Plevier was door de grootmeesteres aangezocht om de plech
tige mis op te dragen om negen uur. Pastoor Brugmans zegde aan priester Plevier 
dat dit zijn taak was, waarop hij de kerk inging en de mis opdroeg. Plevier 
vroeg dan de kosteres een albe om aan een ander altaar de mis op te dragen.261 

De kosteres weigerde eerst doch Plevier dwong haar en celebreerde aan het 
Onze-Lieve-Vrouw-altaar. Vermoedelijk was het door dit incident dat men op 
het begijnhof merkte dat er iets niet pluis was. De grootjuffrouw had echter 
voorlopig gecapituleerd en men was gerust. 

Maar de dag was nog niet ten einde ... Toen Venedael terug kwam van de 
bespreking met de deken, was deurwaarder Temmerman reeds in het begijnhof 
aangekomen met een aantal assistenten. De grootmeesteres veranderde meteen 
weer van mening en wou Plevier toch het loflaten doen.262 Voor het lofbleefzij 
met de priester, de deurwaarder en zijn assistenten in het groothuis waar zij " ... 
ghedroncken hebben ettelycke kannen wijn ... " en zegden" ... dat sij dien pas
toor wel sauden beletten het lof te doen".263 Toen het daarvoor tijd was, gingen 
de mannen met de sleutels van de grootjuffrouw naar de sacristie, de deurwaar
der had zijn wapenstok op een bezemsteel gestoken en er een zwart doek over
gehangen zodat men deze niet kon zien.264 

p. 15. 

25H 

259 

260 

Cfr. supra, p. 72-73. 
Cfr. supra, p. 77. 
RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. "Somrniere aenwyzinghe", 
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In de sacristie stond pastoor Brugmans klaar om het lof aan te vangen. De 
deurwaarder beval Brugmans dit aan Plevier over te laten, op basis van de 
sententie van 18 juli. De pastoor weigerde. Om meer problemen te vermijden 
verklaarde hij zich bereid de boete te betalen, mocht achteraf blijken dat hij 
tegen de sententie in had gehandeld.265 De deurwaarder bleefbij de eis dat Plevier 
het lof zou zingen. Brugmans zou zich dan kwaad gemaakt hebben waarna een 
aantal begijnen op het geroep van de pastoor zouden afgekomen zijn en de 
sacristie instormden.266 Een ander relaas stelt dat de assistenten van de deur
waarder door de kerk naar de sacristie liepen, roepend "Sa, sa, hy isser, hy isser", 
en gevolgd door begijnen de sacristie binnendrongen.267 In ieder geval kwam 
het er tot een gevecht tussen de deurwaarder, zijn assistenten en Plevier, en de 
begijnen. Door al dat geweld verliet Brugmans de sacristie. Priester Plevier werd 
door de deurwaarder de kerk binnengeleid en zong het lofwaarna hij, vooraf
gegaan door de deurwaarder als door een baljuw, in de kerk ging om het wijwa
ter te geven. Terug in de sacristie overhandigde de deurwaarder de sleutels van 
de kerk, die hij van de grootjuffrouw had gekregen, aan priester Plevier en hij 
heeft hem "alsnu Pastor wesende" geluk gewenst.268 

5 november 1671 bracht zo het hele begijnhof in opspraak. Bisschop 
d' Allamont was geschokt en beval op 7 november aan de begijnhofpastoor en 
de kapelaan in plaats van het lof zeven boetepsalmen te lezen en geen kaarsen 
te onsteken. Een week lang mochten er enkel gelezen missen worden opgedra
gen, zonder uitdeling van de H. Communie. 269 

De Raad van Vlaanderen lijkt verder niet meer te zijn opgetreden. Zijn on
derzoek richtte zich uitsluitend op de begijnen die in de sacristie aan het ge
vecht deelnamen. Brugmans bleef pastoor in het begijnhof en Plevier vertrok 
met stille trom. Anna Adriaensens Venedael was wellicht hevig geschrokken 
van de resultaten van haar eigenzinnigheid en ondernam niets meer tegen de 
pastoor. De rust keerde terug en de goddelijke diensten verliepen verder vol
gens de bepalingen van 1639 en 1657. 

265 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. "Sommiere aenwyzinghe", 
p. 17. 

266 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Verklaring van deurwaarder 
Temmerman, 23 april 1672, en van priester Plevier, 3 mei 1672. 

267 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. "Sommiere aenwyzinghe", 
p. 17. 

268 Ibid., p. 18. 
269 ABG. Acta Episcopatus, XII, f. 217v-218r. (7 november 1671). 
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11. SPECIFIEKE INSTELLINGEN IN HET BEGIJNHOF 

Een eerste blik op een begijnhof geeft de indruk van een individualistisch 
leven waar elke begijn op haar eentje in een pittoresk huisje woonde. Een nauw
keuriger waarneming leert echter heel wat anders. Talrijke grotere gebouwen, 
de conventen en de infirmerie, wijzen op een gemeenschapsleven. Ze delen de 
grote begijnengemeenschap op in kleinere communauteiten die volgens een 
eigen Regel, aansluitend bij de algemene Regel, en onder een eigen gezag le
ven. 

Naast deze instellingen bestaan de Tafel van de Heilige Geest en het koor. 
Deze vormen allebei een sub-groep binnen het begijnhof, met een functie in 
dienst van het hele hof en met eigen leidinggevende personen. 

Tenslotte zijn er het pesthuis, het brouwhuis en de boerderijY0 Ze staan 
volledig in dienst van het materiële bestaan en zijn niet echt typisch voor een 
begijnhof. Er is weinig bekend over hun werking doch ze kunnen hier niet 
onvermeld blijven. Deze instellingen bepalen mede het leven van vele begij
nenY' 

1. De conventen 

Een convent is een grotere woning waarin tot dertig begijnen samenleven 
onder leiding van de conventmeesteres of conventjuffrouw. De bewoonsters 
zijn minder gegoede begijnen, die onvoldoende kapitaalkrachtig zijn om een 
eigen huisje te kunnen kopen, en novicen of pas gesteede begijnen. Naast de 
gemeenschappelijke ruimten als de keuken, werkkamer, refter en spreekkamer 
beschikte elke begijn over een eigen slaapkamer, haar cel. Op het begijnhof 
Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie stonden en staan zeven conventen. Vijf ervan 
werden opgericht door rijke Gentse families en droegen daar de sporen van in 
hun naam. In de loop van de 18de en de 19de eeuw werd die benaming omge
vormd tot of aangevuld met een heiligennaam.272 De conventen zijn gebouwd 
rond het middenplein, niet in de achterstraat.273 

270 Op vele begijnhoven gaf men ook onderwijs aan arme meisjes. Een l9de-
eeuws document (AKB K2P1 /3) spreekt daarwel over doch vóór 1800 is er geen enkele 
zekerheid. 

271 Een aantal andere functies in het begijnhof doen dit ook, doch bestaan 
slechts uit een persoon. We bedoelen functies als portierster, koster, organiste, e.a. 
( cfr.infra, p. 163-164 ). Deze worden niet in deze paragraafbehandeld gezien ze moeilijk 
een organisatie of instelling kunnen genoemd worden. 

:n2 Werken en Kerken, p. 60. 
173 Bijlage 5: Plan van het begijnhof. 
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l.I. Zeven gemeenschapshuizen 
Het Convent Huyshove is vermoedelijk het oudste convent. 274 De naam is 

waarschijnlijk afgeleid van de familie d' Ayshove, de stichters van het convent. 
Een aanwijzing daarvoor is dat één van de eerste grootjuffrouwen, Aelidis 
d' Ayshoven ca. 1270, tot die familie behoordeY5 Het gebouw werd vernieuwd 
omstreeks 1650-1652, onder de meesteres Margriete Mast.276 Huyshove wordt 
nu ook het convent der Heilige Familie genoemd. 

De oude naam van het Convent Onze Lieve Vrouw ter Bloemen is Sblonden, 
eveneens verwijzend naar de familie die het convent begunstigde. De afkortin
gen 'Bloemenconvent' en 'convent ter Bloemen' waren ook gebruikelijk. Het 
werd herbouwd in 1638 toen Anna van der Maren er meesteres was.277 

Het Convent H. Begga, waarvan de oorspronkelijke naam Sbertelen is, gaat 
terug op de stichters. Het convent zou opgericht zijn in 1620. Uit dank en erken
telijkheid ten opzichte van de weldoeners moest er eenjaargetijde onderhouden 
worden, tweejaarlijks een uitdeling van brood voor het hele begijnhof plaats
vinden en tijdens het werk en 's avonds moesten de begijnen van het convent 
gebeden opzeggen voor het zieleheil van de stichters.278 In 1663 werden een 
eerste maal verbouwingen uitgevoerd. 279 Maria Anna Van Haute, convent
meesteres in 1738, ging in datjaar verschillende leningen aan bij begijnen voor 
de aan de gang zijnde nieuwbouw. 280 Een kleine vijftigjaar later, in 1785, is het 
gebouw opnieuw aan herstelling toe in die mate dat de begijnen de grootjuffrouw 
om een ander onderkomen verzochten omdat het volgens hen op instorten stond. 
De begijnen verspreidden zich toen over verschillende plaatsen in het begijn
hof.281 Vier jaar daarna, eind 1789, was deze vernieuwing voltooid. Het convent 
was van de fundamenten af herbouwd. Daarom vroegen de begijnen aan de bis
schop ontlast te worden van de plichten ten opzichte van de eerste stichters, wat 
werd toegestaan.282 

274 Van Den Heule, De bouwgeschiedenis van het begijnhof Onze-Lieve-
Vrouw-Ter-Hooie, p. 112. De heer Joos beweert dat dit convent het tweede oudste is: 
BegijnhofO.-L.-Vrouw-Ter-Hoye. Geschiedenis en Gids, p. 11. 

275 Werken en Kerken, p. 20. 
276 Van Den Heule, o.c., p. 116. 
277 Id., o.c., p. 113. 
278 AKB. Kistje "Niet geclasseerde documenten". Briefvan 4 oktober 1789 

van het begijnhof aan de bisschop. 
279 Van Den Heu1e, o.c., p. 118. 
280 AKB. K2Plll. Document waarin Maria Anna Van Haute van begijn 

Maria Anna vanden Bossche 5 pond groten ontving. 
281 AKB. K2Pl/3. Documenten van 8 oktober en 8 november 1785. 
282 AKB. Kistje "Niet geclasseerde documenten". Gevraagd op 4 oktober 

en verkregen op 3 maart 1790. 
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De datum van ontstaan van het Convent ter Liefde van Onze-Lieve- Vrouw is 
onbekend. Kortere namen voor dit convent zijn het Liefdecon vent, het convent 
Ter Liefde of ter Liefde. In 163 7 vond een eerste verbouwing plaats, meesteres 
Margriete Mast zou in 1643 opnieuw werken hebben laten uitvoeren en in 1685-
1686 plaatste men een volledig nieuw gebouw.283 

Ook de naam van het Convent ten Langenakker zou naar een stichtende 
familie verwijzen. Wanneer het opgericht werd, is niet duidelijk doch in 1650 
waren herstellingen nodig omdat het huis begon in te vallen.284 Later werd het 
gemeenschapshuis het convent Sint-Jozef ten Langenakker genoemd. 

Het Convent H. Bruno. Sbruyninghen, of Ter Bruineghem, waar de Heilige 
Bruno een vervorming van is, draagt de sporen van de naam van de vrijgevige 
familie die het optrekken van het convent mogelijk maakte. Het lijkt een oud 
convent te zijn gezien het in 1662-1663 heropgebouwd werd. 285 

Het Nieuw Convent is het recentst gebouwde convent in het begijnhof. Er 
zijn geen gegevens over vóór de tweede helft van de 17de eeuw. 286 Het kreeg de 
beschermheilige Antonius in de latere benaming. Van dit convent is een kopie 
van een gewoontenboek uit de 17de eeuw bewaard gebleven. 287 

1.2. Het leven in een convent 
Zo goed als alle begijnen begonnen hun leven in het begijnhof in een con

vent. Enkel zij " ... die niet ghewoon en sijn te dienen, rnaere ghedient te wor
den, ... "288 mochten als novice bij een van de Juffrouwen van Staat intrekken maar 
ook dan stonden ze onder het gezag van een conventmeesteres. Na het kleedsel 
en het steedse!, waarover in het convent beslist werd, bleef de begijn nog en
kele jaren in het convent wonen. Als ze voldoende kapitaalkrachtig was kon de 
begijn zich na enige tijd aandienen als kandidaat-koopster van een huisje waar
voor ze op een soort van wachtlijst werd geplaatst.289 Ook als ze het convent 
verliet voor een huisje bleef de band bestaan zodat " ... sij altijt ende tot hunner 
sterfdach worden ghehouden als ghestede beghijoen van dit convent, ... ". 290 In 
hoever zij nog deelnamen aan het gemeenschapsleven in het convent en onder
worpen waren aan het gezag van de meesteres is niet duidelijk. De rol die de 
Regel toebedeelde aan de conventmeesteres inzake het bestraffen van de begij
nen en de controle op het verlaten van het begijnhof291 laat vermoeden dat de 

2R3 Van Den Heule, o.c., p. 120. 
~ 84 Id., o.c. , p. 115 . 
~RS Id., o.c., p. 117. 
286 AKB. K2Pl/3 . Afschrift van het verloop van de verkiezing van de grootjuf-

frouw, 18 september 1673. Anna Soetaert was toen conventmeesteres in het Nieuw Convent. 
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AKB. K2P1 /3. 
Cfr. infra, p. 182-185. 



huisbegijnen effectief bleven deel uitmaken van een convent. In 1725 werd 
beweerd dat de begijnen die in de huizen woonden niet meer onder het gezag 
stonden van de conventmeesteres. 292 Armere begijnen bleven hun hele leven in 
het convent. Wel konden ze naar een ander convent overgeplaatst worden waar
tegen ze niet mochten protesteren.293 

Het convent werd geleid door de conventjuffrouw of -meesteres, gekozen 
door het convent. Van een 'tweede meesteres' of'hulpmeesteres' is nergens spra
ke. Bij de verkiezing van een nieuwe conventjuffrouw kregen de twee oudste 
begijnen de taak om de afgetreden meesteres weg te leiden en de nieuwe bin
nen te brengen.294 Mogelijk stonden zij de meesteres ook bij in het bestuur. 
Over het bestaan van een novicenmeesteres vonden we evenmin informatie. 
Toch moet deze functie in elk convent bestaan hebben gezien het belang van 
het convent in de novicenopleiding. 

In elk convent moest men tweemaal per jaar, omstreeks Kerstdag en rond 
Pasen de Regel" ... overluyd lezen( ... ) voor alle de beggijntjens die daer woon
achtig zijn voor zij gesteed zijn ofte niet...". 295 Dat dit effectief gebeurde blijkt 
uit een verklaring van gewezen conventmeesteressen in 1709.296 Naast deze 
twee keer werd de Regel ook kort voor of na de algemene rekeningvergadering 
voorgelezen voor alle begijnen samen.297 

Het aantal begijnen en novicen kon sterk verschillen naargelang de grootte 
van het convent en het totaal van de inwoonsters van het begijnhof. In 1709 
werd beweerd dat ze soms met twintig, dertig of meer waren298 terwijl er in 
1785 in het convent H. Begga slechts zes begijnen en drie novicen woonden.299 

Elk convent regelde zijn eigen financiën.300 Zowel inzake inkomsten als 
uitgaven waren een aantal zaken gemeenschappelijk en andere voor elke begijn 
individueel. Bij de stichting van het convent werd voorzien in bepaalde eigen
dommen en renten die geschonken werden door een weldoener, zoals voor het 
convent Huyshove, of die uit de bezittingen van het begijnhof geput werden. 
Latere stichtingen van jaargetijden en fundaties door buitenstaanders of overle
den begijnen specifiek voor een convent, verhoogden het inkomen. Voor som-

292 AKB. K2Pl/3 . Reactie op het vonnis van de Raad van Vlaanderen in-
zake het proces i.v.m. A. Reyntiens van 16 januari 1725. 

1709. 

293 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst; 7. 
2
94 AKB. K2P3/2. Ongedateerd document. 

295 AKB. K2P3/2. Afschrift van de verklaring bij de Regel van 1586. 
296 AKB. K2Pl/3 . Verklaring van gewezen conventmeesteressen, 11 juli 

297 

298 

299 

300 

AKB. K2P3/2. 
AKB. K2Pl/3. 
AKB. K2P1/3 . Documenten van 8 oktober en 8 november 1785. 
AKB. VDH 56 tot en met VDH 61. Bundels Rekeningen per convent. 
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mige fundaties in de begijnhofkerk, waarbij door alle begijnen moest gebeden 
worden, kregen de conventmeesteressen een vergoeding van de grootjuffrouw. 
Deze som werd wel door de meesteres onder de begijnen verdeeld.301 De persoon
lijke bijdrage van de begijnen voor de gemeenschappelijke kosten bleef, gezien 
de gerichtheid van het convent dat voor armere begijnen bedoeld was, zeer be
perkt. De precieze omvang is mogelijk te vinden in de rekeningen van de con
venten. Bij grote uitgaven, zoals bij werken aan het convent, kreeg de meesteres 
soms extra geld ter beschikking van de grootjuffrouw en ook de stad droeg er 
soms toe bij.302 Leningen bij de rijkere begijnen kwamen eveneens voor.303 

De omvangrijkste kosten hielden verband met het onderhoud en het herstel 
van het gebouw. Voor het levensonderhoud van de begijnen, hun voeding en 
kledij, stond elk begijntje zelf in. Of de gezamenlijke maaltijden uit de convents
kas betaald werden, is niet duidelijk. 

De begijnen hadden naast de voorzieningen die ze van het convent kregen 
ook een eigen inkomen uit hun dagelijkse arbeid. 304 Dit geld konden ze niet vol
ledig vrij besteden. De meesteres hield toezicht op de soberheid van haar begij
nen.3os 

Het leven in het convent was van 's morgens tot 's avonds geregeld, net 
zoals in een klooster. De ogenblikken van werken, gebed, eten, recreatie, rusten 
en slapen waren vastgelegd. Elk van deze zaken wordt besproken in ons ver
haal over het leven in het begijnhof als geheeJ.3°6 

2. De infirmerie 

2.1. Infirmerie en kapel 
De grootjuffrouw diende te zorgen voor de zieke begijntjes en bijzonderlijk 

voor de armen onder hen307 aldus de Regel. De grootbegijn stond daar uiteraard 
niet persoonlijk voor in, er was een specifiek gebouw voor de zieke begijnen. 
Ten laatste in 1266 werd de infirmerie opgericht.308 In snel tempo volgden meer
dere giften of aankopen van gronden. Het is mogelijk dat de infirmerie er reeds 
was van bij de oprichting van het begijnhof. Het gebouw bevindt zich naast het 

30 1 AKB. K2Pl/3. De som die voor een zekere aanbidding bij een fundatie 
werd uitgekeerd voldeed niet meer en werd opgetrokken, 8 juli 1776. 

302 Van Den Heule, o. c., p. 115. De tijd ontbrak om de rekeningen van de 
conventen na te pluizen. 

303 AKB. K2Plll. Leningen aangegaan door het convent H. Begga in 1738. 
Cfr. supra, p. 81 . 
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Cfr. infra , hfdst. 4. 
AKB. Kl S8/5. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 1. 
AKB. VDH 1. 19 juni 1266. 



groothuis. Grootjuffrouw Dysenbaert liet in 1635 verbouwingen uitvoeren. 309 

In 1655, nog onder dezelfde grootbegijn, ging men opnieuw aan het werk. 310 

Een deel van de infirmerie werd geheel vernieuwd. Dit nieuwe deel werd in de 
tweede helft van de 18de eeuw volledig afgebroken, nadat voorheen nog het 
ander gedeelte van de oude infirmerie was vernieuwd. In december 1738 ging 
grootjuffrouw Dansaert een lening aan bij Maria Van Zele, een begijn, voor de 
werken aan de infirmerie die toen in uitvoering waren. 311 Tenslotte kreeg het 
ziekenhuis zijn definitief uitzicht in 1781-1782. Grootjuffrouw De Seille liet 
het huidige hoofdgebouw optrekken, in Lodewijk XVI-stij1.' 1 ~ Oorspronkelijk 
beschikte de infirmerie niet over een eigen kapel. Hoewel de infirmerie niet ver 
van de begijnhofkerk gelegen was, werd een echte kapel tegen het ziekenhuis 
aangebouwd. Ten laatste in 1617 was er een kapel, de eerste of toen mogelijk 
reeds een vernieuwing, gezien bisschop Boon en er op 10 december het altaar 
kwam wijden, ter ere van de Maagd Maria.313 De oudste sporen in verband met 
het gebouw gaan terug tot in 1638, toen er aan de kapel werd gewerkt.314 Men 
sprak er niet van een oude of nieuwe kapel doch de wijding in 1617 bewijst dat 
er al een gebedshuis was. Het ging in 1638 wel om vrij uitgebreide verbouwin
gen gezien bisschop Triest op 5 juli 1639 het altaar in de kapel opnieuw kwam 
wijden.315 De kapel werd toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid, Maria, de 
Heilige Ursula en haar gezellinnen en martelaressen en de bisschop heeft er reli
kwieën van de Elfduizend Maagden ingesloten. Het wijdingsfeest moest jaar
lijks op Heilig Drievuldigheidszondag plaatsvinden en allen die nederig en om
wille van hun zonden het altaar bezochten, verkregen een aflaat van veertig 
dagen. Tijdens de jaren 1722-1725 trok men een nieuwe kapel op tegen de oude 
apsis . 316 Men sprak toen van de Heilige Godelievekapel. Sedert de tweede helft 

309 Van Den Heule, o.c., p. 94. 
310 Id., o.c. , p. 95-96. 
311 Id. , o.c., p. 98. 
31 2 Id., o.c., p. 99-100. 
313 ABG. Acta Episcopatus, I, f. 1 03r: "Consecratum altare in parvo 

beguinagio civitatis Gandavensis sacello infirmariae ad honorem Beatae Virg. Mariae 
etc." 

3 14 Van Den Heule, o.c., p. 94. 
31 5 AKB. VDH 10. "Brieven vande wydinghe vande Capelle vande siecke 

fermerije": " ... ad honorem Sanctissimae Trinitatis,Beatae Virginis Mariae ac Sanctae 
Ursulae ac Sociarum Virginum et martyrum, consecravimus, .. . , et in eo reliquias S.S. 
undecim mi Ilium virginum reclusimus. In cuius quidem consecrationis die, unum annum, 
die vero anniversaria eiusdem, quam in festurn Sanctissimae Trinitatis quotannis 
celebrandam transtulimus, omnibus qui dictum altare in humilitatis spiritu et peccatorum 
suorum contritione visataverint, ... , quadraginta dies indulgentiarum misericorditer in 
domino concessimus, ac concedimus per litteras presentes." 

316 Van Den Heule, o.c., p. 95-96. 
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van de 16de eeuw bezat het begijnhof een bloedrelikwie van deze Heilige, in 
1659 aangevuld met een deel van de schedel. 317 Geleidelijk is dan in het begijn
hof, blijkbaar in de infirmeriekapel, de verering van de Heilige Godelieve ge
groeid en kreeg de kapel haar naam. De werken in 1723 hielden een uitbreiding 
van het gebedshuis in, mogelijk omwille van deze groeiende verering. Merk
waardig is wel dat de begijnen niet expliciet om toelating vroegen voor de uit
stalling en verering van deze relikwieën wat wel geschiedde voor andere reli
kwieën in 1743 en 1787.318 Het geheel dat omstreeks 1725 voltooid werd is 
thans nog op het begijnhof te bezichtigen. 

2.2. Leven in de infirmerie 
De infirmerie was bedoeld voor zieke en behoeftige begijnen die zich niet 

door een privépersoon konden laten verzorgen. Ze werden kinderen van de 
infirmerie of'fermerijekint' genoemd.319 Ze 'kochten hun tafel' in de infirmerie 
waar ze dan op kosten van de instelling leefden en woonden.320 In dit contract 
werd precies vastgelegd voor welke algemene kosten betaald werd en voor 
welke andere de begijn zelf nog zou moeten instaan. Voor Maria Mahieu, die 
krankzinnig werd op dertig jaar, bepaalde het begijnhof in overeenstemming 
met haar vader Francois Mahieu dat indien het begijntje privé-hulp nodig had, 
naast de gewone verzorging, deze zal moeten gebeuren op kosten van haar zelf 
of van haar vrienden, zoals ook het gebruik van alle medicamenten.321 Bij grote 
noden in de stad kon het ziekenhuis in het begijnhof in principe ook voor ande
ren opengesteld worden. Tussen 1584 en 1792 is daarvan evenwel geen spoor. 
Het is betwijfelbaar of dit gebeurde want de infirmerie leek niet zo uitgebreid. 
Op 9 aprill749 werd begijn Vande Woestijnen aangenomen om te komen hel
pen in de infirmerie die zwaar belast was met twaalf à dertien mensen.322 Veel 
ruimte voor mensen van buiten het begijnhof was er dus niet tenzij misschien 
na de uitbreidingen in 1781. 

Naast de zieken waren er uiteraard ook verzorgsters. Deze begijnen kregen 
de naam ' fermerij esuster'. 323 Zij werden betaald voor hun diensten en konden 
hun 'lijnwaet' samen met de was van de infirmerie wassen.324 Over het aantal 
ziekenzusters is geen informatie. 
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Voor verschillende begijnhoven is ook sprake van een meesteres van de 
infirmerie. Haar taak zou tweeledig zijn: het regelen van de organisatie in het 
gebouw en het beheer van de goederen van de infirmerie. Onze archieven zeg
gen daar niets over. Gezien de grootjuffrouw in tal van akten en overeenkom
sten werd aangesproken als ' grootmeesteres van het begijnhof en de infirmerie 
van 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie' is het waarschijnlijk dat zij deze taken groten
deels op zich nam, met haar Juffrouwen van Staat. De infirmerie is immers ook 
naast het groothuis gelegen. 

Het ziekenhuis was als het ware de schatkist en het steunfonds van het 
begijnhof. Vele schenkingen van grond of pachten en opbrengsten uit fundaties 
waren niet ten voordele van 'het begijnhof' , doch wel van de infirmerie. Het 
verhuren en verkopen van de huisjes op het begijnhof stond op haar rekening. 
Een deel van de uitgaven waren voor het ziekenhuis,325 maar ook voor alge
mene zaken van het begijnhofwerd uit deze inkomsten geput. Dit is eveneens 
een aanwijzing dat het centrale bestuur, en dan vooral de rekeningjuffrouwen, 
de financiële zaken van de infirmerie behartigden. 

De infirmerie was niet uit het begijnhof weg te denken en zou haar belang 
nog meer bewijzen in de Franse tijd, toen ze de gemeenschap aan de opheffing 
kon laten ontsnappen.326 

3. De Heilige Geesttafel 

Veel meer nog dan de infirmerie was dit in hoofdzaak een financiëel ge
richte instelling.327 Net zoals de Heilige Geesttafels op de parochies had ze tot 
doel de armen te ondersteunen, hier specifiek de begijnen die over onvoldoende 
eigen inkomsten beschikten. Deze begijnen werden Heilige Geestkinderen ge
noemd. Volgens het inkomen dat ze hadden uit bezittingen of eigen handwerk 
kregen ze een aanvullend bedrag of leefden volledig op kosten van de instel
ling. Een aantal begijnen bezaten niets bij hun intrede in het begijnhof. Volgens 
de Regel kon dat moeilijk, men moest immers zelfstandig in zijn onderhoud 
kunnen voorzien,328 doch het begijnhofbezat renten geschonken door rijke be-

325 AKB. VDH 2. Beschrijving van het begijnhof ter verdediging tegen beschul-
diging van ketterij, 1328: " .. . eneene ferrnerie ten crancken en ten zieken beghinen van den 
hove de welke haere leeftocht hebben up de rente van den hove ... ". 

326 Het bezit van de infirmerie en de verschillen inzake geloftes en het voorzien in 
het levensonderhoud, redden Ter Hooie van de opheffing. 

327 Gezien we het financieel archief niet konden doornemen bleef nog veel ondui-
del ijk. 

32R Volgens de Regel moesten alle begijnen van de diensten in het hof kunnen 
genieten indien ze behoeftig werden. De grootjuffrouw besliste over de aanvaarding van een 
begijntje en bij een proces in 1724 beweerde de grootjuffrouw dan ook dat dat punt uit de Regel 
" .. . is dienende voor eene verrnaeninghe van wel toe te letten om gheene dochters te aenveerden 
tot den staet die van hunselven van den beginne niet voorsien en sijn van eenich goet." zie: AKB 
K2Pl/3. Argumentatie van de grootjuffrouw in het proces tegen begijn A. Reyntiens, 1724. 
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gijnen, leken of geestelijken, om arme begijntjes toegang te verlenen tot het 
begijnhof.329 Deze renten werden beheerd door de Tafel van de Heilige Geest 
die de begijnen, die zo in het begijnhof opgenomen waren, regelmatig van het 
nodige voorzag. De financieel-caritatieve instelling bestond reeds vanafhet begin 
van de 15de eeuw. Ze werd geleid door een of meestal zelfs twee H. Geest
juffrouwen, samen met de grootjuffrouw. In hoever het een afzonderlijke in
stelling binnen het begijnhof was, blijft een open vraag. Mogelijk werden de 
goederen van de Heilige Geesttafel samen met die van de infirmerie beheerd. 

In het Gentse stadsarchief wordt een bundel kwijtschriften van de Tafel van 
de Heilige Geest van het begijnhofbetreffende de periode 1644-1794 bewaard. 330 

Bijna elkjaar, en soms meerdere keren in een jaar, betaalde de 'tresorier' van 
de stad of de 'comis van het huysgelt' een bedrag aan het begijnhof. De reden 
van deze betaling is onbekend. De rekeningen van het begijnhofbevatten daar
over misschien meer informatie. 

4. Het koor 

Sedert 1262 beschikte het begijnhof over een eigen bidplaats en kapelaan of 
pastoo~3 1 doch voor het opluisteren van de diensten was niets geregeld. Bij 
begrafenissen kwamen de zangers van de parochiekerk332 en in sommige geval
len mogelijk ook nog andere geestelijken of leken maar dat verliep niet steeds 
even stijlvol. In 1647 besloot grootjuffrouw Dysenbaert immers een koor van 
begijnen op te richten "Bemerckt hebbende dat den goddelijcken dienst seer 
clickwils door oorsaecken vande weerelijcke sanghers metseer cleene respeckt 
ende devotie was gheschiedende". 333 In een later afschrift van de Koorregel 
werd nog een sterkere reden naar voor gebracht: "Aengesien den kerkelijken 
dienst niet en mag geschieden door wereldlijke zangers, ... ".334 

Het koor vormde een afzonderlijke groep binnen het begijnhof, niet omdat 
de zangeressen samen woonden doch omdat een speciale "Regel van de 
sangherigghen"335 werd opgesteld waardoor de koorbegijnen een speciaal sta
tuut hadden. Deze Regel kreeg vorm op 31 maart 1647, op initiatiefvan groot
juffrouw Dysenbaert en haar gezelneden, Catharina Vanden Woestijne en J. 
Vanden Vijver. 

329 Cfr. bvb. RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Rente van bis-
schop van den Bosch uit de goederen van St.-Baafs, 16 april 1662. 

330 SAG. Reeks LXXIX. Inv.nr.86/l(B). Kwijtschriften 1644-1816. 
33 1 Cfr. supra, p. 43. 
m Cfr. supra, p. 69. 
333 AKB. K2P1 /2. Afschrift van de Regel van het koor, 1647. 
334 AKB. K2Pl/2 . Afschrift van elementen uit de Regel van het koor, ver-

moedelijk uit de 19de eeuw. 
335 AKB. K2P1 /2. 
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Twaalfbegijnen werden aangeduid om voor de zang in te staan. Twee van 
die twaalf, de 'cantessen' , kregen de leiding om alles te regelen wat de koor
zang betrof. Zij gaven de toon aan voor de liederen, behalve voor de psalmen, 
de antifonen, de collecten, enz. die door alle koorleden om beurt, volgens de 
beslissing van de 'cantessen' , moesten ingezet worden. Op de hoogdagen namen 
de 'cantessen' zelf die taak op. Binnen de tien gewone koorbegijnen onderscheid
de men nog twee 'vice-cantessen' die bij afwezigheid van de eigenlijke 'can
tessen' hun functie overnamen. Het was mogelijk dat het aantal koorleden de 
twaalf overschreed doch die extra zangeressen werden dan slechts bij speciale 
gelegenheden betaald. Zij waren wel de eerste kandidaten om volwaardig koor
lid te worden als één van de twaalfwegvieL 

De grootjuffrouw hield voor zich alle rechten van de samenstelling van het 
koor en de 'cantessen' ervan. Want "Soo wanneer eenighe dochters haer presente
ren sullen om den sanck te leeren en sullen der niet toe gheatmitteert woorden 
dan met goet duneken van de grootjoffr.". De uitsluiting uit het koor lag even
eens in handen van de grootjuffrouw die een begijn uit het koor kon verwijde
ren als die zich niet gedroeg zoals het hoorde en niet in goede verstandhouding 
leefde met haar medezusters. 336 Dit gebeurde ook effectief. 337 

De taak van het koor werd algemeen omschreven als het eerbiedig en vroom 
zingen in de diensten die in de kerk van het begijnhof werden opgedragen. Het 
zingen moest ordelijk verlopen en volgens de maat die de 'cantessen' aangaven. 
Binnen het koor was er een zekere taakverdeling: op de hoogdagen waarop de 
metten voorzien waren, dienden de negen oudste elk een lezing te zingen. Maar 
" ... alle de versekens, over rnaria ende anders ... " werden gezongen door vier van 
de jongste koorleden die per week aangeduid werden door de 'cantessen' . Ten
slotte was een begijntje gedurende een week van dienst om alles voor de dienst 
klaar te leggen. Ze moest een tijdje voor de aanvang van de dienst aanwezig zijn. 

De koorleden werden geacht steeds stipt aanwezig te zijn. Bovendien beval 
de grootjuffrouw dat ze in geen diensten mochten verschijnen zonder habijt. 
Op het ogenblik dat het koor moest zingen, mochten de zangeressen niet blij
ven bidden of in boeken lezen338 en volgens een later afschrift van de Regel 
dienden de koorbegijnen zich ervan te onthouden tijdens de dienst te praten of 
door de pilaren van het koor te spioneren om te zien wat er in de kerk zo al 
omgaat. 339 Ook na de diensten moesten ze vermijden in het koor te blijven bab
belen en nieuwsgierig tussen de pilaren door in de kerk te gluren.340 De zangeres
sen waren verplicht alle diensten bij te wonen net als de andere begijnen.341 

Ibid. 336 

337 AKB. K2Pl/2. Briefvan de heer Vander Plancken, vermoedelijk 17de-
18de eeuw. 

33x AKB. K2Pl/2. 
339 Ibid. 
34o Ibid. 
341 Ibid. 
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Het deel uitmaken van het koor ontsloeg de begijnen in geen enkel opzicht 
van de verplichtingen van de andere begijnen, er werden hen daarentegen nog 
meer eisen gesteld. De begijnen die met het zingen belast waren, kregen in ruil 
daarvoor wel een vergoeding in geld. De twaalf koorleden ontvingen twintig 
schellingen per jaar, de 'cantessen' kregen daar bovenop nog drie gulden. Als 
een van de zangeressen echter veertien dagen of langer afwezig was, genoot zij 
niet van de extra vergoedingen in die periode en als ze op zaterdag in de Onze 
Lieve Vrouw-mis ontbrak, werd haar deel van de betaling uit de fundatie bij die 
mis onder de andere koorleden verdeeld. 

Niet alleen voor het zingen, ook voor hen die een gezongen dienst wilden, 
bestonden vaste tarieven. Men onderscheidde drie klassen. "Een simpel 
ghesonghen misse met alleenelijek eenighe gheestelijcke liedekens" kostte vijf 
schellingen, voor "eene ghesonghen misse met drij mottheten in het musieck" 
werd tien schellingen gevraagd en voor "een solemnele misse in het musieck" 
moest men 20 schellingen betalen.342 

De Koorregel was gedetailleerd en bepaalde precies waaraan de begijnen 
zich hadden te houden. Het document was geen dode letter, op 5 oktober 1742 
vroegen de toenmalige 'cantessen' er nog een kopie van omdat ze hun exem
plaar aan de pastoor hadden gegeven.343 Zonder los te staan van de begijnen
gemeenschap hadden de koorbegijnen nog extra voorschriften waardoor ze een 
specifieke groep vormden, in dienst van het hele begijnhof. 

5. Het pesthuis, het brouwhuis en de boerderij 

Het pesthuis was een speciaal gebouw, opgetrokken in een periode van 
pestepidemiën, waarin besmette begijnen werden ondergebracht. Het eerste 
pesthuis in Ter Hooie zou opgetrokken zijn in 1635.344 In 1579 deden de Sche
penen van de Keure wel reeds een beroep op het begijnhof om arme mensen die 
met de pest besmet waren, onder te brengen doch er was nog geen sprake van 
een pesthuis. 345 Bij de koopcontracten van het begijnhofverschijnt het een eer
ste maal in 1646. De koopsters van deze gebouwen, Mergriete Mesmans en 
Isabue Deye, werd wel uitdrukkelijk gezegd dat ze er niet mochten intrekken 
omdat het vrij moest blijven in geval van heropflakkering van de ziekte.346 Het 
oud pesthuis was gebouwd in de noord-oosthoek van het begijnhof. 347 

342 Ibid. 
343 Ibid. Memorie van 5 oktober 1742. 
344 Van Den Heule, o.c., p. 100. 
345 Vandeputte, Bijdrage tot de studie van de pestepidemieën in de Zuidelijke 

Nederlanden, p. 196. Ook de vroedvrouw voor de pestlijders en de chirurgijn woonden in 
1579 in het begijnhof. Vanaf 1598 bewoonden ze het stedelijk pesthuis (Ibid., p. 168). 

34
ó AKB. VDH 68 . 

347 Van Den Heu1e, o.c., p. 100. Plan, cfr. bijlage 5. 
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Reeds in 1647 was er in de koopcontracten sprake van een nieuw pesthuis 
dat uitgaf op de achterhooie,348 dus ook aan de oostzijde van het begijnhof in de 
buurt van het oude pesthuis. Tot ca. 1710 moeten op het begijnhof twee pest
huizen gestaan hebben, een pesthuis "dat uyt compt inden meersch", dit was 
het oud pesthuis, en het nieuw pesthuis "dat vooren staet" maar ook aan de bleek
weiden grensde. 349 In 1713 werd dan opnieuw een pesthuis opgetrokken op de 
plaats waar het vroeger stond doch kleiner. 350 Vennoedelijk werden de beide 
vorige pesthuizen afgebroken en door één gebouw vervangen. 

Over het gebruik van het pesthuis weten we niets. In perioden dat het niet 
als pesthuis nodig was, gebruikte men het ook als washuis.35 1 Het werd later 
gewoon verkocht aan begijntjes, net zoals de andere huisjes. Eenmaal werd ge
waarschuwd dat de koopster er niet mocht intrekken.352 In tal van andere koop
contracten kwam die waarschuwing niet voor en gold mogelijk niet meer. Het 
huis verloor immers zijn functie bij het verdwijnen van de pest uit de streek.353 

De brouwerij werd voltooid in 1652 en was gelegen bij de infinnerie.354 We 
treffen ze voor het eerst in de koopcontracten aan op 24 januari 1653.355 Het 
gebouw was bestemd voor het brouwen van het bier voor het begijnhof, wat tot 
in de 19de eeuw gebeurde.356 Bij het brouwhuis hoorde ook een woonruimte, 
mogelijk op de verdieping, die net als de andere huisjes in het begijnhof aan 
begijntjes werd verkocht. Meestal bleven de begijnen er wel slechts gedurende 
een korte periode of helemaal niet, wachtend tot ze een ander huis konden ko
pen en daarin trekken. 357 

Van wanneer de boerderij dateert en hoe en door wie ze geleid werd, is niet 
bekend. Een overeenkomst met de Sint-lanskerk en de Sint-Pietersabdij van 31 
december 1262 sprak er reeds over. Als de begijnen fijne tarwe, gerst of haver 
verbouwden, moesten ze daarop tienden betalen. Wat de vruchten van de boom
gaard, het voeder voor dieren en alles wat voor eigen gebruik of voeding en niet 

348 

349 

AKB. VDH 68. 
AKB. Nr. 32. 

350 AKB. VDH 67. SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/l(B). Brief van het 
begijnhof aan de schepenen van de keure, september 1715. 

351 Ibid. 
352 Cfr. infra, p. 168. 
353 De pest trof de Nederlanden en de stad Gent voor het laatst ca. 1666-

1670. Vandeputte, o.c., p. 29. 
354 Van Den Heule, o.c., p. I 01. 
355 AKB. VDH 68. 
356 

357 
Werken en Kerken, p. 62. 
AKB. nr. 32. 
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om te verkopen werd geteeld betrof, waren ze daarvan vrijgesteld.358 De boer
derij had totdoel het begijnhof een zo groot mogelijke zelfstandigheid te geven 
op economisch vlak.359 Of het om akkerbouw of veeteelt ging en welke gron
den er bijhoorden weten we niet. 

358 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij . Inventaris 34, le reeks, 4. Copi parvi 
libri ... autenticata anno 1661. f. l23v-124v. 

359 Werken en Kerken, p. 62 . 
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HOOFDSTUK 3: 

DE RELATIES MET DE 
BUITENWERELD 



Het begijnhofOnze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie was een ommuurd ministadje 
dat een vrij zelfstandig bestaan kende. Niettemin kwam het regelmatig, al dan 
niet gewild, in contact met personen en instanties buiten het begijnhof. Tal van 
zaken konden of mochten niet door het begijnhof alleen geregeld worden. Som
mige personen hadden het begijnhofwel eens nodig. 

In de omgang met de buitenwereld waren twee grote lijnen te trekken. Ener
zijds moest het begijnhofhet gezag van hogerop gedogen. Het behoorde tot een 
kerkelijke gemeenschap, de parochie Sint-Jan, later Sint-Baafs, en het bisdom 
en dat had consequenties. Bovendien maakte het deel uit van een wereldlijk 
geheel, de stad Gent, het graafschap Vlaanderen en de Zuidelijke Nederlanden. 
Ook dit had gevolgen waar men niet onder uit kon. Het had voor- en nadelen. 

Anderzijds had Ter Hooie allerlei , niet-hiërarchische relaties met instellin
gen en personen. Deze kwamen voort uit eigen noden of uit de behoefte van 
anderen die een beroep deden op het begijnhof. Verscheidene malen moesten 
de begijnen hun rechten verdedigen tegenover buitenstaanders. Het grootste 
deel van de contacten was wel economisch van aard en had niets te maken met 
bedreiging van rechten. 

Hoe graag men de begijnen ook in hun eigen stadje wilde weghouden van 
de wereld om zich volledig aan God te wijden, verdere relaties drongen zich op 
en waren noodzakelijk. 

I. BESTUURLIJKE INSTANTIES 

Het begijnhofwas een religieuze gemeenschap dus viel het onder het gezag 
van een aantal kerkelijke instanties. Het was echter opgericht met de steun van 
een gravin van Vlaanderen zodat ook de wereldlijke overheid er zijn rechten 
had. Over het algemeen verliepen de relaties vlot. Slechts enkele keren waren 
er communicatiestoornissen doch steeds werden de plooien glad gestreken en 
kon men weer vreedzaam met elkaar omgaan. 

1. Kerkelijke overheden 

Een 'begijnorde- of congregatie' met b.v. een generale overste aan het hoofd 
bestond niet. Toch waren er nog voldoende personen die gezag uitoefenden 
over het begijnhof. De paus trad enkel op voor het verlenen van een aantal 
aflaten.360 De bisschop trad op in alle functies die hij ook in de andere bid
plaatsen van het bisdom uitoefende en ook als scheidsrechter. De deken en de 
parochiepastoors van Sint-Baafs steunden hun recht op inspraak op de parochie
rechten aangezien Ter Hooie binnen de grenzen van de Sint-lansparochie gele-

360 AKB. KlS3, KlS5, KlS8. 

95 



gen was. Tenslotte was er de Sint-Pietersabdij die als houdster van het patronaats
recht eveneens haar stem liet horen. 

l.i. De bisschop 
In de Regel van het begijnhofwerd aan de bisschop geen enkele taak toege

wezen. Toen in 1262 een conflict rees tussen het begijnhof en de Gentse geestelij
ken, lag het blijkbaar toch voor de hand dat de bisschop, tussenbeide kwam. Op 
31 december 1262lag de verzoeningstekstop tafet36' De bisschop van Doornik 
bereikte een voor iedereen aanvaardbare overeenkomst. Zelf eigende hij zich in 
de tekst van de overeenkomst weinig toe. Hij definiëerde zichzelf als toezichter 
op het naleven van het compromis en kon de betrokkenen straffen als dat niet ge
beurde.362 In geen enkele zin plaatste de bisschop zich als hoogste gezagdrager 
op het voorplan. Hij zou enkel toezien op het vreedzaam contact tussen het be
gijnhof en de Gentse geestelijken en kwam niet op eigen initiatief tussen. 

In 1332 werd het hele verloop herhaald. Na onenigheid tussen het begijnhof 
enerzijds en Sint-Baafs en de Sint-Pietersabdij anderzijds, trad de bisschop op, 
al dan niet op vraag van een van de partijen.363 De zaak werd in het reine getrok
ken met dezelfde bepalingen als in 1262. De bisschop versterkte zijn toezicht 
door expliciet de benoeming van de begijnhofpastoor, voorgesteld door de paro
chiepastoor, aan zich te trekken.364 Bovendien hield hij zich het recht voor een 
slechte begijnhofpastoor te vervangen zonder inspraak van de parochiepastoors 
van de Sint-Janskerk. Die begijnhofpastoor moest dan wel na twee jaar bekrach
tigd worden door de parochiepastoors van de Sint-Janskerk. 365 In 1419 werd de 
overeenkomst door de bisschop van Doornik opnieuw bekrachtigd. 366 

Daarna bleef het lang rustig. Pas in 1639 was de tussenkomst van de Gentse 
bisschop Antoon Triest ( 1621-1657) opnieuw nodig.367 In de twee eeuwen daar
voor is er geen spoor van een bisschoppelijk optreden. Het verschil tussen deze 
overeenkomst en die van 1262 en 1332laat vermoeden dat Triest de oude regelin
gen niet kende. Wat hij voor zichzelfvoorbehield bleefwel hetzelfde. Hij benoem-

36 1 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij . Inventaris 34, le reeks, 4. Copia parvi 
libri .. . autenticata anno 1661. f. 123v-124v. 

362 Ibid.: "Alioquam ob culpam negligentiae vel contemptus per nos vel 
successores nostros penaqua conveniet punientur". 

363 AKB. K2P3/5. Transcriptie van documenten door Celis. document nr. 
68. (22 augustus 1332). 

364 Ibid.:" ... , dinct hi [=de voorgestelde kandidaat] hem ofte sinen vicarissen 
ghevoughelik, sul sine daertoe zetten ende den beghinen gheven, ... " . 

365 Ibid. 
366 AKB. VDH 75 . Vermeld in een uiteenzetting i.v.m. het begrafenisrecht, 

midden 18de eeuw. 
367 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. 82787 . Afschrift van de overeen-

komst van 18 maart 1639. 
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de de begijnhofpastoor en kon hem zo nodig afzetten en laten vervangen.368 

Op 11 september 1652 dienden grootjuffrouw Dysenbaert en gezelnede 
Joanna Vande Vijvere een verzoek in bij bisschop Triest of de officiaal van het 
bisdom.369 Er waren problemen met de pastoor van Sint-Baafs over een begra
fenis. In hoever de bisschop effectieftussenbeide kwam, is niet duidelijk. Er is 
geen sprake van een vonnis en er werd niets gewijzigd aan de regeling van 
1639. Vermoedelijk heeft men het geschil kunnen bijleggen.370 

Ook moeilijkheden binnen de muren van het begijnhofwerden door de bis
schop opgelost. De begijnhofpastoor en de kapelaan betwistten elkaar de taken 
die in het begijnhof vervuld moesten worden. Op vraag van de pastoor zette 
bisschop Triest alles op papier.371 Het geheel werd tot in het detail geregeld en 
het leven kon rustig verder gaan. 

In 1666 werd duidelijk dat bisschop d'Allamont (1666-1673)372 niet alleen 
een actief scheidsrechter was bij conflicten, hij waakte ook over de rechten van 
de verschillende instellingen. Toen de begijnen vroegen hun kandidaat-onder
pastoor te bekrachtigen, twijfelde de bisschop of dit wel hun recht was en infor
meerde eerst bij het Sint-Baafskapittel.373 Wanneer de Raad van Vlaanderen 
oordeelde dat de grootjuffrouw een kandidaat mocht kiezen,374 legde de bis
schop zich daarbij neer en benoemde de onderpastoor. De bisschop wou een 
juist verloop van zaken. 

Vijfjaar later, in 1671, werd de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het 
begijnhof geschreven door grootjuffrouw Anna Adriaensens Venedael en pries
ter Plevier.375 Het proces werd door de Raad van Vlaanderen behandeld. Bis
schop d' Allamant was betrokken partij. Volledig volgens zijn taak en functie 
had hij op 12 mei 1671 priester Brugmans als begijnhofpastoor aangesteld, op 
voorstel van de geestelijken van Sint-Baafs.376 De bisschop speelde verder geen 
belangrijke rol in de rel, hij werd in de argumentaties zelden vernoemd en kon 
niet als scheidsrechter optreden. 

36x Ibid.: " .. . ,et dum officium istud quomodocumque vacaverit, eo nomine 
nobis, ut successaribus nostris, ... , a nobis instituendus et ad beneplacitum nostrom 
amovibilis ... ". 

369 

370 

AKB. VDH 78. "Requeste" van 11 september 1652. 
Cfr. infra, p. 104-105. 

371 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. 82787. Taakverdeling van 16 fe-
bruari 1657. 

372 Over Eugène Albert d' Allamont, cfr. Cloet, in: Het bisdom Gent, p. 82-85. 
373 ABG. Acta Episcopatus, X, f. 117v. (9 oktober 1666). 
374 AKB. VDH 79. Uitspraak door de Raad van Vlaanderen op 22 aprill667. 
375 Cfr. supra, p. 75-79. 
376 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. "Somrniere aenwysinghe van 

het recht campeterende syne hooghweerdigheyt den bisschop van Ghendt tot het 
committeren ofte stellen van den eersten capellaen ... ", 1671, p. 8. 
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Tijdens de problemen met de rekeningvergadering kort daarna, circa 1673-
1676,377 kwam evenmin een bisschop tussenbeide. De reden waarom is niet dui
delijk. In 1684 liet Mgr. A. de Homes ( 1681-1694 )378 zich wel horen toen hij beval 
de algemene rekeningvergadering in het begijnhof uit te stellen tot de deken te
rug in Gent was en aanwezig kon zijn.379 Zelf waren de bisschoppen nooit aan
wezig op de bijeenkomst waarvoor zij door de Regel ook niet gemachtigd waren. 

De betwiste grootjuffrouwverkiezing in 1709 werd met de Raad van Vlaan
deren rechtgetrokken.380 Bisschop Ph. E. van der Noot (1694-1730)381 stond er 
volledig buiten. In 1744, toen pastoor Van Kemseke zich naar de zin van de groot
juffrouw382 te zeer in het wereldlijk bestuur mengde, was dat eveneens het geval. 

Midden 18de eeuw was er in het begijnhof grote ontevredenheid over de 
gang van zaken bij begrafenissen. 383 De rechten van Sint-Baafs werden niet be
twist maar het begijnhofvoelde zich benadeeld door de slordige en weinig plech
tige manier van handelen. Men vroeg de bisschop een en ander te bepalen384 

doch van een effectieve tussenkomst is geen spoor. 
De rol van de bisschop als scheidsrechter lijkt met de tijd afgenomen te zijn. 

Hij was de spilfiguur in 1262, 1332, 1639 en 1657. Daarnaast werd nog wel een 
beroep op hem gedaan in 1652 en 1761 doch hij is blijkbaar niet opgetreden. In 
1666 en 1709 regelde de Raad van Vlaanderen de kwestie en in 1744 bleef de 
bisschop volledig afzijdig. De latere problemen hadden wel meer met wereld
lijke zaken en leken te maken zodat ze buiten het domein van de bisschop vie
len. Bij de basisakkoorden behield de bisschop toch een wezenlijke inbreng. 

Het benoemingsrecht van de pastoors heeft de bisschop zich in 1332 expli
ciet toegeëigend.385 Het werd in 1409 bekrachtigd door de pastoors van Sint
Jan en in 1419 door de bisschop.386 In 1639 kwam het weer voor in de nieuwe 
overeenkomst.387 De eerste officiële aanstelling die we kennen, dateert van 1585. 
Toen kwam Johannes van Reekern als pastoor in Ter Hooie. 388 

3
77 Cfr. infra, blz. 118-119. 

37R Over Albert de Homes, cfr. D. Smet, in: Het bisdom Gent, p. 89-94. 
379 ABG. Acta Episcopatus, XVII, f. 1 06v. (7 juli 1684). 
3so Cfr. supra, p. 55-56. 
38 1 Over Philippe Ereard van der Noot, cfr. R. Janssens, in: Het bisdom 

Gent, p. 97-104. 

eeuw. 
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38 ~ Cfr. supra, p. 71-72 . 
3M3 Cfr. infra , p. 104-108. 
3R

4 Cfr. infra , p. 108. 
385 Cfr. supra, p. 66. 
3 ~6 AKB. VDH 75 . Uiteenzetting i.v.m. het begrafenisrecht, midden 18de 

387 

3XR 

Cfr. supra, p. 68-69. 
ABG. Acta Episcopatus, I, f. 3r. (25 februari 1585). 



In 1627 stelde bisschop Triest Viglius Breydel aan als buitengewoon biecht
vader (confessarius extraordinarius}. 389 Er fungeerde toen al een onderpastoor,390 

wiens taak ongetwijfeld uitgebreider was dan biecht horen. Ook Ignatius van 
Ghemmert werd in 1658 gemachtigd om te preken en biecht te horen in het 
begijnhof.39 1 

Na het geharrewar over de benoeming van de onderpastoor in 1666 besliste 
de Raad van Vlaanderen dat de pastoor van Sint-Baafs de kandidaat gekozen 
door de grootjuffrouw moest voorstellen aan de bisschop d' Allemant voor de 
officiële aanstelling.392 Ondermeer in 1675 gebeurde het zo, bij de benoeming 
van onderpastoor Vander Elst. 393 Het overlijden van pastoor de Scheemaecker 
in 1671 bracht een hoop problemen bij de keuze van zijn opvolger. De bisschop 
kon in de hele toestand niets verweten worden. Hij had zijn plicht gedaan en de 
priester die Sint-Baafs gekozen had, benoemd zoals van hem verwacht werd.394 

De bisschoppen hebben nooit moeilijkheden veroorzaakt bij de aanstelling 
van pastoors en onderpastoors. Nergens blijkt dat ze voorgedragen kandidaten 
afgewezen of geweigerd hebben. Dit was niet uit onverschilligheid of laksheid 
want de geestelijken van het begijnhof zijn gedurende de 17de en 18de eeuw 
niet in opspraak gekomen omdat ze hun taak niet goed zouden vervuld hebben. 

Voor tal van zaken uit het geestelijke leven moest toelating gevraagd wor
den aan de bisschop. Deze feiten komen verder uitgebreider aan bod maar we 
moeten ze hier toch vermelden.395 Bij het vernieuwen van een kapel of kerk was 
de toestemming van de bisschop nodig. Altaren werden door hem gewijd. De 
verering van relikwieën en de aanbidding van het Heilig Sacrament konden 
niet zonder zijn goedkeuring. Slechts de bisschop kon de begijnen vrijstellen 
van deelname aan processies. De oprichting van een broederschap en het op
stellen van een kruisweg werden door hem bekrachtigd. Hij verleende aflaten, 
bepaalde de communiedagen en wijdde de nieuwe klok van de begijnhofkerk 

Het toezicht op het gedrag van de begijnen was in eerste instantie de taak 
van de conventmeesteres en de grootjuffrouw. Toch gebeurde het dat de bis
schop tussenbeide kwam. Op 21 mei 1676 deden een aantal begijnen van het 
convent H. Begga hun beklag bij de bisschop over begijn Maria Tevet. 396 Pas
toor Brugmans werd ontboden om zijn mening te vernemen en de zaak werd in 
der minne geregeld. 397 Ook tegenover het hele begijnhof nam de bisschop maat-

389 ABG. Acta Episcopatus, lil, f. 142v. (26 augustus 1627). 
39° Cfr. supra, p. 68. 
391 ABG. Acta Episcopatus, VIII, f. 86r. (21 mei 1658). Het kan ook hier 

niet om een onderpastoor of kapelaan gaan gezien die functie, volgens de taakverdeling 
van 1657, veel meer omvatte. 

392 Cfr. supra, p. 74. 
393 ABG. Acta Episcopatus, XIV, f. 108r. (16 augustus 1675). 
394 Cfr. supra, p. 76. 
395 Cfr. infra, Hoofdstuk 4 PAR.2. 
396 ABG. Acta Episcopatus, XIV, f. l51r. (21 mei 1676). 
397 Ibid. f. 154r. (30 juni 1676). 
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regelen. Toen in 1671 de hele gemeenschap in rep en roer stond door de rel 
tussen pastoor Brugmans en priester Plevier398 beval bisschop d' Allamont "een 
publieke reparatie" en gedurende een week enkel gelezen missen op te dragen.399 

Vanaf de 17de eeuw werd het begijnhof met een zekere regelmaat gevisi
teerd.400 In 1627 vroegen de begijnen bij die gelegenheid aan bisschop Triest om 
hun Regel te bekrachtigen waarbij ze de bisschop "hunnen wettighen overste" 
noemden.401 Dat gebeurde op 8 juni daaropvolgend.402 Een kleine twintig jaar 
later, in 1645, herhaalde Triest deze daad en voegde enkele preciseringen aan 
de Regel toe.403 De prior van de Sint-Pietersabdij protesteerde tegen dit feit, uit 
vrees dat het de macht van de bisschop over het begijnhof zou vergroten, ten 
nadele van hemzelf en Sint-Baafs.404 Bisschop Triest liet deze klacht- voor zover 
bekend - onbeantwoord. Tot een proces is het blijkbaar niet gekomen.405 Het 
advies van het bisdom werd gevraagd toen de begijnen in 1779 bij de vorstin een 
verzoek indienden om het punt in de Regel over het uitgaan te wijzigen.406 

Bij het oprichten of afbreken van een kapel moest de toelating van de bis
schop verkregen worden. Dat zijn immers gewijde gebouwen. In 1635 ver
zocht men bisschop Triest of men de oude pastoorswoning mocht verkopen. 407 

Bij de heropbouw van het convent H. Begga in 1790 werd bisschop de Lobkowitz 
(1779-1795) eveneens betrokken.408 Op welke basis hij in deze zuiver materiële 
aangelegenheden betrokken werd, is niet duidelijk. 

Zonder dat de Regel de bisschop enige macht toekende, had deze toch een 
groot gezag in het begijnhof. Hij was de persoon tot wie de begijnen hun toe
vlucht konden nemen. Gent kende in de 17de en 18de eeuw een reeks bekwame 
bisschoppen die vertrouwen uitstraalden. Ook in niet religieuze zaken vroegen 
de begijnen soms raad aan de bisschop, zonder dat ze daartoe verplicht waren. 

398 Cfr. supra, p. 77-79. 
399 ABG. Acta Episcopatus, XII, f. 217v-218r. (7 november 1671). 
400 ABG. Acta Episcopatus , lil, f. 133v. (23 maart 1627).ABG. Acta 

Episcopatus, VII, f. 330r. (17 november 1654).Dat blijkt ook uit de relatienes ad limina 
van vóór 1629,1630, 1645,1683, 1691,1695,1704,1724,1745,1772,1775, 1782,1785. Zie 
RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. 

40 1 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Briefvan het begijnhof aan 
bisschop Triest na het bezoek van 23 maart 1627. 

Triest. 
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402 ABG. Acta Episcopatus, lil, f. 137r. (8 juni 1627). 
403 AKB K1S9/8. Afschrift van de Regel met toevoegingen van bisschop 

404 

405 

406 

407 

408 

RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 11744. 
Ibid. Vraag om antwoord van de bisschop, december 1645. 
ABG. Acta Episcopatus, XXXVII ,- f. 33v-34v. (27 februari 1779). 
ABG. Acta Episcopatus, V, f. 32r-v. (12 maart 1635). 
ABG. Acta Episcopatus, XLI, f. 116v. (3 maart 1790). 



1.2. De auditeurs van de rekening 
De auditeurs van de rekening waren de prior van de Sint-Pietersabdij, de 

deken en de parochiepastoor(s) van de Sint-Janskerk, later Sint-Baafs. De Sint
Pietersabdij was als houder van het patronaatsrecht bij het begijnhof betrokken, 
de geestelijken van Sint-Baafs omdat Ter Hooie binnen het grondgebied van de 
parochie lag.409 

In 1262 werd door de bisschop van Doornik met de begijnen een overeen
komst bereikt inzake het religieuze leven in het begijnhof. Wie de kapelaan van 
het begijnhofmocht kiezen, staat niet duidelijk in de tekst doch het patronaats
recht van de Sint-Pietersabdij wijst erop dat de keuze aan de abt toekwam.41 0 

Het besluit van 1332 wees dat recht echter expliciet toe aan de pastoor van de 
Sint-Janskerk4 11

; de Sint-Pietersabdij werd er niet meer bij vermeld. 
De parochiegeestelijken versterkten hun inbreng op dat vlak in 1612. De 

deken, Georges Chamberlain, en de pastoor van Sint-Baafs, Sirnon Vande 
Kerckhove, meenden toen dat zij de pastoor om de drie jaar opnieuw moesten 
in zijn functie bekrachtigen.412 Op basis waarvan ze beweerden dat te mogen 
doen, is niet duidelijk. 

Op 18 maart 1639 bepaalde bisschop Triest opnieuw dat Sint-Baafs een 
kandidaat-pastoor mocht voordragen, zonder dat hij de Sint-Pietersabdij hierbij 
vermeldde. 4 13 Bovendien werd de parochiepastoor duidelijk boven de 
begijnhofpastoor geplaatst.414 Het blijkt dat de parochiegeestelijken hun taak 
gewetensvol opnamen.415 De benoeming van pastoor Brugmans in 167lleidde 
tot problemen doch hun recht werd niet in twijfel getrokken en hun keuze bleef 

409 RAG. Fond Sint-Pietersabdij. Inventaris 34, 1e reeks, 4. "Noveritis 
universitas vestra quod cum inter presbiteros parrochiales ecclesie sancti Johannis 
Gandensis ex una parte et beghinas de hoye ex altera super eo quod dicti presbiteri 
dicebant se habere debere omne ius parrochiale in ipsis beghinis et in capella ipsarum 
beghinarum infra limites parrochie sancti Johannis Gandensis fundata, de novo orta 
fuisset materia questionis. Nos de utriusque partis neenon .. abbatis sancti Petris Gandensis 
in cuius patronatu sita est dicta capella ... " . 

4 1o Ibid. 
41 1 AKB. K2P3/5. Transcriptie van documenten door Celis . document nr. 

68 (22 augustus 1332):" ... de capellaen die sie hebben sullen ende die daer godsdienst 
doen sal, sullen noumen de prochipapen voerzeit, ... ". 

4 12 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Documentvan 30 juni 1612: 
" ... ,de triennio in triennium, de bentab Archipresbytero civitatensi, et pastore sive plebano 
ecclesiae cathedralis, in dicta sua pastorali observitura, pro meriterum exigentia, 
confirmariet continuari, ... ". 

41 3 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Kopie van 3 november 1639: 
" ... praesentetur per Archipresbyterum ecclesiae nostrae cathedralis et pasterem Sti. Ba
vonis, ... " . 

414 Ibid.: "lta tarnen ut pastorS. Bavonis pro temore existens sit maneatque 
in perptuum verus, proprius et primarius pastor dicti Beguinagii, alius vero dumtaxat 
secundarius et eidem subordinatus". 

41 5 Cfr. supra , p. 76. 
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gerespecteerd.41 6 In 1667 werd hen door de Raad van Vlaanderen wel de keuze 
van de onderpastoor ontzegd. Ze mochten enkel de kandidaat die de groot
juffrouw gekozen had aan de bisschop voordragen.417 In hoever ze zich van die 
taak kweten, is minder duidelijk. 

Net zoals de pastoorskeuze evolueerde ook het begrafenisrecht. Vanaf 1262 
mochten de overleden inwoners van het begijnhof, en niemand anders, op het 
begijnhof begraven worden.418 Bij deze uitvaarten moesten de rechten van de 
Sint-Pietersabdij en de parochiekerk gerespecteerd worden. 41 9 Welke priester in 
de begrafenisplechtigheid voorging was toen niet gespecifieerd. Volgens de 
overeenkomst van 1332 kwam dit recht aan de begijnhofpastoor toe.420 De be
perking tot de overleden bewoners van het begijnhof bleef van kracht. 

In 1374 kwam het even tot onenigheid met de Sint-lanskerk bij de begrafe
nis van Petrus Van Hulle. Deze woonde niet in het begijnhof maar de bisschop 
steunde meteen de wens van de overledene en van de begijnen. Het was toen 
blijkbaar al een verworven recht ook buitenstaanders die het vroegen in het 
begijnhof te begraven. 421 

Bisschop Triest sloot in 1639 de derde algemene overeenkomst, na 1262 en 
1332, tussen het begijnhof en de geestelijken van Gent. Het begijnhofbehield 
het recht om in zijn kerk begrafenissen te doen. In tegenstelling tot 1332 moest 
de parochiepastoor in de plechtigheid voorgaan, begeleid door het het koor van 
onderpastoors en kapelanen van de Sint-Baafskerk. De begijnhofpastoor kreeg 
enkel nog die taak toegewezen als de parochieherder verhinderd was. Dan nog 
werd het uur van de uitvaart door de laatstgenoemde vastgelegd en kwam het 
koor van Sint-Baafs. De begijnhofpastoor kreeg in die gevallen een vergoeding 
van twaalf stuivers.422 

De woorden "prout hactenus fieri consuevit" tonen aan dat het gaat om de 
bekrachtiging van de reeds bestaande toestand. Er is nochtans een groot ver
schil met de regeling van 1332. Hoe dat zo evolueerde is niet duidelijk. Een 
ongedateerd document uit het midden van de 18de eeuw423 poogde die evolutie 

41 6 Cfr. supra, p. 79. 
41 7 AKB. VDH 79. Sententie van 22 april 1667. 
41 8 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij . Inventaris 34, Ie reeks, 4. "In eodem 

quoque manso ad sepulturam beghinarum inibitantum manenturn cemiterium habeatur, 
salvo iure Ecclesie Sancti Petri Gandensis et parrochialium sacerdotum. Ita quod nulla 
persona manensextra mansurn illum beghinarum possit in eodem cemiterio sepiliri". 

4 19 Ibid. 
420 AKB. K2P3/5. Transcriptie van documenten door Celis, document nr. 

68 (22 augustus 1332). 
421 Ibid., document nr. 117. Cfr. supra, p. 66-67. 
422 Cfr. supra, p. 69. 
413 AKB. VDH 75. Uiteenzetting in verband met het begrafenisrecht, s.a. 

(na 1733). 
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te verklaren.424 Het is een aanvaardbare verklaring voor deze grondige wijzi
ging die de toestand niet vereenvoudigde. 415 

De parochiepriesters van Sint-Baafs hadden recht op alles wat tijdens de 
eucharistievieringen 'in de hand van de pastoor' geofferd werd.426 Dit voorschrift 
van 1262 werd in 1332 bevestigd.417 Tegen 1639 was dit ook gewijzigd. Bisschop 
Triest bekrachtigde toen dat de helft van het geofferde voor de parochiepriesters 
was, gezien de Sint-Pietersabdij recht had op de andere helft.418 Hoe, wanneer 
en waarom men tot die verandering kwam, blijft in het duister. Er zijn geen 
problemen bekend in verband met het offerandegeld. 

Volgens de verplichtingen vastgelegd in 1262 moesten de begijnen tienden 
betalen op wat ze verbouwden. Dat gold voor tarwe, gerst en haver die voor de 
handel bestemd waren en niet voor produkten uit tuin en boomgaard, veevoeder 
en wat voor eigen gebruik bestemd was.429 Wie deze tienden in ontvangst mocht 
nemen, staat niet vermeld. Het begijnhofbeschikte wel degelijk over een boer
derij. 430 In hoever de tienden betaald werden, is voorlopig een open vraag. In 
latere documenten werd er niet meer over gesproken. 

Dat de pastoorskeuze geschiedde door de parochiepastoors betekende met
een een grote invloed op het geestelijke leven in het begijnhof. De verplichte jaar
lijkse biecht bij de parochiepastoor, vastgelegd in 1262431 zorgde voor een di
recte relatie met elke begijn afzonderlijk. Het document van 1332 situeerde deze 
jaarlijkse biecht in de vasten.432 In de eerste eeuwen van het bestaan van het be-

424 Cfr. supra, p. 69. 
425 Cfr. infra, p. 104-106. 
426 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij. Inventaris 34, 1e reeks, 4. Copia parvi 

libri ... autenticata anno 1661. f. 123v-124v: "Omnes au tem oblatienes que in predicta 
capella ad manurn presbyteri offerentur ad missam erunt totaliter parrochialium 
sacerdotum". 

427 AKB K2P3/5: " ... , dat al de offranden die men in de voerzeide capelle 
ter and van den pape ofte ter messen offerts zijn sullen der prochipapen, ... " . 

428 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. Kopie van 3 november 1639: 
"Insuper pro medietate ob lationurn Pastori Sti. Bavonis competente ( quia alteram medietas 
spectat [ad] Abbatiam et Monasterium S. Petri in Monte Blandino) ... " . 
429 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij. Inventaris 34, le reeks, 4. "Adhec si in terris habitis 
vel habendis predicte beghine excolant segetes frumenti siliginis, ordei vel a vene, decimas 
ligitimas unde solvere tenebuntur. De ortis autem et pomeriis et etiam nutrimentis 
animalium, que non ad vendendum sed ad proprium usum excolant sive nutrient, decimas 
non persolvent". 
43° Cfr. supra, p. 91-92. 
431 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij. Inventaris 34, le reeks, 4. Copia parvi libri ... autenticata 
anno 1661. f. 123v-124v. "Et ipse beghine singulis annis minus sernel in anno confiteri 
debebunt suo parochiali sacerdoti". 
432 AKB. K2P3/5 . 
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gijnhof gebeurde dat ongetwijfeld. Later kwam het niet meer ter sprake en lijkt 
de bepaling in onbruik te zijn geraakt. 

Een ander rechtstreeks contact lag in de dekenale visitaties. Uit de bewaarde 
verslagen433 valt echter weinig te leren. De interesse van de 17de-eeuwse dekens 
lag niet in de eerste plaats in de begijnhoven. Misschien werd het begijnhofwel ge
visiteerd maar er is niets over neergeschreven of althans niet bewaard gebleven. 

De keuze van de begijnhofpastoor was steeds uitdrukkelijk een recht van de 
parochiepastoors geweest. Ondanks de poging van grootjuffrouw Anna 
Adriaensens Venedael in 1671 om daaraan te tomen434 behield Sint-Baafs dat 
recht. 

De eerste richtlijn in verband met het kiezen van de onderpastoor werd in 
1667 door de Raad van Vlaanderen uitgesproken en liet de keuze aan de groot
meesteres.435 Van een echt conflict was toen geen sprake. Sint-Baafs lijkt zich 
weinig te hebben aangetrokken van de onderpastoor en de invulling van die 
functie overgelaten te hebben aan de grootbegijn en de bisschop. De prior van 
de Sint-Pietersabdij had geen inspraak in deze bevoegdheid en bleef ook buiten 
het conflict van 1671. 

Zolang de begrafenissen binnen de muren van het begijnhof geregeld wer
den, konden er weinig problemen ontstaan. Ten laatste in de eerste helft van de 
17de eeuw verwierf de parochiepastoor het recht om in de uitvaartmissen voor 
te gaan. Het werd officiëel bevestigd in 1639. Van dan af moest men afspraken 
maken en rekening houden met buitenstaanders. De kiem voor wrijvingen was 
gelegd. 

De begrafenis van begijn Barbara De Witte, gestorven op 6 september 1652, 
toonde waartoe de regeling van 1639 kon leiden.436 De nicht van de overledene, 
Gillyntken De Witte, maakte de afspraken met de parochiepastoor. De begijn 
meende dat de begrafenis gepland was op maandagvoormiddag en alles werd 
voor dat ogenblik in gereedheid gebracht. De parochiepastoor en zijn koor 
kwamen evenwel niet opdagen tot groot ongenoegen van het begijnhof. Op 11 
september 1652 diende de grootmeesteres klacht in bij de bisschop.437 

Het eerste antwoord van de parochiepastoor volgde nog dezelfde dag of de 
dag erna.438 De man was zeer verbaasd over het tumult rond de zaak want hij 
noemde het een eenvoudige vergissing. Er was volgens de pastoor afgesproken 

433 

434 

435 

436 

Cloet e.a., Repertorium van dekenale visitatieverslagen , p. 118. 
Cfr. supra, p. 75-79. 
Cfr. supra, p. 74. 
AKB. VDH 78 . Proces tussen de pastoor van Sint-Baafs en het begijnhof 

in 1652. 
437 Ibid. Vermeld in de argumentatie van 13 september 1652. 
43

R Ibid. Argumentatie van de parochiepastoor als antwoord op het verzoek 
van de grootjuffrouw van 11 september, niet gedateerd. 
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om dinsdagvoormiddag de uitvaartmis op te dragen en " .. . het begyntken Gil
lyntken De Witte hadde door haere droefbeyt verstaenden maendag ... " .439 Dit 
kon, aldus de pastoor, geen reden zijn om een wijziging in de begrafenisregeling 
ten nadele van de parochie te eisen. De bewering van de grootjuffrouw dat er 
vele verwanten en vrienden van de overledene van buiten de stad opgedaagd wa
ren en dat die zich geërgerd hadden was een leugen. De parochiepastoor wist dat 
er slechts vier mensen van buiten Gent en zes van Gent zelf waren gekomen. 
Die tien waren bovendien meer ontstemd over de grootjuffrouw dan over de 
parochiepastoor gezien zij opzettelijk bleefwachten en uiteindelijk de mis om 
half vier in de namiddag liet opdragen terwijl begijnhofpastoor Commiaen om 
halftwaalfnog een mis had gedaan. Sint-Baafs had dan ook meer recht om te 
klagen dan de grootbegijn omdat deze het begijnhoftegen de geestelijke over
sten opzette. 

De repliek van de grootjuffrouw volgde.440 Ze bleefvolhouden dat Gillynken 
de begrafenis op maandag geplaatst had. Ze stelde voor dat de begijnhofpastoor 
voortaan de begrafenissen zou opdragen, uitgezonderd die van grootjuffrouwen, 
gezelneden, H. Geestjuffrouwen, conventmeesteressen en andere voorname per
sonen. Ze was bereid de parochiepastoor in ruil eenjaarlijkse vergoeding te beta
len of voor elke uitvaart de drie guldens die hij normaal kreeg als hij kwam. Ver
dere reacties van de parochiepastoor zijn niet bewaard en mogelijk werden ze 
zelfs niet neergeschreven. In een ander document stelde de grootmeesteres voor 
dat de helft van de normale vergoedingen voor begrafenissen naar de parochie
priester en de andere helft naar de begijnhofpastoor zou gaan. Enkel de begra
fenissen van de meesteressen en rijke personen zouden nog door de parochie
priester opgedragen worden.441 Van een vonnis uitgesproken door de bisschop 
of de officiaal is geen sprake. De situatie veranderde ook niet want later rees er 
nog protest. 

Een ongedateerde uiteenzetting over de begrafenissen, vermoedelijk uit het 
midden van de 18de eeuw, heeft het over verschillende aspecten van de 
begrafenisrechten.442 Het document hoorde niet bij een proces maar de auteur 
keerde zich wel tegen Sint-Baafs. Hij beweerde dat de ordonnantie van bis
schop Triest in 1639 niet alle begrafenissen aan de parochiepastoor toewees 
doch dat deze zelf in de uitvaart moest voorgaan als het koor van Sint-Baafs 
gevraagd was. Hij mocht geen vervanger sturen in die gevallen. 

De schrijver van het stuk viel bovendien het koor van Sint-Baafs aan om
wille van de kledij. Bisschop Triest had het over "Cum choro vicepastorurn et 
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(na-1733). 

Ibid. Argumentatie van de parochiepastoor, niet gedateerd. 
Ibid. Argumentatie van de parochiepastoor, niet gedateerd. 
Ibid. Argumentatie van de grootjuffrouw, niet gedateerd. 
AKB. VDH 75. Uiteenzetting in verband met het begrafenisrecht, s.a. 
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capellanorum" en dat moest " ... met het selve kerckelijck ghewaet ghelijck sij 
gaen in den eh oor ende in alle kerckelijcke diensten ... " zijn. In hoever Triest dat 
ook bedoelde, is onbekend. De zangers hielden zich daar helemaal niet aan 
want zij kwamen naar het be-gijnhof" ... , hebbende onder den mantel eenen 
hoverrocke op een ghefrobbelt onder den arm, ghemeijnelijck eenen te vuijl is 
om in den choor te ghebruijcken, ... ". Ze droegen bovendien een hoed in plaats 
van een 'bonette' wat in combinatie met het kleed resulteerde in een "kerckelijck 
monster". 

Een derde punt van irritatie was het feit dat de parochiepastoor het uur van 
de begrafenis mocht bepalen. Het gebeurde dat er op dezelfde dag in de paro
chiekerk en in het begijnhof een uitvaart was. Die van" ... de begijnen, wiens 
lijeken sij niet en connen verliesen, ... " viel dan steeds op het slechtste uur zoals 
" ... ten acht huren ... ", wat een minderwaardige mis tot gevolg had. 

Tenslotte hadden de kapelanen van Sint-Baafs hun taken in de diensten van 
hun kerk zodat ze niet steeds voldoende tijd hadden om in het begijnhof te 
komen zingen. Een deel van de zangers kwam al vooraf naar het begijnhof 
gelopen om de dienst aldaar te beginnen. Voor de begrafenis kon beëindigd 
zijn, moesten de zangers alweer hun functie in Sint-Baafs vervullen. Vandaar 
dat halfweg de mis een deel van de kapelanenen zangers wegliepen naar Sint
Baafs terwijl de rest op het begijnhofbleef en met een onverdraaglijke haast en 
spoed de uitvaart verder 'opluisterde'. Ondertussen ontvingen alle zangers wel 
de volle vergoeding.443 

Een eveneens ongedateerde 'memorie' aan de geestelijken van Sint-Baafs 
wees op dezelfde vervelende zaken.444 Het recht van de pastoor om te begraven 
werd op zich niet betwist doch er was kritiek op de manier waarop het ge
beurde. Vaak kwamen de pastoor en de zangers pas om kwart na elf of nog later, 
in plaats van om elf uur, precies doordat de kapittelheren andere diensten moes
ten verzorgen of omdat er nog een andere begrafenis was. De schrijver pleitte 
ervoor dat alle begrafenissen door de begijnhofpastoor zouden gedaan worden, 
met het koor van het begijnhof. De parochiepriester zou dan steeds betaald 
worden volgens de vergoedingen die hij zelf mocht voorstellen met inachtne
ming van de plechtigheid van de uitvaart. 

Ondanks deze waslijst van aannemelijke argumenten om een andere rege
ling te treffen, is er geen spoor van veranderingen. 

Pastoor Van Kemseke was in 1761 om een andere reden ontevreden.445 Naast 
de gewone begrafenissen vonden er zinkingen plaats. Dat hield in dat het lijk 

443 Ibid. 
444 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. Uiteenzetting in verband met het 

begrafenisrecht, s.a. We menen dit schrijven na het vorige niet gedateerd stuk te mogen 
situeren omdat er geen onderscheid meer werd gemaakt tussen de begrafenissen van 
gewone begijnen en meesteressen. Uiteraard biedt dat element geen zekerheid. 

445 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Uiteenzetting in verband 
met het begrafenisrecht door begijnhofpastoor Van Kemseke aan de bisschop, 1761. 
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voor en los van de uitvaartmis begraven werd terwijl pas later een eucharistie
viering plaatsvond. Dit gebeurde wanneer er vrienden of verwanten van ver 
moesten komen en het te lang zou duren voor het lijk ter aarde besteld kon 
worden. 

In tegenstelling tot de gewone begrafenissen kwam de parochiepastoor niet 
tussen bij de zinkingen en werd de begijnhofpastoor er niet voor vergoed. De 
parochiepastoor beweerde dat bisschop Triest hem die taak niet had toegewe
zen doch wellicht kende men het gebruik toen nog niet. Volgens Van Kemseke 
was een zinking hetzelfde als een begrafenis en telde dezelfde regeling. Ook in 
die gevallen moest de parochiepastoor met zijn koor komen, net zoals het ook 
elders in de parochie gebeurde. Op Van Kemsekes klacht dat hij voor de zinkin
gen geen vergoeding kreeg, antwoordde Sint-Baafs dat hij zich moest laten 
vergoeden op kosten van het stertbuis. De begijnhofpastoor had dat enkele ke
ren zo gedaan maar het leidde tot opspraak waarna de geestelijke er weer van 
afzag.446 

Gezien Van Kemseke langs zachte onderhandelingen niets verkreeg, koos 
hij een hardere weg. Op de rekeningvergadering van 7 juli 1761 diende hij een 
memorie in met de mededeling dat" ... hij niet meer van sin en is de voorseijde 
sinekingen te bedienen, ten waere dat de heerenen meesteriggen, aldaer ver
gaedert aen hem daertoe gaeven eene expresse ordre en ordonnantie, en daer op 
stelde eene erkentenisse, ten minsten van twee schellingen".447 Pas acht dagen 
later kreeg hij antwoord van de schrijfster die meldde dat zij niet van zin waren 
aan de gemeenschap nieuwe lasten op te leggen. Van Kemseke moest het maar 
met de pastoor van Sint-Baafs uitvechten. Die had al wel gezegd dat hij zich dat 
niet aantrok, omdat het niet tot zijn opdracht behoorde.448 De begijnhofpastoor 
had dus niets bereikt doch hij gaf niet op. 

In de nacht van 22 juli 1761 overleed begijn Anna Justina De Vriese. Twee 
andere begijnen, van wie Anna Justina tante en nicht was, wilden een zinking 
omdat de uitvaart nog enkele dagen moest uitgesteld worden opdat de erfgena
men aanwezig zouden kunnen zijn.449 Van Kemseke was daartoe enkel bereid 
als het gebeurde op bevel van de pastoor van Sint-Baafs.450 De vrienden van de 
overledene verkregen dat bevel van Sint-Baafs niet en namen hun toevlucht tot 
de Raad van Vlaanderen.451 De justitieraad beval Van Kemseke het lijk nog de-

446 Ibid. 
447 AKB. VDH 11. Memorie van pastoor Van Kemseke aan de rekening-

vergadering, 7 juli 1761 . 
448 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. 
449 AKB. VDH 11. Kopie van verzoek aan de Raad van Vlaanderen om Van 

Kemseke te bevelen een zinking te doen, 23 juli 1761. 
450 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Uiteenzetting in verband 

met het begrafenisrecht door begijnhofpastoor Van Kemseke aan de bisschop, 1761. 
451 AKB. VDH 11. 
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zelfde dag te zinken of zich die namiddag in de Raad van Vlaanderen te komen 
verdedigen.452 Van Kemseke wou geen proces uitlokken en de tijd was te kort 
om iets voor te bereiden en hij liet weten dat hij het bevel zou opvolgen.453 

Van Kemseke werd voorlopig gedwongen te capituleren doch zocht steun 
bij bisschop d' Allamont. Hij vroeg hem te oordelen op basis van de ganse uit
eenzetting en wees erop dat hij zich nog herinnerde dat Van Leemputte, de 
vorige pastoor van Sint-Baafs, in het begijnhof de zinkingen kwam doen, met 
het begijnhofkoor.454 Of de bisschop zich de zaak aantrok, is niet duidelijk. 

De begrafenisregeling door A. Triest in 1639 uitgevaardigd, werd geen ze
gen voor het begijnhof. De slordigheid van de heren van Sint-Baafs, al dan niet 
bewust, was de begijnen een doom in het oog. Regelmatig rees er protest doch 
alle pogingen om wijzigingen te bekomen, lijken op niets te zijn uitgelopen. 

Het liep in de jaren zeventig van de 17de eeuw mis met de jaarlijkse rekening
vergadering in het begijnhof. In juli 1673 ontdekte men plots dat die sinds drie 
jaar niet meer had plaatsgevonden en dat werd aangeklaagd bij de koning. De 
procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen kreeg de opdracht in samen
werking met de betrokkenen de zaak op te hel deren. 455 Wie zich tot de vorst 
richtte, kan niet meer achterhaald worden. Op 19 juli werd de grootjuffer, Anna 
Adriaensens Venedael, aangemaand tot medewerking456 wat op 14 augustus werd 
herhaald.457 Elf dagen later, de 25ste, vond een eerste vergadering plaats met de 
auditeurs van de rekening en de procureur-generaal.458 Bij verschillende 
rekeningposten waren onduidelijkheden en te weinig gedetailleerde verklarin
gen. Toen de auditeurs en de procureur-generaal het begijnhof verlieten, waren 
ze van mening dat de grootjuffrouw niet ter goeder trouw was. Hun klerk wist 
hun bovendien te vertellen dat hij in een andere kamer nauwkeuriger notities 
had gezien. De volgende dag keerden ze dan ook terug en vroegen meer uitleg. 
De grootjuffrouw en de schrijfster bleven ontkennen dat er meer notities waren. 
De auditeurs bleven aandringen tot de schrijfster ging nazien of er echt niets 
meer was. Pas na een uur kwam ze terug met enkele bladen die zopas uit een 
boek gescheurd waren. Uit die bladzijden bleek reeds dat de grootmeesteres 

452 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. 
453 AKB. VDH 11. Mededeling aan de Raad van Vlaanderen dat Van 

Kemseke het bevel opvolgde, 24 juli 1761 . 
454 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. 
455 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. De procureur- generaal van 

de Raad van Vlaanderen moet in opdracht van de majesteit de zaak uitpluizen, 5 juli 
1673. 

45ó 

457 

tus 1673 . 

RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Aanmaning van 19 juli 1673. 
RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313 . Aanmaning van 14 augus-

45s RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313 . Verslag van de rekening-
vergadering, 25 augustus 1673 . 
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meer uitgaven had genoteerd dan ze gedaan had. De conventmeesteressen pro
testeerden maar de grootbegijn en de schrijfster beweerden dat het een onge
wilde vergissing was. 459 

Enkele dagen later, op 31 augustus, wou men het onderzoek verderzetten. 
De grootjuffrouw Anna Adriaensens Venedael meldde zich ziek en vroeg of de 
auditie kon uitgesteld worden. Men vermoedde een list om van alles te verber
gen en besloot toch te vergaderen op de voorgestelde dag, desnoods alleen met 
de schrijfster.460 Een verslag van een daaropvolgende bijeenkomst is er niet. 

De 1 Ode september berichtte de grootbegijn dat de volgende zitting niet kon 
doorgaan omdat ze alle documenten naar Brussel had doorgestuurd. De procu
reur-generaal en de auditeurs van de rekening bogen niet voor deze chantage en 
verleenden de grootmeesteres slechts één dag respijt om de stukken terug te 
laten komen. Anders zou men meteen overgaan tot de verkiezing van een groot
juffrouw.461 Er is geen schriftelijke weergave van een rekeningvergadering kort 
na 10 september. Doch Anna Adriaensens Venedael vroeg zelf om haar taak 
van grootbegijn te mogen neerleggen en op 18 september 1673 volgde de ver
kiezing van haar opvolgster.462 De drie auditeurs van de rekening speelden in 
het onderzoek geen leidende rol, dat deed immers de procureur-generaal, doch 
ze waren steeds actief aanwezig. 

In 1709 liep de grootjuffrouwverkiezing vast.463 De auditeurs van de reke
ning traden niet eensgezind op. De deken, Joannes Ooms, meende dat de Juf
frouwen van Staat volwaardig stemrecht hadden.464 De prior van de Sint
Pietersabdij, Emilius Cruycke, en de pastoor van Sint-Baafs beweerden dat enkel 
de conventmeesteressen de grootmeesteres mochten kiezen.465 Ze ageerden ech
ter niet tegen elkaar en de deken legde zich neer bij het eindbes luit. 

De problemen van 1673 en 1709 mogen niet de indruk wekken dat de 
auditeurs van de rekening zich steeds tegenover de grootjuffrouw opstelden. Ze 
schaarden zich b.v. achter de grootbegijn toen pastoor Van Kemseke in 1744 op 
eigen initiatief de Regel wilde laten aanvullen door vorstin Maria-Theresia.466 

De begijnhofpastoor werd teruggefloten door de grootjuffrouw, de deken, de 
parochiepastoor en de prior. 

459 Ibid. 
460 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Notities over 31 augustus 1673. 
461 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Notities over 10 september 1673. 
462 AKB. K2P 1/5. Verslag van de grooljuffrouwverkiezing, 18 september 1673. 
463 Cfr. supra, p. 55-56. 
464 AKB. K2Pl/3. Argumentatie in het proces inzake de grootjuffrouw-

verkiezing, 15 juni 1709. 
465 AKB. K2P1 /3. Dupliek door de prior en de pastoor in het proces inzake 

de grootjuffrouwverkiezing, 23 juli 1709. 
466 Cfr.supra,p. 71-72. 
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Bij gebrek aan grafelijke voogden zaten de drie Gentse geestelijken de reke
ningvergadering en de grootjuffrouwverkiezing voor. In 1738 werd die situatie 
door twee begijnen, Anna Maria Vanden Berghe en Brigitta Briessinck, bij de 
vorst aangeklaagd. Zij wilden door hem aangeduide voogden.467 Het enige be
waarde stuk uit dit proces, dat voor de Raad van Vlaanderen kwam, is een tegen
argumentatie van de auditeurs van de rekening. In tegenstelling tot de beschul
diging van de twee begijnen beweerden ze de grootjuffrouw wel goed bij te staan. 
De vraag om voogden aan te stellen was volgens hen zinloos. De aanduiding van 
vorstelijke beschermers stamde uit een tijd waarin de Kerk bedreigd was. De 
beschermers moesten kerken en religieuze gemeenschappen verdedigen in tij
delijke zaken. Door de veranderingen in de loop der eeuwen waren ze een last ge
worden. Verdediging was niet meer nodig en ze gingen zich bemoeien met de 
geestelijke organisatie en eisten inkomsten op. Vele instellingen poogden dan ook 
van hun voogden afte raken. Het zou dus niet verstandig zijn in die tijd nog voog
den te vragen.468 Vermoedelijk is men niet verder ingegaan op het verzoek van 
de begijnen. Er is in elk geval nergens sprake van wereldlijke beschermers.469 

De drie geestelijken zijn dus niet als grafelijke voogden te beschouwen. 

2. Wereldlijke overheden 

Anders dan voor het kerkelijk gezag werd de rol van de burgerlijke instan
ties niet in een aantal overeenkomsten vastgelegd. Er waren slechts enkele vage 
bepalingen die op verschillende wijzen konden geïnterpreteerd worden. De tus-

467 AKB. K2Pl/3. Argumentatie van de auditeurs van de rekening tegen het 
verzoek van de twee begijnen van 18 september 1738. 

46R Ibid. 
469 Een bundeltje "Onderzoek of dat die drij heerenden prior vanS. Pi eters, 

en den Artspriester van S. Baefs en de pastor van S. Baefs bij den Reghel van het Begijnhof 
ter Hoyen sijn aenghestelt ende gheauthoriseert door de graeve fondateur tot voogden of 
proviseurs oft opperhoofden van het selve begijnhof' behandelde de positie van de 
auditeurs van de rekening. Het is niet gedateerd en de laatste datum erin vermeld is 1724 
(SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/ l(B)). De argumentatie ontkende de autoriteit van de 
geestelijken in de rekeningvergadering en bij de grootjuffrouwverkiezing. Mogelijk maakt 
het deel uit van het processtuk van 1738 (AKB. K2Pl /3. Uiteenzetting over de auditeurs 
van de rekening, s.a.). Een derde stuk, "Claere aenwijsinge vande macht en overheyt de 
welcke hebben op het Cleijn begijnhof binnen Ghendt de eerweerdige heeren den prior 
van S. Pieters neffens Ghendt, ende den heer Artspriester en den heer pastor van S. 
Baafs" is evenmin gedateerd. Ook hier werd ingegaan tegen de sterke positie van de 
geestelijken die men niet als voogden mocht beschouwen. Het document steekt in het 
archief na een aantal stukken in verband met de grootjuffrouwverkiezing van 1709. Op 
basis daarvan beweren dat het uit 1 709 stamt, zou voorbarig zijn. Het is dus even goed 
mogelijk dat deze stellingname in 1738 werd geschreven. 
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senkomsten van hogerhand groeiden dus in de praktijk, vanuit situaties waarin 
het begijnhofhulp inriep of men van buitenafbeweerde te moeten ingrijpen. 

Het hoogste niveau in het wereldlijk gezag lag bij de gravinnen-stichteres
sen en hun erfgenamen, later de vorsten. Hun interventies hielden vooral ver
band met materiële en financiële zaken in het begijnhof. Doch af en toe kwamen 
daar ook andere elementen bij. De vorst liet zich meer dan andere overheden in 
met het begijnhof. Dicht bij de vorst, en vaak werkend in zijn opdracht, stond 
de Raad van Vlaanderen. Meermaals werd door begijnen of anderen, direct of 
indirect via de vorst, de hulp van deze rechtbank ingeroepen. De inhoud van de 
zaken variëerde. Tenslotte is er het laagste bestuurs vlak, de stad Gent. Ook hier 
betroffen de maatregelen enkel financiële en materiële zaken. De interventies 
bleven zeer beperkt. 

Met regelmaat lieten de wereldlijke instanties van zich horen. Willens nillens 
moest het begijnhof zich naar hun wensen schikken. Toch zijn deze be
moeienissen minder diepgaand dan de interventies van de geestelijke oversten. 

2.1. Interventies van de graaf, later de vorst 
Het begijnhof Ter Hooie werd in het midden van de 13de eeuw door de 

tussenkomst van de grafelijke familie gesticht. In de Regel die toen werd neer
geschreven,470 eisten de stichters geen direct gezag voor zich op. Van meetaf 
aan traden ze wel op als beschermers van het begijnhof en behielden op deze 
wijze hun invloed.471 

GraafLadewijk van Nevers verstevigde in 1354 zijn positie. Hij behield het 
hoogste toezicht voor zich, alleen met zijn instemming kon de Regel gewijzigd 
worden, en gaf de baljuw, als zijn plaatsvervanger, opdracht toe te zien op de 
goede gang van zaken.472 

Zo werd in de loop van de eerste eeuw van het bestaan van het begijnhof de 
positie van de hoogste wereldlijke heer bepaald. Op basis van deze stukken 
kwam de vorst in verschillende situaties tussenbeide op vraag van de groot
juffrouw, een aantal begijnen of buitenstaanders, of op eigen initiatief. 

Na de oprichting van een kapel bij de ingangspoort van het begijnhof circa 
1262,473 werd vermoedelijk in het derde decennium van de 14de eeuw, in het 
midden van het begijnhof een kerk gebouwd.474 Door de godsdiensttroebelen in 

470 AKB. K2P l/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel. 
471 Cfr. supra, p. 41-44. 
472 AKB. K1S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 18. 
473 AKB. VDH 1, december 1262: Margaretha van Constantinopel verleent 

vrijheden voor de kapel van het begijnhof. 
474 AKB. VDH 2: 1) 1322: Aflaat van bisschoppen vanAvignon voor de 'kerk' 

van het begijnhof; 2) 1328: Beschrijving van het begijnhof, men spreekt enkel over een 
kapel; 3) 1329: Jan de Backere, een kapelaan van de Sint-Janskerk, schenkt een huis in 
Overschelde aan de infirmerie, in ruil voor een aantal missen in de 'kerk' van het begijnhof. 
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,-
de tweede helft van de 16de eeuw werd deze kerk beschadigd. 475 Over de her
stellingen die daarop gevolgd zijn weten we niet veel. Van omstreeks 1550 tot 
1650 zou men bijna constant ergens aan de kerk aan het herstellen of vernieuwen 
geweest zijn.476 De kerk bestond ondertussen reeds driehonderdjaar en had heel 
wat meegemaakt. Ze was zo bouwvallig geworden dat de begijnen " ... ver
obligeert sijn gheweest de kercke van 't selve beghijnhofafte brecken uyt vreese 
dat door het invallen van diere een ongheluck hadde moghen gheschieden ... " . 
Het gebouw restaureren was zinloos gezien de onkosten " ... bijnaer soo veele 
saude bedraeghen hebben, als het maecken van eene nieuwe kercke, .. . ".477 

In het najaar van 1657 besloot grootjuffrouw Dysenbaert een nieuwe kerk 
te laten optrekken en begon men het oude gebouw te slopen.478 Een deel bleef 
voorlopig nog behouden gezien de erediensten gewoon moesten blijven door
gaan.479 Volgens de grootse plannen zou zo snel mogelijk een prestigieuze barok
kerk verrijzen doch algauw kwam de grootjuffrouw tot de vaststelling dat het 
geheel te veel zou kosten. Het begijnhofbeschikte wel over een spaarpot, maar 
die was vlug opgebruikt en de kerk was bijlange niet voltooid. Grootjuffrouw 
Dysenbaert en de gezelneden Jenne Vande Vijvereen Anna Adriaensens richt
ten zich vervolgens tot de vorst met de vraag een lening te mogen aangaan van 
20.000 gulden met de goederen van het begijnhof als waarborg.480 Op 13 juli 
verleende Filips IV daartoe een octrooi481 waarop men opnieuw voor even ver
der kon. 

Deze 20.000 gulden extra bleken nog steeds onvoldoende. Of men een slechte 
begroting had opgemaakt of v .. m elders financiering hoopte te verkrijgen, is 
niet duidelijk. Midden 1659 was de kas weer leeg en de grootbegijn klopte 
opnieuw bij Filips IV aan voor een octrooi voor een lening voor nog eens 18.000 
gulden.482 Met advies van de Raad van Vlaanderen werd ook dit toegestaan.483 

In 1660 werden de werken stopgezet.484 Het was toen reeds een prachtig 
bouwwerk, " ... een van de schoonste playsantste ende curieus te wercken deser 
stede, alsoo den bouw suyver, claer, ende aengenaem is aen alle liefhebbers van 
de Architecture".485 Maar de kerk was niet afgewerkt. Ze bestond uit vier traveeën 
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Cfr. supra, p. 45-46. 
Van Den Heule, o.c., p. 39-44. 
AKB. VDH 10, 13 juli 1658: Octrooi van Filips IV. 
AKB. VDH 37. 

479 Van Den Heule, o.c. , p. 45 . 
4xo RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. 1658, vraag aan de vorst 

voor een octrooi om 20.000 gulden te lichten op de goederen van het begijnhof. 
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AKB. VDH 10, 19 augustus 1659: vraag voor octrooi aan Filips IV. 
AKB. VDH 10, 29 september 1659: Octrooi van Filips IV. 
Van Den Heule, o.c. , p. 56. 
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in barokstijl met daarnaast nog een deel van de oude kerk. 486 Ongetwijfeld zat 
men in 1660 voor de derde keer op zwart zaad en zou een nieuwe lening te 
zwaar worden voor het begijnhof. 

Grootjuffrouw Isabella Van Hoorenbeke, in functie sinds 1710, meende in 
1715 dat de tijd rijp was om de kerk eindelijk áf te werken. Ze besloot dat 
vermoedelijk niet op basis van een gevulde schatkist, gezien op 8 februari 1715 
een derde octrooi werd verleend door de vorst.487 Het begijnhof mocht 30.000 
gulden lichten en gronden die ze niet door fundaties verworven hadden, verko
pen. Dat bleef onvoldoende om op een redelijke manier uit de kosten te gera
ken. In maart 1716 verkreeg het begijnhof daarbovenop fiscale vrijstelling van 
de vorstelijke rechten bij de aankoop van de nodige materialen. Ook deze keer 
waren de planning van de bouw en de begroting niet optimaal, want in 1717 
werd dezelfde vrijstelling voor de aankoop van bijkomende materialen opnieuw 
gevraagd.488 Of de vorst daarop inging is niet bekend. De werken aan de kerk 
werden in ieder geval verdergezet en omstreeks 1 720 voltooid. 

De verschillende heersers tot wie het begijnhofzich in deze nijpende finan
ciële toestanden moesten richten, maakten de bouw van de prachtige kerk mo
gelijk. Ze verleenden geen geldelijke steun, maar zonder hun welwillende hou
ding had men de noodzakelijk gelden wellicht niet kunnen verzamelen. 

De kerk is in theorie een zuiver religieus gebouw en zou slechts voor gods
dienstige doeleinden mogen gebruikt worden. Wellicht zijn echter maar weinig 
kerkgebouwen ontsnapt aan een of meerdere kortere periodes waarin ze andere 
bestemmingen kregen. De begijnhofkerk vormt daarop geen uitzondering. 

Als gevolg van de Oostenrijkse successieoorlog kreeg Gent in 1746 Franse 
troepen op bezoek. Toen werd de begijnhofkerk door het Franse leger gebruikt 
als opslagplaats voor meel. Op 7 maart meldde Jean Moreau, intendant van de 
Franse vorst, aan zijn overheid dat de begijnen daartoe geen enkele moeilijk
heid maakten.489 De 15de mei werd die mededeling nog bevestigd doch de vol
gende dag vroeg de commissaris van het Franse leger onmiddellijk te stoppen 
met het deponeren van goederen of voedingswaren in de begijnhofkerk.490 Hij 
meende daartoe grondige redenen te hebben maar vermeldde ze niet. 

486 Id., o.c., p. 62. 
487 AKB. Kistje"Nietgeclasseerdedocumenten". 8 februari 1715: Octrooi 

van de koning. 
488 AKB. K2Pl/2. 1717, vraag aan de vorst om vrijstelling van de rechten 

van de vorst op de invoer van materiaal voor de bouw van de kerk. 
489 AKB. Kistje "Niet geclasseerde documenten". 7 maart 1746. Jean Mor-

eau aan de Franse overheid. 
490 AKB. K2P1 /2. Berichten van 15 en 16 mei 1746 aan de Franse over-

beid. 
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Het is niet zeker of de begijnhotkerk als graan- of meelopslagplaats gefunc
tioneerd heeft. De intentie daartoe is er zeker geweest maar er zijn geen sporen 
nagelaten van dergelijk gebruik. 

Omstreeks 1785 was het convent H. Begga aan herstellingen toe.49 1 Het 
convent beschikte zelf over te weinig middelen om voor alle onkosten alleen in 
te staan en vroeg de grootmeesteres om tussenbeide te komen. Deze beweerde, 
na voorlegging van de zaak aan de fiscaal van de Raad van Vlaanderen,dat zij 
daar niet toe verplicht was.492 De begijnen van het convent bleven aandringen 
op herstellingen493 en zochten steun buiten het begijnhof. Op 10 februari 1786 
beval de fiscaal van de Raad van Vlaanderen in naam van de koning over te 
gaan tot de noodzakelijke werk.en.494 Deze uitdrukkelijke verwijzing naar de 
vorst kan een louter formele zinswending geweest zijn, maar het is ook moge
lijk dat de begijnen hun toevlucht zochten bij de koning die de zaak delegeerde 
aan de fiscaal van de Raad van Vlaanderen. Dit zou het gewijzigde oordeel van 
de fiscaal kunnen verklaren. 

Het abdijbrood was ontstaan in de feodale tijd. In ruil voor het bezit van een 
aantal gronden of prebenden van de feodale heer, kon deze aan de kloosters en 
abdijen abdijbrood vragen. Dit hield in dat hij van de religieuze instellingen 
eiste dat ze instonden voor onderdak, kledij en voeding van een of meerdere 
door de vorst aangewezen personen. Dat mocht in natura of door een bepaald 
bedrag te geven aan die leken.495 Het gebruik bestond in de 18de eeuw nog. 

Het begijnhof Ter Hooie werd op één lijn geplaatst met kloosters en ab
dijen, vermoedelijk omdat het door een feodale heer gesticht werd. Op 30 sep
tember 1703 beval koning Filips V dit abdijbrood te betalen aan Joanna Isabella 
Mottet, dochter van Gilles de Mottet die gecommitteerde voor de domeinen en 
financiën in de Raad van Financiën was geweest. Het begijnhof moest deze 
dame jaarlijks 150 pond betalen.496 

De hevige reactie die meteen volgde laat vermoeden dat het de eerste maal 
was dat een vorst aan het begijnhof het abdijbrood voor een gunsteling vroeg. 
Volgens de grootjuffrouw was het begijnhofhelemaal geen klooster en gold het 
recht van het abdijbrood er dus niet.497 De deken, de parochiepastoor en de prior 
van de Sint-Pietersabdij getuigden dat een begijnhof anders draaide dan een 
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Cfr. supra, p. 81 . 
AKB. K2P1 /3. 8 oktober 1785. 
AKB. K2Pl/3. 8 november 1785. 
AKB. K2P 112. 10 februari 1786. 

495 Nolet, W. Boeren, P.C. Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen. Am-
sterdam, 1951 , p. 262-263. 

496 AKB. K 1 S9118. 30 september 1703. 
497 AKB. Kistje "Niet geclasseerde documenten". Argumentatie van de 

grootjuffrouw. s.a. (ca. 1703-1705) 
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klooster. Elke begijn moest zichzelf onderhouden en er was geen gemeenschap
pelijk inkomen tenzij voor arme en behoeftige begijnen en voor het onderhoud 
van de kerk. 498 

In 1 705 wendde de grootjuffrouw zich tot de vorst met het verzoek het 
begijnhof van het abdijbrood te ontlasten. Nooit had het begijnhof gronden of 
goederen van de koningen gekregen en het inkomen van het begijnhofwas zo 
al onvoldoende voor de kerk en de arme begijnen.499 Op 7 juli 1705 stemde 
Filips V daarmee in" ... , alsoo de begijntkens geene religieusenen sijn met ge
meene incommen leevende ... ",500 op advies van de Koninklijke Raad van de 
Nederlanden. 

Het begijnhof ontsnapte aan de financiële lasten van de vorst. De vorst had 
niet de bedoeling meer te eisen van het begijnhof dan mogelijk was. Het onder
scheid tussen kloosters en begijnhoven was immers niet steeds duidelijk en 
zodra hem erop gewezen was, zag de koning af van de vraag. 

Volgens het amortisatiedecreet van 15 september 1753 moesten alle instel
lingen en gemeenschappen een lijst opmaken van hun onroerende goederen 
verworven door het recht van de dode hand die niet geamortiseerd waren. Die 
lijsten moest men binnen de drie maanden aan de Fiscalen bezorgen. 

Het begijnhof viel onder de bepalingen van dit decreet. Het ontving een 
kopie van het decreet van 28 september 1753.501 Nog in 1753 werd een "Lijste 
van alle de huysen, landen ende renten campeterende aen den begijnhave ende 
infirmerije van O.L.V. ter hoijen in Ghendt die souden vallen in het leste 
placcaet..."502 opgemaakt. Adriaen de Lansheere zorgde in 1754 voor de "Prijsije 
vande landen vande infirmerije van desen hove ( ... )om te vercrijgen d'amortisatie 
van de selve". 503 Vervolgens vroeg men in augustus 17 54 het Sint
Elisabethbegijnhof een afschrift van hun verzoek aan de overheid om 
amortisatiebrieven te krijgen" ... om daeruyt te hebben den stil van het opstel
len tot het overgeven vande landen van het Begijnhof...".504 In 1755 was alles 
geregeld en had het begijnhofvoldaan aan de wet.505 De financiële eisen van de 

498 AKB. Kistje "Niet geclasseerde documenten". Getuigenis van de de-
ken, parochiepriester en prior. s.a. (ca. 1703-1705). 

499 AKB. KI S9/6. 1705, verzoek aan de koning. 
5oo AKB. VDH 11, 7 juli 1705. 
501 AKB. K2Pl/3. Kopie van het amortisatiedecreet gepubliceerd door de 

Raad van Vlaanderen op 28 september 1753. 
502 AKB. K2Pl/3. Lijst van onroerende goederen, 1753. 
503 AKB. K2Pl/3. Prijzing van de onroerende goederen, 1754. 
504 AKB. K2Pl/3. Kopie van de vraag om amortisatiebrieven van het Sint-

Elisabethbegijnhof, augustus 1754. 
505 AKB. K2Pl/3 . Nota "geamortiseert ten jaere 1755" op de lijst van on-

roerende goederen van 1753; kwitantie van Gambier, procureur bij de Raad van State en 
de Geheime Raad, na betaling voor administratie i.v.m. de amortisatie van de goederen 
van het begijnhof in 1755. 
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vorst bleven voor het begijnhof beperkt tot wat ook van andere religieuze ge
meenschappen gevraagd werd. Voor redelijke bezwaren had de koning aan
dacht en het was niet de bedoeling het begijnhof te zwaar te belasten. In de 
mate van het mogelijke kwam het begijnhof zijn plichten na. 

Zoals gezegd bepaalde Lodewijk vanNeversin 1354 dat niemand die onder 
hem stond in gezag de Regel ooit mocht veranderen. 506 Dit punt van de Regel 
werd enkele keren in de schijnwerpers geplaatst als de een of de ander zich 
benadeeld voelde zoals uit volgende voorbeelden blijkt. 

In het begijnhofTer Hooie was de gewoonte gegroeid dat de instelling van 
elke begijn die er stierf een bed kreeg. Overleed de begijn in de infirmerie en 
had ze daar een periode gewoond op kosten van de infirmerie dan waren ook 
alle andere roerende en onroerende goederen voor het begijnhof.507 Dit was 
nergens in de Regel of in latere aanvullingen zo bepaald. In 1673 waren er 
moeilijkheden bij de jaarlijkse rekeningvergadering en werd de aandacht ge
trokken op deze inkomstenrubriek uit het bezit van de overleden begijnen. Het 
gebruik zou sedert 1600 in voege geweest zijn.508 Men stelde zich de vraag of 
dat mocht zonder expliciete toestemming van de vorst. De argumentatie pro 
was dat hetzelfde in het Groot Begijnhof gebeurde en dat Ter Hooie weinig 
bezat en grote uitgaven had moeten doen voor de bouw van de nieuwe kerk. 509 

Grootjuffrouw Vander Maeren had snel door dat ze het behoud van het recht 
niet zou verkrijgen zonder zelf een toegeving te doen. Ze verzocht de vorst om 
de verplichting tot het afstaan van een bed bij het overlijden of het hele bezit als 
men in de infirmerie stierf, officiëel te bekrachtigen, maar bood de koning in 
ruil de som van 4000 gulden aan, omdat ze tegen zijn rechten was ingegaan 
door niet volgens de Regel te handelen. 510 Op 30 september 1673 stemde Karel 
11 daarmee in. Hij bepaalde bovendien dat de grootjuffrouw en de verschillende 
meesteressen op dat punt niet meer aangevallen mochten worden. 51 1 

Anno 1724 werd de grootjuffrouw, Isabella Van Hoorenbeke, eveneens be
schuldigd van financiële-materiële eisen die tegen de Regel ingingen. Het be
trof toen de som die het begijnhofvroeg bij het kleedsel en het steedsei.5 12 Ook 

506 AKB. KI S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 8. 
507 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313 . 18 september 1673, vraag 

van grootjuffrouw Anna Vander Maeren aan de vorst om het recht op het bed te erken-
nen. 

50H RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313 . 14 augustus 1673. Bevel tot 
medewerking aan de grootjuffrouw van de vorst, 14 augustus 1673. 

509 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Uiteenzetting over het ge-
bruik. 

510 Cfr. noot 507. 
511 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313 . 30 september 1673, octrooi 

van de vorst. 
51 ~ Cfr. inf ra, p. 141-145. 
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in deze zaak werd geargumenteerd dat alleen de koning de Regel kon verande
ren. De aanklagers werden door de Raad van Vlaanderen in het ongelijk gesteld 
en de vorst, d.w.z. zijn medewerkers namens hem, trad zelf niet op. 

De Regel voorzag dat een begijn het begijnhof even wou verlaten steeds 
vergezeld moest zijn van een tweede begijn, aangeduid door de convent
meesteres.513 Een aantal begijnen wilden in 1739 dat punt gewijzigd zien. Hun 
verzoek werd verworpen met het argument dat de stichter voor zichzelf en zijn 
opvolgers het recht de statuten te wijzigen voorbehouden had. 514 

De Regel bepaalde uitdrukkelijk dat een begijn die aan de deur gezet was 
nooit meer mocht terugkeren. 515 Er werd benadrukt dat de grootjuffrouw en de 
conventmeesteressen oordeelden of een begijn-novice gesteed kon worden, re
kening houdend met haar karakter en vermogen. Tenslotte stelde de Regel dat 
niemand de grootmeesteres kon vragen naar de reden van uitwijzing van een 
begijn uit de gemeenschap. De grootjuffrouw kreeg van de grafelijke familie in 
de Regel het oppergezag en moest over het gedrag van de begijnen waken. 
Indien nodig kon zij straffen met uitdrijving uit het begijnhof waarbij geen 
enkele rechtbank enige verklaringen kon eisen. Haar gezag was werkelijk zeer 
groot. 

In 1744 kwam het recht om veranderingen aan te brengen in de Regel op
nieuw ter sprake. Begijnhofpastoor Van Kemseke had gemerkt dat een aantal 
gewoonten in het begijnhof niet gebaseerd waren op de Regel of er zelfs tegen 
ingingen. Niemand maakte daar problemen rond doch Van Kemseke meende dat 
de voorrechten van de vorst, die alleen bevoegd was de Regel te wijzigen, moes
ten gerespecteerd worden. Daarom richtte hij zich tot Maria-Theresia op 3 1 
augustus 1744.516 De vorstin vond dat blijkbaar een vreemde manier van optre
den en vroeg op 13 september 1744 de argumenten van de overige betrokke
nen, de grootjuffrouw, gezelneden, deken, parochiepastoor en prior. 517 De reac
tie van dezen verhinderde dat er beslissingen werden genomen. Van Kemseke 
werd op zijn plaats gezet en de vorstin werd er niet meer in betrokken. 

Het punt in de Regel over het uitgaan uit het begijnhof kwam in 1739 ter 
sprake voor wijziging maar die poging mislukte. Veertig jaar later werd het 
reglement, dat men slechts per twee het begijnhof mocht verlaten, opnieuw ter 
tafel gelegd. Zeven begijnen, de conventmeesteressen, richtten op 3 februari 
1779 een verzoek aan de vorstin om de Regel te veranderen zodat de begijnen 
ook alleen het begijnhof zouden mogen verlaten, zeker als het ging om per
soonlijke zaken te regelen of om hun ouders te bezoeken. In vele begijnhoven 
gold die beperking niet meer. Ze was een last omdat de begijn die de uitgaande 
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AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 22. 
AKB. Kl S9/5. Uiteenzetting i.v.m. de wijziging van de Regel, 1739. 
Ibid., hfdst. 9. 
AKB. VDH 73 . Zaak van pastoor van Kemseke, 1744. 
Ibid. Bericht van 13 september 1744. Cfr. supra, p. 71-73. 
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begijn vergezelde, moest mee kunnen en willen. Zij had dan bovendien recht 
op voedsel en onderdak wat een extra last betekende voor de personen die het 
begijntje wou bezoeken. De zeven stelden zich verder de vraag of het wel nodig 
was dat er twee begijnen afwezig waren in het begijnhof als één afwezige ook 
mogelijk was. 518 

De zaak werd behandeld in de Fiscale Raad die op 27 februari advies inwon 
bij het vicariaat. Dit stelde om" ... de se en andere redenen te lanck om hier bij te 
brengen ( ... ) het niet geraedsaem te vinden, dat het statut ofte regel hier boven, 
in verbis uytgedruckt vemietight ofte afgebroken saude worden". Het vicariaat 
meende dat er een aantal gevallen waren waarbij het moest kunnen dat een 
begijn alleen weg ging doch daarover kon de grootjuffrouw beslissen. Het achtte 
het niet nodig de Regel daarvoor te wijzigen. 519 

Maria-Theresia besliste in de lijn van dit advies. Zij deelde mee" ... dat de 
beuverste van ulieden voorseyde Begijn-hof sal mogen toelaeten aen haere 
begijntjens van alleene uyt te gaen als wanneer het geval ende de omstandighe
den redelycke beweeghredenen sullen mede bringen om te dispenseren van het 
gonne den reghel hun ten desen eynde voorstelt, .. . ".520 Dit werd aan het begijnhof 
meegedeeld op 22 april 1779. Het punt kwam verder niet meer ter sprake en 
leek tot ieders voldoening opgelost. 

De jaarlijkse rekeningvergadering werd bijgewoond door de grootjuffrouw, 
de conventmeesteressen, de prior van de Sint-Pietersabdij, de parochiepastoor 
van de Sint-Janskerk en de deken en alles moest worden voorgelegd aan" ... de 
gheene die wy [=graaf Lodewijk van Nevers] of ons naercommers sullen 
maecken beschermers van voorseide stede .. .''. 521 De koning had dus in theorie 
alleen indirect, via de keuze van beschermers of voogden, invloed. 522 

Grootjuffrouw Anna Adriaensens Venedael veroorzaakte in 1671 moeilijk
heden bij de aanstelling van de nieuwe pastoor Brugmans. In 1673 liet ze zich 
opnieuw kennen. Sedert 1670 had zij geen jaarlijkse rekeningvergadering ge
houden. De vorst was daarvan op de hoogte gebracht en gaf de procureur-gene
raal van de Raad van Vlaanderen op 5 juli 1673 de opdracht de zaak uit te 
pluizen. 523 De grootjuffrouw negeerde het handelen van de procureur-generaal. 

51
R RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Verzoek aan de koningin 

van de begijnen A. Goossens, De Bruycker, A.-T. Braeckmans, D. Goossens, Bosteels, 
A.-M. Braeckman, Vander Straeten, 3 februari 1779. 

519 ABG. Acta Episcopatus, XXXVII, f. 33v-34v (27 februari 1779). 
520 AKB. VDH 11. Besluit van Maria Theresia, 22 april 1779. 
52 1 AKB. K1S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel , hfdst. 14. 
m Cfr. infra, p. 120. 
523 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. De procureur- generaal van 

de Raad van Vlaanderen eist in opdracht van de vorst inzage in de rekeningen van het 
begijnhof, 5 juli 1673. 
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Daarop kwam op 14 augustus een bevel tot medewerking aan het onderzoek 
van de vorst. 524 Anna Adriaensens Venedael moest buigen en de 25ste augustus 
hield men rekeningvergadering in de infirmerie in aanwezigheid van de raads
heer en de procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen in opdracht van de 
vorst of wie hem als hoogste gezagdrager vertegenwoordigde. 525 De zaak bleef 
voor de Raad van Vlaanderen nog enige tijd aanslepen526 maar de inbreng van 
de vorst speelde verder geen rol. 

In 1676 was het weer zover, er was geklaagd over valse praktijken in ver
band met de rekeningen. Opnieuw woonde de procureur-generaal in opdracht 
van de koning de rekeningvergadering bij. 527 De grootjuffrouw Anna 
Vandermaeren die verkozen was na het vrijwillig aftreden van juffrouw 
Adriaensens Venedael in 1673, was echter meteen bereid tot medewerking en 
zo werden problemen vermeden. 

Door het inroepen van het gezag van de vorst kon men de eisen meer kracht 
bijzetten. De inbreng van de koning en het wereldlijk bestuur op het hoogste 
vlak, bleef in deze zaken wel beperkt tot de vermelding van de titel. Het onder
zoek en de besluiten lagen volledig in handen van de Raad van Vlaanderen die 
zelfstandig optrad, weliswaar handelend in naam van de vorst. 

De grootjuffrouwverkiezing van 1709 verliep niet vlekkeloos. 528 De zes Juf
frouwen van Staat die niet tevreden waren met de gekozen begijn Isabella Van 
Hoorenbeke zochten hun toevlucht bij de vorst. Op 27 mei 1709 vroegen ze hun 
hoogste beschermer tussenbeide te komen, eventueel met advies van de Raad van 
Vlaanderen. 529 De verdere discussie over de geldigheid van de verkiezing ver
liep dan inderdaad voor dit gerechtshof. Ondanks de poging om via de vorst hun 
zin door te drijven, moesten de Juffrouwen van Staat het onderspit delven. 530 

De vorst - naar we aannemen in feite een hoge vertegenwoordiger - trad 
meermaals op in het begijnhof. Hij was als opvolger van de stichteres van de 
gemeenschap de hoogste gezagdrager en beschermer. In die functie kwam hij 
tussenbeide op vraag van begijnen of andere betrokken personen. Als wereld
lijk heerser kon hij ook eisen stellen in het kader van zijn algemeen toezicht op 
het bestuur. De bemoeiingen van de vorst op dat vlak liepen parallel met wat hij 
in andere gelijkaardige instellingen beval. Het begijnhofTer Hooie werd in de 
17 de en 18de eeuw door deze hoogste macht niet bedreigd of benadeeld. 

524 Cfr. noot 508. 
525 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Auditie van de rekening, 25 

augustus 1673. 

1676. 

526 Cfr. supra, p. 108-109. 
527 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Auditie van de rekening, 
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Cfr. supra, p. 55-56. 
AKB. K2P1 /3. Verzoek aan de vorst, 27 mei 1709. 
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2.2. De vorstelijke beschermers of voogden 
Dit onderwerp diende eerder al meermaals ter sprake te komen. We beper

ken ons hier tot de essentie. Lodewijk van Nevers schreef in het tweede deel 
van de Regel , opgesteld in 1354, over:" ... de gheene die wy of ons naercommers 
sullen maecken beschermers van voorseide stede ... ".53 1 Aan die voogden zou de 
grootjuffrouw één maal per jaar een financiëel verslag voorleggen. 

In tegenstelling met het Groot Begijnhofwerden voor TerHooienooit der
gelijke grafelijke of vorstelijke beschermheren aangesteld. De prior van de Sint
Pietersabdij, de deken en de parochiepastoor van Sint-Baafs namen hun taak 
waar. De begijnen waren daar niet altijd tevreden mee en de drie heren werden 
er meermaals op gewezen dat ze hun bevoegdheid te buiten gingen. 532 In 1738 
vroegen twee begijnen expliciet om voogden doch er werd niet op hun verzoek 
ingegaan. 533 Het leven in het begijnhof werd evenwel niet gehinderd door het 
ontbreken van voogden. Wellicht zou deze derde partij , naast de grootjuffrouw 
en de Gentse geestelijken, tot meer bevoegdheidsconflicten aanleiding gege
ven hebben. 

2.3. Interventies van provinciale en lokale instanties 
Het graafschap Vlaanderen, in de 13de eeuw- toen het begijnhofwerd op

gericht - het hoogste bestuursvlak, werd in de loop van de late Middeleeuwen 
in een ruimer geheel gevat. Het graafschap of de provincie behield een eigen 
bestuurlijke en juridische organisatie doch die was ondergeschikt aan een ho
ger gezag. De vorst werd beschouwd als de opvolger van de grafelijke familie 
die het begijnhof stichtte. De provinciale instellingen kregen evenwel de taak 
van toezicht op het begijnhof in het geval er zich problemen voordeden. 

De Raad van Vlaanderen kreeg verschillende processen waarin begijnen 
betrokken waren, te behandelen. Een aantal zaken waren het gevolg van een 
rechtstreekse aanklacht bij het provinciaal justitiehof Andere gevallen resul
teerden uit een verzoek van begijnen of andere betrokkenen aan de vorst, die 
het onderzoek en de afhandeling overliet aan de Raad. Er is bovendien sprake 
van een proces waarin de Schepenen van de Keure van Gent reeds een vonnis 
velden. 

In het najaar van 1645 bekrachtigde bisschop Triest de Regel van het begijn
hof en voegde er een aantal preciseringen aan toe. 534 Geen enkel document mach
tigde hem tot dit optreden. De prior van de Sint-Pietersabdij , de houder van het 

531 AKB . K1S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 14. 
532 Dit kwam ter sprake bij de grootjuffrouwverkiezing in 1709 en bij de 

zaak met pastoor Van Kemseke in 1744. 
533 AKB. K2Pl/3. Vermelding in de argumentatie van de prior, pastoor en 

deken, 1738. Cfr. supra, p. 110. 
534 AKB. Kl S9/8. Afschrift van de Regel, vermelding van bekrachtiging en 

toevoeging door bisschop Triest in 1645. 
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patronaatsrecht over het begijnhof, was daar geenszins tevreden over en diende 
klacht in bij de Raad van Vlaanderen. 535 Hij beweerde daarin gesteund te wor
den door de deken en de parochiepastoor van Sint-Baafs.536 In december 1645 
drong de prior aan op antwoord van de bisschop.537 Die trok zich er blijkbaar 
niets van aan en de zaak werd begin 1646 zonder vonnis afgesloten.538 

Het begijnhof Ter Hooie had in 1666 een nieuwe onderpastoor nodig. De 
grootjuffrouw meende dat zij die mocht kiezen en stelde een kandidaat voor 
aan de bisschop. Deze twijfelde over de correcte procedure en liet de rechten 
van de partijen onderzoeken.539 Dat alles duurde te lang voor grootjuffrouw 
Anna Adriaensens Venedael en zij vroeg op 10 november 1666 het oordeel van 
de Raad van Vlaanderen540 die op 22 april 1667 een sententie uitvaardigde.541 

Bij de problemen met de pastoorsbenoeming in 1671 542 was het eveneens 
grootjuffrouw Adriaensens Venedael die de hulp van de Raad van Vlaanderen 
inriep. Het justitiehof trof een aantal beslissingen waardoor de zaak enkel op de 
spits gedreven werd. De sententie die de instelling opmaakte, strookten niet 
met bepalingen van bisschop E.A. d' Allamant en verloor meteen haar kracht.543 

Ook de behandeling van de zaak in verband met begijn Clemence Vande Putte 
en andere begijnen die van het oproer op 5 november 1671 beschuldigd wer
den, bleefzonder gevolg want Clemence mocht in het begijnhofterugkeren.544 

Het volgende proces rechtstreeks voor de Raad van Vlaanderen dateert van 
1724-1725. Begijn Agnes Reintjens diende een verzoek in om maatregelen te 
treffen tegen de, volgens haar niet toegelaten, gewoonte van grootmeesteres 
Van Hoorenbeke om bij het kleedsel en het steedsel een bepaalde som geld te 
vragen aan het kandidaat-begijntje.545 Na heel wat aanvallen en verdedigingen 
over en weer werd Agnes Reintjens op 16 januari 1725 in het ongelijk gesteld, 

535 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 11744. Klacht van de prior van de 
Sint-Pietersabdij bij de Raad van Vlaanderen, 26 juni 1645. 

536 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 11744. Argumentatie van de prior in 
het proces, 17 juli 1645. 

537 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 11744. Verzoek om antwoord op de 
argumentatie van 17 juli, december 1645. 

538 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 11744. Lijst van kosten die de prior 
moet betalen aan procureur Hainerel na het sluiten van de zaak, 23 maart 1646. 

539 Cfr. supra, p. 74. 
540 AKB. VDH 79. Uiteenzetting over het conflict in 1666. 
541 Ibid. Sententie van 22 april 1667. Cfr. supra, p. 74. 
542 Cfr. supra, p. 75-79. 
543 Cfr. supra, p. 74. 
544 Cfr. infra, p. 161. 
545 SAG. Reeks LXXIX. lnv. nr. 86/l(B). Rekwest van Agnes Reintjens 

aan de Raad van Vlaanderen ingediend op 2 september 1724. 
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ondermeer omdat ze het recht niet had op eigen initiatief een proces in te span
nen tegen de grootbegijn. 546 

De vier processen die rechtstreeks voor de Raad van Vlaanderen kwamen, 
verliepen tussen verschillende personen. De prior tegen de bisschop, de groot
juffrouw tegenover de Gentse geestelijken en een begijn tegen de grootmeesteres. 
De Raad stond duidelijk niet boven andere gezagdragers. In het conflict tussen 
de prior en de bisschop velde ze geen vonnis en in 1671 werden haar besluiten 
niet zomaar opgevolgd. 

In naam van de vorst moest de procureur-generaal van de Raad van Vlaan
deren de onzuivere situatie in verband met het financiëel beheer in 1673 in het 
begijnhofnapluizen.547 Wie klacht indiende bij de vorst is niet duidelijk. Groot
juffrouw Anna Adriaensens Venedael werkte niet graag mee aan dit onderzoek 
maar de situatie raakte in 1673 toch opgeklaard. 548 In 167 6 deed hetzelfde zich 
voor.549 Toen was de zaak meteen opgelost want grootmeesteres Anna Vander 
Maeren stemde met de controle in. 

De onenigheid bij de grootjuffrouwverkiezing in 1709 had twee verzoeken 
aan de vorst tot gevolg. Op 20 maart vroegen de prior van de Sint-Pietersabdij 
en de parochiepastoor zijn tussenkomst en op 27 mei zochten ook de zes Juf
frouwen van Staat hun toevlucht bij de koning. Het conflict werd uitgevochten 
voor de Raad van Vlaanderen en loste zich tenslotte vanzelf op. 550 De klacht 
van de begijnen Vanden Berghe en Briessinck van 18 september 1738 kwam 
eveneens via de vorst bij de Raad van Vlaanderen terecht. 551 Aan hun vraag om 
vorstelijke voogden en de inperking van de invloed van de auditeurs van de 
rekening werd niet voldaan. 

Pastoor Van Kemseke richtte zich in 17 44 tot de vorstin om gebruiken en 
gewoonten die niet in de Regel stonden te bekrachtigen. 552 De vorstin wou de 
mening van de andere betrokkenen daarover horen553 waarna een proces voor 
de Raad van Vlaanderen volgde. Er werd geen vonnis geveld, vermoedelijk 
doordat Van Kemseke, die alles goed bedoeld had, zich uit de zaak terugtrok.554 

546 AKB. VDH 79. Vonnis van de Raad van Vlaanderen, 16 januari 1725. 
Cfr. infra, p. 142-144. 

547 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. De procureur- generaal van 
de Raad van Vlaanderen eist in opdracht van de vorst inzage in de rekeningen van het 
begijnhof, 5 juli 1673. 

54R Cfr. supra, p. 108-109. 
549 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Auditie van de rekening, 1676. 
550 AKB. K2Pl/3. Overzicht van de stappen in het proces, 10 juli 1709. 

Cfr. supra, p. 55-56. 
551 AKB. K2Pl/3. Vermelding in de argumentatie van de prior, pastoor en 

deken, 1738. Cfr. supra, p. 110. 
552 AKB. VDH 73. Zaak van pastoor Van Kemseke, 1744. 
553 Ibid. Bericht van 13 september 1744. 
554 Cfr. supra, p. 71-72. 
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In 1673, bij de discussie of de grootbegijn bij het overlijden van een begijn 
een bed of het hele bezit mocht eisen, trad de procureur-generaal op in naam 
van de vorst. 555 De fiscaal van de Raad van Vlaanderen maande op verzoek van 
de vorst in 1786 de grootmeesteres aan tot het herstellen van het convent Hei
lige Begga. 556 In deze twee situaties trad de Raad van Vlaanderen niet op gezien 
het niet tot een proces kwam. De functionarissen van de Raad dienden als spreek
buis van de vorst. 

De Raad van Vlaanderen bekleedde geen bijzondere positie ten opzichte 
van het begijnhof. Als provinciale justitieraad oordeelde hij in zaken die binnen 
zijn bevoegdheid lag. 

Slechts éénmaal zien we de Raad van Vlaanderen optreden in het begijnhof. 
In 1751 had de provincie van de vorstin de toelating gekregen de waterweg 
Brugge-Gent te verbeteren. Indien nodig mochten er gronden onteigend wor
den. 557 Het Klein Begijnhof is gelegen langs de Schelde en moest gronden af
staan. Op 3 augustus 1751 bezorgde ze de prijzing van de terreinen die ze zou 
verliezen aan het provinciebestuur.558 Na het afronden van de werken aan de 
Schelde was een deel van de opgeëiste grond van het begijnhof nog beschik
baar gebleven. Ter Hooie vroeg en verkreeg het terugkopen van haar oude be
zit. 559 De hele transactie verliep zonder strubbelingen. 

Het stadsbestuur van Gent had in de organisatie van het begijnhof een heel 
beperkte inbreng. Als rechtbank trad het op in een diefstal van kant 560en in 
andere financiële minder belangrijke zaken. Ook op bestuurlijk vlak situeerde 
de reactie zich in het domein van het financiële . Het begijnhof moest huisgeld 
betalen aan de stad56 1 en bij de bouwactiviteiten bleef de stad niet steeds afzij
dig. Haar precieze inbreng in verband met dit laatste is evenwel niet duide
lijk. 562 Er kan wel gesteld worden dat de stad zeer zelden tussenbeide kwam in 
zaken voor het begijnhof. 

555 AKB. K2P1 /3. Argumentatie over de macht van de auditeurs van de 
rekening, vermoedelijk ca. 1709. Uitweiding over 1673. 

556 AKB. K2P 112 ( 10 februari 1786). 
557 AKB. K2Pl/3 . Mededeling van het provinciebestuur aan het begijnhof, 

1751. 
558 AKB. VDH 72. Kopie van brief en prijzing aan het provinciebestuur, 3 

augustus 1751. 
559 AKB. K2Pl/3. Toezegging van het terugkopen van de resterende grond, 

1753 . 
560 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 25819. Diefstal van kant, 1716-1718. 
561 AKB. K2Pl/3 . Documentje i.v.m. het huisgeld dat de begijnen moesten 

betalen aan de stad, 1630. SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/l(B). Documentje over een 
gesloopt huisje waarop geen huisgeld meer moet betaald worden, 6 juni 1769. 

562 Van Den Heule, o.c., p. 113 en 115. 
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Als besluit kan men stellen dat het wereldlijk gezag zich theoretisch si
tueerde op vier vlakken. Het laagste niveau ontbrak volledig en ook de inbreng 
van de stad was miniem. De vorst en de Raad van Vlaanderen kwamen hoofd
zakelijk in probleemsituaties en op verzoek tussenbeide. Ze droegen hun steen
tje bij tot de rust in het begijnhof en ze zijn niet uit de geschiedenis van Onze
Lieve-Vrouw-Ter-Hooie weg te denken. 
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II. RELATIES MET ANDERE INSTELLINGEN OF 
PERSONEN 

Het begijnhofOnze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie had contacten met tal van in
stellingen en personen. In de lijn van de vorige paragrafen worden ze opge
splitst in relaties met geestelijken en leken. 

De redenen voor de contacten waren zeer verscheiden . Het Sint
Elisabethbegijnhof in Gent was voor Ter Hooie een voorbeeld waar men kon 
leren hoe een probleem opgelost werd. Een begijnhof van Oudenaarde vroeg 
dan weer informatie aan het Klein Begijnhof. Het klooster Van Nonnenbossche 
grensde aan Ter Hooie waardoor materiële zaken samen geregeld moesten wor
den. Bij de opheffing van kloosters in de laatste twee decennia van de 18de 
eeuw fungeerde het begijnhof als mogelijk toevluchtsoord. Toen men in 1724 
geen klaarheid meer zag in een aantal punten in verband met de Regel werd het 
wijze besluit van Leuvense professoren gevraagd. Met de Tafel van de H. Geest 
van Sint-Baafs vonden financiële transacties plaats. 

De relaties met leken waren minder positief. De begijnen ondervonden hin
der van schippers die in het begijnhof aanmeerden en kantten zich tegen de 
oprichting van een zoutraffinaderij en een zeepziederij door de heer Moriau. 

Deze contacten, aangegaan uit vrije wil , plaatsten het begijnhoften volle in 
de maatschappij. De gemeenschap vormde geen eiland dat van de buitenwereld 
was afgesneden. 

1. Geestelijke gemeenschappen 

l .i . De begijnhoven 
Het Gentse Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof stond op verschil

lende ogenblikken van de geschiedenis zeer dicht bij het Klein Begijnhof. De 
traditie wijst het jaar 1234 aan als stichtingsdatum voor beide begijnhoven en 
de gravinnen Johanna en Margaretha van Constantinopel worden voor de twee 
gemeenschappen als stichteressen aangewezen. 563 Ook de Regels van de twee 
belangrijkste Gentse begijnhoven zijn identiek.564 De bekrachtiging en aanvul
ling door de graaf in 1354 gebeurde voor beide instellingen.565 In de loop van de 
15de en 16de eeuw evolueerde de organisatie in de begijnhoven los van elkaar 
maar Ter Hooie bleefzich aan Sint-Elisabeth spiegelen. 

De stad Gent vroeg de begijnhoven huisgeld voor de gebouwen op het 
begijnhof. In 1630 was het voor Ter Hooie niet helemaal duidelijk wie dat op 
zich moest nemen voor de huisjes die begijnen voor hun leven gekocht had-

563 

564 

565 

Werken en Kerken , p. 17. 
Ibid. , p. 95 . 
Ibid., p. 97. 
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den. 566 Ze wonnen advies in bij het Groot Begijnhof waar de bezitster van het 
huisje de belasting betaalde.567 

Bij het overlijden van een begijn kreeg de infirmerie volgens de gewoonte 
een bed of het ganse bezit als het begijntje in de infirmerie gestorven was. Het 
gebruik werd in 1673 betwist waarna het begijnhof toestemming kreeg van de 
vorst om die gewoonte aan te houden. 568 Bij de verdediging van de rechten van 
het begijnhofverwees men naar dezelfde praktijk in het Groot Begijnhofwaar 
men bovendien niet in geldnood zat en deze bron van inkomsten niet onmisbaar 
was.569 

De moeilijkheden met de grootjuffrouwverkiezing in 1709 waren een vol
gende aanleiding om over de muren van Sint-Elisabeth te kijken. De zes Juffrou
wen van Staat steunden zich ondermeer op de procedure aldaar om sternrecht te 
eisen. De prior en de pastoor van Sint-Baafs wezen dat argument van de hand. 
Elk begijnhofhad zijn eigen Regel en bestuurlijke organisatie. De situatie was 
in het Groot Begijnhof helemaal anders. De grootjuffrouw werd in de zuster
gemeenschap gekozen door achttien conventmeesteressen, twee gezelneden en 
één Heilige Geestjuffrouw. In tegenstelling tot het Klein Begijnhof, met slechts 
zeven conventmeesteressen en zes Juffrouwen van Staat, bleef de keuze van de 
conventmeesteressen er bepalend ook al kozen de andere meesteressen mee. 570 

De verwijzing naar het Groot Begijnhofwas in 1709 niet doorslaggevend want 
de Juffrouwen van Staat kregen geen gelijk. 

Een ongedateerd document dat uitweidde over de macht van de auditeurs 
van de rekening vergeleek de situatie met Sint-Elisabeth. 571 Daar werden in 15 3 2 
door Karel V twee voogden aangesteld die voorzaten in de rekeningvergadering 
en bij de grootjuffrouwverkiezing. Het was een argument om voor het Klein 
Begijnhofvoogden te vragen en de rol van de prior van Sint-Pieters, de deken 
en de pastoor van Sint-Baafs te beperken. 

Pastoor Van Kemseke had het bij de veranderingen die hij in 17 44 wou 
laten bekrachtigen onder meer over de verkoop van huisjes op het begijnhof. 

566 Een begijn kon een huisje huren of kopen voor het leven. In dit laatste 
geval was het haar bezit tot ze stierf waarna het huisje opnieuw eigendom van het 
begijnhof werd. 

567 AKB. K2Pll3 . "Extreckt van een advis van ter cause vande huysen bin-
nen den hove rakende t geit vanden 20sten penninck", 1630. 

56
R Cfr. supra, p. 116. 

569 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Uiteenzetting in verband met 
het opeisen van een bed of het ganse bezit in het Groot en het Klein Begijnhof, 1673. 

570 AKB, K2P I /3. Dupliek door de prior en de parochiepastoor in het pro-
ces inzake de grootjuffrouwverkiezing, 23 juli 1709. 

57 1 AKB . K2P 113. Ciaere aenwijsinge vande macht en overheyt de welcke 
hebben op het Cleijn begijnhof binnen Gendt de eerweerdige heeren den prior van S. 
Pieters neffens Gendt, ende den heer Arspriester en den heer pastor van S. Baefs, s.a. 
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De bepaling van de prijs gebeurde door twee ex perten ter zake, net zoals in het 
Groot Begijnhof aldus Van Kemseke. 572 

Na het amortisatiedecreet van Maria-Theresia in 1753 ondernam Ter Hooie 
meteen stappen om zich naar de wet te schikken. Hoe alles precies in het werk 
moest gaan was hen evenwel niet duidelijk. Ze vroegen Sint-Elisabetheen ko
pie van hun vraag aan de vorstin om amortisatiebrieven te verkrijgen. Op het 
voorbeeld werd genoteerd dat" ... al het gone nieverstoe en dient dan voor Me
morie en is gegeven om daaruijt te hebben den stil van het op stellen tot het 
overgeven vande landen van het Begijnhofvan O.L. Vrouwe ter hoijen". 573 

Op 2 april 1771 werd in het Klein Begijnhof een nieuw model van 'cape
roen' 574 ingevoerd. Onderaan de beschrijving van de oude en de nieuwe 'cape
roen' vermeldde men dat " ... het Groot begijnhofhebben hunne caperaenen op 
St. Begga dag 1770 verandert".575 Of men in de twee begijnhoven dezelfde 
kledij droeg is niet zeker doch deze wijziging gebeurde zeker in navolging van 
het Groot Begijnhof. 

Het archief van Ter Hooie bevat een afschrift van de Regel van het Sint
Elisabethbegijnhof.576 Bij welke gelegenheid dat gevraagd werd, is niet aange
geven. Het wijst er duidelijk op dat inspiratie bij het Groot Begijnhof werd 
gezocht. 

Eén auteur beweerde dat het Klein Begijnhof voor verarmde edelvrouwen 
en middenstandsdochters was en dat het Groot Begijnhof armen aantrok.577 Twee 
documentjes uit het archief in het begijnhof wijzen eerder op het omgekeerde. 
In 1671 kreeg Jacquelijne de Sanghere, begijn in Ter Hooie, een rente" ... thaeren 
proffijte gedaen bij Jo. Camelia Vanden Verchante ende Barbara Vander sluys 
gestede begynen inden begynhove van St. Elisabeth ... ". 578 Hetzelfde gebeurde 
in 1734. Begijn Judoca Cardon van Sint-Elisabeth stichtte nog tijdens haar le
ven een fondatie voor" ... twelfbegintiens, on voors i en wesende van souffisante 
middelen ... ". Na haar dood schonk haar broer Pieter Cardon, advocaat in de 
Raad van Vlaanderen, daaruit een jaarlijkse rente van zes pond groten aan juf
frouw Maria Merckpoel, begijntje in het Klein Begijnhof. 579 

572 AKB. K2Pl/3. "Regarderende de veranderynghe; ghevraeght bij den 
pastoor van het Begijnhof, E. Van Kemseke", 1744. Cfr. supra, p. 71-72. 

573 AKB . K2Pl/3. Kopie van de vraag van Sint-Elisabeth om 
amortisatiebrieven te verkrijgen, augustus 1754. 

574 Een 'caperoen' is een kap of een mantel met kap. (Verwijs. Verdam, 
Middelnederlands woordenboek, III, p. 1193-1195). 

s.a. 

1671. 

575 AKB. K2P1 /3. Vermelding van verandering van caperoen, 2 april 1771. 
576 AKB. K2P1 /3. Afschrift van de Regel van het Sint-Elisabethbegijnhof, 

577 

57~ 

579 

Joos, Begijnhof OL. Vrouw ter Hoye. Geschiedenis en Gids, p. 6. 
AKB. K2P1 /1. Rente voor begijn Jacquelyne de Sanghere, 16 december 

AKB. K2Plll. Rente voor begijn Maria Merckpoel, 6 november 1734. 
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Op basis van deze twee stukken besluiten dat de begijnen van Ter Hooie 
armer waren dan die van Sint-Elisabeth zou uiteraard voorbarig zijn. Een die
pere studie van de vele rentebrieven zou wellicht meer aan het licht brengen. 
Toch wijst ook het terugvallen op het Groot Begijnhof bij problemen in Ter 
Hooie op een groter prestige voor Sint-Elisabeth. 

Tussen het begijnhof te Oudenaarde en Ter Hooie te Gent is slechts één 
contact bekend. De grootbegijn van Oudenaarde informeerde op 10 november 
1736 of de deken aan Ter Hooie een bijdrage had gevraagd voor de 'don gratuit' 
die door de vorst van de Gentse bisschop werd geëist voor de oorlogskosten. 
Haar begijnhofwerd daartoe verplicht door de deken. De overste verontschul
digde zich voor haar schrijven en was steeds bereid het Klein Begijnhof te 
helpen waar ze kon. 580 Van een antwoord op die briefis geen spoor. 

1.2. Kloosters 
Ter Hooie grenst langs de noordkant aan het klooster van Nonnenbossche. 

Op 27 maart 1629 sloten de abdis, Catheryna de Gistelles, en grootjuffer 
Phi1ippote Dysenbaert een overeenkomst om een muur te bouwen. Deze zou 
lopen van het pesthuis van het begijnhof tot aan de Schelde en van het huisje 
van juffrouw Francoyse Hamericq, vermoedelijk ook in de noordoosthoek van 
het begijnhof, tot aan de straatkant in het westen. Alle werken zouden op kosten 
van het klooster uitgevoerd worden. Daarenboven betaalde Nonnenbossche alle 
onteigeningskasten en er bovenop nog 450 gulden. 58 1 Waarom alles door het 
klooster bekostigd werd, staat niet expliciet in de bewaarde documenten. Het is 
mogelijk dat het begijnhof door de bouw van een muur bepaalde stukken grond 
afstond en er zo voor vergoed werd. Mogelijks was het alleen omdat 
Nonnenbossche rijker was dan het begijnhof. 

Drie maanden later vroeg de abdis aan het stadsbestuur toelating om de 
muur te bouwen. Hij zou verderlopen langs de Violettestraat en positief zijn 
voor het " ... sieraedt ende decoratie deser voorseijde stede, ... ". De abdis ver
meldde dat de grootjuffrouw van Ter Hooie en de bisschop geen bezwaren had
den. 582 Op 3 augustus werd door een landmeter, Lieven van Thuyne, de bouw
lijn van de muur aangeduid. 583 

Over het verloop van de werken weten we niets. Het liep evenwel niet alle
maal volgens plan want op 18 november 1638 beval deken Ba1duinus de Beer 

5RO AKB. K2Pl/2. Briefvan grootbegijn Vlamynck uit Oudenaarde aan Ter 
Hooie. 

5R I AKB. K2P2/2. Overeenkomst van 27 maart 1629. 
5R2 Ibid. Kopie van vraag om toelating aan het stadsbestuur van 27 juni 

1629. 
5X3 Ibid. Mededeling van Lieven Van Thuyne van 3 augustus 1629. 
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de abdis tweehonderd gulden te betalen aan het begijnhof. 584 Welk punt van de 
overeenkomst ze niet nakwam is niet uit het vonnis op te maken. De groot
juffrouw spande voor de Raad van Vlaanderen een proces in. Het vonnis dat in 
het begijnhof bewaard is, werd echter ondertekend door de deken en in de ar
chieven van de justitieraad is geen spoor van de zaak. Wat er precies misliep en 
hoe de relatie tussen de buren verder verliep weten we niet. 

Bisschop Lobkowitz stelde op I 0 juni 1783 gedragsregels op voor de reli
gieuzen van het opgeheven klooster van Sint-Agnes. Hij bepaalde o.a. dat "Alle 
de religieusende welke sig naer een geestelijk gemijnte ofte naer een begijnhof 
van dit bisdom sullen vertreeken sullen tragten te onderhouden alle de regle
menten ende statuten der selve ende te gehoorsaemen aen de overste die er 
aengesteld sijn".585 Ook voor de zusters van het klooster van Sint-Barbara maakte 
hij een regeling. 586 Het voorkomen van een exemplaar van die regeling van 
Lobkowitz in het archief van het begijnhof laat vermoeden dat er kloosterlin
gen zijn komen wonen. Het verslag van de bisschoppelijke visitatie in 1785 
vermeldde dit expliciet. 587 De heer Joos beweerde dat er negentien klooster
zusters in het begijnhof kwamen. 588 Dat aantal is mogelijk gezien er tussen 1784 
en 1796 reeds twaalf religieuzen stierven in het begijnhof. 589 

2. Andere contacten met geestelijken en leken 

Voor de verdere bouw van de begijnhofkerk in 1715 verleende de vorst op 8 
februari een octrooi om een som van 30.000 gulden te lichten op de goederen 
van het begijnhof. 590 Een bedrag van 800 lb. groten kreeg het begijnhofvan de 
Tafel van de Heilige Geest van Sint-Baafs op 25 november 1717. Vanaf 1718 
moest het begijnhof jaarlijks een intrest van 32 lb. groten betalen tot de hele 
som, met intrest, afbetaald was. 591 In 1722 waren de schulden vereffend vol
gens de nota onder de overeenkomst. 592 

5
R
4 Ibid., Vonnis tegen de abdis van Nonnenbossche van 18 november 

1638.Balduinus de Beer was kanunnik van de Sint-Baafskathedraal van 1632 tot 1653 
(Hellin, Histoire Chronologique des évêques et du chapitre exemt de I 'église cathédrale 
de S. Bavon à Gand, p. 336). 

585 AKB. VDH 10. Bericht van bisschop Lobkowitz aan de religieuzen van 
het opgeheven klooster van Sint-Agnes, 10 juni 1783. 

586 AKB. K1S9/2. Bericht van bisschop Lobkowitz aan de religieuzen van 
het opgeheven klooster van Sint-Barbara, l 0 juni 1783. 

587 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B3844. " ... ad hoc Beguinasium 
plurimae confugerunt Moniales suppressae, ... ". 

588 Joos, Begijnhof OL Vrouw ter Hoye. Geschiedenis en Gids, p. 29. 
589 AKB. K2P3/4. 
59° Cfr. supra, p. 113. 
591 AKB. K2Plll. Overeenkomst tussen het begijnhof en de H. Geesttafel 

van Sint-Baafs, 25 november 1717. 
592 Ibid. 
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Begijn Agnes Reintjens trok grootjuffrouw Van Hoorenbeke in 1724 voor 
de rechtbank in verband met de som die alle begijntjes moesten betalen bij hun 
kleedsel en steedsel. De begijn beweerde dat die eis inging tegen de letter en de 
geest van de Regel. 593 In de loop van het proces werd, vermoedelijk door de 
grootjuffrouw, op 23 juni 1724, het advies van professoren in Leuven gevraagd. 
Men wou hun oordeel" ... nopende de manierede welcke wort gheploghen in 
seker beggijnhof in het vercaopen ven de huijsen, ... ", waarover toen ook dis
cussie was," ... en ten tweede raekende eenighe pennynghen diemen aldaer doet 
betaelen door de novitien ende de gheprofeste beggijnen".594 De vraag aan de 
Leuvense professoren was voor hen blijkbaar niet zo vreemd want er kwamen 
meerdere reacties. De stukken in het archief van Ter Hooie met advies van de 
professoren zijn niet gedateerd maar het zijn zeker de antwoorden op de vraag 
van 23 juni. De doctores in de rechten Van Espen, Poringa en Bauwensen de 
doctores in de theologie Renardi, Van Hove, Daelman en De Tombeur gaven 
hun oordeel over de twee onderwerpen. 595 Bij het vonnis hield men rekening 
met de mening van de geleerden. 596 

Het begijnhof grenst in het oosten aan de Schelde. Alleen het groothuis werd 
tegen de oever van de waterweg gebouwd, de andere gebouwen aan die zijde 
zijn wat meer naar het westen opgetrokken omdat men langs de Schelde ruimte 
liet voor bleekweiden. Het was zo mogelijk er schepen aan te meren. Wie daar 
aan wal kwam kon slechts door het begijnhof de stad bereiken. Dat was niet 
bevorderlijk voor het leven in het begijnhof en men klaagde het in 1737 aan bij 
de schepenen. Zij trokken de eigendomsrechten van het begijnhof na, kwamen 
ter plaatse kijken en informeerden bij de schippers van de stad. De derde okto
ber 173 7 verboden de hoogbaljuw baron de Kiesegem en de schepenen van 
Gent " ... met eenige schepen te meeren ende over te leggen op den voorseyden 
begynhove eenigen weg, passage, ofte acces te nemen, ... ". Elke overtreder zou 
bestraft worden met een boete van twaalf gulden " ... ende daerenboven 
arbitrairelijek gecorrigeert te worden naer de genegentheyt van de saecke, ... ". 597 

Daarna werd er niet meer geklaagd over schippers in het begijnhof. 

5
9

3 Cfr. infra, p. 142-144. 
594 AKB. K2Pl /3. "Pointen ende vraeghen voorghestelt by forme van 

consuite aende hooghgheleerde heeren doctoren vande universiteijt van Loven, soo in 
de H. Godtheijt als in alle beijde de rechten hun hoogh ende onwederlegghelijck oordeel 
daerop ootmoedelijek versouchende", 23 juni 1724. 

595 AKB. K2Pl/3. Drie stukken waarin de Leuvense professoren advies 
geven over de som te betalen bij kleedsel en steedsel en de verkoop van huizen, niet 
gedateerd doch zeker uit 1724. Meer gegevens over deze professoren kan men o.a. aan
treffen in: Claeys Bouuaert, L 'ancienne Université de Louvain. Etudes et Documents. 
Reusens, Documents relatifs à I 'histoire de l'université de Louvain (1425-1797). 

596 Cfr. infra, p. 144. 
597 AKB. W 16. Verbod aan de schippers aan te leggen aan het grondgebied 

van het begijnhof, 3 oktober 1737. 
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Langs de Schelde, tegenover het begijnhof, bezat de heer Henricus Josephus 
Moriau stukken grond. Hij had van de stad in 1753 toelating gekregen om een 
deel van de gebouwen die op die grond waren opgetrokken, te vernieuwen. In 
plaats van een gelijkaardig gebouw op te trekken liet Moriau een zoutraffinaderij 
en een zeepziederij bouwen. 598 De grootjuffrouw vreesde dat de rook van de 
fabrieken schadelijk zou zijn voor het linnen dat in het begijnhof gebleekt werd 
en de kant die men er vervaardigde. Voor zijn fabriek had Moriau evenwel een 
octrooi van de overheid nodig. Op alle mogelijke wijzen probeerde de groot
juffrouw dat te verhinderen. De zaak kwam voor de Geheime Raad maar uit
eindelijk besliste de Raad van Financiën. Dat was negatief voor het begijnhof 
gezien men er eerder Moriau steunde. 599 Op 28 maart verkreeg deze dan ook het 
octrooi. 600 Ondanks de hulp van verschillende ambtenaren verloor de groot
juffrouw de woordenstrijd. Vermoedelijk waren de nadelen die het begijnhof 
zogezegd zou ondervinden fel overdreven en wellicht dacht men ook toen al 
aan het economisch en sociaal nut van nieuwe werkgelegenheid. 

59R 

juffrouw. 
599 

600 

AKB. VDH 72. Brieven i.v.m. Moriau, ongedateerde briefaan de groot-

Ibid. Kopie van briefvan Gambier aan Van Hueme, 27 februari 1754. 
Ibid. Kopie van briefvan Gambier aan Van Hueme, 28 maart 1754. 
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HOOFDSTUK 4: 

LEVEN IN HET 
BEGIJNHOF 



Een juffrouw werd niet zonder meer in het begijnhof opgenomen. Men stelde 
gedurende de proeftijd hoge morele eisen. In die periode leerde de kandidate 
haar plichten kennen. 

Essentieel aan het begijnenleven was uiteraard de religieuze dimensie. Zo
wel binnen als buiten het begijnhof dienden een aantal gedragsregels in acht 
genomen te worden. De spontane devotie werd gestimuleerd door aflaten, kruis
wegen en broederschappen. Het gros van de begijnen kwam zonder uitzonder
lijke devotie haar plichten na doch Ter Hooie telt in zijn rangen ook een mys
tiek begijntje. 

'Werken en Kerken' is de titel van een boek over de begijnhoven in Gent. 601 

Naast het bidden was er inderdaad ook een wereldlijke dagtaak. Elke begijn 
moest zelf haar brood verdienen. Velen deden dat door het vervaardigen van 
kant, anderen vervulden een betaalde functie in het begijnhof. 

De woning, de kledij en de voeding zijn materiële aspecten van het leven in 
het begijnhof. De begijnen konden hun intrek nemen in een convent, een 
begijnenhuisje of de infirmerie. De kledij was eenvormig en lijkt doorheen de 
tijd weinig verandering te hebben ondergaan. Over de voeding kunnen we niet 
veel vertellen. 

Het begijnhof was ommuurd maar niet afgesloten van de wereld. Mits het 
vragen van toestemming mocht elke begijn voor korte of langere tijd uit het 
begijnhof gaan. Ze kon ook uit vrije wil definitief de begijnhofpoort achter zich 
laten. Wangedrag kon tot uitsluiting leiden. 

Bij het overlijden van een begijn werden een aantal voorgeschreven regels 
in acht genomen. Ze vond haar laatste rustplaats in het begijnhof, tenzij ze op 
het ogenblik van het overlijden buiten het begijnhof verbleef. 

Naast begijnen kon men in Ter Hooie ook leken ontmoeten. De begijnen 
mochten bezoek ontvangen en soms woonde er familie bij hen in. Uiteraard 
bleef het aantalleken beperkt en betrof het enkel vrouwen. 

Het leven in het begijnhof was veelzijdig. Doorheen de tijd evolueerde er 
weinig. Enkele nieuwe gebruiken groeiden, soms haast onzichtbaar, andere plots 
of onder veel protest, een aantal gewoontes verzwakte en verdween. Meestal 
ging het leven er rustig zijn gang. 

601 Werken en Kerken. 750 jaar begijnhofleven te Gent. Gent, 1984. 
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I. VAN LEEK TOT BEGIJN 

Men werd niet ineens begijn door de poort van het begijnhofbinnen te stap
pen. Een proeftijd van twee jaar moest de begijn zeker maken van haar roeping, 
vertrouwd maken met de levensstaat en de meesteressen van haar goede wil en 
bekwaamheid tot de begijnenstaat overtuigen. Daarna werd de juffrouw feeste
lijk in de gemeenschap opgenomen. 

Naast deze karakteriële en morele aspecten was er ook het financiële. Het 
begijntje moest bewijzen dat ze zelfstandig kon leven en voor haar uitgaven 
kon instaan. Er werd een, regelmatig betwiste, som gevraagd bij het kleedsel en 
het steedsel en het feest bij de plechtigheden kwam op kosten van de nieuwe 
begijn. Soms was het nodig dat anderen voor inkomsten zorgden, waaruit blijkt 
dat de financiële toestand van de vrouw niet bepalend mocht zijn. 

1. De proeftijd, het kleedsel en het steedsel 

l.i. Het postulaat 
Als een meisje begijn wou worden moest ze aan een aantal voorwaarden vol

doen. Slechts maagden en weduwen werden in het begijnhof ontvangen. Zij" ... 
moeten zijn van eerbaer leven ende conversatien zondereenige blamatie ... ". 602 

De vraag om postulant te worden richtte de juffrouw tot een conventmeesteres. 
Was deze afwezig dan vroeg de juffrouw om in het begijnhof te mogen komen 
aan de oudste begijn van het convent, in het bijzijn van de andere convent
begijnen. Daarna stapte de conventmeesteres of de oudste van het convent met 
het verzoek naar de grootmeesteres.603 

De postulante werd in het convent door de verzamelde begijnen ontvangen 
en de begijnen feliciteerden haar van oud naar jong. Wanneer ze die eerste dag 
naar de kerk ging, luidde men bij haar terugkomst de bel, men heette haar wel
kom en wenste haar geluk toe.604 Na de opname in het begijnhof moest de 
postulante gedurende de eerste veertien dagen elke dag de hoogmis bijwonen.605 

Gedurende een jaar woonde de postulante in het convent" ... om binnen den 
zeiven tijde te mogen leeren de ordonnantien ende goede manieren van leven 
die men in de conventen onderhouden zal". Volgens de Regel droeg zij in dat 
jaar het "weirlijk habijt"606 doch 18de-eeuwse bronnen hebben het ook over 
zwarte kleren. De dag waarop ze deze kledij aantrok moest ze te communie 
gaan en de grootjuffrouw, haar conventmeesteres en medebegijnen in het con-

602 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 4. 
603 AKB. KlS9112. Schriftje met gegevens i.v.m. het intreden van begij-

nen, l8de eeuw. 
604 Ibid. 
605 AKB. KlS9/l2. 
606 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 4. 
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vent nog eens vragen of ze verder mocht gaan met de vorming als postulante.607 

De aanpassing van de statuten van 1939 preciseerde: "Het postulaat duurt een 
jaar, alhoewel na de veertien bruidsdagen de postulante het zwart habijt ont
vangt".608 Blijkbaar maakte men in de loop der eeuwen binnen het postulaats
jaar nog een indeling want de Regel vermeldt geen zwart habijt. Wanneer die 
verandering ingevoerd werd, weten we niet. 

Op de biddagen van het convent mocht ze niet meebidden als ze de wereld
lijke kleren droeg. Mogelijk zag men het zwart habijt ook nog als een wereld
lijk kleed ofwel droeg de postulante het niet altijd. Doch als er tijdens de eerste 
veertien dagen van haar postulaat een bijzondere hoogdag ofO.-L.-Vrouwedag 
viel, was ze wel verplicht samen met de andere novicen in het convent te bid
den. Tenslotte namen de postulanten, samen met de novicen, niet deel aan de 
verkiezing van de conventmeesteres.609 

De aanpassing van de statuten van 1939 stelde dat "Verouderde ofbegoede 
personen ... " een veel korter postulaat mochten doormaken en" ... na de bruids
dagen [=de eerste veertien dagen] hun noviciaat beginnen bij een der juffrou
wen gezellen of een huisbegijntje, daartoe door de Grootjuffer aangeduid".610 

Het noviciaat bij een van de Juffrouwen van Staat kon in 1645 al. Bisschop 
Triest aanvaardde het reeds bestaande gebruik als toevoeging aan de Regel. 611 

1.2. Het kleedsel 
De voorbereiding op het kleedsel begon meteen nadat de postulante het 

zwart habijt kreeg. Elke hoogdag en 0.-L.-Vrouwedag moest ze de convent
meesteres en de verzamelde conventbegijnen vragen om gekleed te mogen 
worden. Zes weken voor het kleedsel vond de officiële aanvraag bij de convent
meesteres en de begijnen van het convent, die speciaal vergaderden, plaats. 
Vier weken later verzocht de postulante opnieuw om het kleedsel, aan de convent
meesteres en elke begijn afzonderlijk in haar cel. 

Daarna ging ze nog toestemming vragen aan de pastoor en op de laatste dag 
aan de grootjuffrouw, voor wie ze knielde, en de andere conventmeesteressen.612 

Die precieze tijdsindeling kwam niet voor in de Regel van 1234 en evenmin in 
de veranderde statuten van 1939. Bovendien bepaalde men in 1234 dat de 
postulante enkel de conventmeesteres en de begijnen van het convent om het 
kleedsel verzocht.613 In 1939 nam men de voorschriften van 1234 over doch de 

607 

60R 

609 

AKB. K1S9112. 
AKB. K2P3/2 . Aanpassing van de statuten van 1939, hfdst. 10. 
Ibid. 

610 AKB. K2P3/2. Aanpassing van de statuten van 1939, hfdst. 11. 
611 AKB. Kl S9/8. Afschrift van de bekrachtiging en toevoeging aan de Regel 

door bisschop Triest, 1645. 
612 AKB. K1S9/12. 
613 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 5. 
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conventmeesteres moest dan wel de mening van de grootjuffrouw vragen.614 

De verschillende versies van de Regel bleven evenwel zeer beknopt over het 
verloop van de voorbereiding en het kleedsel zelf. Het convent speelde onge
twijfeld de hoofdrol in het aanvaarden van het kleedsel maar inspraak van de 
grootjuffrouw, de conventmeesteressen en de pastoor zou niet ongewoon zijn. 
Het is uiteraard gevaarlijk het 18de-eeuwse document op de hele geschiedenis 
te projecteren maar de eenvoudige vraag aan de conventmeesteres en de convent
begijnen lijkt ons toch iets te weinig plechtig en officieel. 

Het kleedsel vond plaats in het convent, in aanwezigheid van alle begijnen. 
Als het op een zon- of feestdag gebeurde, moest het voor de vespers en ging de 
postulante naar de kerk met de 'vout' en de kroon op. Het was een plechtige 
ceremonie. De postulante knielde voor de conventmeesteres en vroeg haar een 
gemeenschappelijk gebed waarop de meesteres de litanie van alle heiligen las. 
Vervolgens verzocht de postulante om het begijnenkleed. De meesteres over
handigde haar dit en op het ogenblik dat de postulante de kroon op had, zette ze 
het Veni Creator in dat door alle aanwezigen werd meegezongen. Na het bidden 
van de litanie van 0.-L.-Vrouw wensten alle begijnen de nieuwe novice veel 
geluk," ... somtijds met wijn". De novicenmeesteres droeg de kaars die bij de 
plechtigheid gebruikt was naar de kerk en de novice bezocht de convent
meesteressen, de infirmerie en de grootjuffrouw om haar kleedsel bekend te 
maken en felicitaties te ontvangen. Bij de grootbegijn deed ze eerst de groeten 
van haar conventmeesteres, knielde voor een gezamenlijk gebed en werd door 
de grootmeesteres gefeliciteerd. Op de dag van het kleedsel had de novice de 
plicht om te communie te gaan. 615 

Het verloop van het kleedsel zoals in het 18de-eeuws geschrift beschreven, 
kan niet zomaar veralgemeend worden. Er kunnen in de loop van de tijd wijzi
gingen zijn opgetreden en ook tussen de conventen bestonden er mogelijke 
verschillen. Het is een algemeen beeld dat detailverschillen niet uitsluit. 

Veel verschil tussen het noviciaat en het postulaat lijkt er niet te zijn ge
weest. De novice zette zich in" ... om nog beter te leeren de goede en deugde
lijke manieren die men in de conventen useren zal". Er was een novicenmeesteres 
maar haar taak is nergens omschreven. Het noviciaat duurde één jaar.616 Of 
deze tijd naargelang de situatie ingekort kon worden, zoals het postulaat, is 
minder waarschijnlijk. De novice bleef de hele tijd in het convent wonen. 

6 1-1 

615 

616 
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AKB. K2P3/2. Aanpassing van de statuten van 1939, hfdst. 12. 
AKB. K1 S9112. Over de 'vout', cfr. infra, p. 172. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel , hfdst. 5. 



1.3. Het steedse/ 
Vanaftwee weken vóór het steedse I vroeg de novice elke dag aan de convent

meesteres en de begijnen, gezamenlijk of elk in hun cel, om gesteed te mogen 
worden. Ook de pastoor of de onderpastoor verzocht ze dat. De dinsdag of 
woensdag vóór het steedse I, dat op zondag of op een feestdag plaatsvond, be
zocht de bruid met de conventmeesteres haar vrienden. 617 De conventmeesteres 
vroeg en betaalde op woensdag bij de grootjuffrouw de plechtige dienst. De 
volgende dag bezochten de novice en de conventmeesteres opnieuw de pastoor 
of de onderpastoor. Tenslotte gingen ze de dag vóór het steedse I bij de convent
meesteressen, de infirmerie en de grootjuffrouw langs en vroegen hen gemeen
schappelijke gebeden.618 In tegenstelling tot de 18de-eeuwse beschrijving was 
in de Regel van 1234 enkel sprake van de toestemming van het convent en de 
grootjuffrouw. De andere conventmeesteressen en de pastoor werden niet ver
meld.619 Dit kan een evolutie geweest zijn doordat er in het jonge begijnhof 
amper enkele conventen waren en de pastoor zich strikt tot zijn taken in de kerk 
beperkte. 

Het steedsel zelfbestond uit twee plechtigheden, bij de grootjuffrouw en in 
de kerk. Het is mogelijk dat die op dezelfde dag plaatsvonden doch het is waar
schijnlijk dat de ceremonie bij de grootjuffrouw in de loop van de week gebeur
de en dat de H. Mis voor de bruid op de eerstvolgende zon- of feestdag viel. Uit 
het steedselboek, waarin de bruid haar handtekening plaatste na het bezoek aan 
de grootjuffrouw, bleek in elk geval dat de plechtigheid niet steeds op dezelfde 
dag van de week viel. 620 

Op de dag van het steedsel bij de grootjuffrouw werd palm in de kerk ge
strooid. De novice kwam met de zwarte voorschoot, zwarte handschoenen en 
caproen aan naar de vespers waarna de conventmeesteres met haar naar de groot
juffrouw ging. Het relaas uit de 18de eeuw liet hen naar de infirmerie gaan62 1 

doch in het groothuis, de woning van de grootjuffrouw, beschikte men over een 
speciale steedselkamer. Het zou vreemd zijn als er niet daar gesteed werd. De 
bruid knielde voor de grootjuffrouw, in aanwezigheid van de convent
meesteressen en Juffrouwen van Staat. De novice vroeg de verzamelde meeste
ressen een laatste maal om gesteed te mogen worden. Ter herhaling las de groot
juffrouw de belangrijkste punten uit de Regel voor. Daarbij legde ze de nadruk 
op de drie hoofdplichten die de novice moest beloven te onderhouden: ( 1) De 
begijn was de grootjuffrouw strikte gehoorzaamheid verschuldigd, ook als ze 
in een ander convent geplaatst werd of in het begijnhof een taak opgelegd 

ven. 
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621 

AKB. KlS9112 . Wie men met die vrienden bedoelde, is niet aangege-

Ibid. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 6. 
AKB. Kl S3/ l. 
AKB. KlS9/ 12. 
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kreeg; 622 (2) Zij moest zuiver leven zolang ze in het begijnhofverbleef Daartoe 
was het haar verboden verdachte plaatsen of personen te bezoeken; (3) Ten
slotte zou ze tevreden zijn" ... met de tijdelijke goederen die God haer verleent 
heeft ofte naemaels verleen en zal bij tijdelijk gewin giften of versterften, nie
mand 't zijne te ontvreemden heymelijk ofte openbaer uyt nood of andersins bij 
geenen middel".623 

Hierin zijn duidelijk de geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede 
of soberheid te herkennen. Deze geloften waren tijdelijk maar absoluut, bij een 
overtreding werd men onmiddellijk en voorgoed uit het begijnhof gezet. 624 Ver
der wees de grootmeesteres er op dat het begijntje pas na vier jaar recht kreeg 
op bijstand van de infirmerie en de armentafel van het begijnhof.625 

De novice wist duidelijk waaraan ze zich had te houden en legde haar be
lofte af met de woorden: "Ik N ... N ... , ik beloove aen mijn overste present in 
toekomst alle deze punten te onderhouden die mij hier voorgehouden zijn zoo 
lang als ik deze plaetse bezetten zal, hiervoor ben ik bereijd mijn handteeken te 
zetten". Het nieuwe begijntje stond op, ging naar de tafel waar de jongste 
gezelnede met het steedselboek zat en plaatste haar handtekening. Ze keerde 
terug naar haar plaats en werd door de aanwezigen gefeliciteerd. De plechtig
heid bij de grootjuffrouw was afgelopen en het begijntje keerde terug naar haar 
convent waar haar eveneens gelukwensen en twee flessen wijn wachtten.626 

Een van de volgende dagen werd de mis voor de gestede begijn opgedra
gen. Indien haar ouders nog leefden en naar het begijnhof gekomen waren, vroeg 
de begijn hen kort voor de mis vergiffenis. De pastoor kwam naar haar kamer in 
het convent en nadat de begijn de zegen gevraagd had zette hij haar de kroon 
op, die werd aangereikt door de novicenmeesteres en vastgespeld door de con
ventmeesteres. Ook de onderpastoor en andere aanwezige priesters gaven de 
bruid voor de mis de zegen. In stoet ging het convent naar de kerk met de novi
cenmeesteres voorop. De bruid ging in de mis eerst ter offerande en communi
ceerde voor de priester. Na de H. Mis keerde men in stoet terug naar het con
vent en was de novice waardig gesteed.627 Over de plechtige eucharistieviering 
werd in de Regel van 1234 niets gezegd terwijl er over het afleggen van de ge
loften breed werd uitgeweid. We menen toch te mogen veronderstellen dat er van 
bij het ontstaan van het begijnhof ook een plechtigheid in de kerk of kapel plaats
vond. 
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Na het steedsel had de begijn dezelfde plichten als de andere begijnen. Haar 
rechten waren nog niet volledig. Ze moest nog enkele jaren in het convent blij
ven wonen,628 en pas na vier jaar kon ze steun van de infirmerie en de armen
tafel genieten. 629 In hoever dit laatste in de praktijk zo was, is niet duidelijk. Het 
gebeurde immers dat een arme juffrouw begijn kon worden dankzij een fundatie 
met dat doel gesticht. De schenkingen en stichtingen in het begijnhof werden 
veelal door de infirmerie of de H. Geesttafel beheerd. De begijnen leefden dus 
van meetaf aan van de hulp van deze instellingen. De aanvulling aan de Regel 
op het einde van de 16de eeuw door de grootjuffrouw stelde bovendien dat die 
bepaling het begijnhof niet ten goede kwam. Ze besloot dan ook dat de begij
nen meteen na het steedsel van deze voordelen zouden kunnen genieten. Indien 
men nog niet genoeg overtuigd was dat een novice deze rechten waard was, zou 
men het steedsel nog even uitstellen.630 Ook in 1862 werd nog geschreven dat 
een begijn slechts na vier jaar op de infirmerie een beroep kon doen .63 1 

Ook al legden de begijnen geen eeuwige geloften af, alles werd grondig 
voorbereid en ging met de nodige plechtigheden gepaard. Vooraf werd onder
zocht of de bruid niet door andere religieuze of huwelijksbeloften gebonden 
was.632 De juffrouw moest bewijzen dat ze de levensstaat als begijn waard was. 
De opname in de gemeenschap was een grote eer en verheugde allen. 

2. De financiële aspecten 

Een van de redenen van de oprichting van de begijnhoven was dat " .. . 
tamelicke joncvrouwen van edelen afcomste ende andere veraremt waeren ... ".633 

Dat betekende in de praktijk echter geenszins dat men er gratis kon komen en 
op andermans kosten leven. Er werden voorwaarden gesteld en men moest be
talen bij de intrede. Bovendien diende elke begijn zelf voor haar levensonder
houd in te staan. Dat contrasteerde in zekere zin met de Regel en er werd soms 

.._ tegen geprotesteerd. 

2.1. Bij het intreden 
De Regel van het begijnhofstelde geen directe financiële of materiële eisen. 

De grootjuffrouw had het recht een novice te aanvaarden ofte weigeren.634 Ze 
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In 1862 was dat zes jaar (AKB. K2P3/3 ). 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. I 0. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van de toevoeging aan de Regel van 1586. 
AKB. K2P3/3. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 6. 
AKB. KIS8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, inleiding. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. I . 
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moest er enkel op letten dat" ... ergeene speciale gebreken en zijn".635 De novice 
beloofde bij het steedsel dat ze tevreden zal zijn met de tijdelijke goederen die 
God haar verleent.636 

De Regel vroeg dus niets bij kleedsel en steedse! doch verbood ook niet een 
bedrag te doen betalen. Te meer daar de grootjuffrouw het laatste woord had, 
waarbij ze een financiële bijdrage als voorwaarde kon stellen. Ook de aandacht 
voor speciale gebreken kon in de richting van de kosten en de mogelijkheid tot 
levensonderhoud geïnterpreteerd worden. In naam van het gemeenschappelijk 
belang leek men vrij een bijdrage te vragen. Er volgden geen financiële beper
kingen uit de Regel maar evenmin kon men zich erop beroepen om een bedrag 
te eisen. 

Vanaf 1676-1677 zou het gebruik ingevoerd zijn zes pond te vragen bij het 
kleedsel van elke novice. Het begijnhof zat diep in de schulden, door proces
sen, betaling aan de vorst, de bouw van de nieuwe kerk en mogelijk slecht be
heer. Met die zes pond hoopte men de schulden af te betalen en zodra dat ge
beurd was, zou men die verplichting weer afschaffen. 

Omstreeks dezelfde tijd werd van de gestede begijnen acht pond gevraagd. 
Deze bijdrage vond zijn oorsprong in de feestmaaltijd die bij het steedse! door 
de bruid werd aangeboden aan de meesteressen en de begijnen van het convent 
en mogelijk nog anderen. Geleidelijk aan zat de grootjuffrouw niet meer mee aan 
tafel en werd de maaltijd bij haar thuis gebracht. Deze spijzen voor de grootjuf
frouw verving men dan door een gift van acht pond. In 1698 zou het hele feest
maal afgeschaft zijn en gaf de bruid gedurende drie of vier jaar niet langer de 
som van acht pond aan de grootjuffrouw. Toen er een nieuwe grootjuffrouw 
kwam besloot deze met enkele conventmeesteressen het gebruik van de acht 
pond weer in te voeren en ter compensatie maarvijf pond te vragen bij het kleed
sel. Na enkele jaren werd het laatste bedrag opnieuw tot zes pond opgetrok
ken.637 

De zes pond bij het kleedsel werd aangevallen in 1712. Een novice die door 
de grootjuffrouw weggezonden was, eiste haar zes pond terug. Toen de groot
meesteres daar niet op inging bracht de novice het voor de Schepenen van de 
Keure van Gent. Dezen bevalen de grootjuffrouw het bedrag terug te geven aan 
de uitgesloten novice.638 Het principe van geld te eisen bij kleedsel en steedsel 
werd toen nog niet aangevallen. 

Op 2 september 1724 diende begijn Agnes Reintjens een verzoek in bij de 
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Ibid. , hfdst. 6. 
Ibid., hfdst. 8. 

637 AKB. K2P l/3. ("Pointen ende vraeghen voorghestelt bij forme van 
consuite aende hooghgheleerde heeren doctoren van Loven", dd. 23 juni 1724). 

638 AKB. K2P l/3. Vermeld in het "avertissement" door Agnes Reintjens in 
het proces, najaar 1724. 
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Raad van Vlaanderen om het kleedsel- en steedselgeld te verbieden.639 De zaak 
stond toen al even ter discussie gezien op 23 juni reeds advies werd gevraagd 
aan Leuvense professoren in verband met de zes en de acht pond, hoogstwaar
schijnlijk door de grootjuffrouw.640 Wanneer het antwoord uit Leuven aankwam 
weten we niet, de documenten zijn niet gedateerd. In de processtukken werd er 
nergens naar verwezen. Dat hoeft niet te betekenen dat het antwoord er nog niet 
was. De geleerden oordeelden vrij negatief over de gevraagde sommen en dat 
zal de grootjuffrouw niet aan de grote klok gehangen hebben. 

Volgens de professoren Van Espen, Poringo, Bauwens, Renardi, Van Hove, 
Daelman en De Tombeur verborg men de eis van de zes pond onder de naam 
van 'gift aan de kerk'. Het gebruik ging in tegen de Regel en was slechts toe
laatbaar mits een wijziging van de Regel of het verkrijgen van een speciaal 
octrooi wat ze wel redelijk vonden. De eis van acht pond, en daarbovenop een 
penning van grotere waarde dan een gouden ducaat in de kaars van de bruids
mis of een gift van een pond aan de infirmerie, konden ze helemaal niet aan
vaarden. Men kon dat niet ter vervanging van de maaltijd vragen gezien de 
maaltijd een vrije gift van de bruid was. Ook het offer in de mis moest van de 
mildheid en devotie van de bruid afhangen. Het Groot Begijnhof kende deze 
eisen niet, een reden te meer om ze in het Klein Begijnhof afte schaffen aldus 
de professoren.641 

Agnes Reintjens spande het proces niet in uit eigen belang maar voor haar 
nicht Magdalena Theresa Van Hulle, de dochter van haar zus.642 De ouders van 
Magdalena Th ere sa hadden haar gevraagd voor het steedsel van hun dochter te 
zorgen. 643 De novice was vermoedelijk niet zeer kapitaalkrachtig waardoor Agnes 
Reintjens aan de betaling probeerde te ontsnappen. 

De grootjuffrouw steunde zich op haar recht begijnen te aanvaarden vol
gens haar goeddunken.644 De zes pond voor de kerk vroeg men volgens haar in 
alle begijnhoven en kloosters en over de acht pond bij het steedse I had men niet 
te klagen aangezien de maaltijd vroeger nog veel meer kostte. Zonder die bijdra
gen zou het begijnhof niet kunnen blijven bestaan. Een aantal arme begijnen leef
de op kosten van het begijnhof dat bijna geen inkomsten meer had door de zwa
re offers voor de bouw van de nieuwe kerk.645 De uitdrukkelijke vermelding dat 

639 SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/ 1(B). Vermeld in een argumentatie van 
de grootjuffrouw in het proces, najaar 1724 ( 1 ste stuk). 

640 AKB. K2P1 /3. 
641 AKB. K2Pl/3. Advies i.v.m. de 6 en de 8 pond van de professoren Van 

Espen, Poringo, Bauwens, Renardi, Van Hove, Daelman en De Tombeur. Over deze 
professoren cfr.supra, p. 130. 

642 AKB. K2P 113. Repliek van Agnes Reintjens, najaar 1724. 
643 AKB. K2Pl /3. Opdracht van Anselmus Van Hulle aan Agnes Reintjens 

om voor het steedse! van zijn dochter in te staan, 28 augustus 1724. 
644 AKB. K2Pl /3. Argumentatie van de grootjuffrouw in het proces, najaar 1724. 
645 Cfr. noot 639 (2de stuk). 
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niet gegoede begijnen door de infirmerie onderhouden moesten worden, in een 
document van de vorst uit 1673, was dan ook een waarschuwing aldus de groot
juffrouw. Het betekende niet dat men iedereen maar in het begijnhofmoest op
nemen. De grootjuffrouw had de plicht na te gaan of de novice zelfvoor haar on
derhoud kon instaan en kon bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Anders 
zou het begijnhof zeer snel ten onder gaan wat niet de bedoeling was van de 
stichters. 646 Het ging de eiseres bovendien niet louter om die twee te betalen be
dragen, meende de grootmeesteres. Ze verdachtAgnes Reintjens van een complot 
met de priester-kapelaan die meer macht hoopte te verwerven. 647 De complot
theorie werd evenwel niet bewezen. Tenslotte had Agnes Reintjens niet het recht 
een klacht in te dienen tegen de grootjuffrouw. Elk begijntje zou zo kunnen 
beginnen en er zouden constant problemen zijn. 648 

Agnes Reintjens kon zich niet goed verdedigen. Steeds verwees ze naar de 
Regel die niets in de lijn van de zes en de acht pond toeliet.649 Als er geldpro
blemen waren moest men ze aan de vorst voorleggen en met hem een oplossing 
zoeken in plaats van de begijntjes te belasten.650 Het begijntje stond in een zwakke 
positie. 

De Raad van Vlaanderen deed uitspraak op 16 januari 1725. Beide partijen 
kregen in zekere zin gelijk maar de uitspraak was toch in het nadeel van Agnes 
Reintjens en haar nicht. De eis van de begijn werd ongefundeerd en niet ont
vankelijk verklaard en zij moest de proceskosten betalen. Er werd uitdrukkelijk 
bepaald dat een begijn alleen geen proces kon inspannen tegen de grootjuffrouw. 
Enkel met de steun van haar conventmeesteres was ze daartoe gemachtigd. 
Tenslotte mocht de grootjuffrouw geen nieuwe lasten meer opleggen aan de 
begijnen zonder de instemming van de rekeningvergadering. De besluiten die 
daar genomen zouden worden moest men in een resolutieboek optekenen. De 
zes en de acht pond werden dus niet verboden.651 

De rust lijkt daarna teruggekeerd te zijn doch niet iedereen was tevreden 
met het vonnis. Pastoor Van Kemseke schreef een uitgebreide commentaar 
waarin hij wees op zaken die volgens hem contradictorisch en inconsequent 
waren. 652 Desondanks viel de zaak stil. Of de twee bedragen verder gevraagd 
werden en of er nog wijzigingen volgden, weten we niet. 
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AKB. K2Pl/3. 
Cfr. noot 639, 2de en 3de stuk (21 oktober 1724). 
Cfr. noot 639. 
AKB. K2P l/3. 
Ibid. 

65 1 AKB. K2P1 /3. Afschrift van het vonnis van de Raad van Vlaanderen, 16 
januari 1725. AKB. VDH 79. Afschrift van het vonnis van de Raad van Vlaanderen, 16 
januari 1725. 

65~ AKB . K2P 1/3. ("Reflecties op de voors. sententie opghestelt door d 'heere 
Egidius Van Kemseke."). 
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Tal van voorwerpen en diensten die kleedsel en steedse} luister bijzetten, 
moesten door de postulante of de novice betaald worden. Twee ongedateerde 
documentjes geven daarvan een opsomming.653 Ze stammen van vóór 1724 
gezien er nog sprake was van een feestmaal dat tien pond kostte. Men moest 
betalen aan het convent, de infirmerie, de pastoor, de onderpastoor, de groot
juffrouw, het koor, de koster en eventueel een derde priester. Er waren uitgaven 
voor kaarsen, de kroon, meubels in het convent en het versieren van het altaar. 
Het totaal kon oplopen tot dertig pond. Men werd duidelijk niet zonder inspan
ning in het begijnhof opgenomen. 

2.2. Voorzieningen voor het levensonderhoud 
De Regel legde geen minimum inkomstenbron vast voor een juffrouw die 

begijn wou worden. Iedereen moest echter voor zichzelf instaan op het begijnhof. 
Pas na vier jaar kon men een beroep doen op hulp van de infirmerie of de H. 
GeesttafeL 654 De meest zekere bron van inkomsten was een rente die men op 
regelmatige tijdstippen uitbetaald kreeg uit eigen bezit of van milde schenkers. 
Het is niet duidelijk of het bezitten van zo een rente als voorwaarde werd ge
steld maar zeer veel begijnen hadden er wel een. Ter aanvulling op de rente 
voerden de begijnen wereldlijke taken of beroepen uit.655 

653 AKB. K2Pl/3. ("Memorie van deoncosten om begijntien te worden."). 
AKB. VDH 10. ("Memorie wat de dochters moeten geven als sij in dit convent Begijntien 
co men worden."). 

654 Cfr. supra, p. 141. 
655 Cfr. infra, PAR.IV. De wereldlijke dagtaak en de kostwinning, p. 184-

188. 
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11. HET RELIGIEUZE LEVEN 

Het godsdienstige leven vormde de kern van het bestaan van de begijnhoven. 
Men kwam er om een leven in dienst van God te leiden. Een deel van de dag 
werd aan God gewijd door religieuze diensten en gebeden. Binnen deze gods
dienstige activiteiten onderscheidt men verplichtingen en eerder spontane de
voties. 

Onder de verplichtingen vallen eucharistievieringen en communiedagen, 
getijden- vooral de vespers waren belangrijk-, biechten, vasten en persoonlijk 
en gemeenschappelijk gebed. Dit alles speelde zich af binnen de muren van het 
begijnhof. Doch ook daarbuiten moesten de begijnen soms deelnemen aan reli
gieuze diensten, met name aan de processies van de stad Gent. Dit was voor de 
begijnen een verplichting aangezien ze er probeerden aan te ontsnappen. 

De devotiepraktijken waren gevarieerd. Zoals in het godsdienstig leven in 
het algemeen was er sprake van aflaten, processies en broederschappen. An
dere uitingen van vroomheid waren de aanbidding van het H. Sacrament en de 
verering van relikwieën en heiligen. Bovendien zou in het begijnhof een won
derbare genezing plaatsgevonden hebben en heeft er een mystiek begijntje ge
woond. 

Het godsdienstig leven was rijk en verscheiden in het begijnhof Onze-Lieve
Vrouw-Ter-Hooie. Het toonde aan dat velen diep gelovig waren en daarom in 
het begijnhof verbleven. 

1. De verplichte diensten en gebeden 

l.i. De Heilige Mis 
De begijnen moesten elke dag de eerste eucharistieviering in het begijnhof 

bijwonen.656 Deze werd opgedragen 's morgens om vijfuur in de zomer en om 
half zes in de winter. 657 Elke begijn had in de kerk haar eigen plaats, gegroe
peerd per convent, zodat men met een oogopslag kon merken wie er afwezig 
was. Kwam men te laat of helemaal niet dan had men die dag speciale toestem
ming van de grootjuffrouw nodig om het begijnhof te mogen verlaten. 658 Op de 
feestdagen van de apostelen waren de begijnen verplicht ook in de tweede H. 
Mis aanwezig te zijn. Op welk uur die werd opgedragen hebben we niet aange
troffen. Tenslotte waren er nog de jaargetijden waarvan het hele begijnhof ge-

656 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 13. 
657 AKB. K2Pl/3 . Vraaggesprek over het begijnhof, vermoedelijk begin 19de 

eeuw. We kunnen ons de vraag stellen of deze uren twee eeuwen ervoor dezelfde waren. 
Er is echter weinig tot niets veranderd in de Regel en er zijn geen redenen om aan dat 
vroege uur te twijfelen. 

65
R AKB . K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel , hfdst. 13. 
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noot en waarop geen enkel begijntje mocht ontbreken.659 Ook de predikatie op 
zon- en feestdagen diende bijgewoond te worden. 

Wanneer en hoe vaak men aanvankelijk communiceerde is niet zo duide
lijk. De Regel wees de feestdagen en de Onze-Lieve-Vrouwedagen aan als 
communiedagen.660 Er werd gevraagd dat men die dag volledig in dienst van 
God zou stellen o.a. door niemand uit te nodigen voor een maaltijd en geen 
recreatieve bijeenkomst bij te wonen. 66 1 Het Concilie van Trente poogde een 
herwaardering van het H. Sacrament te bereiken en reageerde tegen het te vaak 
en ondoordacht communiceren. In die lijn troffen we een kalender aan in het 
archiefvan het begijnhof, waarop alle speciale diensten, gebeden en communie
dagen werden aangegeven.662 De feestdagen van de apostelen kwamen er op 
voor naast dertien andere heiligdagen,663 Aswoensdag, één maart, Witte Don
derdag, drie mei , de vrijdag na de derde zondag na Pasen, de laatste dag van de 
octaaf van H. Sacramentsdag, twee augustus, veertien september als feest van 
de Kruisverheffing en Allerzielen. De feestdagen en Onze-Lieve-Vrouwedagen 
werden in die lijst niet meer vermeld. Mogelijks werd de communie op die 
dagen zo vanzelfsprekend geacht, dat ze niet meer expliciet werden vermeld. 

Eveneens in de geest van Trente zorgde A. Triest op 12 augustus 1645 voor 
een nieuwe lijst van communiedagen ,664 beperkter dan de vorige. Algemeen 
mochten de begijntjes communiceren op de zon- en heiligdagen waarop men in 
de stad ook te communie mocht gaan, uitgezonderd op de vierde dag na Kerst
mis, en de derde dag na Pasen en na Pinksteren. Daar voegde de bisschop nog 
een aantal dagen aan toe, namelijk zeven heiligendagen,665 0.-L.-Vrouw
presentatie, de octaaf van het Heilig Sacrament en van 0.-L.-Vrouw Hemel
vaart, Portiuncula, de maandag voor de vasten, Allerzielen en de patroondagen 
van de begijnen. Tenslotte werd hun toegelaten te communiceren op de donder
dag in de weken waarin er geen reden was om aan de dinsdag, de woensdag of 
de vrijdag de voorkeur te geven. In hoever de dagen die wel in de vorige kalen
der voorkwamen maar niet in deze, zoals de feestdagen van de apostelen, nog 

659 AKB. KIS9/8. ("Coutumier d'un des Couvents du béguinage de Gand, 
codifié au XVIIe siècle, avec quelques ajoutés récentes"). 

660 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 17. 
661 Ibid., hfdst. 18. 
662 AKB. KI S9/4. Kalender met speciale gebedsdiensten, vermoedelijk eind 

16de-begin 17de eeuw. 
663 Ibid. Deze heiligen zijn: St. Agnes, St. Jozef, St. Jan, H. Godelieve, H. 

Laurentius, St. Bartholomeus, H. Michiel, St. Franciscus, H. Theresia, St. Hubertus, St. 
Catharina, H. Barbara, H. Begga. Waarom deze heiligen aanleiding waren voor een 
communiedag staat nergens te lezen. 

664 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. Communiedagen voor het begijnhof, 
bepaald door bisschop Triest, 12 augustus 1645. 

665 Ibid. Deze heiligen zijn: St. Frans, St. Jozef, St. Anna, St. Bonaventura, 
St. Begga, St. Barbara, St. Augustinus. 
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als communiedagen doorgingen is niet gekend. Doch een herhaling van de vast
gestelde dagen door bisschop Triest op 23 maart 1646 laat vermoeden dat men 
de beperking niet nakwam. 666 De kerkleider wees er nadrukkelijk op dat hij de 
nadelen van het te vaak communiceren wilde voorkomen en wou dat iedereen 
even vaak te communie ging. De opsomming van het jaar ervoor werd her
haald, uitgebreid met een communie per week tijdens de vasten en de advent en 
op de dagen waarop de grootjuffrouw en de biechtvader het wensten. Op deze 
ordonnantie van de bisschop volgde een proces voor de Raad van Vlaande
ren. 667 Vanuit Ter Hooie beweerde men dat de bisschop de communiedagen niet 
mocht vastleggen gezien dat recht aan de vorst toekwam. 668 In het Groot 
Begijnhofwerd de bepaling wel precies opgevolgd669 en men gaf geen toelating 
vaker te communiceren dan door Triest voorgeschreven was.670 

In 1650 rezen er problemen rond deze vastgelegde communiedagen. Begijn 
Christina D'Hertoghe weigerde de ordonnantie van de bisschop op te volgen en 
ook de bestraffing door de grootjuffrouw wees ze af. De cantor en de pastoor 
van Sint-Baafs vroegen de bisschop tussenbeide te komenY ' Triest beval de 
grootjuffrouw aan Christina " ... absolutelick te ordonneren te obedieren op pene 
van uuytten hove ghestelt te worden ... " en deze bedreiging uit te voeren als het 
begijntje weerspannig bleef.672 Christina D'hertoghe liet zich echter niet doen! 
Samen met Cecile vander Nimen en andere begijnen bracht ze Rome op de 
hoogte van de situatie.673 Wanneer dat gebeurde weten we niet maar op 2 juli 
1651 werd door de curiekardinaal Sebastianus Pasguestus aan de begijnen de 
toelating verleend om" ... vrijelick en de liberlick [te] communiceren daer ende 
wanneer het hunlieden biechtvaeder sal goet duneken ... ".Als de bisschop zich 
daar nog tegen verzette kreeg hij een boete van duizend gouden ducaten te 
betalen aan de apostolische stoel. Anderen die nog vervelend deden zouden 
met excommunicatie bestraft worden.674 Op 21 juli volgde hetzelfde bericht 

666 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Communiedagen voor het 
begijnhof, bepaald door Triest, 23 maart 1646. 

667 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2788 . Proces tussen Triest en het 
begijnhof Ter Hooie naar aanleiding van het verbod om dagelijks te communiceren, 
1646-1647. 

668 Ibid. , Argumentatie van Ter Hooie, s.a. 
669 Ibid. , Verklaring van de grootjuffrouw van het Sint- Elisabethbegijnhof, 

29 januari 1647. 
670 Ibid., Relaas i.v.m. het proces. 
671 ABG. Acta Episcopatus, VII, f. 153 r.v.: 26 februari 1650. (1). 
672 Ibid.: 26 februari 1650 (2). 
673 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Brief vanuit de Romeinse 

Curie, 21 juli 1651. 
674 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Bericht van curiekardinaal 

Sebastianus Pasguestus, 2 juli 1651 . 
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van paus Innocentius X. 675 Daannee was de zaak van de communiedagen opge
lost. De communiepraktijk nam in latere jaren nog toe.676 

1.2. De getijden 
Vooral de vespers waren belangrijk. De Regel stelde ze verplicht voor alle 

begijnen, samen met de eerste H. Mis 's morgens. 677 Later werd die verplich
ting afgezwakt zoals bleek uit drie ongedateerde documenten. Een 'Memorie 
van de vespers van obligatie' ,678 een lijstje met in het begijnhof bij te wonen 
vespers679 en de reeds vennelde kalender met speciale gebedsdiensten680 stel
den de vespers van een aantal feestdagen verplicht. De drie opsommingen ver
schillen. Hun chronologische ordening is niet duidelijk. 

De 'Memorie ' is het meest beknopt. 'Vespers van obligatie' waren volgens 
dat document de vespers op Driekoningen, Pasen, Pinksteren, H. Sacraments
dag, 0.-L.-Vrouw Hemelvaart, Allerheiligen en Kerstdag. Daarnaast had men 
nog de zogenaamde 'crakeel vespers' waarvoor zij die in de stad waren niet 
speciaal naar het begijnhof moesten terugkeren doch die wel speciaal beklem
toond werden, met name op de 0.-L.-Vrouwedagen, Nieuwjaar, Beloken Pasen 
en H. Drievuldigheidsdag.681 

Het lijstje met belangrijke vespers voegde er nog een aantal aan toe. Naast 
de vespers op de al vennelde feestdagen moesten de begijnen ook in de vespers 
van de avond voor die hoogdagen aanwezig zijn en bovendien op vastenavond 
en verloren maandag. De 'crakeel vespers' werden uitgebreid met Nieuwjaar
avond en 0.-L.-Heer Hemelvaart.682 

De kalender met speciale gebedsdiensten maakte geen onderscheid tussen 
vespers van obligatie en 'erakeel vespers'. 683 Alle vespers venneld in de Me
morie684 waren verplicht en daarenboven de vespers op Paasavond, 0.-L.-Heer 
Hemelvaart en het kerkwijdingsfeest. 685 

675 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Briefvanuit de Romeinse 
Curie, 21 juli I651. 

676 In I939 was de dagelijkse communie de regel. Wellicht was dat het neer-
schrijven van een al eerder bestaande gewoonte. AKB. K2P3/2. Aanpassing van de sta
tuten van I939, hfdst. 27. 

677 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 13 . 
67

R AKB. K2Pl/3 (Memorie van de vespers van obligatie, s.a.). 
679 AKB. K2Pl/3 (Lijstje met verplicht in het begijnhofbij te wonen ves-

pers, s.a.). 
6xo AKB. KI S9/4 
68 1 AKB. K2Pl/3. De betekenis van deze term vonden we niet terug in de 

gespecialiseerde woordenboeken. De bijwoning ervan was minder bindend. 
682 AKB. K2Pl/3. 
683 AKB. KI S9/4. 
684 
6R5 

AKB. K2Pl/3 (Memorie van de vespers van obligatie, s.a.). 
AKB. Kl S9/4. 
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Het is onduidelijk of het aantal verplichte vespers doorheen de tijd werd 
uitgebreid of beperkt. Er werd in elk geval veel belang aan gehecht. 

Het lof kreeg ook een zekere aandacht. De reeds vermelde kalender sprak 
bij verschillende feestdagen uitdrukkelijk over het lof doch het is niet duidelijk 
of de aanwezigheid verplicht was. 686 Dat is weinig waarschijnlijk. De oude 
Regel687 zwijgt in alle talen over het lof en de vrij recente aanpassing van 1939 
vroeg enkel het lof zoveel mogelijk bij te wonen. 688 

1.3. Het biechten 
Om de veertien dagen moest elke begijn biechten bij een daartoe aange

stelde biechtvader in het begijnhof. 689 De begijnen werden geacht één keer per 
jaar bij de parochiepastoor hun biecht te spreken.690 

In hoever deze bepalingen die dateren uit de aanvangsjaren van het begijnhof 
van kracht bleven, is niet duidelijk. Gezien het nuttigen van de H. Communie 
normaal voorafgegaan moest worden door de biecht is het waarschijnlijk dat er 
meer dan om de twee weken gebiecht werd. In de verschillende documenten 
over het religieuze leven kwam de biecht vrijwel niet voor. 

De jaarlijkse biecht bij de parochiepastoor hield vermoedelijk niet stand in 
de latere eeuwen. Het begijnhof en de Sint-Baafsparochie groeiden en het 
begijnhofverwierfmeer en meer een eigen kerkelijk leven. 

1.4. Het vasten 
Het vasten kan beschouwd worden als een aspect van het religieuze leven. 

Materieel hoort het ook thuis onder de paragraaf over de voeding van de begij
nen.691 We vermelden hier enkel het zeer algemene voorschrift in de Regel van 
1234: "De geboden vasten daegen en alle onze lieve Vrouwe avonden zullen zij 
vasten en desgelijks de vrijdagen, ten waere bij dispensatie van de 
Meesterigge". 692 

1.5. Het bidden 
De begijnen hadden persoonlijke en gezamenlijke gebedsuren. Ze beschik

ten daarin over een zekere vrijheid doch er waren een aantal voorschriften en 
verplichtingen. 

fiRn Ibid. 
687 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel. 
688 AKB . K2P3/2. Aanpassing van de statuten van 1939, hfdst. 23 . 
6
R
9 AKB . K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 17. 

690 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij . Inventaris 34, 1e reeks, 4.Copia parvi 
libri ... autenticata anno 1661. f. 123v-124v. 

691 Cfr. infra, p. 174-175. 
692 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 16. 
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Voor het individueel gebed werden aanwijzingen gegeven in de Regel. Elke 
begijn " ... wordt gehouden alle daegen te leezen drij roozenhoykens, die men 
noemt onze Lieve Vrauwe Sauter, ... ".693 Overdag moesten ze bidden ofwer
ken.694 'sAvonds " ... zullen zij zwijgen ofte luttel spreken om hun lieden bekwa
mer te vinden om God te aenroepen, te danken en te loven, ende te bidden voor 
de zielen van d'overleedenen die in de pijnen van 't vagevuur zouden mogen 
zijn, ... ". 695 Enkel de drie paternosters lijken verplicht te zijn geweest. 

Een aantal begijnen kregen toegang tot het begijnhof dankzij een rente of 
stichting door een weldoener.696 In ruil daarvoor moesten ze bidden voor het 
heil van de schenker en zijn familie. Voor de gift vanjuffrouw Van Wassenhave 
werd de begunstigde begijn gevraagd" ... dagelijkx te lesenDe Profundis , ende 
eene paternoster ende Ave Maria ... ende eens alle weken te gaen den omrneganck 
vandeSeven statien binnen den begijnhave ... ".697 De gebeden waren niet steeds 
zo nauwkeurig bepaald. Vaak werd enkel gezegd te bidden voor de ziel van de 
weldoeners. 698 

In de conventen waren er tijdstippen van gezamenlijk gebed voor alle 
begijntjes van het convent. Of de huisbegijntjes daarbij ook aanwezig waren 
valt te betwijfelen. De Regel bleef vaag over die gebeden: "De manieren van 
lezen in de conventen zullen zij neerstelijk onderhouden en devotelyk doen, bij 
een vergaederen en silentie houden tot dat het al uytgelezen is dat geordonneerd 
is te lezen, ten waere watkortste vragen en kortste beantwoorden".699 Hieruit 
bleek dat er gezamenlijke gebedsmomenten waren doch wanneer die plaats
vonden en wat men bad staat niet te lezen. 

Uit een 17de-eeuwse beschrijving van gewoonten in een convent is af te 
leiden dat er in de voormiddag en 's namiddags samen werd gebeden. Dat ge
beurde vermoedelijk gedeeltelijk tijdens het handwerk. Over bidden of voorle
zen tijdens de maaltijden is nergens iets te vinden. Steeds moest men hardop 
meebidden. 

Bij deze gemeenschappelijke gebeden heeft men het over novenen, meditatie
punten, het Veni Creator, de Litanieën van 0.-L.-Vrouw, en de Akten van Ge
loof. Op sommige dagen werden de gebeden en de gebedsuren beperkt. Als het 
H. Sacrament in de kerk was uitgesteld, bad men enkel de novenen en de 
meditatiepunten. De drie dagen van camaval kwamen alleen de meditatiepunten 

693 Ibid., hfdst. 12. 
694 AKB. K1 S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel , hfdst. 4. 
695 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 15. 
696 Cfr. supra, p. 141. 
697 AKB. K2P3/2. Testament met schenking van een rente door Isabella 

van Wassenhoven, 1670-1807. 
698 Cfr. bvb. AKB. VDH 11. (Rente voor een arme begijn geschonken door 

E.H. Van Backele, pastoor in Moerzeke, s.a.). 
699 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 14. 
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aan bod. De derde dag van de Goede Week was er helemaal geen gemeenschap
pelijk gebed en op Goede Vrijdag om drie uur moest men tijdens het bidden de 
armen over de borst kruisen. Tijdens de grote retraite was er geen gezamenlijk 
gebed, net zoals op het feest en in de octaaf van de Heilige Godelieve, en tij
dens de kleine retraite slechts twee uur per dag. Op Allerzielen en drie januari 
bad men niet in de voormiddag en de dag voor een professie niet 's namiddags. 700 

Deze gewoonten van één convent als algemene regel stellen is voorbarig 
gezien de conventen een zekere zelfstandigheid hadden. Bovendien stelt een 
ander niet gedateerd document over de gebeden dat er op dit vlak tussen de 
conventen grote verschillen waren ontstaan. 701 Om die reden wou men nieuwe 
voorschriften opstellen voor de gebeden in alle conventen. We weten niet of 
deze regeling van voor of na het gewoontenboek uit de 17de eeuw702 dateert. 
Het is veel uitgebreider en gedetailleerder over wat men moest bidden en voor 
wie: 

Op zon- en feestdagen werden de getijden van 0.-L.-Vrouw gelezen voor 
alle wereldlijke en kerkelijke oversten. Wie die getijden niet kon lezen mocht 
mits toestemming van de conventmeesteres en de pastoor de rozenkrans bid
den. 7o3 

Men bad op de weekdagen volgens een vast schema. Na de mis ging men 
aan het werk in de werkkamer van het convent. De begijnen deden er handwerk 
maar mochten er niet "spinnen metten wiele, ofte eenich groot gheluyt en 
maeken, .. . " om oprecht te kunnen bidden. Twee begijnen begonnen met het 
bidden van de zeven boetepsalmen en het requiem voor alle gelovigen en de 
weldoeners van het begijnhof en het convent. Opnieuw werd bepaald dat wie 
deze gebeden niet kon lezen met toestemming van de conventmeesteres en de 
pastoor gemakkelijkere gebeden mocht opzeggen, zoals negen maal het 
magnificat met na elke drie Magnificats drie Ave Maria 's en op het einde nog 
het Maria Mater Gratiae. 

Na deze twee zevenpsalmen werd nog een litanie opgezegd. Tenslotte ba
den de begijnen samen negen maal een Pater Noster en een Ave Maria voor alle 
wereldlijke en kerkelijke gezagdragers van keizer en paus tot de bestuurders in 
het begijnhof, voor de Katholieke Kerk, de bedrukte mensen, de ongelovigen, 
de zielen van hun ouders en weldoeners, de novicen en de heiligen Zacharius, 
Rochus, Antonius en Sebastianus omdat die voor hen zouden bidden. 704 

Deze gebedsintenties wijzen op de betrokkenheid op de wereld en de open
heid in het begijnhof. Of het enkel de gebeden van de voormiddag of ook die 

700 AKB. K1S9/8 (cfr. noot 659). 
701 AKB. K2P 1/3 (Ordonnantie regel en maniere van godt te aenbidden, te 

daneken ende te loven, .... " s.a.). 
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703 
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Cfr. noot 659. 
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's namiddags betrof, is niet duidelijk. De tijd waarin het geschrift te situeren 
valt en de mate waarin men de richtlijnen opvolgde, blijven in het duister. 

1. 6. Processies 
Processies horen normaal thuis onder de spontane devoties. We plaatsten ook 

de processies binnen het begijnhof onder die titel. Doch van tijd tot tijd werden 
de begijnen gevraagd deel te nemen aan grote processies in de stad Gent, buiten 
het begijnhof. Daar was men in het begijnhof niet steeds even gelukkig mee, 
onder andere omdat dit als een verplichting werd aangevoeld. 

In juni 1585 was er een generale processie waarin alle geestelijken opstap
ten en ook de begijnen van Sint-Elisabethen van ter Hooie. 705 

Op 3 augustus 1646 verkreeg de grootjuffrouw van de bisschop dat de begijn
tjes niet mee moesten opstappen in de H. Sacramentsprocessie.706 In september 
1649 wilden de begijnen opnieuw aan een processie, voor Sint Jan De Doper, 
ontsnappen, maar ze werden verplicht mee te gaan. 707 Op 23 juli 1660 vond de 
plechtige installatie van bisschop van den Bosch plaats. 708 De plechtigheid werd 
opgeluisterd met een processie van alle Gentse geestelijken. Opnieuw hoopte 
de grootjuffrouw eraan te ontsnappen. Ze slaagde erin van de bisschop een 
vrijstelling van deelname te verkrijgen .709 Een volgende vrijstelling verkregen 
de begijnen op 8 augustus 1676.710 De vragen om niet mee te moeten opstappen 
in de processies situeren zich in de loop van dertig jaar. Buiten deze tijdsspanne 
leek men er geen problemen rond te maken. Het is mogelijk maar toch onwaar
schijnlijk dat de begijnen niet meer verplicht werden mee op te stappen. 

2. Devoties 

2.1. Aflaten, processies en broederschappen 
Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie werd met tal van aflaten begunstigd. Onder meer 

in 1644, 1648, 1671, 1689, 1767 en 1793 verleenden de pausen aflaten. 711 Ook de 
bisschoppen stimuleerden zo de geloofsijver.712 Men onderscheidde volle aflaten 
en aflaten voor een aantal jaren aan. Sommige waren eenmalig voor een precies 
aangegeven dag, andere bleven jaren verbonden aan bepaalde gebeden zoals het 
bidden van de kruisweg in het begijnhof op vrijdagen, zon- en feestdagen. 713 

705 Van der Meersch, Memorieboek der stad Ghent, p. 98. 
706 ABG. Acta Episcopatus, VI, f. 42r. (3 augustus 1646). 
707 Ibid. , 98v. (3 september 1649). 
708 Over Karel van den Bosch, bisschop van Gent van 1660 tot 1665, cfr. 

M. Cloet in: Het bisdom Gent, p. 79-81. 
709 ABG. Acta Episcopatus, VIII , f. 239v. (23 juli 1660). 
710 ABG. Acta Episcopatus, XVI, f. 165r. (8 augustus 1676). 
711 AKB. KlS5 . 
712 ABG. Acta Episcopatus, passim. 
713 AKB. K 1 SS (Aflaat verleend door bisschop Boon en, 8 november 1621 ). 
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Op regelmatige tijdstippen hield men een processie in het begijnhof. Cen
traal daarin stonden de feestdagen rond het sterven en verrijzen van Christus: 
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Beloken Pasen, De Kruis
dagen, 0.-L.-Heer Hemelvaart en Pinksteren. Rond de geboorte van Christus 
was er een processie op Kerstdag, Nieuwjaar en Driekoningen. Enkele andere 
hoogdagen werden met een processie extra beklemtoond: 0.-L.-Vrouw Licht
mis, de feestdag van de Heilige Marcus en van Sint-Godelieve, 0.-L.-Vrouw 
Hemelvaart, Allerheiligen en Allerzielen en de dag van de kerkwijding, gevierd 
op de tweede zondag na Allerheiligen. 714 Deze lijst kan ook geenszins als ex
clusiefbeschouwd worden. Ze is niet gedateerd en mogelijk onvolledig in ver
band met zaken die vanzelfsprekend waren. Wie mee opstapte en wat er zoal 
meegedragen werd, is niet aangegeven. 

Midden 17 de eeuw werden in de kerk van het Klein Begijnhof twee broe
derschappen opgericht. Op 19 juni 1643 stemde bisschop Triest in met de op
richting van een broederschap" ... onder den tytel vandeseven weedommen der 
onbevleckte maghet ende moeder Godts Maria, ... ". 715 Elf jaar later, de 17de 
april 1654, verleende de bisschop toelating tot het publiceren van de apostoli
sche breve die de broederschap bekrachtigde. 716 De breve wees de zondag voor 
0.-L.-Vrouw Hemelvaart aan als het belangrijkste feest voor de broederschap. 
In de kerk van het begijnhof staat ook een altaar van 0.-L.-Vrouw van Zeven 
Weeën. 

Een tweede broederschap, gewijd aan de H. Drievuldigheid, zag in januari 
1644 het licht. Een briefvan 17 januari van Paschasius, apostolisch gezant van 
de paus, stemde in met de instelling van de Triniteitsbroederschap.717 Op 31 
januari gaf ook bisschop Triest zijn toestemming. 718 Doel van deze broeder
schap was het bevorderen van het geloof in de Heilige Drievuldigheid en het 
vrijkopen van Christen slaven uit de handen van de Turken zoals in beide docu
menten werd aangegeven. 

In een documentje van 17 mei 1786 getuigde begijnhofpastoor Huybrecht 
dat er" ... in de voorgemelde kercke geene broederschappen existeren die eenigen 
eygendom of effecten hebben". 719 Dit hield vermoedelijk verband met de groe
pering van alle broederschappen tot één broederschap van de actieve naasten
liefde door Jozef II op 8 april 1786.720 

714 AKB. KlS9/4. 
715 ABG. Acta Episcopatus, IV, f. 278v. (19 juni 1643). AKB. VDH 87. 
716 ABG. Acta Episcopatus, VI, f. 247r. (17 april 1654). 
717 AKB. K1 S8. Envelop 'Stukken aengaande de confrerieën van de H. Drie-

vuldigheid en O.L.Vr. van VII weeën'. Document van 17 januari 1644. 
m Ibid. Document van 31 januari 1644. 
719 AKB. Kistje 'Niet geclasseerde documenten' 17 mei 1786. 
720 Pirenne, H. Histoire de Belgique, V. Brussel, 19262, p.406. 
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2.2. Verering van het H. Sacrament, relikwieën en heiligen 
De reeds meermaals vermelde kalender met gebedsdiensten gaf een aantal 

dagen aan waarop het Heilig Sacrament werd uitgesteld ter aanbidding. Dat ge
beurde op het feest van de H. Mattheüs, de H. Aya en St. Laurentius, op 0.-L.
Vrouw van Zeven Weeën en 0.-L.-Vrouw Presentatie, op de H.-Drievuldig
heidszondag, H.-Sacramentsdag en 1 maart. 721 Het is mogelijk dat de kalender 
onvolledig is. 

In de loop van de 17de en 18de eeuw verwierfhet begijnhof een aantal reli
kwieën die aanleiding gaven tot bijzondere verering van heiligen. De belang
rijkste was de H. Godelieve, overleden in 1070 en in 1084 heilig verklaard. In 
de tweede helft van de 16de eeuw verwierf het begijnhof een relikwie van het 
bloed van deze heilige. Deze reliek werd oorspronkelijk bewaard in het kloos
ter te Putte. Abdis Gadelieve de Prayes schonk op 30 aprill548 een deeltje ervan 
aan de Antwerpenaar Ladewijk Boonis die de verering van de heilige wou be
vorderen. Een dochter van deze Boanis werd begijn in Ter Hooie waarbij de 
relikwie aan het begijnhof werd geschonken. De 2de mei 1659 verrijkte pastoor 
De Scheemaeker de relikwie. Hij ruilde een deel van het bloed tegen een deel 
van de schedel met pastoor Frans Staes van Sleidinge.722 De relikwieën werden 
in de infirmeriekapel bewaard waardoor deze de naam van H.-Godelievekapel 
kreeg. Vermoedelijk ten gevolge van de veelvuldige verering van relikwieën 
werd de kapel omstreeks 1725 uitgebreid. 723 De feestdag van de H. Godelieve, 
6 juli, was een generale communiedag en er werd op het begijnhof een proces
sie gehouden. Bovendien mochten de begijnen gedurende de hele octaaf warm 
eten en ook 's morgens samen aan tafel zitten. 724 

Op 5 juli 1639 heeft Mgr. Triest de kapel van de infirmerie ingezegend.725 

De kapel werd toegewijd aan de H. Drievuldigheid, de Maagd Maria, Sint
Ursula en de elfduizend maagden, en de bisschop heeft er de relikwieën van de 
elfduizend maagden ingesloten. In 1743 was er opnieuw sprake van relikwieën 
van maagden en martelaren. 726 Alles wijst erop dat dezelfde relikwieën bedoeld 
werden. Deze hebben blijkbaar geen grote verering gekend. Er is nergens sprake 
van een speciale biddag en het feest van de H. Ursula en de elfduizend maag
den kreeg geen speciale aandacht. 

721 AKB. Kl S9/4. De H. Aya was ons onbekend. Zij was de echtgenote van 
de H. Hidulphus, graafvan Henegouwen. Ze stierf circa 680 en haar feestdag valt op 18 
april. (zie: Gouden Kalender der Belgische heiligen en gelukzaligen, volgens Molanus, 
met aantekeningen en bijvoegsels door L. Wyckmans. Brugge, 1883, p. 25.) 

722 Joos, Begijnhof OL Vrouw Ter Hoye. Geschiedenis en Gids, p. 47. 
723 Cfr. supra, p. 85-86. 
724 AKB. KIS9/4. 
725 AKB. VDH 10 ("Brieven vande wydinghe vande Capelle vande siecke 

ferrnerije", 5 juli 1639). ABG. Acta Episcopatus, V, f. 128v. (5 juli 1639). 
726 ABG. Acta Episcopatus, XXIX, f. 47v. (25 november 1743). 
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In een ongedateerd document vroeg de grootjuffrouw aan de vicarissen
generaal van het bisdom om een deel van de relikwieën van de H. Aya, hertogin 
van Lotharingen, die authentiek bevonden waren door de Antwerpse bisschop
pen Capella en Vanden Eede en die ze met veel moeite verkregen had, te mogen 
uitstellen in de kerk. Ze hoopte bovendien ook nog een broederschap te kunnen 
oprichten.727 Van een antwoord vanwege het bisdom of van een confrerie is 
geen spoor. Er was in de kerk wel een altaar aan de H. Aya gewijd en op haar 
feestdag, de zondag voor Pinksteren, werd het H. Sacrament ter aanbidding 
uitgestald. 728 

De relikwie van de heilige maagd en martelares Barbara werd op 4 decem
ber 1743 in het begijnhof gebracht. Dit gebeurde met de goedkeuring van bis
schop MaximiliaanAntoon van der Noot729 en onder koorgezang werd de reli
kwie door de begijnhofpastoor in de H. Gadelievekapel geplaatst. 730 De feest
dag van de H. Barbara, op 4 december, was in het begijnhof een algemene 
communiedag. 731 

Tenslotte was er de relikwie van het Heilig Kruis. Sedert wanneer die in het 
bezit van het begijnhof was, weten we niet. Op 5 februari 1796 verleende het 
vicariaat sede vacante toestemming om de relikwie tentoon te stellen voor pu
blieke verering. Men had het over "Reliquias Sanctae Crucis authenticas". 732 

Naast de heiligen waarvan men een relikwie bezat, kregen nog een aantal 
anderen aandacht via speciale gebedsdiensten. De H. Begga, gevierd op 17 
december, werd beschouwd als oprichtster en patrones van de begijnen. Op 
haar feestdag mocht men te communie gaan. De H. Livinus wiens feestdag op 
12 november valt, werd als Gentse patroonheilige gezien en op die dag werden 
de diensten als op zondag opgedragen. Verder waren er nog de heiligdagen van 
de H. Cecilia, H. Cl ara, H. Roebus 733 en de heiligdagen waarop men de commu
nie mocht nuttigen. 734 Waarom precies die heiligen vereerd werden is niet dui
delijk. 

727 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Briefvan de grootjuffrouw 
aan de vicarissen-generaal van het bisdom i.v.m. de relikwieën van de H. Aya, s.a. Marius 
Ambrosius Capello was bisschop in Antwerpen van 1652 tot 1676, Aubertus vanden 
Eede van 1677 tot 1678. (Strubbe en Voet, Chronologie van de Middeleeuwen en de 
Moderne Tijden, p. 234 ). 

nx AKB. KlS9/4 (cfr. noot 662). 
729 Maximiliaan Antoon van der Noot, bisschop van 1742 tot 1770, cfr. A. 

De Winter, in: Het bisdom Gent, p. 108-113. 
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730 ABG. Cartularium. f. l v. (4 december 1743). 
73 1 AKB . KI S9/4. 
732 

733 

734 

ABG. Acta Episcopatus, XLIV, f. 52r. (5 februari 1796). 
AKB. K1S9/4. 
Cfr. supra, p. 147. 



2.3. Een wonderbare genezing 
Op het einde van het jaar 164 7 was Maria Anna Galiana, een juffrouw van 

vierentwintigjaar die als niet-begijn op het begijnhof woonde, erg ziek. Gedu
rende een maand was ze bedlegerig, ze was debiel en kon niets meer doen zodat 
men verwachtte dat ze ging sterven. Op 19 december diende pastoor Appels 
haar het Heilig Oliesel toe. Op 24 december kwam de dokter nog langs en zei 
niet meer te zullen terugkeren omdat de juffrouw toch zou overlijden. De zieke 
vroeg de H. Communie en hoewel ze daar eigenlijk te ziek voor was, werd haar 
wens toch opgevolgd. Ze viel in bezwijming, toen ze even weer bijkwam be
loofde ze bij haar genezing een mis te laten opdragen ter ere van het H. Kruis. 
Wonder bij wonder werd ze snel gezonder. Tot ieders verbazing stond ze alleen 
op, ze at en de volgende dag woonde ze de Kerstmis bij. Kort nadien werd de 
mis voor het Heilig Kruis opgedragen. 735 

2.4. Claesinne Van Nieuwlant, een mystiek begijntje 
Claesinne Van Nieuwlant werd geboren omstreeks 1550. Ze was waarschijn

lijk van adel. 736 Ze wordt beschreven als een gecultiveerde en bemiddelde 
vrouw737 met een zeer bewuste en spontaan fiere persoonlijkheid.738 De vroeg
ste vermelding van de juffrouw dateert uit 1567: Amelbergha van Schaverbeke, 
begijn in het Groot Begijnhof, schonk haar begijnhof een rente die na haar dood 
Claesinne en daarna andere van haar familieleden in het begijnhof ten goede 
zou komen.739 Ten onrechte werd daaruit besloten dat Claesinne in het Groot 
Begijnhofverbleef.740 Ze was wel begijn in 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie samen met 
haar zus Livina. Dit kan besloten worden vanuit het feit dat op 19 maart 1568 
de eerste betaling geschiedde door de begijnen die het huisje waar Claesinne en 
Livina verbleven hadden, hadden gekocht. 741 Op 27 november 1587 sprak 
Claesinne in het Klein Begijnhof met pelgrim Pullen. 742 Aan dit onderhoud dankte 

735 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Uiteenzetting over de won-
derbare genezing van Maria Anna Galiana, 1647-1648. 

736 Reypens, Markante mystiek in het Gentsche begijnhof Claesinne van 
Nieuwlant(J550-1611), p. 293. 

737 Mommaers, Claesinne Van Nieuwlant/Samenspraak, p. 19. 
738 Reypens, art.cit., p. 294. 
739 Id., art.cit., p. 293. 
740 Oudere artikels en werkjes zien Claesinne als een begijn van het Gentse 

Groot begijnhof: Ryckel Ab Oorbeeck. Vita S. Reggae. Leuven, 1631. Philippen, L. J. 
M. Begijnhoven en spiritualiteit, O.G.E., 1929, p. l85.Reypens, o.c., p. 291-302. 
Mommaers, o.c., p. 20 laat de vraag naar het begijnhof waar Claesinne verbleef open op 
basis van het sterke vermoeden van de heer B. D'Huys die Claesinne in het Klein 
Begijnhof situeerde. De heer B. D'Huys wees ons op deze mystieke begijn. 

741 AKB. VDH 68. 
742 Reypens, art.cit., tekstuitgave van het verslag van dat gesprek. 
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ze haar reputatie als mystica. In 1603 werd opnieuw een afbetaling begonnen 
voor een huisje dat Claesinne, toen gezelnede, verlaten had. 743 Een cijnsboek 
vermeldt enkele renten van Claesinne in de jaren 1606-1607.744 Tenslotte over
leed Claesinne in Ter Hooie op 1 september 1611.745 

Op 27 november 1587 vond de 'Samenspraak' van Claesinne met de heer 
Pullen, een mystieke leider746 plaats in het Klein Begijnhof. Beiden zouden twee 
uur voor het vallen van de avond hun gesprek begonnen zijn en zonder dat ze 
het merkten tot de volgende morgen gepraat hebben over hun geloof. Hun on
derhoud werd een 'heilig' gesprek genoemd. 747 Pullen noteerde het ganse ge
sprek. In 1631 verzorgde Ryckel een uitgave van deze Samenspraak en won 
informatie in bij Philippa Y sembaert, Adriana Backers, Catherina vande Woes
tijnen, Ioanicia Eliasen Elisabeth a Marka,748 begijnen van Ter Hooie. 749 

Claesinne had een bijzondere aanleg voor bespiegelingen en wou met haar 
verstand opklimmen in God waarvoor ze zelfs haar gezondheid in gevaar bracht 
door te vasten. 750 Ze scheen" ... , door haar voortdurende vereeniging met God, 
als vergeestelijkt". 751 Volgens Reypens was de mystica nederig en had ze een 
sterke persoonlijkheid.752 Door haar soms vreemd gedrag werd ze wel eens ver
dacht gemaakt waardoor de Gentse bisschop Lindanus (1587 -1588r53 tegen 
haar optrad. Onbekenden klaagden over haar te rijke huisraad en soms over
vloedige maaltijden zodat Lindanus in 1588 Pullen de opdracht gafhaar mooi
ste bezittingen openbaar te verkopen. 754 Lindanus wees voor haar ook een an
dere biechtvader aan. 755 C1aesinne onderging dit alles zonder protest. 

In hoever Claesinne een mystieke begijn was, kunnen we moeilijk bepalen. 
Ze heeft in haar eigen tijd een grote indruk nagelaten in en buiten het begijnhof. 

743 

744 
AKB. VDH68. 
SAG. D'Huys, B. Nota's Begijnhoven. Doos 3. T. Hooie. T.H. 27, 

cijnsren ten. 
745 AKB. K2P 112. Pak "Oude Papieren Kerk". Overlijdensregister 1610-1673. 
746 Reypens, Pelgrim Pullen (1550-1608) . Een heilig mystiek leider en zijn 

onuitgegeven geschriften. 
747 Reypens, Markante mystiek in het Gentsche begijnhof Claesinne van 

Nieuwlant (1550-1611), p. 311, tekstuitgave: Inleidende nota bij de Samenspraak. 
748 Id., art.cit., p. 295. 
749 Philippa Ysembaert (Philipote Dysenbaert) was grootjuffrouw in 1606, 

1629-1663 (Joos, Begijnhof O.L. Vrouw Ter Hoye Geschiedenis en Gids, p. 63).Adriana 
Backers was grootjuffrouw in 1603-1604, 1609-1628 (Joos, o.c., p. 63). Catherina vande 
Woestijne was gezelnede in 1622, 1625, 1627 (AKB. K2P2/2). Ioanicia Elias was rekening
juffrouw en stierf op 23 oktober 1639 en Elisabeth a Marka stierf in Ter Hooie op 13 
oktober 1650 (AKB. K2Pl/2. Pak "Oude Papieren Kerk", overlijdensregister 1610-1673). 

750 Mommaers, o.c., p. 22. Reypens, art.cit., p. 296. 
75 1 Id., art.cit., p. 298. 
752 Id., art.cit., p. 300-302. 
753 Over Willem Lindanus, cfr. M.-J. Marinus, in: Het bisdom Gent,p. 49-50. 
754 Id., art.cit., p. 294-295.Mommaers, o.c., p. 20. 
755 Id., o.c., p. 298. 
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111. GEDRAG EN ZEDEN 

Tot de geloften die de begijnen bij het steedsel aflegden, behoorden kuis
heid en soberheid. Dat had een hele reeks gevolgen. De relaties met buiten
staanders, en vooral met mannen, waren aan precieze regels onderworpen. In 
de mate van het mogelijke werd het gedrag gecontroleerd. Soms had men te 
maken met al dan niet terechte verdenkingen van ontolereerbaar gedrag en in
dien nodig werden sancties getroffen. 

1. De voorschriften 

De begijnen moesten praten volgens " .. . de goeden ende deugdelijke ma
nieren van conversatien die men in de conventen houden zal ... " .756 Men mocht 
geen " ... beroerte ofte onpeys maken ... " of over anderen roddelen. 757 De 
begijntjes moesten zich beheersen " ... , in ' t spreeken van ydele woorden en luyde 
te roepen in lachen en ongemanierdelijk in 't spreeken ... "en in het besmetten 
van iemands naam en faam.758 In aanvulling op dit laatste werd het de begijntjes 
verboden" ... vuyle en weereldlijke liedekens te zingen ofte zulke referijnen te 
verhaelen, item van ongemanierlijk te jocken, ... " .759 Bisschop Triest herhaalde 
deze richtlijnen in 1645 en voegde eraan toe dat het niet was toegelaten frivole 
histories te vertellen of te schaterlachen. 760 

Het slapen van de begijntjes werd in enkele puntjes geregeld. Het was ver
boden met twee begijnen of met leken samen op een bed te slapen. 76 1 Men 
moest's avonds om halftien in zijn cel zijn en 's morgens was de eerste klok
slag het teken om op te staan. Vroeger gaan slapen of langer in bed blijven, kon 
enkel mits toestemming van de conventmeesteres. Bij speciale omstandighe
den, de aankomst van een postulante, een kleedsel of steedse!, werd het uur om 
te gaan slapen verlaat tot middernacht. In de loop van de dag mocht men tussen 
de gemeenschappelijke gebeden in gaan rusten doch men mocht enkel op bed, 
boven de lakens, gaan liggen. 762 

Ten opzichte van elkaar werden de begijnen geacht "Elkander minnelyk 
behulpzaem en beraedzaem te wezen, te onderwijzen ter deugd, in ziekten en 
benauwdheden elkanderen vriendelijk en gewillig te troosten, medelijden te 

756 

757 

75R 

759 

760 

Triest, 1645 . 

AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 11. 
Ibid. , hfdst. 24. 
Ibid. , hfdst. 26. 
AKB. K2P3/2. Aanvulling op de Regel van 1586. 
AKB. K1 S9/8. Bekrachtiging en aanvulling op de Regel door bisschop 

76 1 AKB. K2P3/2. Desnoods kon de toelating van de grootjuffrouw daartoe 
gevraagd worden. 

762 AKB. Kl S9/8. 
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hebben, den zieken onderstand te doen van dies zij nood heeft, insgelijks hun
lieden te dienen en in alle benauwdheden behulpzaam te zijn". 763 

De soberheid in het begijnhof werd bevorderd door voorschriften in ver
band met kledij en voeding die verder nog aan bod komen. 764 Daarbovenop 
werden de aankopen van de begijnen beperkt. Volgens een gewoonteboek uit 
de 17de eeuw mochten ze niets kopen van meer dan 7 stuivers zonder de toe
stemming van de grootjuffrouw, uitgezonderd eetwaren. 765 Dit wijst op de geest 
van eenvoud en bescheidenheid in het begijnhof. 

Tenslotte waren er een aantal regels voor de omgang met mannen. Kreeg 
men in een convent bezoek van een man, dan kon men er in de spreekkamer 
mee praten en de deur moest half open blijven.766 Mannen mochten enkel mits 
toestemming van de conventmeesteres en de grootjuffrouw in een convent of 
huisje blijven overnachten. 767 Terwijl dat oorspronkelijk blijkbaar kon voor ge
lijk welke man, werd het in de 17de eeuw in een bepaald convent enkel nog 
voor familie, vader, broer of neef, mogelijk geacht. 768 Buiten het begijnhof mocht 
men niet deelnemen aan maaltijden waar ook mannen bij waren en geen zieke 
mannen verzorgen die leefden zonder vrouw in huis. 769 Over de kuisheid werd 
nauwlettend gewaakt! 

2. Problemen 

Op 18 augustus 1600 klaagden de grootjuffrouw en haar gezelneden bij de 
officiaal van Gent over begijn Petronelia Sbackers. Ze werd beschuldigd van 
allerlei niet te tolereren handelingen die ingingen tegen het in de Regel voorge
schreven gedrag. Zo zou ze ongehoorzaam zijn, verdachte gesprekken voeren, 
zonder toestemming buiten het begijnhof overnachten, liefdesbrieven schrij
ven en ontvangen en ingaan tegen de Regel van het begijnhof en tegen de gezag
dragers. De officiaal had de begijn erop gewezen dat zij zich volgens de Regel 
moest gedragen en ze zou beterschap beloofd hebben. Hield ze haar belofte 
niet, dan mocht de grootjuffrouw haar de toegang tot het begijnhof ontzeg
gen.770 Met het ingrijpen van de officiaallijkt Petronelia Sbackers haar leven 
gebeterd te hebben. 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 25 . 
Cfr. infra, p. 171-175 . 
AKB. K 1 S9/8. 
Ibid. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 21. 
AKB. K1S9/8. 

769 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 19. 
770 AKB. VDH l 0 (Mededeling van de officiaal van Gent, 10 oktober 1601. 

(Verkeerd betiteld als " 1601. Wydinghe vande siecke ferrnerije")). 
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In 1671 kende het begijnhof woelige tijden in verband met de benoeming 
van pastoor Brugmans. 771 Clemence van de Putte werd ervan beschuldigd de 
alarmklok geluid te hebben en zo de boel nog meer op stelten te hebben ge
zet. 772 Op 7 december 1671 werd de begijn op bevel van de Raad van Vlaande
ren bij de Zwarte Zusters gevangen gezet. 773 Ze werd van allerhande verdachte 
handelingen beschuldigd. Een achttal jaren vroeger zou ze een juffrouw bij 
zich in haar huisje gehad hebben bij wie een zogenaamde oom uit Rijsel op 
bezoek kwam. Deze gedroeg zich echter onbehoorlijk met haar zodat de groot
juffrouw haar uit het hof gezet had. Wat later woonde er een Franse dame bij 
Clemence die edellieden en anderen op bezoek kreeg. Ook haar heeft de groot
meesteres de toegang tot het begijnhof ontzegd. Een derde juffrouw die een tijd 
lang bij Clemence te gast was, converseerde er vaak met een baron. De barones 
was er over komen klagen bij de grootbegijn gezien haar man er taarten, konijn 
en wijn liet bezorgen. In 1665 zou Clemence met de toestemming van de groot
juffrouw naar Rijsel gegaan zijn om geld te halen samen met een tweede begijn. 
Ze zou haar metgezel in Rijsel achtergelaten hebben en alleen doorgereisd zijn 
naar Parijs in wereldlijke en zelfs in mannenkleren. Miehiel Verbeeke, een 
Gentenaar, was eens uitgenodigd om met zijn vrouw bij Clemence te gaan eten. 
Achteraf had hij zijn vrouw gezegd er nooit meer te willen gaan omdat die 
begijn bordeel hield in haar huis. Een laatste beschuldiging was dat Clemence 
haar overste becommentarieerd had. 774 Wat van dit alles met de waarheid strookte 
weet niemand. Twee jaar later verzocht Clemence de vorst naar het begijnhof te 
mogen terugkeren. Dat werd haar op 4 oktober 1673 toegestaan na advies van 
de Raad van Vlaanderen. 775 Mogelijk was Clemence enkel de zondebok die de 
aandacht moest afleiden van de weinig eervolle gebeurtenissen bij de aanstel
ling van pastoor Brugmans. 

Begijn Petronelia Joanna Cocquyt schreef de grootjuffrouw ook een brief 
met het verzoek haar uit barmhartigheid weer in het begijnhof te willen opne
men.776 De brief is niet gedateerd, de grootjuffrouw werd niet bij naam ge
noemd en de reden waarom het begijntje aan de deur gezet werd is evenmin te 
vinden. Misschien sloot dit probleemgeval aan bij de onrust van 1671. We we
ten niet of Petronelia in het begijnhof mocht terugkomen. 

771 Cfr. supra, p. 75-79. 
772 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Getuigenissen over de ge-

beurtenissen van 5 november 1671. 
773 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Mededeling van de procureur-

generaal Clemence vande Putte bij de Zwarte Zusters onder te brengen, 7 december 1671 . 
774 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Uiteenzetting over Clemence 

vande Putte . 
775 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Toestemming voorClemence 

vande Putte om terug in het begijnbofte komen, 4 oktober 1673. 
776 AKB . VDH 72 . Vraag van Petronelia Joanna Cocquyt aan de groot-

juffrouw s.a. 
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Op 21 mei 1676 klaagden drie begijnen van het convent H. Begga over 
Maria Tevet, een medebegijn, bij het vicariaat sede vacante.777 De reden van de 
ontevredenheid is niet aangegeven. Het vicariaat sede vacante ontbood pastoor 
Brugmans om de zaak te onderzoeken. 778 Van dat gesprek werd geen verslag 
gemaakt en alles beleef verder stil rond Maria Tevet. 

Het begijntje Brissinck beging in 1746 een fout waarvoor ze binnen het 
begijnhof gestraft werd. Op 23 juli 1746 verzocht een zekere Crescentius a 
Sancto Hyacintho, pastoor van 't kasteel van Gent, de straf te verzachten. De 
pastoor verzekerde de grootjuffrouw dat Brissinck voortaan alle verdachte ge
zelschappen zou mijden. Volgens de pastoor was ze daarvoor terecht in onge
nade gevallen. De grootjuffrouw moest niet meer vrezen dat zij nog het gezel
schap van een zekere Crombrugge zou opzoeken, want die was enkele weken 
geleden getrouwd. 779 Brissinck had blijkbaar een te vetrouwelijke omgang ge
had met een man. De begijn was daarvoor gestraft maar niet uit het begijnhof 
gezet. 

Isabella Coquyt werd weggestuurd uit het begijnhof. De heer J.B. Greniers 
vroeg grootjuffrouw de Rycke ( 1792-1811) om de juffrouw die reeds drie jaar 
buiten het begijnhof verbleef, te laten terugkeren. De man wist dat zij gezon
digd had, wat zij ook zelf bekende, maar hij deed een beroep op de vergevings
gezindheid van de grootmeesteres gezien Isabella schuldbewust en nederig ver
giffenis vroeg. 780 De precieze datering, de begane fout en oflsabella weer in het 
begijnhof kwam zijn niet bekend. 

Uit de bovenaangehaalde gevallen moge blijken dat er ook wel eens wat 
mis liep in het begijnhof. Het valt ons evenwel op dat deze gevallen blijkbaar 
zeer uitzonderlijk geweest zijn. Honderden begijntjes lijken er een rustig en
voor zover we dat kunnen achterhalen - vredig bestaan geleid te hebben. Bij 
gebrek aan ego-documenten blijft dit evenwel in grote mate een veronderstel
ling die steunt op het argumenturn e silentio, de afwezigheid van berichten over 
schandalen en ontevredenheid. 

777 ABG. Acta Episcopatus , XIV, f. 151r. (21 mei 1676). 
m Ibid., f.153r. (12juni 1676), f. 154r. (30juni 1676). 
779 AKB. VDH 72. Briefvan Crescentius a Sancto-Hyacintho aan de groot-

juffrouw over begijn Brissinck, 23 juli 1746. 
7
R0 AKB . VDH 72. Vraag van J.B . Oreniers aan grootjuffrouw de Rycke om 

Isabella Coquyt in het begijnbofte laten terugkeren, s.a. 
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IV. DAGTAAK EN KOSTWINNING 

Elke begijn moest haar eigen eten, drank en kleren kopen en zelf haar huis 
of kamer in het begijnhof betalen. 781 

Van oudsher stonden de begijnen zelf in voor hun levensonderhoud. Dat 
kon door het uitoefenen van een betaalde taak of functie in het begijnhof, hand
werk of dienstverlening buiten het begijnhof en de meesten hadden voor de 
zekerheid inkomsten uit renten. Op deze renten gaan we niet dieper in. "Kerken 
en werken was en is de leuze "getuigde een begijn in 1984. 782 De begijnen zaten 
niet stil. 

1. Taken in het begijnhof 

In de infirmerie van het begijnhofwerden oude en zieke begijnen verzorgd. 
Voor die verzorging stonden een aantal begijnen, de infirmeriezusters, in. Zij 
werden voor hun diensten vergoed. Begijn vander Eekenkwam in 1745 voor 
vier pond groten per jaar in de infirmerie helpen en zolang ze voor begijn Van 
Hole moest zorgen kreeg ze één pond groten extra. 783 Respectievelijk in 1749, 
1758, 1760 en 1761 boden de begijnen Van De Woestijne, Maria De Keghel, 
Theresa Michiels en Joanna Catharine De Mulder hun hulp aan tegen de jaar
lijkse betaling van vijfpond groten. 784 

De begijnen konden het begijnhof niet vrij verlaten en niet iedereen kreeg 
zomaar toegang tot het begijnhof. Vandaar werd de toegangspoort bewaakt door 
één of meer portiersters. In Ter Hooie waren er in de tweede helft van de 18de 
eeuw 'twee portieressen' , 785 zodat beiden elkaar konden aflossen en toch de 
religieuze diensten bijwonen zonder dat de poort onbewaakt bleef. De portiersters 
openden en sloten de poort op vaste uren en controleerden wie het begijnhof 
verliet of bezocht. Waaruit hun vergoeding bestond, weten we niet. 

In de begijnhofkerk moest heel wat werk verricht worden. De belangrijkste 
taak was die van kosteres. Zij opende en sloot de kerk, zorgde ervoor dat alles 
klaar stond voor de diensten en ruimde erna weer op en waakte over het blijven 
branden van de godslamp en de goede staat van de liturgische voorwerpen. 786 

Uit 1795 dateert een overzicht van de manier waarop het 0.-L.-Vrouwaltaar 
versierd moest worden, opgemaakt door de kosteres " ... tot myne eygene 

m AKB. Kl S9/8. Bundel "Moeilijkheden overheid. Franse-Hollandse pe-
riode". Beschrijving van het leven in het begijnhof. 

782 Werken en Kerken, p. 127. Getuigenis van A.M. Huvenne-Mestdagh. 
7s3 AKB. K2Pl/3. Notities van de infirmerie, 23 april 1745. 
784 Ibid. , 9 april 1749, 22 april 1758, 9 juli 1760, 1 oktober 1771. 
785 AKB. K2P1 / l. Testament van begijn Joanna Catharina Van Alstein (ge-

storven op 16 april 1769); achterzijde: 'lijste van den rijstpap ' vermeldt" de twee portie
ressen elck een wittebr. en een enekei schotel" . 

?Ró Werken en Kerken, p. 125-126. 
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onderrichtingeen voor myne naercommers".787 Soms was er sprake van meer
dere ' kosters ' 788 of' costeriggen'. 789 Hun vaste loon is niet bekend. Bij speciale 
gelegenheden en vieringen, zoals het steedsel van een begijn, kregen ze een 
extraatje. 790 

De diensten in de kerk werden opgeluisterd met muziek en zang. De organiste 
-in 1749 is er sprake van twee organisten- kreeg assistentie van de 'blaeserig
ge'.791 Zij kregen een vastjaarlijks loon, aangevuld met kleine sommen bij bij
zondere diensten. 792 Voor de zang werd in 164 7 een koor opgericht. Er werd voor
zien dat de twaalfkoorleden een vergoeding van 20 schellingen per jaar zouden 
ontvangen. De twee eerste zangeressen evenwel zouden jaarlijks tot drie gul
den meer ontvangen dan de andere tien koorleden. 793 Feestelijke aangelegenhe
den leverden hen nog extra inkomsten op. 794 In 1737 zou Maria Catherina van 
Zele het mogelijk gemaakt hebben de vaste betaling op te trekken door een 
stichting. 795 

In begijnhoven was het gebruikelijk dat rijkere begijnen of wereldlijke da
mes die in een huisje op het begijnhof woonden zich tegen een vergoeding 
lieten dienen door een minder begoede begijn.796 Vermoedelijk gebeurde dat 
ook in Ter Hooie doch de bronnen leveren daaromtrent geen informatie. 

Het leven in het convent was gedeeltelijk collectief georganiseerd. Een aan
tal taken, zoals portierster en het onderhoud van het gebouw, werden volgens 
een beurtrol door de conventbegijntjes uitgevoerd, uiteraard zonder vergoe
ding. Het convent bood hen immers bijna kosteloos onderdak. 

2. Eigen werk en dienstverlening buiten het begijnhof 

Het beeld van het kantklossende begijntje is alom bekend. In Ter Hooie 
werd kant vervaardigd zoals blijkt uit een proces tegen een begijn die kant 

787 AKB. VDH 10. Overzicht wanneer en hoe het altaar van Q.L.Vrouw 
versierd moest worden, 1795. 

788 AKB. K2Pl/3 . 
789 AKB. VDH 10. 
790 Ibid. AKB. K2Pl/3 . 
791 AKB. K2Plll. Financiële regeling en betaling bij H. Missen, 1749. 
792 AKB. K2Pl/2. "De joff. organisten moeten hebben uyt het geld van de 

Chooristen" op bepaalde feestdagen, s.a. (mogelijk 1825). 
793 AKB. K2Pl/2 . Dit is den regel van de sangherigghen van het begijnhof 

van Onze L.Vr. ter Hoijen in Gendt. 1647. Cfr. supra, p. 88-90. 
794 AKB. K2Pl / l. AKB. K2Pl/3 . AKB. VDH 10. AKB. K2P l/2. "Dit 

naervolgende word jaerlijckx betaelt den tweden Kersdag aen de cocristen voor de be
zette missen en andere diensten", 1825. 

795 Werken en Kerken , p. 125. 
796 Ibid. 

164 



maakte en kant gestolen had in 1716.797 Doch het was niet het enige handwerk 
van de begijnen. Omstreeks 1328 was er reeds sprake van begijnen die lakens 
vervaardigden om de kost te verdienen. 798 Elders werd het spinnen vermeld799 

en in 1793 naaiden de begijnen hemden voor het Franse leger. 800 

Als wasvrouw werden de begijnen in en buiten het begijnhof vergoed. Bin
nen het begijnhof kon men wassen voor de infirmerie80 1 en mogelijk ook voor 
welgestelde begijnen en dames. Het wassen voor buitenstaanders was enigs
zins gereglementeerd. De begijnen mochten binnen noch buiten het begijnhof 
mannenkleren wassen. 802 

Verzorging van zieken buiten het begijnhof was een uiting van caritatieve 
ingesteldheid die meteen ook geld in de lade kon brengen. De begijnen traden 
vooral bij familie op als ziekenzusters maar het kon ook bij vreemden. De Re
gel verbood wel van meetaf aan zieke mannen te verzorgen in hun huis wan
neer er geen vrouw verbleef. 803 Meer georganiseerde en massale zieken
verzorging kwam vooral voor tijdens de tyfusepidemie in het Franse leger in 
1809-1810 en de cholera-epidemieën in 1832, 1849 en 1853.804 

Een aantal begijnhoven verzorgden onderricht voor jonge meisjes van bui
ten het begijnhof of die in het begijnhof verbleven. Voor Ter Hooie zijn er een 
aantal aanwijzingen in die richting doch er is slechts zekerheid voor de 19de 
eeuw.805 Reeds in 1328 woonden dochters van voorname lieden bij begijnen in 
om de goede deugden en een behoorlijke levenswijze aan te leren.806 Dit als 
onderwijs beschouwen zou al te voorbarig zijn. Drie begijnen, Stevenijne 
Nodolfs, Glaudynck du Pas en Mayken Verhellen, werden in 1566-1567 als 

797 

798 

RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 25819. Diefstal van kant, 1716-1718. 
AKB. VDH 2. Beschrijving van het begijnhof, 1328. 

799 AKB. K2Pl/3 . 
800 AKB. VDH 11 . Briefvan de 'commandant de la place' over de begijnen 

van het Klein Begijnhof die hemden naaien voor het Franse leger, 4 januari 1793. 
801 AKB. K2Pl/3 . Notities van de infirmerie, 1745, 1749, 1758, 1760, 1771. 
802 AKB. K2P3/2. 
803 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 19. 
804 Werken en Kerken, p. 124. AKB. K2Pl /3. Naemen der beggijntjes de 

welke zig aenbieden tot den dienst der zieken van den cholera, s.a.(19de eeuw).AKB. 
K2Pl/3. Vraaggesprek over het begijnhof, vermoedelijk begin 19de eeuw:" ... , il yen a 
toujours un grand nombre qui sont pretes a servir les malades dans la ville". 

805 AKB. K2P 1/3. Vraaggesprek over het begijnhof, vermoedelijk begin 19de 
eeuw (sedert de opheffing van de religieuze gemeenschappen waren er al 30 begijnen 
bijgekomen). Toen waren er "trois écoles communesou !'on reçoit indistinctement les 
jeunes filles de la campagneoude la ville pour apprendre a lire et ecrire et toutes especes 
d 'ouvrages de main necessaires au sexe pour devenir de bonnes meres de familie ... ". 

806 AKB. VDH 2. Beschrijving van het begijnhof, 1328. 
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schoolmeesteressen vermeld maar het begijnhof waar ze woonden is onbekend. 807 

Eind 18de, begin 19de eeuw kwamen de begijnen De Schaepmeester, Mor
eeuw en Thomas van Ter Hooie als schoolmeesteressen in de bronnen voor808 

wat we als het begin van onderwijsactiviteiten in het Klein Begijnhofmenen te 
mogen beschouwen. 

RO? Scheerder, Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het 
wonderjaar (1566-1567), p. 122. 

808 Werken en Kerken, p. 124. B.P. Moreeuw werd gesteedop 27 april1771 
en stierf op 16 maart 1807. J.C. Thomas werd gesteed op 28 juni 1751 en stierf op 3 
oktober 1805. Juffrouw De Schaepmeester: we vonden twee begijnen De Schaepmeester, 
doch de data van steedse! en overlijden bieden ons geen zekerheid (Livine: gesteed op 
24 december 1721 en gestorven op 25 november 1778; Albertine Therese: gesteedop 19 
augustus 1750 en gestorven op 13 december 1758). Cfr. bijlage I. 
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V. HET MATERIËLE LEVEN 

1. Wonen in het begijnhof 

De begijnen kwamen uit verschillende sociale milieus zodat hun bezit of 
rijkdom sterk kon variëren. Naargelang de tijd die ze reeds in het begijnhof 
doorbrachten en hun financiële toestand, woonden ze in een convent, een huisje 
of de infirmerie. Men kon zijn woonplaats ten dele zelf kiezen doch een en 
ander was voor het hele begijnhof gereglementeerd. Vooral het verwerven van 
een huisje kon niet zomaar van de ene dag op de andere. 

1.1. De mogelijkheden 
Elke juffrouw die als postulante in het begijnhof kwam, nam haar intrek in 

een convent. Daar woonde ze gedurende twee jaar, tijdens haar postulaat en 
noviciaat.809 Voor oudere of rijkere dames mochten die twee jaar in een convent 
vervangen worden door één jaar bij een gezelnede of een andere meesteres in 
een huisje. Deze gewoonte werd in 1639 bekrachtigd door bisschop Triest. 810 

De algemene regel was echter een verblijf van twee jaar in een convent. 
Na het steedse! bleef men nog een aantal jaren in het convent wonen. Hoe

lang hing oorspronkelijk vermoedelijk af van het tijdstip waarop een huisje 
vrijkwam. Later werd een minimum aantal jaren bepaald, volgens een docu
ment van 1862 zes jaar, die men verplicht in het convent moest doorbrengen. 811 

Eens die jaren voorbij, kon elke begijn ten dele zelfbeslissen waar ze haar 
intrek nam. Zat ze financieel op rozen dan kon ze zich kandidaat stellen om een 
huisje te kopen voor het leven. 812 Een huisje huren kon in begijnhoven gewoon
lijk ook doch lijkt in Ter Hooie niet te zijn voorgekomen. Er werden wel soms 
kamers van huisjes verhuurd door de eigenares van het huis. 813 Was de begijn 
minder kapitaalkrachtig dan kon ze tegen geringe betaling in het convent blij
ven wonen. Ze moest wel aanvaarden dat de grootjuffrouw haar in een ander 
convent kon plaatsen. 814 

Zo kon een begijn haar hele leven in een huisje of convent doorbrengen. Werd 
ze echter ziek en behoeftig en kon ze niet instaan voor de betaling van de noodza
kelijke verzorging dan werd ze in de infirmerie opgenomen. Mits een beperkte 
vergoeding genoot ze vanwege de infirmeriezusters een passende verzorging. 

Ro9 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 4 en 5. 
RIO AKB. Kl S9/8. Bekrachtiging van een toevoeging bij de Regel door bis-

schop Triest, 1645. 
811 AKB. K2P3/3. 
812 

Sl3 

Sl4 

Over het kopen van een huisje, cfr. infra, p. 168-171. 
AKB. nr. 32, 14 februari 1681, 1 april 1681. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 7. 
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1.2. Het kopen van een huisje 
Alle huisjes waren eigendom van het begijnhof. Ze werden in de loop der 

eeuwen gebouwd door het begijnhof of op kosten van begijnen of hun familie. 
In dat laatste geval konden ze er bepaalde erfrechten op laten gelden voor fami
lieleden die in het begijnhof verbleven doch het huisje werd het bezit van het 
begijnhof. Tot het begin van de 17de eeuw waren de begijnenhuisjes opgetrok
ken uit hout en leem.815 In de loop van de 17de en 18de eeuw werden ze vervan
gen door stenen huizen en was er een grote bouwactiviteit die in de tweede helft 
van de 18de eeuw sterk afnam. Uiteindelijk zou het begijnhof een kleine hon
derd huisjes bezitten.816 

De koop of verkoop van huisjes verliep volgens een vast patroon wat blijkt 
uit problemen die zich voordeden in 1724. Toen werd de procedure als onrecht
vaardig bestempeld en werd advies aan de Leuvense professoren gevraagd 
waarbij uiteraard precies werd uitgelegd hoe de verkoop verliep. Een kandidaat 
koopster moest bij de grootjuffrouw een wissel kopen van 24 pond groten waarbij 
ze de bezitster werd van de paardes tal, koeiestal of een ander ongebruikt pand. 
Dit was slechts een voorkoop. De helft van de 24 pond groten moest contant 
betaald worden, de rest in de loop van de eerstvolgende twaalf jaar of op het 
ogenblik dat de begijn een eigenlijk huis kon kopen als er een vrij kwam. Het 
begijntje werd als de eigenares van het pand beschouwd, doch ze mocht er niet 
gaan wonen en moest het niet onderhouden. Bij die voorkoop beloofde de begijn 
te leven volgens de Regel van het begijnhof en koos ze haar plaats in de kerk en 
een begraafplaats op het kerkhofvan het begijnhof. Verliet de begijn het begijnhof 
of kocht ze toch geen huis, dan was ze haar 24 pond groten wel kwijt. 817 

Uit een verkoopsregister van 1663 tot 1 710 blijkt inderdaad dat een aantal 
gebouwen die niet voor permanente bewoning geschikt waren, zoals het pest
huis, het brouwhuis, de paardestal en de 'graskamer', steeds opnieuw verkocht 
werden. 818 Ze dienden als onderpand tot een huisje beschikbaar werd. Als er 
een huis vrij kwam, bepaalde de grootjuffrouw de prijs en bood het te koop aan 
de oudste kandidaat-koopster. Deze had geen inspraak in de prijs. Bij aankoop 
werd het deel van de 24 pond groten die ze reeds betaalde van de prijs afgetrok
ken; vond ze het te duur of niet naar haar zin dan moest ze op een volgende huis 
wachten en kreeg de tweede oudste kandidate het aanbod. 819 

815 Van Den Heule, o.c., p. 124. 
816 Id., o.c., p. 123. Optelling gemaakt door de auteur in 1979. Volgens haar 

zijn er 89 huisjes. Een huidige bewoonster van het groothuis, Agnes Steenbeke, meent 
dat er naast de zeven conventen en het groothuis, 93 huisjes zijn. Zij baseert zich op de 
huisnummering die loopt van 75 tot 277. 

817 AKB. K2Pl/3 . 
81x AKB. nr. 32. De graskamer: in ms.: 'gescamer' of'gerscamer', de plaats 

waar gemaaid gras gebracht werd. 
819 AKB. K2Pl/3. 
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Er rees protest tegen deze procedure omdat de koopster geen rechten kon 
laten gelden. Ze kon haar woning niet kiezen en had geen enkele invloed op de 
prijs. Die werd immers door de grootjuffrouw, de twee gezelneden en twee 
door de grootmeesteres gekozen begijnen bepaald. Nochtans schreef de Regel 
voor dat de verkoop moest gebeuren " ... by rade van vive ofte zesse vroede 
persoonen .. . ".820 die volgens de aanklagers meester-metsers of -timmermannen 
moesten zijn die het huis naar waarde konden schatten.82 1 

Het advies van de Leuvense professoren was niet eensluidend. Een ano
nieme mening legitimeerde het systeem van de niet weer op te eisen voorkoop 
omdat het een oud gebruik was en het anders financieel niet houdbaar zou zijn 
voor het begijnhof. Bovendien waren de begijnen op de hoogte van die regel en 
het geld werd ten voordele van het begijnhof besteed. 822 De doctores in de Rech
ten Poringa en Baliwens beantwoordden de vraag wie de prijs van de woning 
moest bepalen. Het was volgens hen noodzakelijk er vaklui, meester-metsers of 
-timmerlieden, bij te betrekken. De grootjuffrouw kon de juiste waarde niet 
schatten en werd mogelijk subjectiefbeïnvloed door geldzucht, machtswellust 
of angst voor schulden. De begijntjes hadden recht op een rechtvaardige behan
deling gezien ze alleen in het begijnhof een huis konden kopen. 823 Professor 
Van Espen benadrukte dat de woningen voor een rechtvaardige prijs, dus be
paald door meesters in het vak, en zonder persoonlijke voorkeur van de groot
juffrouw moesten verhandeld worden. 824 Een gezamenlijk advies van zeven 
geleerden, Van Espen, Poringo, Bauwens, Renardi, Van Hove, Daelman en De 
Tombeur, klonk nog negatiever. Het werken met voorkoop werd afgekeurd op 
basis van de Regel die stelde dat huizen verkocht werden " ... als het tijt en stede 
gheven sal ... ".825 Doordat de grootmeesteres de prijs bepaalde, speelde de rijk
dom van de kandidaat koopster een te grote rol wat leidde tot concurrentie met 
negatieve gevolgen bij de begijnen. Het was veel beter de voorrang te laten 
afhangen van leeftijd, verdienste en gedrag. Zo ging men te werk in Mechelen, 
Brussel en Leuven en het bevorderde de goede geest in het begijnhof. 826 

8~ I 

AKB. K1 S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 8. 
AKB. K2Pl/3. 

m AKB. K2P 113. Advies i.v.m. koop en verkoop van huizen in het begijnhof, 
vanuit Leuven(auteurs onbekend), 1724. 

m AKB. K2Pl/3. Advies i.v.m. koop en verkoop van huizen in het begijnhof 
door de professoren Bauwens en Poringo, 1724. Over deze professoren cfr. supra, p. 
130. 

8~4 AKB. K2Pl/3. Advies i.v.m. koop en verkoop van huizen in het begijnhof 
door de heer Van Espen, 1724. 

825 AKB. KlS8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 8. 
826 AKB. K2Pl /3. Advies i.v.m. koop en verkoop van huizen in het begijnhof 

door de professoren Van Espen, Poringo, Bauwens, Renardi , Van Hove, Daelman en De 
Tombeur, 1724. 
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In hoever dit advies werd opgevolgd is niet duidelijk. Zeker is wel dat vanaf 
1724 telkens een meester-metser en een meester-timmerman de prijs van te 
verkopen huizen bepaalden. 827 Bovendien bevat het archief van het begijnhof 
een zeer gedetailleerd document over de verkoop van huizen. 828 Door de pre
cieze voorschriften voor de te betalen sommen en het vermelden van de prijzing 
door een vast aangestelde meester-metser en meester-timmerman menen we 
het kort na 1724 te kunnen situeren.829 Net als vóór 1724 begon men met het 
kopen van een wissel voor het bedrag van slechts twaalf pond. Zodra een wo
ning vrij kwam werd ze geprijsd door een meester-metser en een meester-tim
merman. Beide partijen, de grootbegijn en de koopster, moesten het eens zijn 
over de prijs. De begijn kreeg dus wel inspraak. Bij de schatting hield men 
rekening met de leeftijd van de kandidaat-koopster. Vermoedelijk kreeg de oudste 
geïnteresseerde begijn nog steeds de eerste kans. De vastgestelde prijs werd 
verminderd met het bedrag van de betaalde wissel en de kosten voor noodzake
lijke herstellingen waarvoor de nieuwe eigenares moest instaan. Vijfzesde van 
de totale prijs moesten contant betaald worden, de rest in de loop van de vol
gende vijftien jaar. Kocht men met twee een huis dan werd een zesde van het 
vastgestelde bedrag aan de prijs toegevoegd, was men met drie dan kwam daar 
nog een tiende bovenop. Een begijn kon sneller een huisje verwerven van een 
familielid doch ook dan moest er een zekere som betaald worden. 

Eens een begijn een huis gekocht had, was ze niet verplicht er de rest van 
haar leven te blijven wonen. Ze kon opnieuw een wissel betalen om een andere 
woning te verkrijgen. Bij deze tweede koop moest ze niet meer de volle prijs 
betalen, twee derden van wat ze de eerste maal betaald had werden van de prijs 
van het nieuwe huis afgetrokken. Maar als ze de eerste maal samen met een 
ander begijntje in een huisje getrokken was, kon ze slechts een zesde verminde
ring krijgen. De eigenares van het huisje werd belast met het huisgeld, een 
soort taks te betalen aan de stad, 830 en de kleine reparaties. Een kamer verhuren 
of het huis verkopen kon ze slechts mits instemming van de grootjuffrouw. Op 
het ogenblik dat een begijntje haar huis verliet, door het uittreden uit het 
begijnhof, het kopen van een andere woning of haar overlijden, kwam het weer 
in handen van de grootbegijn. Als de begijn op dat ogenblik de kleine her-

827 SAG. D'Huys, B. Nota's Begijnhoven. Doos 3. T.Hooie. Nota's bij AKB. 
VDH71. 

828 AKB. VDH 67. Document over het verkopen van huizen in het begijnhof, 
vermoedelijk ca. 1724. 

R29 De heer B. D'Huys situeert het document ten onrechte in de tweede 
helft van de 17de eeuw(SAG. D'Huys, B. Nota 's Begijnhoven. Doos 3. T.Hooie. Nota's 
bij AKB. VDH 67.). 

830 Over het huisgeld te Gent zie: Charles,L. De Gentse registers van het 
huisgeld als kadastrale bron: mogelijkheden en beperkingen( L7de-18de eeuw) . 
H.M.G.O.G. ,N.R., XLVI, p. 151-193. 
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stellingen niet had gedaan dan liet de grootjuffrouw ze op haar kosten uitvoe
ren. 83 1 Alle elementen bij de verkoop werden nauwkeurig vastgelegd. 

Deze bepalingen kunnen met de realiteit geconfronteerd worden. Het ar
chief in het begijnhof bevat koopcontracten van 1558 tot 1796.832 Een analyse 
daarvan, reeds gestart door de heer B. D'Huys,833 zou nog interessante gege
vens aan het licht kunnen brengen. Die materie is zo uitgebreid dat ze een af
zonderlijke studie verdient. 

2. De kledij 

De begijnen beloofden sober te leven. Dat kwam tot uiting in materiële 
zaken als kledij en yoeding. Over de kledij zijn we vrij goed ingelicht. Verschil
lende punten uit de Regel wijdden er aandacht aan en uit testamenten en inven
tariss'en van sterfhuizen kregen we een beeld van wat een begijn bezat. Wat ze 
daarvan ook droeg is moeilijker uit te maken. Over de voeding is minder gewe
ten dan over de kledij . Er waren weinig regels en de praktijk lijkt evenmin te 
achterhalen. 

2.1 . De voorschriften 
De opgelegde eenvoudige levenswijze verplichtte de begijnen " .. . niet te 

draegen dat te merkelijk is, te kostelijk ofte kurieus ... ".834 Wat dat inhield werd 
duidelijk gemaakt in de Regel en andere bepalingen. 

Oorspronkelijk was er enkel sprake van een eendelig habijt. 835 Eind 16de 
eeuw bezat men verschillende kleden. Elk begijntje had" .. . een grijs kleed om 
aen te doen alle hoogtijden, O.L.Vrouw- en Aposteldagen, ende ook op zulke 
dagen die vigilies hebben, ... "en daarnaast " ... een gentsch grauw, blauw ofte 
zwart kleed om dagelijks te draegen, ... ".Bovendien droegen de begijnen een 
rok onder hun habijt of kleed waarbij" ... kleyne moukens [van de rok] zullen 
uytsteken door de mouwen van het kleed de breedte van dry vingeren, ... " . 836 

Die rok blijkt dus een onderkleed te zijn waar het habijt bovenop werd gedra
gen. Bij de verkiezing van de conventmeesteres werd het habijt, dat tot op de 

831 AKB. VDH 67. 
831 AKB. VDH 66-67-68-69-70-71. AKB. Nr. 32. 
m SAG. D'Huys, B. Nota's Begijnhoven. Doos 3. T.Hooie. Map "Bouw-

activiteiten ter hooie". Nrs. 66-67-68-69-70-71. 
834 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 23. 
x35 Ibid. , hfdst. 23: " ... van slegt eauleur van verve, van simpel katoen en 

naaij sel en andersinst, de mouwen apkeerende omtrent de breedte van drie vingeren, ... ". 
836 AKB. K2P3/2. 
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grond reikte, opgeschort. 837 Mogelijk moest het habijt ook bij andere plechtig
heden opgetrokken worden. 838 

De begijnen droegen steeds 'hoofdkleederen'. 839 Aanvankelijk was niet be
paald hoe die er moesten uitzien of gemaakt werden. Een ongedateerd docu
mentjestelt "Si sullen decken hare winbrouwen ende haren kin met den hoeft
lakene".840 Dit lijkt de omschrijving van de begijnenkap, een witte linnen doek 
met een punt op de rug en vrij strak rond het gezicht vastgezet. Het' hoeftel eet' 
slaat mogelijk op de 'faille' of falie , een lange zwarte licht wollen doek,841 " ... 
om op de hoogtijden te draegen en als het de oversten goeddunken zal .:.".842 

Een ander hoofddeksel was de vout " ... ,een grote witte gesteven linnen doek, 
die het begijntje in de kerk en bij bepaalde plechtigheden op het hoofd legt, 
... ". 843 De Regel zwijgt over de vout doch de beschrijving van de verkiezing van 
de conventmeesteres stelt dat de begijnen op dat ogenblik de vout niet meer 
mochten dragen.844 Tenslotte bezaten de begijnen een" ... zwarte schene hoed 
zonder boord, daerin stekende een smal sarken lindt ofte passement om in noodt 
buyten huyze te draegen maer geenzins in onse Kerke".845 

Reeds volgens de Regel van 1354 behoorde decaproen tot de kleerkast van 
de begijnen.846 De term werd gebruikt voor een hoofdkap doch ook voor een 
mantel met kap. 847 We opteren voor de tweede betekenis. In 1771 wijzigde men 
immers " ... de hoofden van on se capemens ... " ook genoemd " ... eene laeken 

837 AKB. K2P3/3. Los blaadje met beschrijving van de verkiezing van de 
conventmeesteres, s.a. 

838 Over de novicen werd gezegd dat ze bij de verkiezing van de convent-
meesteres hun " ... habijt en schus laten hangen ... " . 
Werken en Kerken , p. 114: Hier beweert men " Schors of schort noemt men een habijt 
dat tot de grond reikt en dat bij het dragen onderweg naar de kerk, in de stad of daarbui
ten, opgeschort wordt tegen het slepen, zodat een tweede rok zichtbaar is ". Gezien de 
novicen in TerHooiede 'schus' samen met een habijt droegen, kan het moeilijk een 
habijt zijn. 

839 

840 

841 

842 

843 

844 

AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 23 . 
SAG. Nota's Van Werveke. 1058. Beschrijving van de begijnenkledij, s.a. 
Werken en Kerken, p. 114. 
AKB. K2P3/2. 
Werken en Kerken, p. 114. 
AKB. K2P3/2. Los blaadje met beschrijving van de verkiezing van de 

conventmeesteres, s.a. 
845 AKB. K2P3/2. 'Schene' kan betekenen 'schaduw' of een voorwerp dat 

schaduw geeft, een ' schene hoed' wordt met dat doel gedragen (cfr. Verwijs, E., Ver
dam, J. Middelnederlands woordenboek. VII, Den Haag, p. 433.); 'sark ' is een weefsel 
van halfzijde-halflinnen (cfr. Oudemans, A.C. Middel- en Oudnederlandsch woorden
boek. VI, Arnhem, p. 33). 

846 AKB. KI S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 2. 
847 Verwijs, E. Verdam, 1. Middelnederlands woordenboek. 111, Den Haag, 

1889, p. 1193-1195. 
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faille ... ", omdat die te zwaar waren. Voortaan ging men een caproen zonder 
faille dragen. 848 Eind 16de eeuw is ook sprake van een ' huycken' , een lange 
vrouwenmanteL Er hoorde een klein hoofddeksel bij. Het kledingstuk zou in
gang gevonden hebben tijdens de godsdiensttroebelen. Geen enkele begijn mocht 
het dragen zonder toelating; het was de bedoeling dit kledingsstuk later weer 
helemaal te weren. 849 

Niet alleen de grote en duidelijk zichtbare kledingstukken werden bepaald, 
ook de kleinere zaken werden nauwkeurig voorgeschreven. De " ... riemen, 
messen, borzen [=geldbeurzen] ... " moesten eenvoudig zijn. Schoenen en 
'galootzen' [=overschoenen met houten voetzool] waren" ... van zeemen leer 
of ander dat slegter is"850 en dus zeker niet van dure kwaliteit. 85 1 De kleur van de 
schoenen werd niet.bepaald, de kousen waren wit.852 Aanvankelijk werd sober
heid opgelegd in het gebruik van handschoenen853 maar een ongedateerd docu
mentje beval " .. . gheene handschoen te draghen te gheenen tiden".854 

De kledij van de begijnen werd vrij gedetailleerd vastgelegd naar de soort 
kledingstukken. De aantallen waren niet bepaald. 

2.2. Een blik in de kleerkast 
Testamenten en inventarissen van sterfhuizen vermelden niet enkel huis

raad als meubels en keukenattributen, ook de kleren zijn er in opgenomen. 
In een document van 1728 worden twee habijten, een voorschoot en twee 

rokken vermeld. 855 Dat is bijzonder weinig in vergelijking met enkele andere 
opsommingen. Een nalatenschap uit 1769 bevatte onder meer een habijt, een 
caproen, twee rokken, twaalf hemden, zes 'slaapkoove' [=slaapmuts] en mut
sen. 856 Twee sterfbuizen van 1771 waren nog uitgebreider en gevariëerder. In 
het ene is er sprake van acht 'jacken', tien rokken, twee mantels, twintig voor
schoten, zesenvijftig hemden, acht mutsen en kousen,857 in het ander vond men 
drie 'jacken', drie rokken, zeven 'leefrocken', twee 'vouten' , tweeënveertig hem
den, voorschoten en nachtmutsen. 858 

848 AKB. K2P1 /3. Documentje over de verandering van de caproen, 2 april 
1771. Werken en Kerken, p. 114. Hier beschrijft men de caproen als een kostbaardere 
falie of faille . 

849 
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854 
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R5X 

AKB. K2P3/2. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel , hfdst. 23. 
SAG. Nota 's Van Werveke. 1058. Beschrijving van de begijnenkledij , s.a. 
AKB. K2P3/2. 
AKB. K1 S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 2. 
SAG. Nota 's Van Werveke. 1058. Beschrijving van de begijnenkledij , s.a. 
AKB. VDH 84. Sterfhuis van Maria Teresia vanden Burch, 10 mei 1728. 
AKB. K2Pl/1. Testament van Joanna Catharina vanAlstein, 16 aprill769. 
AKB. VDH 84. Sterfhuis van Catharina Nauts, 1771. 
AKB. VDH 84. Sterfhuis van Joff. De Vos, 1771 . 
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Het is onwaarschijnlijk dat die opsommingen de kleerkast van één begijn 
omschreven. De talrijke hemden die men bezat waren vermoedelijk door de 
begijnen gemaakt om te verkopen. Waarom sommigen zo veel rokken, 'jacken' 
en voorschoten bezaten is niet duidelijk. Een uitgebreider onderzoek van testa
menten en sterfhuizen zou een beter beeld en mogelijk ook verklaringen kun
nen bieden. 

3. De voeding 

Informatie over de voeding is zeer schaars. De Regel bevat "De geboden 
vasten daegen en alle onze Lieve Vrouwe avonden zullen zij vasten en des 
gelijks de vrijdagen, ten waere bij dispensatie van de Meesterigge, ... ".859 Ze
ventiende-eeuwse voorschriften van een convent bepaalden dat buiten de refter 
niets mocht genomen worden, behalve wat drank. 860 Bepaalde gelegenheden, 
kleedsels, steedsel, verkiezing van conventmeesteressen en jaargetijden gaven 
aanleiding tot uitgebreidere feestmalen of uitdelingen van brood of andere spij
zen. 

Waaruit het voedsel concreet bestond, is niet duidelijk. In de conventen wer
den op zolder of in de kelder de voorraden bier, boter en meel van elke begijn 
afzonderlijk bewaard.86 1 In welke mate de begijnen vlees en vis aten, hing ver
moedelijk mede af van hun eigen financiële mogelijkheden en de algemene 
voedsel voorzieningen. Het was hen zeker niet verboden zoals blijkt uit een op
somming van de spijzen die de infirmeriezusters in ruil voor hun diensten kre
gen van de grootmeesteres in 1529. Die begijnen aten op zondag, dinsdag en don
derdag vlees wat kon variëren tussen varkensvlees, kip, lamsvlees, duif en gans. 
Tijdens de Vasten en de Advent kregen ze 's zondags vis en op dinsdag en don
derdag droge haring. De infirmeriezusters ontvingen wekelijks zes eieren, op 
Driekoningen een paar wafels met boter, op vastenavond, halfvasten en Palm
zondag drie oliekoeken en op andere tijdstippen soms nog extraatjes.862 In hoe
ver die lijn door te trekken is naar alle begijnen en ook geldt voor de hele 17de 
en 18de eeuw blijven onbeantwoorde vragen. 

Bovenstaande gegevens zijn beslist te summier om ons een beeld te vormen 
van de voeding in het begijnhof. Zeker is evenwel dat vasten en vleesderven 

859 

R60 

AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 16. 
AKB. K 1 S9/8. 

861 AKB. K1S9/3. Commentaar bij de Regel i.v.m. veranderingen aan de 
Regel, aan de deur gezet worden, stelen in het begijnhof, interpretatie van de Regel, 
1739. 

862 AKB. K2P3/5. Transcriptie van documenten door Celis, document nr. 
105, Lijst van voedsel voor de infirmeriezusters, 1529. 
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een grote invloed hadden op het gewone voedingspatroon en dat ook in deze 
aangelegenheid strikte voorschriften van kracht waren. De voeding was blijk
baar evenzeer gereglementeerd als het verloop van de dag of als de gebeds
oefeningen zelf. 

De strenge, gedetailleerde vastenbrieven die de Gentse bisschoppen jaar
lijks uitvaardigden, golden zeker ook voor de begijnhoven. 
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VI. BEWONERS EN BEZOEKERS 

Gegevens in verband met de populatie in Ter Hooie vinden we in een aantal 
typische documenten. De Relationes ad limina863 bieden voor regelmatige tijd
stippen een schatting van het aantal inwoners van de gemeenschap. Vanuit steed
se!- en overlijdensregisters864 zijn cijfers voor gemiddelden per jaar afte leiden. 
De overlijdensregisters brengen echter nog veel meer aan het licht. Al wie in 
Ter Hooie overleed en begraven werd, is erin opgenomen. Dat waren niet enkel 
begijnen doch ook vrouwen met een andere status, een aantal mannen en en
kele kinderen. Deze registers verstrekken bovendien veel meer informatie dan 
de dag van het overlijden. We brengen enkele conclusies die mits meer tijd en 
zoekwerk nog wat verfijnd en aangevuld zouden kunnen worden. 

1. De aantallen 

Een aantal bronnen en werken vermelden voor bepaalde jaren een precies 
getal of een afgeronde schatting van het totaal van de inwoners van Ter Hooie. 
Voor de werken is niet steeds duidelijk vanwaar de auteur zijn gegevens haalt 
waardoor we ook moeilijker de waarde ervan kunnen bepalen. De Relationes 
ad limina blijven vaag maar ze zijn daarom niet minder geloofwaardig, wel inte
gendeel. We geven hier de lijst van de aantallen die we opspoorden, met vermel
ding van de vindplaatsen. Dit overzicht loopt van de vroegste gegevens tot 1820. 

1300 een 200-tal 
1478 48 
begin 17e e. 174 
1661 bijna 400 
1671 172 
1691 ca. 300 
1695 ca.300 
1704 +300 
1724 ca.400 
1724 +350 

Werken en Kerken, p. 22 
Blockmans, W. Peilingen, p. 252865 

Werken en Kerken, p. 22 
Luykx-Foncke, Sint-Aubertus Gesticht op Poortakker, p. 81 
Joos, Begijnhof O.L. Vrouw ter Hoye, p. 3 
Relationes ad limina (B3795) 
Relationes ad limina (B3799) 
Relationes ad limina (B3800) 
Relationes ad limina (B3805) 
Vermeld in een 'advertissement' in een proces ca. 1724866 

863 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. Relationes ad /imina. 1629-1791. 
864 AKB. K1P2/l.AKB. KlP2/2.AKB. K1S3/l.AKB. K2Pl/2. Overlijdens-

register van het begijnhof. 1610-1673. AKB. K2P3/4. SAG. Reeks parochieregisters. 
Overlijdensregister Klein Begijnhof. 1610-1796. RAB. Overlijdensregister Klein 
Begijnhof. 1753-1794. 

865 Blockmans, W. Peilingen naar de sociale structuren te Gent tijdens de 
late 15e eeuw, in: Van Werveke, H. Van Houtte, J.A. Studiën betreffende de sociale 
structuren te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. Studia Historica Gandensia, 
139. Gent, 1971, p. 215-262. 

866 SAG. Reeks LXXIX. Inv.nr.86/l(B). 
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1745 
1775 
1780 
1785 
1820 

ca. 300 
ca. 300 

309 
ca. 250 

213 

Relationes ad limina (B3819) 
Relationes ad limina (B3831) 
Werken en Kerken, p. 28 
Relationes ad limina (B3844) 
SAG. Etats nominatifs des Béguines867 

Het blijft de vraag in hoever deze cijfers de werkelijkheid benaderen en of 
ze wel echt met elkaar te vergelijken zijn. Het is immers mogelijk dat de ene 
keer enkel de begijnen in het aantal vervat zijn en de andere keer al wie in het 
begijnhof verbleef. Toch kan Ter Hooie, ondanks de benaming van 'Klein 
Begijnhof', tot de grotere begijnhoven gerekend worden als men de aantallen 
als criterium neemt. 

Wat de steedsels betreft, beschikken we over gegevens vanaf 1687 tot 1792.868 

Het aantal steedsels per jaar varieerde tussen 2 in 1753 en 20 in 1725. Er is niet 
echt een uitgesproken opgaande of dalende lijn te trekken, hoewel we in de 
tweede helft van de 18de eeuw toch van een zekere terugval kunnen spreken. 
De jaargemiddelden berekend per decennium geven het volgende beeld: 

1691-1700 10,9 
1701-1710 9,4 
1711-1720 10,4 
1721-1730 10,3 
1731-1740 8,6 
1741-1750 5,3 
1751-1760 5,6 
1761-1770 5,8 
1771-1780 6,7 
1781-1790 5,9 
1791-1792 6,5 

Een aantal vermeldingen vangestede begijnen zijn doorstreept. Bij dezen 
was geen overlijdensdatum bijgevoegd en we vonden ze niet terug in de over
lijdensregisters, zodat we er vanuit kunnen gaan dat deze dames niet hun hele 
leven in het begijnhof gebleven zijn. In de periode 1687-1700 vonden we er zo 
16, in de eerste helft van de 18de eeuw 27 en in de tweede helft van die eeuw, 
tot 1792, 25. Volgens de gegevens waarover we beschikken, bleef het aantal 
begijnen dat het begijnhofverliet dus vrijwel gelijk. Het varieerde tussen 0 en 6 
per jaar, met een gemiddelde van 0,64 per jaar of 2 op drie jaar. 

X67 

RóR 

Vermeld in: Werken en Kerken, p.35. 
AKB. KlP2/2. AKB. KlS3/ l. 
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Verder beschikken we over de overlijdensregisters vanaf 1610 tot 1792.869 

Deze bevatten begijnen en anderen die in Ter Hooie stierven en begraven zijn. 
De gemiddelden berekend per decennium vertonen een lichte toename tot 1670 
waarna het aantal overlijdens sneller stijgt tot een piek ca. 1741-1750. Daarna 
blijft het gemiddelde vrij hoog: 

1610-1620 3,5 
1621-1630 2,8 
1631-1640 4,6 
1641-1650 4,8 
1651-1660 5,3 
1661-1670 6,8 
1671-1680 9,0 
1681-1690 7,7 
1691-1700 8,2 
1701-1710 12,5 
1711-1720 11,9 
1721-1730 10,4 
1731-1740 7,6 
1741-1750 12,8 
1751-1760 9,6 
1761-1770 10,8 
1771-1780 11 ,3 
1781-1790 7,7 
1791-1792 10,5 

Uit beide bovenstaande lijsten blijkt duidelijk dat zowel het aantal steedsels 
als het aantal overlijdens het hoogst zijn tijdens de eerste helft van de 18de 
eeuw. Dat correspondeert met de hoge cijfers van het aantal bewoners, die we 
boven aanhaalden. Volgens onze berekeningen op basis van de prosopografische 
lijsten zouden er zo een 1847 personen op het begijnhof geleefd hebbenen/of 
gestorven zijn in de door ons bestudeerde periode ( 161 0-1792). 

2. De levensstaat van de in het begijnhof gestorvenen 

2.1. Vrouwen 
De grote meerderheid van de in de overlijdensregisters vermelde namen, 

zijn begijnen die gesteed zijn en de drie geloften aflegden. Niettemin werden 
een aantal dames anders betiteld. 

869 AKB. K1P2/ 1. AKB. K2P1 /2. Overlijdensregister van het begijnhof. 
1610-1673 . AKB. K2P3/4. SAG. Reeks Parochieregisters. Overlijdensregister Klein 
Begijnhof. 1610-1796. RAB. Overlijdensregister Klein Begijnhof. 1753-1794. 
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Zo is er sprake van geestelijke dochters, wereldlijke dochters en jonge doch
ters. R. Baetens definieert geestelijke dochters als volgt: "Filiae Devotae, of 
geestelijke dochters zijn ongehuwde vrouwen die weliswaar leken bleven maar 
toch de gelofte van maagdelijkheid hadden afgelegd en onder de leiding van 
een priester een vroom leven leiden".870 Deze omschrijving bepaalt hoogstwaar
schijnlijk wat men in de overlijdensregister onder de term verstaat. Beide an
dere bewoordingen zijn minder duidelijk. Wereldlijke dochters waren vermoe
delijk ongehuwde vrouwen die geen enkele gelofte aflegden maar in het 
begijnhof, alleen of bij een familielid, een vroom en zedig leven leidden. Met 
jonge dochters bedoelde men mogelijk de postulanten en novicen want deze 
laatste twee termen komen in de teksten en documenten van Ter Hooie zeer 
zelden voor. De precieze betekenis van 'wereldlijke' en 'jonge' dochters blijft 
onzeke~ · 

Bij een aantal overledenen stond vermeld dat ze weduwe waren. Zij konden 
zowel begijn als niet-begijn zijn. Binnen het totaal bleven zij een beperkte groep. 

Tenslotte kwamen vanaf 1784 een aantal religieuzen voor in het overlijdens
register. Deze vonden in Ter Hooie een toevlucht nadat hun klooster was opge
heven. In de eerste tien jaar, van 1784 tot 1793, overleden er reeds elf religieu
zen. Ook het bisschoppelijk visitatieverslag van 1785 vermeldt dat klooster
zusters in het Klein Begijnhof een nieuwe thuis vonden. 871 

2.2. Mannen en kinderen 
We troffen van 1610 tot 1792 negenentwintig namen van mannen aan in de 

overlijdensregisters. Zes van hen waren pastoor in het begijnhof, twee waren 
geestelijken en de overigen vermoedelijk leken. Bij enkelen stond een beroep 
vermeld als ontvanger, griffier of advocaat, doch de meeste akten vermelden 
geen verdere informatie. Dat de begijnhofpastoors in het begijnhof stierven en 
begraven werden, ligt voor de hand. Waar die andere mannen vandaan kwa
men, is minder vanzelfsprekend. Mogelijk waren het weldoeners van Ter Hooie 
die uit dank in het begijnhof begraven werden. 

In 1758 en in 1780 werden twee kinderen in Ter Hooie begraven, eenmeisje 
van dertien jaar en een jongen van zeven. Het is mogelijk dat zij in Ter Hooie 
verbleven of banden hadden met het begijnhof via hun ouders. 

Verder onderzoek naar de geografische en sociale afkomst van de begijnen
populatie blijft mogelijk maar moeilijk. Enerzijds bevat de prosopografische 
lijst vele namen en talrijke andere gegevens, maar anderzijds laat ze als seriële 
bron ook veel te wensen over wegens gebrek aan volledigheid en systematiek 
in de gegevens. Hiermee beweren we niet dat deze prosopografische lijst on-

870 Baetens, R. De bibliotheek van een geestelijke dochter uit de XV!Ide 
eeuw te Antwerpen. O.G.E., XLIV (1970), p. 213 . 

H
71 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. Relationes ad limina. 1785 (83844). 
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bruikbaar zou zijn voor verder onderzoek, wel dat dit onderzoek zeer tijdro
vend zou zijn en vooral zou leiden tot moeilijk te veralgemenen vaststellingen 
en moeilijk te verifiëren hypothesen. Uit deze lijst blijkt alvast dat heel wat 
begijnen van buiten de stad afkomstig waren. De leeftijd bij het steedsel en het 
overlijden lijken sterk te variëren en het steeds terugkeren van een aantal fami
lienamen laat vermoeden dat vaak zussen, nichten en tantes naar Ter Hooie 
kwamen. 

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie kende alleszins een uitgebreide 
en gevarieerde bevolking en het voorkomen van enkele mannen en een paar 
kinderen in het overlijdens- en begrafenisregister toont aan dat ook enkele men
sen van buiten TerHooieer begraven werden. Een verdere verwerking van de 
vele gegevens verstrekt in de prosopografische lijst en bijkomend onderzoek 
zouden nog enkele interessantere besluiten kunnen opleveren, b.v. inzake leef
tijd, familiale relaties en carrièrepatronen binnen het begijnhof. Momenteel kon 
dit onderzoek nog niet doorgevoerd worden. 

3. Bezoekers op het begijnhof 

Ook het bezoeken van het begijnhof was niet volledig vrij. De Regel en 
aanvullende documenten bevatten een aantal richtlijnen. Vooral het bezoek van 
mannen moest binnen de perken blijven. We kennen slechts twee gevallen van 
verdachtmaking tegen begijnen die hun boekje te buiten zouden zijn gegaan. 
De juiste toedracht van de zaak blijft evenwel onbekend. 

Zoals reeds eerder bleek was een communiedag in het begijnhof een spe
ciale belevenis. De dag moest worden doorgebracht in stilte en gebed, met een 
volledige gerichtheid op God. Op die dagen mochten de begijnen niemand van 
binnen of buiten het begijnhof een maaltijd verschaffen. 872 Dat zou immers de 
aandacht afleiden van de ernst van de H. Communie. Of dat ook korte bezoe
ken op de communiedagen uitsloot, is niet duidelijk. Men was op andere dagen 
vrij gasten te ontvangen en hen een maaltijd aan te bieden. Uiteraard moest de 
geest van soberheid en rust daarbij gerespecteerd worden. 

Een enigszins merkwaardig voorschrift uit een 17de-eeuws gewoonteilboek 
van een convent betrofhet bezoek van pasgehuwden: tijdens hun huwelijksreis 
waren ze gewoon ongewenst op het begijnhof.873 Mogelijk is het een latere 
toevoeging aan het 17de-eeuwse origineel. Misschien vreesde men dat eenjong 
koppel sommige begijnen in de verleiding zou brengen het begijnhof achter 
zich te laten en eveneens in het huwelijksbootje te stappen. Hoewel dat niet 
aangegeven is ging het waarschijnlijk over familieleden van begijnen. 

m AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 18. 
873 AKB. KIS9/8. "Une fois mariés, pendant Ie voyage de noces on ne peut 

rien leur présenter et ils ne peuvent loger au Beguinage". 
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Contact met het andere geslacht buiten het begijnhof was streng geregle
menteerd en hetzelfde gold voor ontmoetingen binnen het hof. Kwam een man 
een begijn in een convent opzoeken dan konden ze elkaar enkel ontmoeten in 
de spreekkamer. Men kon er geen geheime zaken afhandelen want de deur moest 
altijd op een kier blijven staan en mocht zeker nooit gesloten worden. 874 De 
begijnen in huisjes hadden op dat punt meer vrijheid. Er lijkt weinig controle te 
zijn geweest op het bezoek van mannen overdag. Toch leidden te veel manne
lijke gasten tot verdachtmakingen. Zo werd in 1600 Petronelle Sbackers onder 
meer beschuldigd van het schrijven en ontvangen van liefdesbrieven en het 
voeren van verdachte gesprekken. 875 Ook Clemence vande Putte kreeg blijk
baar te veel mannen over de vloer om van verdenkingen gespaard te blijven, al 
dan niet terecht. 876 

De overnachting van mannen in Ter Hooie was voor convent- en huisbegijnen 
beperkt. De begijnen mochten geen mannelijke leken of geestelijken laten over
nachten in hun huis of convent zonder de speciale toestemming van de groot
juffrouw.877 Volgens de Regel was het dus, mits toestemming, mogelijk om het 
even welke mannelijke gast een logement aan te bieden. Het gewoonteboek 
van een convent uit de 17de eeuw liet dit enkel nog toe voor naaste familiele
den: vader, broer of neef. 878 Er zijn geen klachten over enige overtredingen van 
deze bepaling bekend. Ongetwijfeld kwam het uiterst zelden voor dat een man 
's nachts in het begijnhof verbleef. Dat gebeurde zeker wel in de nacht van 27 
november 1587, toen het mystiek begijntje Claesinne Van Nieuwlant haar nach
telijke hooggestemde samenspraak had met pater Pullen,879 maar dat is een echt 
uitzonderlijk voorval. 

Het ontvangen van dames werd noch in de Regel noch in andere documen
ten beperkt. De omgang met vrouwen hield weinig gevaren in voor het geeste
lijke en zedelijke leven en was dan ook volledig vrij. Overnachten kon even
eens zonder het vragen van toestemming. De enige beperking, uit het convent
boek van de 17de eeuw, was dat men niet met twee dames, begijnen ofleken, in 
eenzelfde bed mocht slapen zonder de toelating van de grootjuffrouw.880 Een 
dergelijk voorschrift laat vermoeden dat er regelmatig dames in het begijnhof 
logeerden. Een aantalleken-juffrouwen verbleven bovendien permanent in het 
begijnhof, als dienstmeisje bij een huisbegijn of als familielid of gezelschaps
dame. Vrouwelijk bezoek stelde geen problemen. 
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Ibid. 
Cfr. supra, p. 160. AKB. VDH 10. 
Cfr. supra, p. 161 en noot 774. 
AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 21. 
AKB. KI S9/8. 
Cfr. supra, p. 157-158. 
AKB. K1S9/8. Cfr. supra, p. 159 
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VII. UITTREDEN EN STERVEN 

Het begijnhofwas ommuurd en aan de poort controleerde de portierster wie 
binnen kwam en wie buiten ging. Het was geen slotklooster doch evenmin een 
duiventil. De begijnen mochten op bepaalde tijdstippen het begijnhof verlaten 
mits ze de voorgeschreven regels in verband met verboden plaatsen in acht 
namen. Gezien ze geen eeuwige geloften aflegden konden ze bovendien het 
begijnhofvoorgoed vaarwel zeggen. Dit kon uit eigen beweging maar gold ook 
als zwaarste sanctie voor misstappen die de begijnen begingen. Het was niet 
enkel een dreigement, de straf werd enkele keren toegepast. 

1. Het tijdelijk verlaten van het begijnhof 

De begijnen konden het begijnhof niet ongemerkt verlaten gezien de portiers
ter alles in het oog hield. De conventbegijnen moesten steeds toestemming vra
gen aan de conventmeesteres en aan één of meer anderen van haar convent. 88 1 

Of de huisbegijntjes zich tot het convent waar ze gesteed waren, moesten rich
ten of vrijgesteld waren van deze plicht is niet duidelijk. Wou men gedurende 
een langere tijd, vermoedelijk meer dan één dag, buiten het begijnhof verblij
ven dan was de toelating van de grootjuffrouw nodig.882 Bij afwezigheid van 
meer dan drie dagen gaven de conventbegijnen, volgens een 17de-eeuwse be
schrijving van gewoonten, de sleutel van hun kast in de eetkamer en van hun 
cel af aan de conventmeesteres.883 Na de terugkomst in het begijnhofmocht de 
conventmeesteres vragen verslag uit te brengen over de voorbije uren.884 Zo 
werd de voorafgaande controle aangevuld met een verantwoording over handel 
en wandel. 

Op een aantal dagen bleef het begijnhof gesloten. Op de communiedagen 
mocht men van meetaf aan geen recreatieve bijeenkomsten bijwonen885 gezien 
men die dagen volledig aan God moest wijden. In 1354 werd daaraan toege
voegd dat een speciale toestemming van de grootjuffrouw nodig was om uit te 
gaan op zon- en feestdagen, ook als het geen communiedagen waren. 886 Het 
werd in 1586 opnieuw beklemtoond.887 Op zon- en heiligdagen moesten de 
begijnen bovendien hun mooiste kledij aantrekken.888 Als men één dag het 

8~ 1 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 22.Zie ook: 
AKB. KlS8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 10. en AKB. KlS9/8. 

~82 AKB. Kl S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 10. 
883 AKB. Kl S9/8. 
884 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 22 . 
885 Ibid., hfdst. 18. 
8~6 AKB. K1 S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 5. 
887 AKB. K2P3/2. 
888 Zij moesten " ... met de grote faille van laecken gaen ... " en " ... buyten de 

poorte van het begijnhofniet gaen sonder caproen ofte hoyken" (AKB. KlS9/4. Aantal 
voorschriften, s.a. ). 
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begijnhof verliet, moest men ' s avonds vóór een bepaald uur inderdaad weer 
thuis zijn. Volgens het gewoontenboek van een convent uit de 17de eeuw ver
wachtte men de conventbegijnen in het begijnhofvóór het gemeenschappelijk 
gebed zonder dat hiervoor een uur is aangegeven.889 Voor het hele begijnhof 
waren er een aantal zogenaamde ' vespers van obligatie' waarbij alle begijnen 
verplicht aanwezig dienden te zijn. Ging men op zo een dag met verplichte 
vespers uit, dan moest men zorgen op tijd terug te keren. 890 

"Als zij uyt de stad gaen of elders, zal de meesterigge eene ordonneren die 
tot haer belieft om mede te reysen .. . ".891 Het is niet duidelijk of deze regel 
enkel gold voor reizen buiten de stad Gent of telkenmale als een begijn het 
begijnhof, dat ook 'de stede' genoemd werd, verliet. In een documentje van 4 
december 1629 bevestigde grootjuffrouw Dysenbaert nadrukkelijk dat dit punt 
uit de Regel van láacht bleef.892 Het kwam ter discussie in 1779. De zeven 
convéntmeesteressen, Anna Maria Goossens, Dorothea Goossens, Joanna 
Florentina De Bruycker, Adriana Theresa Braeckman, Anna Maria Braeckman, 
Isabella Francisca Bosteels en Joanna Catherina vander Straeten verzochten de 
vorstin op 3 februari 1779 die verplichting te schrappen. Als men het begijnhof 
verliet was het om persoonlijke zaken te regelen of om zijn ouders of familiele
den te bezoeken, ofwel omdat ze ziek waren, hetzij uit welvoeglijkheid. Het 
gezelschap van een medebegijn was dan een last. 893 De zaak werd doorverwezen 
naar de Fiscale Raad die het advies van het bisdom Gent inwon. 894 Op 22 april 
1779 kwam de uitspraak van Maria-Theresia. Ze liet het aan de grootjuffrouw 
over te beslissen of een begijn alleen mocht uitgaan. 895 De vrijheid van de be
gijnen werd zo vergroot, blijkbaar zonder dat ze er misbruik van hebben ge
maakt. 

Bij het uitgaan konden de begijnen zich niet volledig vrij bewegen. Er wa
ren heel wat verboden plaatsen en personen. Zo was het niet toegelaten" ... te 
gaen in eenige bruyloften, kinderbedden, kermissen, processies, ommegangen 
noch in vergaederingen van maeltijden of elders van manspersoonen, insgelijkst 
geen huyzen bewaeren, ofte zieken dienen daer geene vrouwe ten huyze be
hoord".896 Ook mochten de begijnen" .. . geenszins converseeren in tavernen, 

889 AKB. K1 S9/8. 
89° Cfr. supra, p. 149-150. 
89 1 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 22 . 
891 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. B2787. Grootjuffrouw Dysenbaert 

bevestigt dat de begijnen slechts per twee het begijnhof mogen verlaten, 4 december 1629. 
893 Ibid., Afschrift van de briefvan de conventmeesteressen aan de keizerin 

met verzoek tot wijziging van de Regel, 3 februari 1779. Cfr. supra, p. 117-118. 
894 ABG. Acta Episcopatus, XXXVII, f. 33v.-34v. (27 februari 1779). Ad-

vies i.v.m. het verlaten van het begijnhof op vraag van de Fiscale Raad. 
895 AKB. VDH 11. Afschrift van de toestemming van de keizerin om in 

bepaalde situaties het begijnhof alleen te verlaten, 22 april 1779. Cfr. supra , p. 118. 
896 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel , hfdst. 19. 
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herbergen nog in ander gelijke huyzen en kloosters van manspersoonen daer 
men de reformatie niet en houdt, om daer te eeten, drinken, slaepen noch 
andersins bij geenen middel". 897 Ze moesten zich ver houden van alle gezel
schappen die tot kwade vermoedens zouden kunnen leiden.898 Als een begijn 
gevraagd was meter te zijn van een kindje mocht ze naar de plaats van de doop 
gaan maar niet naar het geboortehuis tenzij de moeder de laatste sacramenten 
ontvangen had en in elk geval pas na de 9de dag. Bovendien was voor een 
stads bezoek, anders dan voor een uitstap naar een dorp of het platteland, extra 
toestemming vereist. 899 Er zijn in deze beperkingen wel enkele lijnen te trek
ken. Plaatsen waar in een losse sfeer veel volk samenkwam, waren verboden 
terrein. Verdachte lieden, vooral mannen, moesten absoluut gemeden worden. 
Dit alles sluit duidelijk aan bij de geloften van kuisheid en soberheid. 

Het uitgaan was voor de begijnen een voorrecht waar ze veel belang aan 
hechtten. Het gaf zo de overheden een stok achter de deur bij slecht gedrag. 
Verzuimde een begijn de vroegmis of de vespers dan mocht zij op die dag het 
begijnhofniet verlaten zonder speciale toelating.900 Andere overtredingen kon
den tot een aantal dagen huisarrest leiden. 901 In hoever deze straf werd toege
past is niet duidelijk. 

De uitgebreide voorschriften van tijdelijk verblijfbuiten het begijnhofkun
nen wijzen op het frequent verlaten van de ministad. Hoe vaak een begijn uit
ging en om welke redenen is nergens uit af te leiden. 

2. Het definitief verlaten van het begijnhof 

Begijnen legden alleen tijdelijke geloften af. Ze konden elk ogenblik beslis
sen een andere levensstaat te beginnen, te huwen, elders te gaan wonen of in te 
treden in een religieuze gemeenschap. Het gebeurde effectief dat juffrouwen 
het begijnhof verlieten. In de Relationes ad limina werd beweerd dat het zeer 
zelden voorkwam dat begijnen weer in de wereld gingen leven. 902 Uit de 
steedselboeken is afte leiden dat toch regelmatig een begijn het begijnhof ver
liet. Verschillende namen van begijnen in die steedselboeken zijn doorstreept. 

897 Ibid., hfdst. 20. Met 'reformatie' wordt wellicht bedoeld 'een strengere 
hervormde regel tucht' . 

898 Ibid., hfdst. 22. 
899 AKB. KI S9/8. 
900 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel , hfdst. I3 . 
901 Ibid., hfdst. 29. Zie ook: AKB. K1S8/5. Afschrift van het tweede deel 

van de Regel, hfdst. 9. 
902 RAG. Fonds Bisdom en Sint-Baafs. 83795(1695)" Verurn licet ipsis 

ornni tempore ad secuiaria redire eo quod non nisi ad tempus vota emittant, hoc tarnen 
rarissime contingit ... ".Ibid., B3800( I704), 83805(1724), B38I9(1745), B383I(l775), 
B3844( I785). 
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Die namen vonden we niet terug in de overlijdensregisters en we menen dus dat 
die begijnen het begijnhofvoor hun dood verlieten. De reden en het tijdstip van 
hun vertrek zijn helaas niet vermeld.903 Zo kregen we geen beeld van het aantal 
begijnhofverlaters per jaar. 

Er was echter niet enkel de vrijwillige uittreding, de verwijdering uit het 
begijnhof gold als de zwaarste straf bij het niet naleven van de RegeP04 Deze 
dreiging bleef geen dode letter. In meerdere gevallen werd de sanctie uitge
voerd. Enkele zijn bekend door het verzoek om in het begijnhof te mogen te
rugkeren wat in principe ·niet kon. Petronelia Joanna Cocquyt vroeg in een 
ongedateerde brief aan de grootjuffrouw weer in het begijnhof te mogen wo
nen. 905 De heer J.B. Greniers verzocht eveneens om genade voor Isabella Coquyt. 
Deze brief is evenmin gedateerd.906 Na de rellen in verband met de benoeming 
van pastoor Brugmans in 1671 werden Clemence vande Putte, Anna Michel, 
Anna Coquit en Livina Coolman op 7 december 1671 gesekwestreerd in het 
klooster van de Zwarte Zusters.907 Twee jaar later, de vierde oktober 1673, be
val de vorst op advies van de procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen 
Clemence weer in het begijnhof te aanvaarden.908 Wat er met de drie andere 
begijnen gebeurde weten we niet. Een specifiek geval van wegzending vond 
plaats in 1712. Toen werd een novice door de grootjuffrouw weggestuurd. De 
reden is niet gekend.909 Er zijn slechts weinig gegevens over uitsluitingen uit 
het begijnhof in de loop van de bestudeerde twee eeuwen. Mogelijk verlieten 
een aantal van de in de steedselboeken doorstreepte begijnen het begijnhof op 
bevel, maar gegevens daarover ontbreken. 

3. Sterven in het begijnhof 

Bij het overlijden van een begijn werd het hele begijnhof betrokken. De 
Regel schreef voor dat alle conventen en elk afzonderlijk het lijk zouden groe
ten, bij de dode bidden en bereid moesten zijn om te waken.91 0 Een sterfgeval in 
een convent vroeg van de conventbegijntjes nog meer. De conventmeesteres 

903 AKB. K1S3/1 enAKB. K1P2/2. 
904 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel, hfdst. 9 en 

29.AKB. K1 S8/5. Afschrift van het tweede deel van de Regel, hfdst. 12. 
905 Cfr. noot 776. 
906 Cfr. noot 780. 
907 RAG. Fonds Raad van Vlaanderen. 22313. Bevel van de Raad van Vlaan-

deren om de begijnen Clemence vande Putte, Anna Michel, Anna Coquit en Livina 
Coolman te sekwestreren in het Zwarte Zustersklooster, 7 december 1671 . 

90x Cfr. noot 775. 
909 AKB . VDH 72. Vermeld in een adverti ssement van begijn Agnes 

Reintiens in een proces in 1724. 
9 10 AKB. K2P3/2. Afschrift van het eerste deel van de Regel , hfdst. 25. 
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had de taak op tijd de biechtvader te roepen en het nakend overlijden te laten 
meedelen aan de grootjuffrouw, de gezelneden en de personen die de stervende 
begijn vroeg te waarschuwen. Na de dood kleedde het convent zich in rouw
kledij tot na de begrafenis en aten de begijnen samen op kosten van de overle
dene.911 

Sedert de toestemming om de begijnen in het begijnhof te begraven, ver
leend in 1262,912 werd dit recht niet meer betwist. Oorspronkelijk droeg de 
begijnhofpastoor de uitvaartmissen op, doch in 1639 wees bisschop Triest dat 
recht officieel toe aan de parochiepastoor van Sint-Baafs wat meermaals tot 
conflicten leidde.913 Jozef II veroorzaakte nog andere problemen. Traditioneel 
werden de begijnen opgebaard in een kapel in het begijnhof voor ze er begra
ven werden. Het edict van 26 juni 1784 beval de kerkhoven uit de stad te ver
wijderen zodat ook de begijnen niet meer binnen hun muren begraven mochten 
worden. In Gent kreeg men de toelating tot 1 december 1784 de oude kerkho
ven te gebruiken, in afwachting van het inrichten van nieuwe begraafplaat
sen.914 Ter Hooie lijkt aanvankelijk de voorschriften te hebben opgevolgd doch 
op 27 mei 1790 kwam de mededeling van Markies de Rodes, lid van de Staten 
van Vlaanderen, dat het begijnhof zich moest schikken naar het decreet van 26 
juni 1784.915 

Aansluitend bij dit decreet mocht Ter Hooie de lijken niet meer in een eigen 
kapel opbaren. Dat moest in de Sint-Annakapel vanwaar ze met een wagen van 
de stad naar het kerkhof zouden gebracht worden. Het begijnhof volgde het 
decreet niet op. Op 29 januari 1785 kwam het bericht van Sint-Baafs dat de 
lijkwagen het lijk van begijn De Smet niet zou komen halen omdat het in de 
Sint-Annakapel moest liggen.916 Het Klein Begijnhofweigerde het decreet uit 
te voeren, en had vernomen dat het Gentse Groot Begijnhof en het begijnhof 
van Dendermonde hun lijken wel in hun eigen kapel mochten opbaren. Op 18 
april 1785 vroeg Ter Hooie eveneens die toelating917 die ze kreeg op 3 septem
ber 1785.918 

911 AKB. K.2Pl/3. 
912 RAG. Fonds Sint-Pietersabdij. Inventaris 34, Ie reeks, 4. Copi parvi 

libri ... autenticata anno 1661. fol. 123v-124v. 
9 13 Cfr. supra, p. 104-108. 
914 SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/l(B). Toelating om tot I december 1784 

de oude kerkhoven te gebruiken. 
915 AKB. K.2Pl/3. Mededeling van Markies de Rodes, 27 mei 1790. 
916 AKB. VDH 72. Bericht van G. Clement, kerkmeester van Sint-Baafs, 

29 januari 1785. 
917 SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/l(B). Vraag om de lijken in de eigen 

kapel te mogen opbaren, 3 september 1785. 
918 Ibid. Toelating om de lijken in de eigen kapel op te baren, 3 september 

1785. 
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In het Klein Begijnhof werden, zoals al gezegd, ook niet-begijnen begra
ven. Vermoedelijk waren dat leken die in Ter Hooie woonden of die banden 
hadden met het begijnhof als familielid of weldoener. Er werd een onderscheid 
gemaakt tussen deze begrafenissen en die van de begijnen. Op 18 november 
1715 bepaalden de grootjuffrouw en de kerkmeester van Sint-Baafs dat de over
schotten van de kaarsen die voor de uitvaart van niet-begijnen gebracht wer
den, voortaan voor Ter Hooie zouden zijn en niet langer voor de kathedraal. 
Over de begrafenissen van begijnen werd niets gezegd.919 

De bezittingen van een gestorven begijn konden verschillende wegen op
gaan. Als ze een begijnenhuisje had gekocht, werd dat opnieuw eigendom van 
het begijnhof. Vanaf vermoedelijk het midden van de 17de eeuw moest men 
een bed afstaan aan de infirmerie en als men in de infirmerie verzorgd was 
geweest en er overleed mocht die instelling het hele hebben en houden op
eisen:920 Over de andere eigendommen kon de begijn zelf beschikken. Velen 
lieten een deel van hun bezit aan het begijnhof na of stichtten jaargetijden. Heel 
wat ging terug naar de familie van het begijntje gezien het haar persoonlijke 
eigendom was gebleven. 

919 AKB. Kistje "Niet geclasseerde documenten". Overeenkomst tussen de 
grootjuffrouw en de kerkmeesters van Sint-Baafs, 18 november 1715. 

92° Cfr. supra, p. 116. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie heeft een rijk archief en bo
vendien een boeiend verleden. Het kan ingepast worden in de algemene ge
schiedenis van de begijnhoven die aanving eind 12de-begin 13de eeuw en in 
het spoor van de Contrareformatie een bloeitijd beleefde. Ingebed in het bis
dom Gent nam het zijn plaats in in het religieuze leven. Er zijn een aantal gelij
kenissen met de twee andere Gentse begijnhoven, Sint-Elisabethen Poortakker, 
maar Ter Hooie heeft ook een aantal eigen ontwikkelingen gekend. Het begijnhof 
beleefde perioden van bloei en glorie doch eveneens van moeilijkheden, klein
heid en schandaaltjes. De hoofdtoon is duidelijk positief. Het begijnhofvormde 
steeds een grote gemeenschap die nooit bedreigd werd door verval van binnen
uit en ook in moeilijkere perioden kon standhouden. 

De interne structuur vertoonde de kenmerken die men ook elders kan vin
den. De algemene leiding lag bij de grootjuffrouw die door een raad werd bij
gestaan. Over de samenstelling van deze raad en de macht en de invloed van 
elk van de leden, de zeven conventmeesteressen en de zes Juffrouwen van Staat, 
was wel eens discussie. Anders dan bij vele grote begijnhoven stonden er in Ter 
Hooie geen meerdere grootjuffrouwen tegelijk aan het roer. Er waren conven
ten onder leiding van een conventmeesteres en een infirmerie die de ruim drie
honderd begijnen in kleinere gemeenschappen verdeelden. De pastoor leidde 
het geestelijke leven met de hulp van een onderpastoor. De benoeming en be
voegdheid van dezen gaven meermaals aanleiding tot problemen. Een boerde
rij, een brouwerij en een pesthuis trof men op de meeste begijnhoven aan en 
ook in Ter Hooie. 

De relaties met de buitenwereld kwamen overeen met die van andere 
begijnhoven en waren het logisch gevolg van de organisatie en hiërarchie in de 
maatschappij. De verschillende wereldlijke en geestelijke gezagdragers kwa
men op regelmatige tijdstippen tussenbeide in het begijnhof. Vaak waren deze 
interventies gerechtvaardigd op basis van hun bevoegdheid en macht en stimu
leerden ze de zaken in positieve zin. Niettemin veroorzaakten ze soms proble
men door te veel te eisen of dreven ze conflicten op de spits door elkaars rech
ten te negeren of te ontkennen. 

Het beste vergelijkingspunt was uiteraard het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof. 
Ter Hooie vertoonde er veel gelijkenissen mee doch verschilde op een belang
rijk punt, met name het ontbreken van grafelijke voogden. Dit was geregeld een 
punt van discussie omdat andere gezagdragers de taken die toegewezen waren 
aan die voogden, voor zich opeisten. Deze voogden hadden in sommige situa
ties een hulp en een element van stabiliteit kunnen zijn maar een bijkomende 
gezagsinstantie had de moeilijkheden evengoed kunnen vergroten. Mogelijk 
hadden ze de rechten van Ter Hooie beter kunnen verdedigen in conflicten met 
instellingen of personen. Af en toe kwam het wel eens tot zware botsingen met 
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hogere gezagdragers of met andere personen doch de geschiedenis van het Klein 
Begijnhof werd er niet blijvend door getekend. 

Het leven in het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie was voor het gros 
van de begijnen een rustig kabbelende stroom. Tijdens het proefjaar en het 
noviciaatsjaar leerden ze de levenswijze in het begijnhof kennen. Na het steedse] 
waren ze opgenomen in een veilige gemeenschap die hen echter niet opsloot 
gezien ze op elk ogenblik konden uittreden, wat evenwel slechts weinigen ge
daan hebben. De begijnen leidden een hoogstaand zedelijk leven, gevuld met 
bidden en werken. Een aantal religieuze praktijken waren verplicht, andere als 
de processies, broederschappen en heiligenverering getuigen meer van spon
tane vroomheid. De begijnen moesten zelf instaan voor hun levensonderhoud 
wat voor de meesten betekende dat ze betaalde arbeid moesten verrichten. Dat 
kon door het uitoefénen van een functie of door het verrichten van handwerk in 
Ter Hooie, of door dienstverlening buiten het begijnhof. 

De begijnen leefden in een convent of een eigen huisje. Af en toe verlieten 
ze even het begijnhof voor familiebezoek of om iets te regelen. Ze ontvingen 
ook bezoek van familie of vrienden op het begijnhof. Hun vrijheid was daarbij 
beperkt door de plicht sober en kuis te leven. Enkele begijnen doorbraken dat 
rustige patroon. Claesinne Van Nieuwlant kende een veel intenser geloofsleven 
dan de gemiddelde begijn en enkele andere begijnen verstoorden de rust door 
ongeoorloofd gedrag. Het beeld van het vredig werkend en biddend begijntje 
was ondanks de enkele uitzonderingen, ook voor het Gentse Klein Begijnhof 
typisch. 

Ter Hooie kende in de l7de en 18de eeuw een talrijke bevolking. Van 1610 
tot 1792 leefden en! of stierven er 1847 personen. Het Klein Begijnhoflijkt dus 
helemaal niet zo klein te zijn geweest. De bevolking was wel niet beperkt tot 
gestede begijnen. Naast begijnen woonden er nog andere vrome vrouwen waar
van een aantal 'geestelijke' , 'wereldlijke' of 'jonge' dochters genoemd wer
den. De pastoors woonden en stierven in het begijnhof en een aantal andere 
mannen werden er begraven, wellicht zonder er gewoond te hebben. Vertrek
kend van de prosopografische lijst zou over deze personen door verdere opzoe
kingen wellicht nog heel wat kunnen gevonden worden. 

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie verdient een plaats in de ge
schiedenis. De gemeenschap vervulde een functie in de maatschappij. Het was 
een levensvorm met specifieke kenmerken, een middenweg tussen het leven 
als leek en het kloosterleven. Men vond er bescherming, rust en godsvrucht 
zonder voor het leven gebonden te zijn aan een streng gereglementeerd pa
troon. Het begijnhof leefde en bloeide en velen hebben er lief en leed gedeeld. 
De huisjes achter de witte muur rond het grasveld en de barokkerk in de Lange 
Violettestraat blijven de stille getuigen. 
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BIJLAGEN 



Toelichting bij de prosopografische lijsten 

De prosopografische lijst in bijlage 1 is het resultaat van zeer veel werk. Toen 
We in de archieven OVerlijdensregisterS Ontdekten I groeide meteen het idee de 
gegevens ervan in bijlage op te nemen. Dat bij een deel van de begijnen ook 
andere inlichtingen, zoals de geboorteplaats, de naam van de ouders, hun con
vent, functies in het begijnhof en leeftijd zijn neergeschreven, maakt deze bron 
des te interessanter. We vonden bovendien steedselregisters2 en heel wat later 
ook een boek waarin per convent de namen van de bewoonsters zijn opgete
kend, helaas zonder data3

• 

Het werkplan om al die informatie te verwerken was eenvoudig: we zouden de 
drie gegevensreeksen in elkaar schuiven en een interessante lijst zou het resul
taat zijn. De concrete realisatie lag minder snel op tafel. 

De in de loop van eenjaar verzamelde prosopografische informatie was aange
groeid tot een lij st van 184 7 personen die in Ter Hooie leefden tussen 1610 en 
1792. Het aantal namen overtrof alle verwachtingen. We stelden ons de vraag 
of een kwantitatief zo uitgebreid informatiebestand binnen het bestek van een 
licentiaatsverhandeling, naast de beschrijving van de geschiedenis van Ter Hooie, 
realiseerbaar was. Daarbij kwamen de problemen met de kwalitatief niet steeds 
even goede gegevens. 

Het ontcijferen van de namen stelde bijzondere problemen. Men gebruikte in 
de verschillende registers Latijnse en Vlaamse vormen van de namen; soms 
werd slechts één voornaam vermeld in het overlijdensregister en in het 
steedselregister twee of drie; de schrijfwijze van familienamen was helemaal 
niet uniform zodat sommige namen soms niet meer op mekaar leken. Zo kon 
bijvoorbeeld Josyntjen Sbackers in het overlijdensregister Anna Livina Jacoba 
De Backere in het steedselregister zijn. We gaven de voorkeur aan de naams
vormen uit de overlijdensregisters, doch ook binnen deze lijsten was geen vol
ledige uniformiteit. Het waren immers steeds weer andere personen die de na
men noteerden, hetzij in hun Latijnse, hetzij in hun Nederlandse vorm, en met 
een vaak weer wisselende spelling. Het was om praktische redenen onmogelijk 

AKB.K1P2/ 1 Overlijdensregister van het begijnhof 1779-1855 
AKB.K2P 112 Overlijdensregister van het begijnhof 1610-1673 
AKB .K2P3 /4 Overlijdensregister van het begijnhof 1685-1800 
SAG Reeks parochieregisters. Overlijdensregister Klein Begijnhof 1610-1796 
RAB Overlijdensregister Klein Begijnhof 1753-1794 
AKB.K 1 P2/2 Steedse I boek van het begijnhof 1773-1953 
AKB.K1 S3/ 1 Steedselboek van het begijnhof 1687-1773 
AKB.Nr. 33. Bewoners van de conventen 
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alle varianten in onze prosopografische lijsten op te nemen. De gebruikers er
van zullen met deze omstandigheden rekening moeten houden. 

Uit de verschillende lijsten vonden we gegevens die we in onze licen
tiaatsverhandeling per begijn onder een aantal vaste punten konden ordenen: 

1. geboortejaar (meestal afgeleid uit leeftijd en datum van overlijden), af-
gekort als Geb. 

2. plaats van afkomst, afgekort als Afk. 
3. naam van de ouders, afgekort als Oud. 
4. datum van het steedse!, afgekort als Gest. (gesteed) 
5. convent waar de begijn verbleef, afgekort als Conv. 
6. functies in het begijnhof 
7. overlijdensdatum, afgekort als Over I. 
8. datum van de begrafenis (omdat de overlijdensdatum soms ontbrak, ter

wijl de datum van de begrafenis wel was aangegeven), afgekort als 
Begrav. 

9. plaats van de begrafenis (als dat niet in het begijnhof was), afgekort als 
Begrav.pl. 

10. opmerkingen die niet onder de punten 1 tot 9 thuishoren, afgekort als Opm. 

Voor elke begijn voorzagen we een dergelijke fiche. Een volledige invulling 
verkregen we slechts voor enkele begijnen. 
De oorspronkelijke licentiaatsverhandeling bevat drie verschillende 
prosopografische lijsten: 

1. Begijnen, chronologische geordend volgens steedsel 
2. Begijnen en andere vrouwen die woonden in het begijnhoftussen 1610 

en 1792 en van wie geen datum van steedsel bekend is, geordend vol
gens datum van overlijden. 

3. Mannen die stierven of begraven werden in het begijnhof tussen 1610 
en 1792. 

Opdat de thans gepubliceerde lijsten meteen als index zouden kunnen dienen, 
opteerden we voor twee alfabetisch geordende lijsten: één voor vrouwen en één 
voor mannen, respectievelijk bijlage I en bijlage II. Gemakshalve werden af
kortingen gebruikt in plaats van cijfers. Er is evenwel geen nuttige informatie 
verloren gegaan. 

Wat de vrouwen betreft, is niet steeds duidelijk of ze al dan niet begijn waren. 
Diegenen waarbij een steedseidaturn en! of convent vermeld zijn, waren zeker 
begijn. Indien zij infirmeriekind, d.i. begijn opgenomen in de infirmerie van 
het begijnhof op kosten van stichtingen voor arme zieke begijnen, of 
H.Geestkind, d.i. afhankelijk van de H. Geesttafel van het begijnhof, waren, 
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kunnen ze ook met zekerheid als begijn beschouwd worden. Voor wie geen van 
deze gegevens vermeld zijn, valt het te betwijfelen of ze begijn waren. 

Bij sommige begijnen staat als opmerking 'doorstreept in steedsellijst'. Die 
begijnen zijn niet hun ganse leven in het begijnhof gebleven. Ofwel hebben zij 
vrijwillig het begijnhof verlaten, ofwel zijn ze eruit gezet. 

We hopen op deze manier de over verschillende registers verspreide gegevens 
in een interessante en bruikbare lijst te hebben samengebracht. 

Afkortingen: 
Afk. : afkomst 
Oud. : ouders 
Gest.: gesteed 
Conv.: convent 

Overl. : overleden 
Begrav.: begraven 
Begr.pl.: begraafplaats 
??: onbekend 
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Bijlage 1 

Begijnen en andere vrouwen die stierven enlofbegraven werden in het begijnhof 
van 1610 tot 1792 

ABBA TE COLETA JOANNA 
0 1754-1755 
Afk. parochie van St. Jacob in Gent 
Oud. Philippus Jacobus Abbate 
Gest. 1 0/0411 779 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 18/08/ 1 794 
Begrav. 19/08/ 1794 

ACKE ANNA CHRISTINA 
0 1765-1766 
Afk. Latem 
Oud. Joannes Baptist Acke 
Gest. 02/06/ 1787 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 14/ 1111794 
Begrav. 16/ 1111794 

ACKEJOANNA 
Afk. St.-Martens-Latem 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 20/0 111798 

ACKE LIEVJJNE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 30/ 10/ 1671 

ACKE PETRONliLA 
0 1742-1743 
Afk. Nazareth 
Oud. Petrus Acke 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 08/02/1803 
Begrav. 10/0211803 
wereldlijke dochter 

ACKEROSA 
0 1753-1754 
Afk. Latem 

Conv. Ter Bloemen 
Over!. 07/0511828 
Begr.Pl. Ruiselede 
overleden te Ruiselede 

ADRIAENE ANNA 
Over!. 10/0111729 

ALEWAUT CATHARYNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 15/07 I 1656 

ANSELLEMUSCH ANGEL/NE 
Over!. 27/ 1211745 

ANTHEUNIS MARIE JOANNE 
Gest. 07/0211711 
Conv. Langenakker 
Over!. 1 7/0411 719 

ARLENDT (ERLENT) CAROLINA 
TERESlA 

Gest. 19/ 1211693 
Conv. Ter Liefde 
doorstreept in steedseliijst 

ARNARD ANNA CATHERINA 
Gest. 17/0411762 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 27/05/ 1785 

ARNARD ISABELLE MARIE 
Gest. 14/08/ 1709 
Conv. H. Bruno 
Over!. 25/07/ 1758 

ARNARD JOANNE 
Over!. 27/07/ 1738 

Oud. Joannes Acke; Livine Stevens ARNARD MARIE ANNA 
Gest. 30/04/ 1782 ° 1718-1719 
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ASCELIER 

Afk. Wenen in Duitsland 
Oud. Pieter Wilhelma Amard 
Gest. 31/12/1743 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 03/0 1/1 799 

ASCELIER SPIERYNTEN 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 16/0611619 
overleden aan de pest 

A UDENAERT CATHAR/NA 
Over!. 17/0711769 
overleden in het huis van de pas
toor van het begijnhof 

A VENA /SABELLE 
Gest. 13/0111703 
Conv. Langenakker 
Over!. 15/09/17 40 

A VENA ISABELLE 
Gest. 29/04/1725 
Conv. Langenakker 
Over!. 20/04/1760 

BACKELE SUSANNE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 08/09/1712 

BACKER JOANNA 
Over!. 18/0411696 

BACKERS FRANCJSCA 
Over!. 29/0911684 

BA CKX ISABELLE 
Afk. Lokeren 
Gest. 14/04/1710 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 31/12/1774 

BACKX PIETRONELLE HESTER 
Gest. 26/12/1707 
Over!. 17/0811765 
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BACKX PITRONELLE ESTER 
Over!. 17/0811745 

BAEDTSANNA 
Over!. 30110/ 1735 

BAELE AMELBERGHA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 11112/1679 

BAELE JUDOCA 
Gest. 26/ 10/1737 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 27/0911764 
Begr.Pl. Balegem 
gestorven te Balegem 

BAENSN. 
Over!. 25/0611795 
wereldlijke dochter 

BAERT JANNEKEN 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 18/0611657 

BAERT JOSINE 
Over!. 12/03/ 1732 

BAERT THERESA 
Gest. 29/05/1756 
Conv. Langenakker 

BAERTS CATHAR/NE 
Gest. 14/0411 708 
Conv. Langenakker 
Over!. 17/0611 719 

BA ERTS JOOSIJNE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 22/1211704 

BAERTS PETRONELLE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 05/0411691 



BAEYENS 

BAEYENS MARIA JOSEPHA 
0 1730-1731 
Afk. Wichelen 
Oud. Jeannes Baeyens; Marie 
Redant 
Gest. 13/09/ 1760 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 04/ 1 0/ 1807 
Begrav. 0611 011807 

BALCK ELISABETH 
Ge st. 07/07 I 1696 
Over!. 1 0/0811720 

BALCK JOANNE 
Ge st. I 7/08/ 1693 
Over!. 14/0311742 

BALEANNA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 04/02/ 1692 

BANCK LYSBETTE 
Over!. 12/ 1211618 
infirmeriekind 

BARBIAEN ELIJSABETH 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 07/08/ 1657 
H.Geestkind 

BAUDE MARIE CATHARINE 
Gest. 23/08/ 1696 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 14/0311709 

BA UWENS ADRIANA 

BA UWENS BAREARA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 18/0911 70 1 

EAUWENS CATHARINE 
Gest. 18/06/ 1695 
Over I. 02/0 111 702 

BEA UFRE JOANNE CLARA 
Gest. 14/08/ 1715 
Conv. Ter Liefde 
Over I. 08/0111734 

BEDTSBARBARA 
Over!. 29/06/ 170 I 

BEDTSMARIA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 12/ 10/1677 

BEDTSMARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 12/ 10/ 1672 
gezelnede; H. Geestjuffrouw 

BEECKMAN ANNA 
Gest. 23/0111717 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 26/0 111778 

BEETS ISABELLE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 14/0611699 

BEGAERTS MARIA 
Overl. 24/0311685 

Over!. 05/0911778 BEGEWAERT ADRIANE 
weduwe van Jacobus de Poorter Overl. 13/0311707 

BA UWENS ANNA BEGU PETRONELLE 
Conv. Langenakker Overl. 26/ 12/ 1719 
Overl. 01 /0311702 
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BEIJAERT 

BEIJAERT ANNA 
Gest. 1810611710 
Over!. 1710211745 

BERTENS ANNA 
Overl. 0911011 677 

BEUSSENS MARIA ANNA 
BEIJENS JAQUELINE Gest. 2410711709 

Overl. 101041173 7 Over!. 1810311718 

BEKER MARIE JACOBE BEVERNAGIE JOOSIJNE 
Gest. 2310211754 Overl. 2910411709 

BENAU PETRONELLA JACOBA BIJTEEIER MARIE 
JOSEPHA Gest. 1810311722 

0 1756-1757 Conv. Ter Liefde 
Afk. Gent Overl. 06/1211750 
Oud. Josephus Dominicus Benau kon niet schrijven 
Gest. 2910511779 
Conv. Langenakker BILLET CATHARINA JOSEPHA 
Over I. 06107/1846 Ge st. 1 010411694 
Begrav. 08107 I 1846 Conv. H uyshove 

weg op 06/1011742 
BERCHMANS JUDOCA PITRONELLE 

Ge st. 0 1107 I 1 71 7 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 1911111741 

BERNAERT MARIA CATHARINA 
0 1764-1765 
Afk. Nederename 
Oud. Petrus Bernaert 
Gest. 2810611791 
Conv. H. Bruno 
Over I. 24107 I 1805 
Begrav. 2710711805 

BERNAGE MAGDALEENE 
Overl. 14/0711702 
weduwe van Joos Haudenrogge 

BERNAGIE MARIA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. ??10411713 

BERSJOANNE 
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Conv. Huyshove 
Over!. 2610411700 

BILLET ISABELLE CLARA 
Overl. 14103/1777 
wereldlijke dochter 

BLANCKAERT 
Overl. 0210411 71 7 

BLANCKAERTISABELLEFERNANDINE 
Gest. 0110211738 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 1710111743 

BLANCKAERT LIEVINE 
Conv. Huyshove 
Over!. 0911211707 

BLECKERS ANNA 
Conv. H. Bruno 
Over I. ?? I 1111668 

BLIMAETIOLIMAERT JOANNE MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 2011211701 



BLOCK CHRISTINA 
Gest. 05/01 / 1690 
Over!. 15/ 10/ 1690 

BLOMMAERT ANNA 
Gest. 07/10/1719 
Conv. Huyshove 
Over!. 0 1/1211 771 
infirmeriezuster 

BLOMMAERT ISABELLA 
Gest. 07/0911725 
doorstreept in steedseliijst 

BLOMMAERTMARIAJOANNA 
0 1750-1751 
Afk. Etikhove 
Oud. Livinus Blommaert; Joanna Pot 
Gest. 21108/ 1773 
Conv. Langenakker 
Over!. 06/06/1834 
Begrav. 08/06/ 1834 

BOAERT ANNE CAHTARINE 
Over!. 15/10/ 1710 

BOCKSTAEL MARGARITA 
Conv. Langenakker 
Over!. 30/06/ 1693 

BOELENS JUDOCA FRANCO/SE 
Gest. 23/05/1745 
Over!. 05/0911745 

BOGAERT BRIGITTA 
0 1766-1767 
Afk. Moerzeke 
Oud. Eernardus Bogaert 
Gest. 29/0111788 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 1 0/03/ 1 790 
Begrav. 12/0311790 

BOGAERT JOANNA 
Conv. Langenakker 

Overl. 17/05/1672 

BOGAERT JOANNA 
Overl. 17/05/1677 

BOGAERT JOANNA MART/NA 
0 1765-1766 
Afk. Moerzeke 

BLOCK 

Oud. Eernardus Bogaert; Joanna 
Van Vossel 
Gest. 28/04/1792 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 01101/1843 
Begrav. 03/01/1843 

BOGAERT MARCRITE 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 03/05/1661 
infirmeriezuster 

BOGAERT MARIE 
Conv. Langenakker 
Over I. 11106/1652 

BOGAERT MARIE 
Over!. 24/03/ 1686 

BONDELE MARIE 
Over!. 29/03/1768 
weduwe van mijnheer Stevens 

BONNEANNE 
Gest. 28/09/1725 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 07/04/ 1757 

BONNE BAREARA 
Over I. 16/03/ 172 7 

BONNE BAREARA 
Ge st. 1111 0/1 714 
Conv. Langenakker 
Over!. 04/1211741 
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BONNE 

BONNEISABELLE 
Over!. 25/06/ 1712 

BONNE JOANNA 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 24/06/1667 
had een eigen huisje 

BONNE MARIE ANNE 
Gest. 22/ ll/1716 
Conv. H. Begga 
Overl. 31 / 12/ 1760 

BONNE MARIE JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 03/0511710 

BONREJJN COLETTE FRANCO/SE 
Overl. 07/ 12/ 1744 

BONTE JOANNE 
Over!. l 0/0611708 

BORNA GE MARIE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 20/08/1652 

BORRE JOANNA FRANCISCA 
Overl. 19/1111792 
weduwe van Lieven Taijart 

BORREM ANNA JUSTINA 
Conv. Langenakker 
Overl. 04/0811683 

BOSTEELS ISABELLE FRANCA/SE 
0 1741-1742 
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Afk. Zele 
Oud. Petrus Bosteels; Marie Joanne 
Spietaels 
Gest. 16/05/1767 
Conv. H. Bruno 
Overl. 12/0811815 
Begrav. 14/0811815 

BOSTEN PETRONELLE 
Over!. 06/0511696 

BOSTENS JACOBE 
Overl. 21 /0211 709 

BOSTJJN MARIE ANNA 
Conv. Langenakker 
Over!. 03/09/ 1737 

BOVREST PITRONELLE 
Gest. 23/ 1111695 
Overl. 03/07/ 1709 

BOURET ISABELLE CLARA 
Gest. 19/0711716 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 08/1011762 

BOURET MARIE 
Overl. 13/02/l 718 

BOZEIBORRE CORNELLE 
Conv. Langenakker 
Overl. 11 /0711696 

BRACKE ANNA CATHARINA 
Overl. 28/0311776 
wereldlijke dochter 

BRACKMAN LJVJJNE 
Conv. Ter Liefde ofNieuw Convent 
Over!. 14/05/1739 

BRA CKS LIVINNE · 
Overl. 1 7/0211696 

BRAECKMAN (MEVROUW) 
Overl. 10/09/1721 
weduwe van Jan Braeekman 

BRAECKMAN ANNA MARIA 
0 1731-1732 
Afk. parochie Rode 



Oud. Jacobus Braeekman 
Gest. 13/06/ 1759 
Conv. Langenakker 
Overl. 19/ 1 0/1800 
Begrav. 21 I 10/1800 
meesteres Langenakker en Nieuw 
Convent; grootjuffrouw 

BRAECKMAN ARIANE THERESIA 
0 1726-1727 
Afk. Sint-Jacobus in Gent 
Oud. Joannes Braeckman; Marie de 
Grave 
Gest. 25/0911756 
Conv. Langenakker 
Overl. 05/04/ 1806 
Begrav. 07/0411806 

BRAECKMAN JACOBA 
Gest. 28/03/1733 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 25/0111765 

BRAECKMAN JOANNA THERESIA 
0 1720-1721 
Afk. Vlierzele 
Oud. Petrus Braeckman; Joanna De 
Clerck 
Gest. 23/04/ 1740 
Conv. Huyshove 
Overl. 12/05/1807 
Begrav. 14/0511807 

BRAECKMAN 

ongehuwde niet-begijn 

BRAECKMAN MARIE 
Gest. 02/0911 702 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 07/1211755 
gezelnede;H. Geestjuffrouw 

BRAEM MARIE CORNELIA 
Gest. 11 /06/1717 
Conv. H. Bruno ofNieuw Convent 
Over I. 02112/ 1 777 

BRAEMS CATHAR/NA 
Overl. 09/0211 701 

BRAM LIEVYNE 
Overl. 29/0611633 
had een eigen huisje 

BRANT ELISABETH 
Overl. 26/0 111 711 

BRA UWER HELEN A 
0 1763-1764 
Afk. Macheten 
Oud. Franciscus Brauwer; Marie 
Anne Hoe 
Gest. 2110611788 
Conv. Langenakker 
Begrav. 08/06/1813 

meesteres van het convent Huyshove BRA UWERSCATHAR/NE 

BRAECKMAN LIVINE 
Overl. 26/0311784 

Conv.Langenakker 
Overl. 28/0111709 

weduwe van Chaer1es Jacobus BRIORS 
Sonneville Over I. 22/07/1696 

BRAECKMAN MARIA FRANCISCA 
0 1782-1783 
Afk. Zevergem 
Oud. Joannes Braeekman 
Overl. 11107/1802 
Begrav. 13/0211802 

BRISSINCK ANNE MARIE 
Afk. Temse 
Gest. 08/06/1746 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 30/l 0/1753 
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BRISSINCK 

BRISSJNCK BRIGITTE 
Ge st. 21 10911705 
Over!. 2210411754 

BROECKAERTJOANNA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 2210 111666 
had een eigen huisje 

BROLOY PHILIPOTE 
Conv. Langenakker 
Over!. 0711 OI 1664 
infirmeriezuster 

BROUCKAERTJOANNE 
Over!. 3010811612 

BROUCKAERT LIEVINE 
Oud. Jan Brouckaert 
Over!. 1910811620 

BROUCKAERT LIEVINE 
Oud. Jacop Brouckaert 
Overl. 14106/1621 

BROUWERS CATHARINE 
Over!. I 010311691 

BRUYCKERS LIEVYNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 0511011653 

BRUYNEELS JANNEKEN 
Over!. 0110211616 
infirmeriekind 

BRUYNSTEEN ANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 2010611643 

BUIJS JOANNE 
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Conv. Nieuw Convent 
Over I. 2810311700 

BUJJSE JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 1010211748 

BUJJSE JUDOCA 
Gest. 0210511709 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 14111/1759 

BULLE CATHARJNA 
Over!. 2610711677 

BURICK LIEVYNE 
Conv. Huyshove 
Over!. 09/1 OI 1646 
had een eigen huisje 

BURUK MARGERIETE 
Conv. Huyshove 
Over!. 11/0111641 
had een eigen huisje 

B UYS ELISABETH 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 0911211635 

BUYSE BAREARA 
Over!. 2710511763 
geestelijke dochter 

BUYSSE ANGELA PETRONILLA 
0 1758-1759 
Oud. Gerogius Buysse; Joanna 
Francisca De Smet 
Gest. 3010411783 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 2611211829 
Begrav. 2 711211829 
geze1nede 

BUYSSE JOANNA CATHARINA 
Gest. 14111/1739 
Conv. Huyshove 
Over!. 2710411777 



BUYSSE JOANNA CATHARINA 
0 1756-1757 
Afk. Roborst 

Conv. Nieuw Convent 
Overl. 04110/ 1727 

BUYSSE 

Oud. Georgius Buysse; Joanna De CANT JUDOCA 
Smet Gest. 04/0211747 
Ge st. 18/03/ 1 781 Conv. Nieuw Convent 
Conv. Ter Liefde Overl. 28/0511750 
Overl. 08/08/181 7 
Begrav. 08/08/1817 

BUYSSE JOSEPHA 
0 1761-1762 
Afk. Dikkele 
Oud . Petrus Buysse; Maria De 
Bleeker 
Ge st. 14/ 1011 781 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 21 /06/ 1832 
Begrav. 23/06/ 1832 

BUYTENS ANNA 
Overl. 29/0111688 

CAESBEKE JANNEKEN 
Conv.H.Begga 
Overl. 21 / 1111642 

CAIMAN JOANNA MARIE 
Conv. H. Begga 
Overl. 11 /06/1673 

CAMERGO (MEVROUW) 
Overl. 17/ 1011673 

CANT JOANNA CATHARINA 
Gest. 19/03/ 1712 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 20/0711767 

CANT JOANNE CATHARINE 
Overl. 31 /01 / 1753 

CANT MARIE THERESIA 
0 1750 
Afk. Beveren 
Oud. Joannes Baptist Cant; Joanna 
Van Kerkhave 
Gest. 20/0411771 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 17/0811831 
Begrav. 18/08/1831 

CAPPE ANNA FRANCO/SE 
Gest. 20/ 12/ 1723 
Conv. Huyshove 
Over I. 14/08/1782 
infirmeriekind 

CAPPE PITRONELLE 
Overl. 14/10/ 1747 
weduwe van Joannes de Rave 

CAPPENDIJCK MARIA JOANNA 
Ge st. 23/06/ 1781 
Conv.H. Begga 
doorstreept in steedseliijst 

CARDENAIS ANGEL/NA PETRONELLE 
Afk. Oudenaarde 
Oud. Louis Cardenais; Joanna van 
Weenendaele 
Gest. 09/0911741 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 08/08/1781 

weduwe van Anthone de Leeuw CARDENAIS MARIE JACOBA 

CANT JOSIJNE 
Gest. 06/ 10/ 1718 

Afk. Oudenaarde 
Oud. Louis Cardenais; Joanna van 
Weenendaele 

205 



CARDON 

Gest. 24/03/ 1732 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 04112/ 1786 
infirmeriezuster 

CARDON ANNA MARIE 
Over! . 02/06/ 1704 

CASEMAKER PETRONELLE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 30/06/ 1693 

CASTERIS ELISABETH 
Over!. 09/0911679 

CA UWEL MARIA 
0 1748-1749 
Afk. Steenhuize 

CHRISTIAENS MARIE LOWIESE 
Oud. Joseph Christiaens 
Gest. 28/0911736 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 10/0711739 

CJRO FRANCHOYS 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 08/0511692 

CLAES ISABELLE 
Conv. Huyshove 
Over!. 16/05/ 1754 

CLAREBAUT ISABELLE THERESIA 
Gest. 14/06/1702 
Over!. 24/0511711 

Oud. Egidius Cauwel; Maria De CLARIS MARIE 
Maseneire Over!. 06/10/1693 
Gest. 1110511744 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 02/08/ 1830 
Begrav. 04/08/1830 

CA UWENBERGHE MARIE 
Over!. 02/ 12/ 1691 

CA UWERICK ANTHONETTE 
Gest. 05/10/1720 
Over!. 23/05/ 1758 

CENTANNA 
Over!. 08/09/1679 

CENT ISABELLE 
Conv. Langenakker 
Over!. 26/0611741 

CHARLES MARIE FRANCO/SE 
Gest. 14/09/1709 
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Conv. Ter Bloemen 
Over!. 23/07/1716 

CLAUAERT JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 19/0411690 

CLAUS JOANNE 
Gest. 25/04/1711 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 05/09/1712 

CLAUS MARIE ANNA 
Over!. 17/0811 770 
weduwe van Joris Nuijtens 

CLAUWAERT PITRONELLE 
Gest. 15/06/1749 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 26/08/1759 

CLAYSON ISABELLE 
Over!. 17/08/1707 

CLEERCX BETTEN 
Over!. 0111111622 
infirmeriekind 



CLINCKAERTBARBARA 
Gest. 16/05/ 1703 
Over!. 23/0911709 

CLUCKERS(KLICKERS) CAROLINE 
TH ERESlA 
Ge st. 05/ 10/1771 
Conv. Ter Bloemen 
doorstreept in steedseHijst 

CLYAS JOOSYNE 
Overl. 1011111611 

CNOCKAERT MAYKEN 
Conv. Langenakker 
Over!. 3110 111660 

CNUDDE ANGEL/NE LIVINE 
Over!. 2511211761 
wereldlijke dochter 

CNUDDE CATHARINE 
Gest. 15/09/1725 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 2511211732 

CNUDDE MARIE FRANCO/SE 
0 1715-1716 
Afk. Neder Zwaben 
Oud. Joannes Cnudde; Adriana van
der Schueren 
Gest. 25/ 1111747 
Conv. H. Begga 
Over!. 20103/1799 
rekeningjuffrouw 

COBAERTICOWAERT BAREARA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 28111/1692 

COCQUIJT MARIE ANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 05/08/1714 

CLINCKAERT 

CODDESMET 
Over!. 3110111711 
weduwe van mijnheer Steijaert, ad
vocaat 

COENJAERTADRIANA 
Afk. Oostakker 
Over!. 20/0411773 
wereldlijke dochter 

COLE ANNE MARIE 
Gest. 05/ 10/ 1712 
Over!. 1 7/0 111 7 41 

COLIER ANNA FRANS/CA 
Over!. 06/08/ 1 779 
jonge dochter 

COLLIERS CATHAR/NA FRANCISCA 
0 1764-1765 
Afk. Gent 
Oud. Guilelmus Colliers; Maria De 
Goesin 
Ge st. 21 /0811784 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 20/02/ 1821 
Begrav. 22/02/ 1821 

COLMAN JOANNE 
Conv. Langenakker 
Over!. 26112/ I 73 7 

COLMAN LIVINE 
Conv. Langenakker 
Over!. 17/12/ 1692 

COLTIJNS JAQUELINE FRANCO/SE 
Over!. 25/0411736 
weduwe van Fransies vanden Berghe 

COMASCEJOANNEISABELLE 
Over!. 05/08/ I 730 

COMPANIE ISABELLA THERESIA 
0 1752-1753 
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CONINCK 

Afk. Zwalm 
Oud. Jeannes Companie 
Gest. 01 /07/ 1766 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0211 OI 1800 
Begrav. 03/ 10/ 1800 

CONINCK FRANCISCA 
Over!. 02/ 12/ 1678 

CONSALES CATHARINA 
Conv. Huyshove 
Over!. 20110/ 1678 

COOLENS ANNA MARIE 
0 1726- 1727 
Afk. Sint-Maria-Oudenhove 
Oud. Georgius Coclens 
Gest. 21108/ 1751 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 21110/ 1804 
Begrav. 22/ 1 0/1804 

COOLMAN ELISABETH 
Gest. 20/09/1685 
Conv. Langenakker 
Over!. 2 7/0611696 

COOLMAN L!VINA 
Conv. Langenakker 
Over!. 22/07/ 1688 

COOMANS KATELJJNE 
Over!. 29/07/ 1618 
infirmeriekind 

COPPENS (MEVROUW) 
Over!. 27/06/1716 
weduwe van mijnheer Coppens, ad
vocaat 

COPPENSMARIEANNA 
Gest. 14/05/1714 
Conv. Huyshove 
Over!. 28/0111746 

208 

COPPENS MARIE THERESE 
Oud. Judocus Coppens 
Gest. 28/0611 781 
Conv. H. Bruno 
doorstreept in steedseliij st 
kon niet schrijven 

COPPIETER ISABELLE THERESIA 
Gest. 22/08/ 1767 
Conv. Huyshove 
Over!. 27/04/ 1779 

COPPJJN FRANCO/SE PIETERNELLE 
0 1701-1702 
Afk. Gent 
Oud. Abraham Coppijn 
Gest. 17/09/ 1731 
Conv. Huyshove 
Over!. 15/0111795 

COPPYN CATHARINA 
Conv. H. Begga 
Over!. 22/08/1646 

CDRDEL ELISABETH 
Over!. 20/1211745 

CORNE MARIJKEN 
Over!. 03/07/ 1617 

CORNELIS ELISABETH 
Gest. 0411111702 
Conv. Huyshove 
Over!. 15/0311730 

CORNELIS MARIA JOANNA 
0 1719-1720 
Afk. Gent 
Oud. Gabriel Comelis 
Gest. 28/0911748 
Over!. 12/09/1800 
Begrav. 14/0911800 

CORRENAERTJOANNE 
Over!. 04/06/ 1 715 



CORTURE MARGRIETE 
Conv. Huyshove 
Over!. 02/06/ 1650 

COSIJN MARIE CATHARINE 
Ge st. 31107 I 1694 
Over!. 04/04/ l 7 54 
H. Geestjuffrouw ( 1721-1730); 
grootjuffrouw( 1734-1736) 

COSMA ELEONORA. JOSEPHA 
Afk. Meulebeke 
Oud. Joannes Cosma 
Over!. 13/0511798 
wereldlijke dochter 

COSTERYNS ADRRIANE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 04/02/ 1644 
had een eigen huisje 

COUSSENS CATELYNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 03/0811638 

CRAEBE ISABELLE 
Over! . 20/08/ 1721 

CRAEYENBROECK CAROLINA 
Ge st. 10/ll /l 7 64 
Conv. Ter Bloemen 

CRANE 
Over!. 12112/ l 726 

CRAPEANNA 
Over!. 05/0211792 
gewezen zuster van de Arme Ciaren 
in Gent 

CRJEL BERNARDINE 
0 1764-1765 
Afk. Melle 
Oud. Franciscus Criel; Joanna Goere 
Ge st. 20/ l 0/ 1792 

CORTURE 

Conv. H. Bruno 
Overl . 07/09/ 1827 
Begrav. l 0/0911827 

CRIEL COLETA APOLLONIA 
0 1760-1761 
Afk. Melle 
Oud. Franciscus Criel; Joanna Goere 
Gest. 29/0811789 
Conv. H. Bruno 
Over!. 18/0711834 
Begrav. 19/07/ 1834 

CRIESTYAEN JACQUELYNE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 28/0111645 
had een eigen huisje 

CROCK MARGARITE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 28/05/ 1693 

CROMBRUGGE MARIE 
Over!. 02/0911691 

CROOCKANNA 
Conv. Langenakker 
Over!. ??/02/ 1693 

CRUIJL JOANNA FRANCO/SE 
Afk. Assenede 
Oud. Franciscus Cruijl 
Gest. 23/07/ 1769 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 09/0411795 

CRUYSSE JOANNA FRANCISCA 
0 1728-1729 
Afk. Paulatem 
Oud. Franciscus Cruysse 
Over!. 03/04/ 1800 
Begrav. 04/04/1800 
zuster Maria Victoria van opgehe
ven Klooster van de Conceptionis
ten in Gent 
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D'HAEMERS 

D 'HAEMERS LJVJNA 
Over!. 03/04/ 1676 

D 'HAMER CORNELIA 
0 1739-1740 
Afk. Bambrugge 
Oud. Christianus d'Hamer 
Gest. 05/08/1775 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 27/0811795 
Begrav. 28/08/1795 

D 'HANE MARIE FRANCO/SE 
Gest. 28/06/1898 
Conv. Huyshove 
doorstreept in steedseHijst 

D 'HAVELOOSE MARIE BERNARDINE 
Gest. 18/03/1735 
Conv. Nieuw Convent 
doorstreept in steedseliijst 

D 'HONT JOANNE 
Ge st. l 0/ 1 011 693 
Conv. Bloemenconvent 
Over!. 19/0111753 
infirmeriezuster 

D 'HOOGHE JOANNE 
Gest. 27/1011715 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 05/0611759 

D 'OOSTERLINCK CATHARINA 
Conv. H. Begga 
Over!. 14/0711 684 

DAENE JOANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 13/02/1673 

DAENS JUDOCA 
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Gest. 1 7/0611 713 
Overl. 27/0211750 

DANNEELS ISABELLE 
Ge st. 18/03/1701 
Over!. 12/0911758 

DANS BEATRICE TERESE 
Ge st. 07/l 0/ l 71 7 

DANSAERT FRANCO/SE GERMAINE 
Oud. Pieter Jacques Dansaert; Anna 
Adriana Norman 
Gest. 06/1111717 
Conv. Langenakker 
Overl. 12/1211773 
grootjuffrouw (1737-1761) 

DANSAERT ISABELLE THERESE 
Oud. Pieter Jacques Dansaert; Anna 
Adriana Norman 
Gest. 25/08/1725 
Conv. Langenakker 
Overl. 25/05/1775 

DARQUET PITRONELLE 
Gest. 16/0 lil 700 
Overl. 08/07/ 1743 

DAUSJOANNA 
Conv. H. Begga 
Overl. 03/09/ 1 770 
infirmeriezuster 

DAUWE JACQUELINEKEN 
Overl. 01109/1710 

DAWIDEIDAWIDEIDA UWDE 
CATHAR/NA 

Gest. 01/02/1738 
Conv.H.Begga 
Overl. 19/0211780 

DE BACKER (MEVROUW) 
Overl. 20/10/1725 
weduwe van N. de Backer 



DE BACKERANNA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 13/ 11 / 1717 

DE BA CKER ANNE MARIE 
Gest. 18/0311719 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 27/07/ 1722 

DE BACKER CATHARINA 
Over!. 10/06/.1769 
weduwe van Judocus de vos 

DE BACKER CATHARINE 
Gest. 05/06/ 1692 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 26/0411736 

DEBACKEREL~ABETH 

Gest. 24/03/ 1706 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 25/05/ 1753 

DE BACKER ISABELLE 
Gest. 25/03/ 1690 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 25/03/ 1735 

DE BACKER L/VIJNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 08/0711 721 

DE BACKER LIVINE 
Gest. 26/0511745 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 02/0611 791 

DE BACKER MARIE ANTHONIA 
Ge st. 22/0 111 701 
Conv. Langenakker 
Over I. 2811 0/ 1 719 

DE BACKER MARIEL/V/NA 
Oud. Pieter de Backer 
Gest. 02/05/ 1764 

DEBACKER 

Conv. Huyshove 
Overl. 28/0111794 
infirmeriezuster 

DE BACKER MARIE MAGDALENA 
Oud. Jacobus de Backer 
Gest. 18/03/ 1749 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 1 7/07 I 1 794 

DE BACKER PETRONELLE 
Gest. 11110/ 1688 
Overl. 16112/ 1722 

DE BACKERE CATHARINE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 06/0111706 

DE BAEKE CATELYNE 
Overl. 01 /08/ 1635 
infirmeriezuster 

DE BAERE THERESIA PIETERNELLE 
Ge st. 09/02/ 1772 
Conv. Langenakker 
Overl. 26/0511826 

DE BAETS JUDOCA CATHARINE 
Gest. 23/01 / 1694 
Conv. Huyshove 
Overl. 01/12/ 1701 

DE BAL ISABELLA FRANCISCA 
0 1740-1741 
Afk. Harelbeke 
Oud. Maxiruiliaan De Bal; Joanna 
PetroniJle Colete Dooms 
Gest. 11111/1778 
Conv. Langenakker of Ter Liefde 
Overl. 13/0611816 
Begrav. 15/06/ 1816 

DEBBAUT COLETA MART/NA 
Afk. Gent 
Gest. 06111/1745 
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DEBBAUT 

Conv. Huyshove 
Overl. 23/01 11 772 

DEBBA UT JA COBA CLARA 
Gest. 02/05/ 1747 
Conv. Huyshove 
Over!. 17/03/1765 

DE BEEMST MARIE THERESE 
Overl. 03/0311760 
geestelijke dochter 

DE BEER CATHARINE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 19/02/ 1 711 

DE BEER CATHARINE 
Oud. Joannes De Beer 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 18/0911718 

DE BEER JOANNA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 07/09/1674 

DE BEER MARIE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 02/ 1211669 

DE BEER MARIE 
Over!. 23/04/ 1 704 

DE BEER MAYKEN 
Overl. 25/0311643 

DE BELlE ELISABETH 
Gest. 05/ 10/1712 
Overl. 23/04/1741 

DE BEULE JOANNE 
Gest. 29/08/1693 
Over!. 28/09/1709 

DE BEURST CATHARINA 
Over!. 18/1 0/ 1 713 
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DE BIL PETRONELLE 
Over!. 0211111766 
jonge dochter 

DE BISSCHOP MARIE 
Gest. 03/0511758 
doorstreept in steedseliijst 

DE BLEECKER MARIE THERESIA 
Oud. Lieven de B1eecker 
Gest. 02/05/ 1769 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 30/11/1795 
Begr.Pl. Dik.kele 
overleden te Dik.kele 

DE BLEYNE ANNA 
Afk. Gent 
Gest. 29/04/1725 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 30/04/ 1 773 
H. Geestkind 

DE BLIECK MARIA 
0 1746-1747 
Afk. Lamswaarde 
Oud. Petrus De Blieck 
Gest. 24/02/ 1776 
Conv.H.Begga 
Over!. 27/ 12/ 1788 
Begrav. 29/12/1788 

DE BLOCK ELISABETH 
Overl. 26/0611 707 

DE BOCK MARIA ANNA 
0 1746-1747 
Afk. Sint-Lieveos-Houtem 
Gest. 08/08/ 1778 
Conv. H. Bruno 
Over!. 17/0911 793 
Begrav. 18/09/1793 

DE BOCK MARIE 
Gest. 11107/ 1701 

- -- - - --- - - ------- - - ----



Conv. Huyshove 
Over!. 29/1111701 

DE BOEVER MARIE CAROLINA 
Gest. 09/11/1782 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 22/ 12/1 797 

DE BORGEL/ON JOSYNE 
Gest. 16112/1707 
doorstreept in steedseliijst 

DE BOSSCHERE ADRIANA 
PETRONILLA 

0 1729-1730 
Afk. Scheldewindeke 
Oud. Adrianus De Bosschere; 
Petronille Bundervoet 
Gest. 21101 /1758 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 22/04/1809 
Begrav. 24/0411809 
27 jaar schrijveres 

DE BOSSCHERE JOOSYNE 
Conv. H. Begga 
Over!. 26/09/ 1663 
had een eigen huisje 

DE BOUVERE ANNE MARIE 
Ge st. 13/09/ 172 7 
Over!. 07/10/1747 

DE BOEVER 

Afk. Kanegem 
Oud. Jacobus De Brabandere; 
Livina Van Houtte 
Gest. 11 /1111779 
Conv. H. Begga 
Over!. 23/ 12/1829 
Begrav. 25/12/ 1829 

DE BRA UWER ANNA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 29/02/ 1704 

DE BRA UWER GEERARD/JNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 22/12/1708 

DEBRIAERDEMARGARIE~ 

Conv. H. Bruno 
Over!. 16/0 111696 
H.Geestjuffrouw( 1664-1677) , 
grootjuffrouw( 1685-1696) 

DE BROUWER JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 15/01/1764 

DEBRU/JCKERADRIANE 
Afk. Gontrode 
Conv. Huyshove 
Over!. 08/03/ 1757 
jonge dochter 

DEBRU/JCKERANGELINE 
DE BRABANDER JOANNA CATHARINA PETRONELLE 

o 1762-1763 Gest. 26/0811758 
Afk. Kanegem 
Oud. Jacobus De Brabander; 
Livina Van Houtte 
Gest. 14/04/1787 
Conv. Huyshove 
Over!. 08/0 111826 
Begrav. 10/0 1 I 1826 

DE BRABANDERE MARIA FRANCISCA 
0 1758-1759 

Conv. Huyshove 
Over!. 21/06/1775 

DE BRUIJCKER JOANNA FLORENT/NA 
Gest. 24/0311 751 
Conv. Huyshove 
Over!. 16/10/1782 
rekeningjuffrouw 
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DE BRUIJCKER 

DE BRUIJCKER JOANNA LUDOVICA Over!. 27/0211805 
Gest. 25/0111766 Begrav. 28/02/1805 
Conv. Langenakker 
Over!. 02/01 /1795 DE BUCK PETERNELLE 

DE BRUIJCKER LIVINE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 18/0 111730 

DE BRUUNE PAUWELYNE 
Over!. 0 111111622 

DE BRUYCKER ADRIANA 
Ge st. 0 1110/1729 
Conv. Huyshove 
Over!. 14/0 111777 

DE BRUYCKER ADRIANE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 21110/1685 

DEBRUYCKERJOANNA 
Gest. 17/04/1734 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 28/0911773 
Begr.Pl. Dikke1venne 

DE BRUYCKERE MARIE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 23/03/1642 

DE BRUYNE ANNA 
Over!. 27/1011680 

DE BRUYNE ANNA 
Gest. 04/09/1691 
Conv. Huyshove 
Over!. 08112/1741 

DE BRUYNE JOANNA PETRONELIA 
0 1755-1756 
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Afk. Baaigem 
Oud. Ludovicus De Bruyne 
Ge st. 10/04/1 790 
Conv. Ter Liefde 

Over!. 24/09/1644 
kosteres ( 24 jaar ) 

DE BUS PETRONELIA JOANNA 
0 1723-1724 
Afk. Zatfelare 
Oud. Petrus De Bus; Jacoba Van 
Goethem 
Gest. 30/04/1759 
Conv. Huyshove 
Over!. 21102/1812 
Begrav. 22/02/1812 

DE CAEMER ELISABETH 
Gest. 25/0911751 
Conv. H. Bruno 
Over!. 24/0211757 

DE CAESMAKER MARIE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 26/0911670 

DE CALUWE ANNA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 3111211682 
meesteres van het convent H. Bruno 

DECAMER ISABELLE JOSEPHE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 12/06/1760 

DE CANTERE MARJE ANNA 
Gest. 01/0211744 
Over!. 17/02/1745 

DE CASTACGKER LIEVINE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 10/01/1707 

DE CHAMP CATHARINA 
Overl. 09/12/1780 



DE CLERCK 

weduwe van Jacobus Wijmelbeke DE CLERCQ JOANNE 
Gest. 0411111702 

DE CLERCK JOANNE 
Over!. 04/0611 700 

DE CLERCK MARIE ANNE 
Gest. 18/08/ 1714 
Over!. 02/ 1111737 

DE CLERCQ AD RIAENE MONICA 
0 1738-1739 . 
Afk. Melle 
Oud. Livinus De Clercq; Marie 
Anne De Brabander 
Gest. 17/07/1773 
Conv. H. Begga 
Over!. 13/1011819 
Begrav. 14/ 10/1819 

DE CLERCQ ADRIANE 
Gest. 23/06/ 1713 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 02/02/1715 

DE CLERCQ ANNA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 11112/ 1679 

DE CLERCQ A U DIL/A 
Over!. 30/0811730 

DE CLERCQ CATHERINE 
Gest. 29/0111701 
doorstreept in steedseHijst 

DE CLERCQ FERNANDINE 
Ge st. 18/0 111 721 
Conv. Huyshove 
Over!. 30/0111759 

DE CLERCQ GERARD/NE 
Conv. Huyshove 
Over!. 26/ 10/ 1676 

Conv. Ter Bloemen 
Over!. 26/08/ 1743 

DE CLERCQ JOANNE 
Gest. 10/02/ 1714 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 25/08/1761 

DE CLERCQ JOANNE 
0 1693-1694 
Afk. Gent 
Oud. Judocus de Clercq 
Gest. 02/03/1709 
Conv. H. Bruno of Langenakker 
Over!. 08/0511787 

DE CLERCQ JOANNE CATHARINE 
Gest. 18/0111721 
Conv. Huyshove 
Over!. 0811211739 

DE CLERCQ JOSYNA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 09/08/1683 

DE CLERCQ JOSYNE 
Gest. 23/0111694 
Conv. Huyshove 
Over!. 21 /0711728 

DE CLERCQ JUDOCA 
Conv. Huyshove 
Over!. 22/ 12/ 1678 

DE CLERCQ PETRONELLE 
Ge st. 0 1107 I 1709 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 27/1211713 

DE CLERCQ SUSANNE 
Gest. 05111 / 1707 
Conv. Huyshove 
Over!. 30/0 11 1742 
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DECLERCQ 

DE CLERCQ THERESE 
Gest. 02/05/1723 
Conv. Huyshove 
Overl. 2511011751 

DE COCK FRANCO/SE 
Afk. Sint-Niklaas 
Gest. 03/08/1720 
Conv. H. Bruno 
Overl. 25/0311 771 
H. Geestkind 

DE COCK MARIE ANNA 
Overl. 24/02/1787 

DE CORTE ADRIAENE MARIA 
Gest. 09/08/1713 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 04/0911729 

DE CORTE ANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 15/0211742 

DE CORTE CATHARINE 
Gest. 1611211 716 
Conv. Langenakker 
Overl. 08/07/ 1748 

gewezen religieuze van het Kloos- DE CORTE ISABELLE 
ter van de Penitenten van St. Pieters Gest. 08/0811695 
bij Gent Conv. Nieuw Convent 

doorstreept in steedseliijst 
DECOEN PETRONELLE 

Overl. 2811111793 
wereldlijke dochter 

DE COKERE JOANNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 13/1211670 
had een eigen huisje 

DE COLFMAECKER MARIA 
Conv. H. Bruno 
Overl. 04/01/1678 

DE COLVE MAGDALENA 
Over!. 12/03/ I 724 

DE CONINCK JOANNA 
Overl. 0811211677 

DE COREMERE JOSEPHA ISABELLE 
Gest. 02/08/1749 

DE CORTE (MEVROUW) 
Over!. ??/09/1712 
de weduwe van Gilles de Corte 
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DE CORTE MARIE EL/NA 
Gest. 10/05/ 1727 
Conv. Langenakker 
Overl. 04/0511762 

DE COSTERE MARIE 
Conv. Langenakker 
Over!. 1011111644 
huyseffrau 
had een eigen huisje 

DE CRAECKER MARIE CAROLINA 
Oud. Joannes de Craecker 
Gest. 13/06/1770 
Conv. Huyshove 
Over!. 19/0 1/1795 
infirmeriezuster 

DE CRAENE ISABELLE 
Overl. 02/06/1711 

DE CRANE CATHARINE 
Conv. Huyshove 
Over!. 04/02/1716 



DE CRICK JOANNE CATHERINE 
Gest. 23/08/ 1781 
Conv. Nieuw Convent 

DE CROCQ MARGRIETE 
Oud. Guillaume De Crocq 
Conv. Langenakker 
Over!. 28/05/ 1690 
had een eigen huisje 

DE CURTE ANGEL/NE 
Gest. 01 /07/ 1709 
Over!. 15/0211713 

DE CURTE JUDOCA 
Over!. 0311011718 

DE CUYPER ANGEL/NE 
Oud. Joannes de Cuyper 
Over!. 26/ 10/ 1 781 
wereldlijke dochter 

DE DECKER (MEVROUW) 
Over!. 31 /05/ 1719 
weduwe van Judocus de Clercq 

DE DECKERE ELISABETH 
Conv. Huyshove 
Over!. 23/ 1111671 
had een eigen huisje 

DE FONTA/NE ISABELLE 
Gest. 24/0711745 
Conv.Langenakker 
Over!. 08/0411793 

DE FRUIJT MARIE THERESE 
Ge st. 19/04/ 1706 
Over!. 0 l/04/1708 

DE GEEST CAROLINA 
Over!. 18/ 1211 784 
geprofeste religieuze van het Kloos
ter van de Conceptionisten in Gent 

DE CRICK 

DE GEIJTER ANNA MARIE 
Gest. 14/ 10/ 1741 
Conv. Huyshove 
Over!. 07/05/1784 
Begr.Pl. niet in de kerk van het be
gijnhof 

DE GENT JUDOCA 
Gest. 21/05/ 1721 
Conv. Langenakker 
Over!. 01103/ 1729 

DE GEYTER MARIE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 2110211688 

DEGGERMONT JOSEPHA 
Over!. 01/07/ 1743 

DEGHE ANNA THERESIA 
Over!. 0711011 779 
wereldlijke dochter 

DEGHE CATHARINA 
Over!. 03/0311791 
wereldlijke dochter 

DEGHE ISABELLE CLARA 
Afk. Gent 
Ge st. 26/09/ 1716 
Conv. H. Begga of Langenakker 
Over!. 15/0911772 

DEGHE JUDOCA 
Gest. 23/08/ 1709 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 12111/1 778 
schrijveres 

DEGHE PETRONILLA THERESIA 
0 1758-1759 
Afk. Middelburg 
Oud. Petrus Deghe; Gadelieve Pardo 
Gest. 29/0311788 
Conv. Nieuw Convent 
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DE GHEIJTERE 

Overl. 2610711 836 
Begrav. 2810711836 

DE GHEIJTERE GEERARDIJNE 
Overl. 3110811708 
weduwe van Bano vanden Biest 

DE GHIJTER CATHARINA 
Oud. Jan De Ghijter 
Gest. 2810911736 
Conv. Huyshove 
Overl. 23107 I l 792 

DEGMONT MARIE ANNE 
Gest. 22/0811 699 
Overl. 22104/1749 

DE GRAEVE MARIE ANNA 
Afk. Gent 
Gest. 2410311699 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 2410111773 
meesteres van het convent Ter 
Liefde 

DE GRANDE ANNE MARIE 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 18/0511690 

DE GRAUWE ANNA 
Overl. 2810211620 

DE GRAVE CATHARINE 
Overl. 2010911730 

DE GRAVE JACQUELINE FRANCO/SE 
Overl. 0810811705 

DE GRAVE JUDOCA 
Overl. 2610811723 

DE GROOTE ADRIAENE 
Gest. 18/11/1698 
Overl. 0911111739 
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DE GROOTE ELISABETH 
0 1737 
Afk. Balegem 
Oud. Petrus de Groote; Joanna Clercq 
Gest. 2310211765 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 16/1011810 
Begrav. 18/1 0/1810 

DE GROOTE MARIE ANNA 
0 1756-1757 
Afk. Oostakker 
Oud. Jacobus de Groote 
Ge st. 14/1 OI I 779 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 22/0711794 
Begrav. 23/07 I 1794 
overleden in het convent H. Begga 

DE GROOTE MARIE LIVINE 
Ge st. 26107 I I 704 
Conv. Langenakker 
Overl. 06102/1736 

DE GUSSEME JANNEKEN 
Overl. 1611111632 
rekeningjuffrouw 

DE GUSSEME LIEVYNE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 2610211646 

DE HEEMS JOANNA THERESIA 
0 1754-1755 
Afk. parochie van St. Jacob in Gent 
Oud. Jacob de Heems 
Overl. 0410311801 
Begrav. 06/03/1801 
zuster Maria Carola van de opgehe
ven abdij van Nonnenbosch in Gent 

DE HERTHOGHE BAREARA 
Conv. Langenakker 
Overl. 2910811666 
had een eigen huisje 



DE HERTOGHE CRISTYNE 
Conv. Langenakker 
Overl. 15/07/1665 
had een eigen huisje 

DE HORENE CECILIA 
Overl. 14/0311 702 

DE HUYVETTER LOWYSE 
Conv. H. Begga 
Overl. 02/05/ 1681 

DE JÁEGHER ANNA MARIA 
0 1713-1714 
Afk. parochie van St. Niklaas in Gent 
Oud. Egidius De jaegher 
Over!. 06/03/ 1802 
Begrav. 07/0311802 

DE JONGHE ANNA 
Conv. Huyshove 
Overl. 03/0511664 

DE JONGHE JANNEKEN 
Over!. 2110111651 
had een eigen huisje 

DEJONGHEJOANNE 
Conv. Huyshove 
Overl. 08/03/1709 

DE KALUWE THERESA 
Over!. 02/04/ 1692 

DE KEGEL ANNE MARIE 
0 1720-1721 
Oud. Carolus De Kegel; Judoca De 
Cock 
Ge st. 06/1111 779 
Conv.Langenakker 
Over!. 07/0711808 
Begrav. 08/0711808 
gezelnede 

DEHERTOGHE 

DE KEGHEL ANNA MARIE 
0 1720-1721 
Afk. Gent 
Oud. Carolus De Keghel ; Judoca 
De Cock 
Gest. 0511 111746 
Conv. Langenakker 
Over!. 07/0711808 
Begrav. 08/07 I 1808 
gezelnede 

DE KEIJ ISABELLE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 12/02/ 1709 
grootjuffrouw ( 1679-1783, 1701-
1709) 

DE KERCKHOVE JOSYN 
Over I. 18/0 3/ 1686 
weduwe van mijnheer De Grave 

DE KESEL MARIE 
Gest. 19/1111746 
Conv. H. Begga 
Over!. 03/10/ 1759 

DE KETHULLE A U REL! A ANTHONIA 
Gest. 2511111713 
Over!. 05/09/ 1743 

DE KEUERNE JOOSYNE 
Over!. 07/0911658 
infirmeriezuster 

DE KEVER FRANCO/SE 
Gest. 18/03/ 1709 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 07/1111761 

DE KEVER MARIE ANNE 
Gest. 18/0311 709 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 25/0511 744 
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DEKEYSER 

DE KEYSER CLARA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 13/10/ 1638 

DE KEYSER HILLINKEN 
Overl. 01/09/1655 
infirmeriezuster 

DE KIMPE MART/NA 
Gest. 23/02/1697 
Conv. Huyshove 
Over I. 09/06/1715 

DE LA COURT FRANCO/SE 
Conv. Langenakker 
Overl. 04/02/ 1684 

DE LAMARCHE JACQUELIENE 
Gest. 22/04/1702 
Conv. Nieuw Convent 
doorstreept in steedseliijst 

DE LANGE LIVINE 
Gest. 01/02/1718 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 06/11/1763 

DE LANGHE KATELIJNE 
Overl. 04/12/1619 

DE LANGHE MARIE JOANNA 
Gest. 24/07/1764 
Conv. Langenakker 
Overl. 17/11/1791 
kon niet schrijven 

DE LANGHE MAYKEN 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 10/04/1652 
infirmeriezuster 

DE LANTHEERE ADRIANE 
Conv. H. Begga 
Overl. 30/05/1705 
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DE LATHOUWER CATHAR/NA 
Gest. 02/05/1725 
Conv. Langenakker 
Overl. 05/04/1750 

DE LAUSNAY MARIE THERESIA 
Ge st. 07/09/1734 
Conv. Langenakker 
Over!. 21/12/1780 
H. Geestjuffrouw ( 1768) 

DE LEEUW ISABELLE 
Gest. 23/02/1733 
Over!. 29/07/1742 

DE LEEUW ISABELLE MARIE 
Over!. 17/02/ 1734 

DE LEEUW MARIE 
Gest. 02/05/1731 
doorstreept in steedseliijst 

DELEEUWN. 
Afk. Kassei 
Overl. 03/01/1754 
geestelijke dochter 

DELEEVERE BAREARA 
Overl. 22/05/1710 

DE LETTER CATHAR/NA 
0 1736-1737 
Afk. Kalken 
Oud. Livinus de Letter; Marie.Boves 
Gest. 13/08/1757 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 26/01/1800 

DE LETTER CATHAR/NA JACOBE 
0 1726-1727 
Afk. Kalken 
Oud. Egidius De Letter 
Gest. 07/09/1752 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 23/02/1804 



DE LETTER 

Begrav. 23/0211804 DELVAEL 
meesteres van het convent Huyshove Ge st. 02/ 1 0/ 1 700 

DE LETTER JOANNA PETRONELLE 
0 1742-1743 
Gest. 30/04/ 1768 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 1 0/0311825 

DE LETTER PETRONELLE 
Conv. Langenakker 
Over!. 10/0811696 

DE LEWEY MARIA 
Over!. 18/04/ 1681 

DE LIE ROSA 
Afk. Gent 
Gest. 17/ 11 / 1736 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 12/0211787 

DELIJN MARIA MA GD ALEN A 
0 1718-1719 
Afk. parochie van St. Jacob in Gent 
Oud. Theodorus Delijn; Joanna 
Rosa Farijn 
Gest. 1611111748 
Conv. H. Bruno 
Over!. 28/ 10/ 1809 
Begrav. 30/ I 0/ 1809 

DE LINGE MARIE ANNA 
Over!. 2911111741 

DE LOOSE JOANNA 
Conv. H. Begga 
Over!. 01112/ 1677 

DE LOOSE PITRONELLE 
Ge st. 14/ 1011723 
Conv. Huyshove 
Over!. 29/0811747 
kon niet schrijven 

Over!. 28/0211719 

DELVAEL ANNA MARTHA 
Afk. Gent 
Oud. Jan Aloysius De1vael 
Over!. 20/0511768 

DELVAEL CLARA CAROLINA 
Afk. Gent 
Oud. Aloijsius Delvael 
Over!. 30/07/ 1777 
jonge dochter 

DELVAEL JOANNE MARIE 
Conv. H. Begga 
Over!. 17/0311 731 

DELVAEL MARIE DOROTHEA 
Gest. 30/0811 706 
Over!. 16/ 1211761 

DELVAEL MARIE JOANNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 2711111753 

DE MAERSCHALCK CATHARINE 
Gest. 05/ 1111718 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 11110/ 1760 

DE MAYERS JOOSIJNE FRANCO/SE 
Conv. Huyshove 
Overl.1111111737 

DE MEDTS JUDOCA 
Gest. 23/0811726 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 19/09/ 17 41 

DE MEESTER MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 09/ 10/ 1663 
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DE MEIJ 

DE ME!J ADRIANE LOWISE 
Conv. Huyshove 
Over I. 24/ 1211 713 

DE MEIJ CATHARINE 
Gest. 13/01 /1703 
Conv. Huyshove 
Overl. 14/09/1758 

DE MEIJ JOANNE 
Ge st. 04/02/1692 
Conv. Huyshove 
Overl. 22112/1709 

DE MEIJ PETRONELLE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 30/0311715 

DE MEIJ VALERIA 
Gest. 20/08/1735 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 20/0111758 

DE MEIJE CATHARINA 
Gest. 09/04/1729 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 05/02/ 1 777 

DE MEULENAER JACOBA 
Overl. 26/0211676 

DE MEY JOOSYNNE 
Conv. H. Begga 
Over I. I 0/0711651 
infirmeriezuster 

DE MEY LIEVYNE 
Conv. Langenakker 
Overl. 3110511669 
had een eigen huisje 

DE MEY PETRONELLE 
Gest. 05/10/1712 
Conv. Huyshove 
Over I. 07/1 011 771 
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DE MOERLOOSE BAREARA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 25/ 12/1719 

DE MOERLOOSE ELISABETH 
0 1707-1708 
Afk. Oordegem 
Gest. 26/1 211727 
Conv.H.Begga 
Over!. 23/0 111795 

DE MOL JOOSYNE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 19/0211639 
had een eigen huisje 

DE MOOR ANNA MARIA 
Gest. 16/09/1713 
Conv. Ter Bloemen 
doorstreept in steedseliijst 

DE MOOR CATHARINE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 27/0211708 

DE MOOR LIVINA 
Gest. 31 /07/ 1723 
Conv. H. Begga 
Overl. 30/07/1766 

DE MOOR MARIE 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 20/0611705 

DE MOOR PETRONELLE 
Conv.H. Begga 
Overl. 22/10/1710 

DE MOUCHEA UX MARIE ALBERTINE 
JOSEPHA 

Gest. 02/1111732 
Conv. Langenakker 
Overl. 25/05/1792 



DE MOUCHEAUX 

DE MOUCHEA UX MARIE/SA BELLE Conv. Ter Liefde 
Over!. 30/11/1789 Over!. 05/01/1767 
Begr.Pl. bij het doodsbeenderhuisje 
wereldlijke dochter DE MUYNCK MARIE ANNE 

DE MU/JNCK JOANNE C. 
Conv. Langenakker . 
Over!. 04/06/1740 

DE MU/JNCK MARIE ISABELLE 
Gest. 02/08/1732 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 06/02/1776 

DE MULDER ANNA CATHARINA 
0 1764-1765 
Afk. Balegem 

Gest. 1111111769 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 05/04/ 181 7 
gezelnede 

DE NAE/JHERS JENNE 
Over!. 10/ 1111697 

DE NAIJETTE ADRIANA 
Gest. 09/08/1760 
Conv. H. Begga 
Over!. 12/0311 790 

Oud. Petrus De Mulder; Judoca Van DE NAYERE ANNA MARIA 
Der Brugghe Over!. 18/0711682 
Gest. 24/0511786 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 08/03/1837 
Begrav. 12/03/ 183 7 
meesteres van het convent H. Begga 

DE MULDER JOANNA CATHARINE 
0 1734-1735 
Afk. Velzeke 
Oud. Judocus De Mulder 
Ge st. 14/1011770 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 13/ 12/ 1805 
Begrav. 14/ 12/1805 

DE MULDER MARIE 
Over!. 28/0111745 

DE MUNCK L/EVYNE 
Conv. H. Begga 
Over!. 12/07/1668 
had een eigen huisje 

DE MUYNCK ANNA MARIE 
Gest. 16/04/ 1 721 

DE NEVE JANNEKEN 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 18/03/1727 

DE NEVE JOOSYNE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 21102/1667 
had een eigen huisje 

DE NEVE LIVINE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 08/01 /1618 

DE NOBEL MARIE 
Gest. 21107/ 1722 
Over!. 23/0511740 

DE PAEPE CAROLJNA 
Gest. 07/09/ 1772 
Conv. Ter Liefde 

DE PANS JANNEKEN 
Over!. 30/03/ 1636 
infirmeriekind 
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DE PAPE 

DEPAPEANNA 
Over!. 14/0411 763 
geestelijke dochter 

DE PAPE PETRONELLE 
Over!. 12/0311719 

DE PAU MAYKEN 
Over!. 22/0111655 
infirmeriezuster 

DE PA U PASSCHYNKEN 
Over!. 10/0311657 
infirmeriezuster 

DE PA UW JOANNA 
Over!. 13/02/1776 
wereldlijke dochter 

DE POORTER LIVINE 
Gest. 1011111764 
Conv. Huyshove 
Over!. 18/1011797 

DE POORTERE CHRISTINA 
0 1767-1768 
Afk. Melle 

DE POTTER CLARA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 1211011739 

DE POTTER JUSTINE 
Over!. 19/0411 782 
weduwe van Jeannes de Bouvere 

DE POUILLON ANNE SABINE 
Gest. 09/0511693 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 02/05/ 1752 

DE POUILLON CAROLINA MARIE 
Gest. 14/ 10/1727 
Conv. Huyshove 
Over!. 22/0411768 

DE POU!LLON CATHAR/NE LIVINE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 21103/ 1736 

DE POUILLON ISABELLE 
Conv. Ter Bloemen 
Over i. 04/ 11/1781 
wereldlijke dochter 

Oud. Jeannes De Poortere; Anna DE POUILLON JOANNE MARIE 
Ra man 
Ge st. 0611 OI 1792 
Conv. H. Begga 
Over!. 02/0311834 
Begrav. 03/03/1834 

DE POTTER CATHAR/NA 
Afk. Sint-Niklaas 
Ge st. 31112/ 1 718 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 14/12/1770 
infirmeriezuster 

DE POTTER CATHAR/NA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 07/0611 785 
wereldlijke dochter 
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Conv. Nieuw Convent 
Over!. 20/04/ 1752 

DE POUILLON MARIE 
Over!. 21 /0411708 
H.Geestjuffrouw( 1664-1677), 
gezelnede( 1687) 
Grootjuffrouw ( 1696-170 1) 

DE POUILLON MARIE JOSEPHE 
Overl. 13/0511717 

DE POUILLON MARIE MAGDALENE 
Over i. 05/03/ 1702 

DE POULLION CATHARINE MARIE 
Ge st. 18/03/1720 

--- -----------------------------------------



DE PRATER 

Conv. Ter Bloemen 
Over!. 15/10/1735 

DE PRATER BARBARA 
Ge st. 08/ 1111 721 
doorstreept in steedseliijst 

DE PRERE ISABELLE 
0 1706-1707 
Afk. Gent 
Over!. 25/ 10/ J 793 

Oud. Petrus Deraedt 
Gest. 25/09/1756 
Conv. Huyshove 
Over!. 17/07/1802 
Begrav. 18/07/1802 

DERAEDT MARIE ANNA 
Gest. 15/06/1 715 
Conv. Huyshove 
Over!. 21105/1767 

Religieuze van het Klooster van de DE RAEDT MARIE LOUISE 
Arme Ciaren in Gent, Klooster- Gest. 24/1111784 
naam Marie Josepha Conv. Huyshove 

Over!. 27/0111813 
DE PRETS JOANNE 

Gest. 27/05/1719 
Conv. Huyshove 
Over!. 22/09/ 1746 

DE PROL! ALDEGONDE JOANNA 
ANTHONETTE 

Over!. 25/04/1794 

DE PUlS ISABELLE 
Afk. Gent 
Gest. 19/06/1719 
Conv. Huyshove 
Over!. 09/04/1775 

DE RAEDT JOANNA 
Oud. Pieter de Raedt 
Gest. 13/05/1747 
Conv. Huyshove 
Over!. 12/031179 5 

DE RAEDT JOANNE THERESIA 
Gest. 07/09/ 1767 
Conv. Huyshove 
Over!. 24/07/1786 

DERAEDT MARIA CAROLA 
0 17311732 

DE RAEDT PITRONELLE 
Gest. 18/08/ 1725 
Conv. Huyshove 
Over!. 19/07 I 173 7 

DERAETJOANNE 
Gest. 09/04/1725 
Conv. Huyshove 
Over!. 23/05/1730 

DE RAET MARIE 
Conv. Huyshove 
Over!. 29/12/ 1674 

DERAVE CORNELIA !SA BELLE 
Gest. 18/03/1726 
Conv. Huyshove 
Over!. 30/06/1768 

DERAVE MARGRIETE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 10/10/1645 
had een eigen huisje 

DERAVE THERESIA 
Over!. 24/1111793 
wereldlijke dochter 

Afk. Nederzwalm woonde in het huis van St. Eernardus 
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DE RIECK 

DE RIECK ANTHONETTE 
Ge st. 08/0 1 I 1 703 
Over!. 1711211742 

DE RIJCK MARIA CATHARINA 
0 1751-1752 
Atle Melsele 
Oud. Emmanuel De Rijck; Maria 
Carolina De Dykere 
Gest. 2010911778 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 2910311811 
Begrav. 3010311811 
meesteres van convent Ter Bloe
men; grootjuffrouw 1793-1811 

DE ROGVER COLETA CATHARINA 
0 1755 
Afk. Oosterlo 
Oud. Joannes De Roover; Joanne 
Verloose 
Gest. 2710811744 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0210211808 
Begrav. 0410211808 

DE RUBBLE MARIE MAGDALENA 
Ge st. 24/l OI 1706 
Overl. 2711211712 

DE RVDDER ANNA 
Over I. 26112/1615 

DERUDDERMAMEANNA 
Overl. 14105/l 796 
Begr.Pl. kapel van St. Anna op het 
Zand 
wereldlijke dochter 

DERUDDERSCATHARINA 
Conv. H. Bruno 
Overl. 1910411653 
infirmeriezuster 
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DE RUE JOANNE PETRONILLA 
Conv. Huyshove 
Over!. 3010511690 

DE RUIJTER FRANCISCA 
Overl. 1910811 794 
weduwe van Jacobus Mieleman 

DE RUIJTER MARIE CORNELIA 
Afk. Lovendegem 
Ge st. 3010411771 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 1610811794 

DE RUYCK MARIA BAREARA 
0 1766-1767 
Oud. Joannes De Ruyck; Isabelle 
De Sloover 
Ge st. 1 01041 1 790 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 07/l 01183 7 
Begrav. 0811 OI 183 7 

DE RUITERANNA CATHARINA 
0 1747-1748 
Afk. Lovendegem 
Oud. Joannus De Ruyter; Marie 
Jacoba Van De Woestijne 
Gest. 2510811775 
Conv. Ter Liefde 
Over I. 2610911825 
Begrav. 2710911825 

DE RUYTER ANNA MAMA 
0 1753-1754 
Afk. Lovendegem 
Oud. Joannes De Ruyter; Jacoba 
Van De Woestijne 
Gest. 19107 /l 777 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 3011111816 
Begrav. 0211211816 

DE RUITER JOANNE JUDOCA 
Gest. 1211111763 



Conv. Ter Liefde 
Over!. 3111011810 

DESAELAERE MARIE 
Over!. 24/0311765 
weduwe van Laureyns Bosman 

DE SA GHER LIVIJNE 
Gest. 31 / 10/ 1689 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 03/03/1725 

DESA-NBLEA UX JO ANNA 
Afk. Gent 
Ge st. 04/04/ l 722 
Conv. H. Begga 
Over!. 06/ ll /l 770 

DESANBLEAUX MARIE 
Overl. 24/08/ 1780 
wereldlijke dochter 

DE SANGER JACQUELINE 
Conv. Huyshove 
Over i. 28/0 lil 716 

DE SAPE MARIA 
Over!. 24/05/1678 

DESA UBLEA UX THERESIA 
Gest. 21 /05/ 1721 
Over!. 10/07/1743 

DESCHAEPMEESTERALBERTINE 
THERESE 

Gest. 19/0811750 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 13/12/ 1758 

DE SCHAEPMEESTER ANGEL/NE 
Over!. 09/01/1763 
jonge dochter 

DESAELAERE . 

DESCHAEPMEESTERANNE 
CATHAR/NE 

Conv. Nieuw Convent 
Over!. 26/0111749 

DE SCHAEPMEESTER LIVINE 
Gest. 24/ 12/ 1721 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 2511111778 
rekeningjuffrouw 

DE SCHAEPMEESTER MARIE 
Afk. Kalken 
Gest. 16/07/ 1704 
Conv. Langenakker 
Over!. 27/0211754 

DE SCHAEPMEESTER MARIE ANNA 
Gest. 01 /02/ 1717 
Conv. Nieuw Convent 
Over i. 15110/ 1777 

DE SCHAEPMEESTER MARIE 
BAREARA 

Gest. 14/08/ 1713 
Conv. Nieuw Convent 
doorstreept in steedseliijst 

DE SCHAPMEESTER ELISABETH 
Ge st. 02/04/ 1712 
Conv. Langenakker 
Over!. 14/08/17 41 

DE SCHEPPERBARSARA 
Over!. 24/04/ 1640 

DE SCHEPPER ELISABETH 
Conv.Langenakker 
Overl. 08/0411672 
infirmeriekind 

DE SCHEPPER JOANNA ANTHONIA 
Ge st. 23/08/ I 72 7 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 03/ 12/1 791 
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DE SCHEPPER 

DESCHEPPERJOANNE 
Conv. Langenakker 
Overl. 17/07/1713 

DE SCHEPPER LIEV/JNE 
Conv. H. Begga 
Overl. 06/0211 70 I 

DE SCHEPPER THERESIA 
Conv. Langenakker 
Overl. 17/06/ 1736 

DESCHEPPEREJANNEKEN 
Conv.H.Begga 
Over I. 02/04/ 1663 

DE SCHOCKFIBURS JUDOCA 
Overl. 29/06/ 1688 

DE SEILLE JOANNA CATHARINA 
Gest. 26/0111737 
Conv. Ter Liefde 
Over I. 21/0211793 
grootjuffrouw ( 1768-1793) 

DE SEILLE JOANNE MARIE 
Gest. 16/10/ 1707 
Overl. 12/05/ 1746 

DE SEILLE MARIE CATHARINA 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 05/1211792 
wereldlijke dochter 

DESERD/JN LIESE 
Over I. 17/03/1731 

DE SLAEP MARIE CATHARINA 
0 1728-1729 
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Afk. Harelbeke 
Oud. Joannes Francies; Joanna 
Therisia Oste 
Gest. 14/0811753 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 2811111799 

DE SMEDT ELISABETH 
Conv. Huyshove 
Overl. 26/ 1211685 

DE SMEDT MARIE 
Conv. Huyshove 
Over!. 18/03/1686 

DE SMET ANNA MARIE 
Ge st. 24/09/ 1718 
Over!. 15/03/1740 

DE SMET BEATRISSE 
Conv. Huyshove 
Over!. 06/ 11 / 1646 
had een eigen huisje 

DE SMET CATHARINA 
0 1767-1768 
Afk. Kruibeke 
Oud. Judocus De Smet 
Ge st. 07/09/ 1792 
Conv. H. Bruno 
Over!. 19/ 1011849 

DE SMET CECILIA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 06/0911674 

DE SMET CLARA 
Over!. 14/ 10/ 1703 

DE SMET CO LETTE 
Conv. Langenakker 
Over!. 25/10/1646 
had een eigen huisje 

DE SMET JACOBA THERESE 
Gest. · 1 0/04/ 1694 
Conv. Langenakker 
Over!. 20/0111754 

DE SMET JOANNA MARIA 
0 1753-1754 
Afk. parochie van Onze-Lieve-



Vrouw in Gent 
Oud. Joannus De Smet 
Ge st. 22/0 11 1 7 80 
Conv. Huyshove 
Over!. 27/0111785 
Begrav. 29/0111785 

DE SMET JOANNA MARIA 
0 1736-1737 
Afk. Massemen 
Oud. Jacobus de Smet 
Conv. Langenakker 
Overl. 24/12/ 1800 
Begr.Pl. Masseme 

DE SMET JOOSYNE FRANCO/SE 
Gest. 10/ 11 / 1696 
Conv. Nieuw Convent 
doorstreept in steedseliijst 

DE SMET JUDOCA 
Gest. 15/ 1111721 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 25/09/1740 

DE SMET JUDOCA 
Overl.l2/0lll767 
wereldlijke dochter 

DESMETMARIE 
Conv.Langenakker 
Over!. 31105/ 1669 

DE SMET MARJE PHILIPPINE 
Conv. Huyshove 
Over!. 25/01 /1763 

DE SMET MARIE THERESIA 
Afk. Sint- Niklaas 
Gest. 20/0111725 
Conv. Langenakker 
Over!. 12/0911768 

DE SMET PITRONELLE 
Ge st. 14/04/ I 703 

DESMET 

Conv. Nieuw Convent 
Overl. 13/0511730 

DE SMISDER ADRIANE 
Gest. 23/06/1714 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 13/0 1 I 1724 

DE SOMER CATHARINA JOANNA 
Gest. 12/ll/l 718 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 16/09/ 1775 

DE SOMER MARGRITA 
Gest. 28/0811791 
Conv. Huyshove 
Over!. 25/0111 716 

DE SOMER MARIE ISABELLE 
Gest. 1211111718 
Conv. Ter Liefde 
doorstreept in steedseliijst 

DE STOOP ANNA MARIE 
0 1725-1726 
Gest. 18/07/ 1750 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 06/0311796 

DE STOOP MARJE MA GD ALEN A 
Gest. 03/0511730 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 14111 / 1767 
grootjuffrouw ( 1763-1767) 

DE STOPPELAERE JOOSYNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 22/02/1657 
infirmeriezuster 

DE STROOPER MARIA PETRONILLA 
0 1729-1730 
Afk. parochie 0 .-L.-Vrouw in Gent 
Oud. Joannes de Strooper 
Over!. 23/0411803 
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DE SUTTERE 

Begrav. 24/04/ 1803 
Begr.Pl. Gentbrugge 

DE SUTTERE PHILIPPOTE 
Overl. 18/03/1647 
infirmeriekind 

DE TEMMERMAN PETRONliLA 
Overl. 26/0511676 

DEURWAERDER JOANNA 
Afk. Gent 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 05/0211771 
jonge dochter 

DE VAERE BEATRISSE 
Over I. 20/06/ 1658 

DE VAL MARIA BARBARA 
0 1743-1744 

DEVENIJNS FRANCO/SE CATHAR/NA 
Gest. 28/09/1731 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 02/04/ 1784 

DE VERREMAN JOANNE 
Overl. 05/0911729 

DE VIJLDER PETRONILLA JACOBA 
0 1732-1733 
Afk. Lokeren 
Oud. Adrianus de Vijlder 
Overl. 05/0211803 
Begrav. 07/02/1803 
zuster van de abdij van Rosenberg 
in Waasmunster 

DE VIJLDERS MARIE 
Overl. 25/0111702 
weduwe van Jacques van Delft 

Afk. parochie van St. Salvator in DE VISSCHER BARBARA 
Gent Gest. 12/0211691 
Oud. Petrus De Val 
Gest. 25/0911779 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 13/1211793 
Begrav. 14112/1793 

DE VEERMAN JOANNE FRANCO/SE 
Ge st. 13/02/1700 
Conv. Langenakker 
Overl. 29110/1741 

DE VEERMAN MARIE JAQUILINE 
Afk. Wetteren 
Gest. 14/10/1724 
Conv. Langenakker 
Overl. 31/0511757 

DEVENIJNS CATHAR/NE JOSEPHE 
Gest. 26/1111724 
Overl. 29/09/1749 
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Overl. 0511011707 

DE VISSCHER CATHAR/NE 
Ge st. 18112/1690 
Over I. 23/09/ 1696 

DE VISSCHER MARIE 
Overl. 29/09/1691 
dochter van de griffier van Oordegem 

DE VISSCHERE MARIE 
Conv. H. Begga 
Overl. 11106/16 73 

DE VITS GLA UDE ISABELLE 
PHILIPPINE 

Overl. 19/0111753 

DE VLEESCHA UWER ADRIANA 
Conv. H. Begga 
Overl. 1611111679 



DE V LEESCHA UWER FRANCO/SE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 18/0311731 
H. Geestjuffrouw ( 1716-1727) 

DE VLEESHA UWER BARBARA 
Conv. Ter Bloemen . 
Over!. 19/05/ 1660 

DE VLEESHA UWER MARIA 
Over!. 13/ 12/J675 
weduwe van mijnheer van de Avij ne 

DE VOESTER CATHAR/NA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 05/01 / 1653 
had een eigen huisje 

DE VOESTER LIVINA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 18/03/ 1685 

DE VOS AD RIAENE MARIE 
Gest. 07/04/ 1766 
Conv. Langenakker 
Over!. 0 110 111823 

DE VOS ANNA MARIA 
0 1732-1733 
Afk. V1ierze1e 
Oud. Petrus de Vos 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 20/03/ 1803 
Begrav. 2110311803 
meesteres van het Nieuw Convent 

DE VOSANNE 
Gest. 07/ 1211687 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 04/04/ 1729 

DE VOS ELISABETH 
Afk. Letterhoutem 
Gest. 14/06/ 1749 

DE VLEESCDAUWER 

Conv.H.Begga 
Over!. 2111 011 7 68 

DE VOS ELISABETH 
0 1762-1763 
Afk. Etikhove 
Oud. Joannes Baptist De Vos; 
Joanna Theresia Vergauwen 
Gest. 18/06/ 1 791 
Conv. Langenakker 
Over!. 24/0811831 
Begrav. 2 7/0811831 
schrijveres 

DE VOS FRANCO/SE 
Conv. H. Begga 
Over!. 04/0111668 

DE VOS JOANNA 
Afk. Marke 
Gest. 24/07/ 1734 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0 110311772 
infirmeriezuster 

DE VOS JOANNA 
Gest. 18/0311728 
Conv. Langenakker ofNieuw Convent 
Over!. 25/0811778 

DE VOS JOANNA CATHAR/NA 
Afk. Gent 
Gest. 26/ 11 / 1724 
Conv. H. Bruno of Ter Bloemen 
Over!. 26/ 1111771 

DE VOS JOANNA CATHAR/NA 
Afk. Letterhoutem 
Oud. Joos de Vos 
Ge st. 14/06/ 1 79 5 
Conv. Langenakker ofNieuw Convent 
Over!. 2110711 795 

DE VOS JOANNE 
Gest. 14/05/ 1718 
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DE VOS 

Conv. Nieuw Convent 
Over!. 09/ 12117 51 

DE VOS LIEVYNE 
Over!. 06/04/ 1631 
infirmeriezuster 

DE VOS MARIE ANGELINA 
Gest. 23/06/1772 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 25/02/l831 

DE VOS SUSANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 07/ 10/1631 
had een eigen huisje 

DE VOSTER ADRIANA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 3l/0811676 

DE VREESE JOANNA 
Gest. 31112/1738 
Conv. Langenakker 

DE VRJESE ANNE JUSTJNE 
Gest. 14/03/ 1700 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 23/07/1761 

DE VRIESE BARBARA 
Conv. H. Begga 
Overl. 01/04/1690 

DE VRIESE CATHARINE 
Conv. H. Begga 
Over!. 26/05/1702 

DE VRJESE JANNEKEN 
Conv. Huyshove 
Overl. 30/0811618 

DE VRJESE JOANNA 
Over!. 16/11/1679 
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DE VRIESE LIVINE JOANNA 
Afk. Gent 
Gest. 06/05/l 739 
Conv. Huyshove 
Over!. 0 1 /02/ 1 772 

DE VROU ANNE MARJE 
Ge st. 09/08/ 171 7 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 29/0l/1745 

DE VUJJST MARIE 
Gest. 31110/ 1689 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 06/03/1707 

DE VUYST ALBERT!NE 
Gest. 28/03/l693 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 31 /03/ 1726 

DEWAELE ANNA MARIE 
Conv. Langenakker 
Over!. 25/02/ 1792 
geestelijke dochter 

DE WAELE JOANNA MARIE 
Afk. Oostakker 
Gest. 07/09/1778 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 11106/1780 

DE WAELE MARIE 
Over!. 26/12/1709 

DE WAELE MARIE 
Over!. 12/0411 716 

DE WALE ADRIAENE 
Over!. 17/10/1706 

DE WALLE JOANNE 
Conv. Langenakker 
Overl. 30/0311700 



DE WANDEL ISABELLA 
0 1752-1753 
Oud. Constantijn De Wandel; 
Catharina Vermeiren 
Gest. 2211211782 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 221071182 7 
Begrav. 2410711827 

DE WANDEL MARIE ANNA 
0 1750-1751 . 
Afk. Barsbeek 
Oud. Constantijn De Wandel; 
Catharina Vermeiren 
Gest. 0810511773 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 1810711832 
Begrav. 20107 I 1832 

DE WANDELE ADRIANA 
Over!. 21 /0311681 

DE WILDE ANNA PETRONELLE 
Afk. Wetteren 
Oud. Miehiel De Wilde 
Gest. 2011011736 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 2811211768 

DE WILDE CAROLINA 
0 1756-1757 
Afk. Laame 
Oud. Adrianus De Wilde; Joanna 
De Lettere 
Ge st. 0 l/0211 785 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 0310511826 
Begrav. 04/05/ 1826 

DE WILDE CATHARINE 
Ge st. 0610411709 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 28/0411760 

DE WANDEL 

DE WILDE JOANNA LIVINA 
Afk. Eksaerde 
Oud. Livinus De Wilde 
Over!. 2211011794 
jonge dochter 

DE WILDE MARIE JOANNE 
Gest. 2611111724 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 22107 I 1734 

DE WILDE PASSCHYNKEN 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 13/0311662 

DE WINDELE 
Over!. 0310311728 

DE WINNE LIEVYNE 
Conv. Huyshove 
Over!. 12/0911661 
infirmeriezuster 

DE WINTER ANNA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 1310111680 

DE WINTERE MARIE 
0 1568-1569 
Oud. Jugel De Winter 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 18/ 12/ 1653 
had een eigen huisje 

DE WITTE BAREARA 
Over!. 0610911652 
had een eigen huisje 

DE WITTE BARBARA 
Conv. Langenakker 
Over!. 0411 011 721 

DE WITTE CLARA 
Over!. 12/0211 781 
weduwe van Joos Vincke 
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DE WITTE 

DE WITTE EGIDEA 
Conv. Langenakker 
Over i. 06/021172 7 

DE WITTE HILLINKEN 
Conv. Langenakker 
Over i. 08110/ 1659 

DE WITTE LYNTEN 
Over!. 07/06/1619 

DE WITTE PHILIPPINA 
Afk. Gent 
Overl. 18/05/1796 
wereldlijke dochter 

DE WOLF MARGARITE 
Over i. 06/05/1707 

DE WULF CLARA 
Conv. Huyshove 
Overl. 04/ 10/1692 

DEYE ISABIEU 
Conv. H. Bruno 
Over i. 25/03/1665 
had een eigen huisje 

DHAESE A GNES 
Over i. 26/0 l/1640 

DHAMER(DAEMIER) JOANNA MARTINA 
Gest. 01/02/1760 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 05/02/1775 
doorstreept in steedseliijst 

DHANS(DAENS) JOANNE 
Gest. 22/06/1715 
Overl. 03/09/1767 

DHA UWE NOREERT/NE 
Gest. 20/0 l/1720 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 02/0911731 

234 

DHONDT JOANNA 
Afk. Oostende 
Gest. 26/ 11 / 1724 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 08/0 l/1784 
infirmeriezuster 

DHONT FRANCO/SE 
Overl. 14/0711736 

DHONTMARIE 
Overl. 0 11031 I 723 

DHOOGHE ADRJANE 
Ge st. 04/ 1 0/1698 
Overl. 19/ 10/ 1735 

DHOOGHE ANNA 
Gest. 26/0911690 
Overl. 0511211735 

DHOOGHE CATHARINE 
Gest. 11/11/1689 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 20/06/ 1 722 

DHOOGHE LIEVINE 
Overl. 24/07/l 705 

DHURTERE ANNA MARJE THERESIA 
Gest. 24/0711745 
Conv. Langenakker 
Overl. 18/0911787 
overleden in Velzeke 

DICKBURG/BIEKBURG SOPHIA 
JUDOCA 

0 1754-1755 
Afk. Sleidinge 
Oud. Petrus Dickburg; Petronilla 
De Wispelaere 
Gest. 18/0311788 
Conv. Langenakker 
Overl. 02/12/1823 
Begrav. 03/12/1823 



was zuster in het Klooster van Galilëi 

DIELMAN CATHARINA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 22/0 111 712 

DIELTS ANNE MARIE 
Afk. Wetteren 
Gest. 22/06/1 715 
Conv. H. Bruno 
Over!. 04/08/J 756 
geze1nede 

DIERENS BAREARA 
Over!. 15/0211 713 

DIERENS CATHARINE 
Conv. H. Begga 
Over!. 02/ 1111689 

DIERENS CLARA 
Over!. 30/05/ 1728 

DIERENS ELISABETH 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 26/03/ 1705 

DIERENS MARIE 
Over!. 2211 011 708 

DIERENS MART/NA 
Over!. 21 /09/ 1718 

DIERICX JANHEKEN 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 13/ 1011638 

DILTE MARGARITA 
Ge st. 02/06/ 1691 
Conv. Huyshove 
Over!. 02/021170 I 

DOBBELAERE JOANNE CAROLINE 
Gest. 18/0711 772 
Conv. Ter Liefde 

DIELMAN 

Over!. 1 OIO 111819 

DOOGHE ELISABETH 
Gest. 29/0411725 
Over!. 0211011749 

DOOGHE JUDOCA 
Gest . 06/07/ 1697 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 22/02/ 1755 

DOORSEELE MARIE 
Over!. 10/0411769 
Begr.Pl. St-Niklaaskerk Gent 
jonge dochter 

DOOSTERL!JNCK MARGARITE 
Conv.H.Begga 
Over!. 25/0611705 

DORE (MEVROUW) 
Over!. 13/09/ 1730 
weduwe van mijnheer Dore 

DORE CATHARINE 
Gest. 13/0111703 
Conv. H. Begga 
Over!. 24/0311760 

DOREE MARIE JOSEPHA 
Gest. 02/05/ 1747 
Conv. Huyshove 
Over!. 14/03/ 1765 

DRIEGHE CATHARINA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 07/04/ 1670 

DRIEGHE JOANNE 
Gest. 21105/ 1732 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 12/0411759 

DRIEGHE LIVINE 
Gest. 22/0711702 
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DROESBEEKE 

Overl. 05/03/1725 

DROESBEEKEJOANNE 
Conv. H. Bruno 
Overl. 14/03/ 1705 

DROESBEKE CATHARINE 
Gest. 1411011687 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 3111211719 

DUBGIS ANNA MARIE 
Gest. 23/0511722 
doorstreept in steedseliijst 

DUFGORE MARIE PHILIPPINE 
Gest. 20/04/ 1743 
Conv. Huyshove 

DU FGUR MA/RE ROSA 
Gest. 18/03/ 1732 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 08/0211780 

DU lARDIJN PASSCHASlA 
Overl. 19/0911719 

DUMON JOANNA CATHARINE 
0 1725-1726 
Afk. Scheldewindeke 

Over I. 10/1 OI 1660 
infirmeriekind 

DUPUIS ANNA MARIE 
Overl. 06/07/1776 
wereldlijke dochter 

DURAN ELEGNORA 
Overl. 18/0211785 
gewezen religieuze van de Peniten
ten van Sint-Jacobs in Gent 

DUYCK REATRIESSE 
Conv. Langenakker 
Overl. 13/ 1111 703 

DUYCK NEELKEN 
Conv. Huyshove 
Over I. 31108/ 1623 

DUYTSCHAVER JGANNA 
Gest. 30/0411721 
Conv. Huyshove 
Overl. 25/04/1742 

DUYTSCHAVER MARIE ANNA 
Gest. 02/05/1725 
Conv. Huyshove 
Overl. 17/0411742 

Oud. Franciscus Dumon; Catharine DYSEMBART MARIE 
Van De Wiele Overl. 03/08/1636 
Gest. 20/06/1764 had een eigen huisje 
Conv. H. Begga 
Overl. 13/09/1807 
Begrav. 15/09/1807 

DU PA/X MARIE FRANCO/SE 
ALBERTINE 

Oud. Philipphus Joseph Du Paix 
Overl. 26/12/1775 
wereldlijke juffrouw 

DUPONT ADRIANA 
Conv. Huyshove 
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DYSENBAERT MARJE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 12/1211663 

DYSENBAERT PHILLIPPOTE 
Overl. 08/0 111663 
grootjuffrouw (34 jaar en 6 maanden) 

EAWAERT JGANNA 
Conv. H. Bruno 
Overl. 09/06/1667 



EECKELAERT 

had een eigen huisje 

EECKELAERT MARIA COLETA 
0 1759-1760 
Afk. Belsele 

EVENEPAEL ADRIANA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 28/08/ 1648 
had een eigen huisje 

Oud. Bemardus Eecke1aert; Marie EVERAERT ANGEL/NE 
Verschueren Gest. 13/07/ 1730 
Ge st. 0110211782 Conv. Langenakker 
Conv. Ter Bloemen Over!. 03/0 l/17 51 
Over!. 21/02/1822 
Begrav. 23/02/1822 EVERAERT ANNE 
meesteres in het convent H. Bruno Gest. 16/0111717 

Conv. Nieuw Convent 
EECKMAN JOANNA Over!. 29/1111732 

Over!. 17/09/1678 

EECKMANSELISABETH 
Over!. 25/07/1682 
weduwe van Andrias Opsomer 

EEMOENS JAQUELYNE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 02/07/ 1668 
had een eigen huisje 

EEVERAERT ANNA 
Conv. Huyshove 
Over!. 3011011657 
infirmeriezuster 

EGGERMONT ANNE CATHARINE 
Over!. 17/07/ 1751 

EGGERMONTMARIEJOANNE 
Over!. 22/04/1743 

ENGELS CATHARINA 
Afk. Gent 

EVERAERT JOANNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 26/ 12/ 1705 

EVERAERT JOANNE 
Ge st. 01108/1711 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 05/05/1758 

EVERS LIVINE 
Conv. Huyshove 
Over!. 23/10/1769 
jonge dochter 

FABRIJ MARIE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 1411 011 721 

FANDIS MARIE CLARE 
0 1713-1714 
Afk. Bergen 
Oud. Jean Francais Fanois 
Over!. 08/02/1799 

Gest. 13/01 /1720 
Conv. Huyshove 
Over!. 03/05/ 1770 

weduwe van Francais Josephe Moreau 

ENGHELS ANNA CAROLINE 
Gest. 31/12/1744 
Conv. Huyshove 

FARSEEL JOANNE 
Gest. 23/0211 731 
Over!. 06/02/ 1739 

237 



FIERS 

FIERSCATHAR/NE 
Gest. 15/06/1697 
Conv. Huyshove 
Overl. 26/0611754 
infirmeriezuster 

FONT/JNE AGNES 
Gest. 17/06/1767 
Over i. 29/051181 0 

FRANCKANNA CATHAR/NA 
0 1762-1763 
Afk. Ombergen 
Oud. Martinus Franck 
Gest. 15/ 1011774 
Conv. H. Begga 
Overl. 03/0411803 
Begrav. 05/04/ 1803 

FRANCGIS ANNA MARIE 
Afk. Merelbeke 
Overl. 23/04/ 1795 
geestelijke dochter 

FRANCGIS JGANNE 
Gest. 16/02/1715 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 10/06/1752 
infirmeriezuster 

FRU/JT ANGEL/NA 
Ge st. 14/04/1731 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 17/02/1778 

GALLE CATHAR/NA 
Conv. H. Bruno 
Overl. 03/12/1765 

GALLE CATHAR/NA 
Gest. 05/1111774 
Conv. H. Bruno 
Overl. 18/11/1775 
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GALLE CATHAR/NE 
Gest. 14/08/1693 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 03/0811739 

GALLE ELISABETH 
Gest. 24112/1712 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 24/1 0/ 1 778 

GALLE JOANNA 
0 1727-1728 
Afk. Strijpe 
Oud. Joannes Baptist Galle 
Over I. 23/04/ 1803 
Begrav. 25/04/1803 

GALLE JUDGCA 
Overl. 09/03/1759 
geestelijke dochter 

GALLE MARIA 
Overl. 12/03/1682 

GALLE MARIE JGANNE 
Gest. 14/05/1729 
Overl. 24/04/ 1750 

GALLE PITRONELLE 
Gest. 09/04/1725 
Conv.Langenakker 
Overl. 25/04/1743 

GALLENS MARIE ANNA 
Overl. 20111/1792 
geprofeste zuster van het Klooster 
van St. Agnes in Gent 

GALLIS JANNEKEN 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 16/11/1634 

GEERAERT MARIE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 26/09/1727 



GEERS LIVINA FRANCISCA 
Afk. Melle · 
Oud. Petrus Geers 
Over!. 24/ 1011802 
Begr.Pl. Gentbrugge 
overleden in het begijnhof 
zuster Livina van de abdij van de 
Clarissen in Gent 

GEERTS JACOBA 
Gest. 05/ 10/ 1.726 
Conv. Huyshove 
Overl. 24/0611766 
H. Geestjuffrouw (1754) 

GELTHOF JACQUELINE 
Overl. 26/07/ 1677 

GERONMARIE 
0 1696-1697 
Afk. Kortrijk 
Oud. Joannes Bap. Geron; Adriana 
de Kimpe 
Overl. 08/ 12/ 1798 

GESELLE MARIE FRANCO/SE 
Overl. 30/0511787 
religieuze uit het opgeheven Kloos
ter der Rijke Ciaren te Petegem bij 
Oudenaarde 

GEVAERT MARIE ELISABETH 
Gest. 09/0411763 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 12/02/ 1 772 

CHEERS 
0 1748-1749 
Afk. Brugge 
Overl. 10/ 12/ 1795 

GHEIJS ALBERTlENE 
Gest. 14/05/1702 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 04/ 1 011 707 

GE ERS 

GHIJS BEATRIS 
Gest. 15/05/ 1691 
Over I. 10/ 1011723 

GHIJS WALBURGE 
Conv. H. Bruno 
Over I. 0 l/07 I 1 708 

GHIJSELINCK 
Over!. 29/0511719 

GIJSELINCK ANNA MARIE 
Gest. 26/ 1011743 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 13/0311788 
overleden in Ve1zeke 

GIJSELINCK CHRISTINA 
0 1755-1756 
Afk. Zwijnaarde 
Oud. Joannes Gijselinek 
Gest. 07/09/ 1788 
Conv. H. Bruno 
Overl. 28/1211788 
Begrav. 29/ 12/1788 

GIJSELYNCK ISABELLA MARIA 
0 1759-1760 
Afk. Nazareth 
Oud. Joannes Gijse1ynck 
Gest. 1l/1l/1784 
Conv. H. Bruno 
Over!. 08/0 l/ 1 794 
Begrav. 10/0l/1794 

G/LLSMAEN/GILLEMANS CATHAR/NE 
Conv. Langenakker 
Over!. 19/1111696 

GLORIEUX MARIE 
Afk. Gent 
Overl. 13/02/1795 
wereldlijke dochter 
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GOEDEMINNE 

GOEDEMINNE JAKEM/JNE 
Conv. Huyshove 
Overl. 15/1011610 

GOEMINNE FRANCO/SE 
Conv. Langenakker 
Overl. 27/ 11 / 1689 

GOEMINNE MAEYKEN 
Conv. Langenakker 
Overl. 07/1211632 

GOEMINNE PAESSCHYNKEN 
Overl. 0911111632 
had een eigen huisje 

GOETHALSAPPLONIA 
Overl. 15/0311 719 
weduwe van Miehiel van Ghijsel 

GOETHALS CATHARINA 
Conv. H. Begga 
Overl. 0911111677 

GO/VAERT ANGEL/NE 
Gest. 29/04/1713 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 13/06/1 715 

GODSSENS ANNA MARIE 
Overl. 14/0511793 
wereldlijke dochter 

GODSSENS ANNA MARIE 
Gest. 07/0511766 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 23/07/1825 

GODSSENS DOROTHEA 
Gest. 16/05/1767 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 22/0611781 

GODSSENS JOANNA CATHARINA 
0 1732-1733 
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Afk. Zele 
Oud. Joannes Goessens 
Gest. 07110/ 1758 
Conv. H. Bruno 
Overl. 24/l 011 798 

GODSSENS JOSEPHA JACOBA 
0 1747-1748 
Afk. Zele 
Oud. Joannes Baptist Goossens; 
Theresia Van Den Brande 
Gest. 25/0811773 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 28/0111832 
Begrav. 30/0111832 

GODSSENS MARIE ANNA 
Gest. 04/0911751 
Conv. H. Bruno 
Overl. 12/0511762 

GOUGARE LOWYSE 
Conv. H. Bruno 
Overl. 12/1211663 

GOUST/GONST CATHARINE 
Conv. Huyshove 
Overl. 1111111704 

GROOTENERIEL ANTHONETTE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 08/0111693 

CRULOOS MARIE ELISABETH 
Gest. 22/08/1699 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 16/12/1741 

CUEDRIE ANNA 
Overl. 28/0711678 

GUNS MARIE MAGDALENE 
Overl. 1 7/0611 715 



GUYAERT GEERTRUYT 
Over I. I 0/04/ I64I 
' is by groot ongeluck gevallen van 
eenen vrechtwaghen ' 

GYS CATHARINA 
Over I. 08/03/ I686 

HABEYT CATHARINE 
Over!. 04/08/I691 

HAECK JOANNE JAECQULINA 
Ge st. 02/04/ 17I2 
Conv. Huyshove 
Over I. 28/01/1720 

HAECK MARIE THERESIA 
Gest. 30/04/ I723 
Conv. Langenakker 
Over!. 21109/l75I 

HAECK PETRONILLA 
Over!. 0 1106/1685 

HAEGHENS LIEVJJNE 
Over!. I3/02/l705 
weduwe van Pieter Verhooten 

HAELINCK JOOSYNE 
Over!. 23/08/1646 
had een eigen huisje 

HAELTERMAN JOANNA LIVINA 
Conv. Huyshove 
Over I. 20/07 I 1786 

HAEMELTON A GNIS THERESIA 
Gest. I 0/09/ 1695 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 15/01/1739 

HALLE MARIE 
Overl. 08/0111786 
wereldlijke dochter 

GUYAERT 

HAMERICX FRANCHOYSE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. I6/ II / 1651 

HAMERSTEEL SAARKEN 
Over!. 03/06/ I626 
infirmeriekind 

HAMILTON MARIE JOSEPHE 
Afk. Oostende 
Gest. 23/06/ I775 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 03112/ 1775 

HAMILTON MARIE PETRONELLE 
Gest. 07/0911762 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 31 / I0/ 1779 

HARDUYN MARGARITE 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 1911 0/1692 

HAUDENROGGE ELISABETH 
Over I. 30/l 0/l 704 

HA UMANS LIEVYNE 
Conv. Langenakker 
Over!. 09/0 l / 161I 
had een eigen huisje 

HA UTVJLDERS ANNA 
Over I. 0411 011613 
had een eigen huisje 

HEBBELINCK CATHARINA 
Over!. 04/1211766 
geestelijke dochter 

HEBBELINCK ISABELLE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 19112/ 1713 
H. Geestjuffrouw(1678-1693, 1703-
1708) 
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HEEMS 

HEEMS CATHARINA 
Gest. 0910511699 
Over!. 1510911 700 

HE!JMANS JOANNE 
Overl. 1810611 713 

HELLE BA UT JO ANNA 
Over!. 1 OI 1111780 
wereldlijke dochter 

HELLEPUT MARIE 
Over I. 2411011716 

HELYAS JOANNA 
Over I. 2311 OI 1639 
rekeningjuffrouw 

HENDERICKS FRANCO/SE 
Overl. 2810911690 

HERMAN JOANNA CATHARINA 
0 1728-1739 

HEYLINCK BARBEL 
Conv. H. Begga 
Over!. 1711011646 

HEYLINCK MARIE MAGDALENE 
Over I. 0810311686 

HEYLYNCK PHILIPPINE 
Gest. 2311211698 
doorstreept in steedseliijst 

HEYNDERICX KATEL!JNE 
Over I. 2011211619 

H!JDE A GNES PETRONELLE 
Afk. Gent 
Conv. Huyshove 
Over!. 1711011789 

HIJSSCHOOT MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 0111111632 

Oud. Thomas Herman; Anna Catha- HILLAERT ELISABETH 
rina Lammens 
Gest. 0210911780 
Conv. Langenakker 
Overl. 2910411820 
Begrav. 3010411820 

HERREMAN BAREARA 
Gest. I OI 1011693 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 28112/1704 

HERRIJ MARIE 
Gest. 2211111698 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0410911746 

HERSCHAP FRANSISCA 
Overl. 2711011791 
wereldlijke dochter 

242 

Conv. Langenakker 
Overl. 0810111714 

HILLAERT JOANNA 
Conv.Langenakker 
Over!. 1411011677 

HILLAERT LIVINE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 1710811753 

HOEBEKE MARIA FRANCISCA 
0 1759-1760 
Afk. Zottegem 
Oud. Jacobus Livinus Hoebeke 
Over!. 2110 111804 
Begrav. 23101 I 1804 
zuster Beatrix van de abdij van de 
Urbanisten in Gent 



HOEFNAGEL MARIE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 29/0311719 

HOLEBEEKE MARIE 
Over!. 08/05/ 1 706 

HOLLEBEKE ANNA 
Over!. 18/1011691 

HOOREBEKE MARIE MARGARITE 
Over!. 18/10/ 1693 

HUBRECHT JOANNNA 
Conv. Langenakker 
Over!. 03/03/ 1666 

HUIJBRECHT CLARA 
Conv. Huyshove 
Over!. 26/0411 714 

HUIJBRECHT PETRONELLE 
Afk. Kalken 
Oud. Pieter Huijbrecht 
Gest. 16/06/1737 
Conv. Langenakker 
Over!. 25/07/1789 

HUIJBRECHT ROSE MARIE 
Gest. 24/03/1699 
Conv. Langenakker 
Over!. 1 0/02/1715 

HUYBERECHT MARCRITE 
Conv. H. Begga 
Over!. 02/04/ 1661 
had een eigen huisje 

HUYBRECHT ELISABETH 
Over!. 02/0211735 

HUYBRECHT SUSANNE 
Ge st. 12/02/ 1692 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 24/06/ 1 711 

HOEFNAGEL 

HUYBRECHT THERESIE 
Gest. 05/01/1712 
Conv. Langenakker 
Over!. 19/09/ 1725 

HUYGE JOANNA 
Over!. 27/12/ 1767 
weduwe van Pieter Dupon 

HUYGHE JOANNE 
Gest. 22/04/1735 
Over!. 20/ 10/1745 

HUYSJOANNE 
Over!. 16/0311690 

JACOBANNA 
Conv. Langenakker 
Overl. 04/0311705 

JACOBS JOANNA MARIE 
Gest. 21/08/1762 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 0 1103/1 780 

JACOBS JOSIJN 
Ge st. 28/09/1697 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 20/04/ 1743 

JACOBS JUDOCA THERESIA 
Oud. Jan Jacobs 
Gest. 15/04/1741 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 3111 011 793 

JA COPS ELISABETH 
Ge st. 19/06/ 1 706 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 13/0311760 

JAEKMARIE 
Over!. 15/07/1777 
wereldlijke dochter 
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JANS 

JANSMARIE 
Overl. 18/061170 1 

JANSENS CLARA 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 28/0511723 

JANSENS SUSANNE 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 15/1211726 

JANSENS TRES/A 
Conv. Langenakker 
Overl. 14/0 111730 

lANSSENS CATHARINA MARIE 
0 1679-1680 
Afk. Gent 
Gest. 0411011768 
Conv. Langenakker 
Overl. 08/10/1768 

lANSSENS ELISABETH 
0 1744-1745 
Afk. Dambrugge 
Oud. Joannes Janssens; Adriane 
Lievens 
Gest. 30/0411774 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 10/03/1819 
Begrav. 12/03/1819 

lANSSENS THERESE CATHARINE 
Overl. 20/12/1757 
geestelijke dochter 

JONCKHEERE PISTRONELLE 
Conv. Huyshove 
Overl. 15/04/1704 

JUAIN JOANNA JACOBA 
Overl. 22112/1780 
wereldlijke dochter 
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KELLENS ISABELLA THERESIA 
0 1754-1755 
Afk. Munte 
Oud. Judocus Kellens ; Catharina 
Van Der Haeghen 
Gest. 09/08/ 1776 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 29/09/1828 
Begrav. 01110/ 1828 

KERSSE MARIA ANNA 
0 1767-1768 
Oud. Petrus Kersse; Maria Van Hove 
Gest. 13/02/1790 
Conv. Huyshove 
Overl. 2110411829 
Begrav. 23/0411829 

KERSSE MONICA 
0 1763-1764 
Afk. Hansbeke 
Oud. Petrus Kersse; Maria Van Hove 
Gest. 13/0211790 
Conv. Huyshove 
Overl. 08/1111826 
Begrav. 10/1111826 

KESTELIER MARIE ANNA 
0 1799 
Afk. St.-Lievens-Houtem 
Oud. Joannes Kestelier; Joanna 
Catharina de Paepe 
Overl. 23/0211799 
zuster van het opgeheven Klooster 
van de Arme' Ciaren in Gent 

KESTELOOT ANGEL/NE 
Overl. 24/11/1749 

KESTELOOT CATHARINE 
Overl. 11104/1757 
jonge dochter 

KESTELOOT JOANNE 
Overl. 03/0711744 



KNUDDE JOANNA 
Conv. Huyshove 
Overl. 08/0111655 

LADORNE MARIE ANNA 
Gest. 01/07/1702 
Overl. 26/06/ 1 715 

LA GAGE MARIE ANNE 
Conv. Langenakker 
Overl. 14/051.1702 

LALJEU ANNA THERESIA 
Afk. Lode1insart 
Oud. Pieter Lalieu 
Gest. 23/02/1739 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 18/02/1780 

LAMBERECHTJOOSY.NE 
Overl. 28/03/ 1709 

LAMBERECHT LIVINE 
Overl. 04/09/1756 
geestelijke dochter 

LAMBRECHTS JACOBA 
Overl. 24/02/ 1679 

LAMMENS JACOBA 
Ge st. 10/02/1703 
Conv. Huyshove 
Overl. 07/0911731 

LANAEY CATHARINE 
Overl. 11112/1690 
weduwe van mijnheer van Hecke 

LANKERY.NS CATHARY.NA 
Overl. 19/03/1644 
infirmeriezuster 

LANSNAIJ JOANNE CAROLINE 
Overl. 16/04/ 1755 
jonge dochter 

KNUDDE 

LANSNAY ANNA FRANCO/SE 
Gest. 23/04/ 1718 
Conv. H. Begga 
Overl. 18/ 1211767 

LANTNAY ANNA THERESIA 
0 1711-1712 
Afk. Kalken 
Oud. Livinus Lantnay; Audriana 
Veileman 
Gest. 07/02/1733 
Conv. H. Begga 
Overl. 04/07/1799 

LANTNAY EL/NA THERESIA 
Gest. 05/1011754 
Conv. H. Begga 
Overl. 12/03/1763 

LA UWAERTS JOANNE THERESE 
Ge st. 0 1102/1 718 
Conv. Huyshove 
Overl. 06/06/1757 

LAUWERS CORNELIA DOROTHEA 
0 1750-1751 
Afk. Hulst 
Oud. Comelius Lauwers; Catharina 
Coecke 
Gest. 13/05/1775 
Conv. H. Begga 
Overl. 07/12/1833 
Begrav. 0911211833 

LAUWERYENS ANNA 
Overl. 13/01/1634 
rekeningjuffrouw 

LEBROEQUY MARIE ANNE 
Afk. Zottegem 
Overl. 10/06/1773 
wereldlijke dochter 

LECLEFS ELISABETH 
Conv. Ter Liefde 
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LEDEWIJN 

Over!. 16/05/1678 

LEDEWIJN MARIE JOANNA 
Over!. 01/11/1779 
wereldlijke dochter 

LEGAET JANNEKEN 
Over!. 21 /10/1635 
stierf ' vande swaericheyt ' 

LEGIERS MARIE 
Ge st. 25/03/1696 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 23/ 11/1719 

LEMMENS MARIE ANNA 
Oud. Adriaen Lemmens 
Gest. 16/05/1 703 
Conv. H. Begga 
Over!. 17/07/1778 

LE MUENICK ANNA 
Conv. Langenakker 
Over!. 25/02/ 1648 

LENNES FRANCO/SE 
Over!. 19/0 lil 708 

LENSSENS ISABELLE ANGILINE 
Ge st. 15/07 I 1719 
Conv. Huyshove 
Over!. 26/01/1739 

LE POIVRE ISABELLE 
Over!. 17/01/1715 

LEQOCQ JOANNA 
0 1724-1725 
Over!. 14/08/1 798 
wereldlijke dochter 

LERMITTE ADRIANE 
Over!. 17/08/1716 
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LE SEURE BARRARA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 21/05/1691 

LIBRERECHT ANNA ANTHON!A 
Over!. 03/0511748 

LIBRERECHT THERESE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 25/0211761 
geestelijke dochter 

LIBERECHT JOANNE 
Over!. 17/08/ 1715 

LIERECHT MARIE ANNA 
Ge st. 20/04/ I 720 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 20/06/1722 

LIBREGHT JOANNE THERESE 
Afk. Bellegem 
Gest. 14/0811 720 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 19/0411776 

LIEKENS MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 04/10/1632 

LIEREEG/DIA 
Over!. 15/10/1673 

LIETS JOANNA 
Conv. H. Begga 
Over!. 14/0311670 
had een eigen huisje 

LIMMANDER MARIA JOANNA COLETA 
0 1763-1764 
Afk. parochie van St. Jacob in Gent 
Oud. Josephus Limmander; Catha
rina De Wautier 
Gest. 19/05/1787 
Conv. Huyshove 



Over!. 20/ 1111825 
Begrav. 22/1111825 

LIPPELAERS SUSANNA 
Conv. Huyshove 
Over!. 15/0511683 

LIPPEN CATHARINA 
Over!. 24/04/1667 
H. Geestjuffrouw 

LIVRE MARIE CAHTARINE QUARANT 
Over!. 3110311746 

LONS MAGDALENA 
Over!. 26/ 11/1639 
had een eigen huisje 

LORENS CATHARINE 
Over!. 19/0211742 
weduwe van Jan Surmont 

LOREYN JUDOCA 
Conv. H. Begga 
Over!. 21104/ 1784 
overleden in het huis van haar zus
ter en daar in de kerk begraven 

LORGIE LIVINA 
0 1760-176I 
Afk. Landskouter 
Oud. Petrus Lorgie; Anna Catharina 
Weytens 
Gest. 1111111786 
Conv. H. Bruno 
Over!. 24/ 12/ 1819 
Begrav. 25112/1819 

LOTTIN MARIEREG/NA 
Gest. 15/0111695 
Conv. Huyshove 
doorstreept in steedseliijst 

LUESSELAERE CATELYNE 
Over!. I2/0l/I639 

LIPPELAERS 

stierf ' vande swaericheyt ' 

LUIJTENS ANNE 
Over!. 05/0811755 
jonge dochter 

LUIJTENS CATHARINE 
Over!. 23/ I 011721 

LUIJTENS ELISABETH 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0711211707 

LUYTENS MARIE 
Ge st. 28/07 I I696 
Conv. Ter Liefde 
Over!. II /05/ 1745 

MACHJENS ANNA 
Over!. 22/09/ 1641 
infirmeriekind 

MADOETS ELIONORA 
Gest. 05/0111698 
Conv. Huyshove 
Over!. I4/0511765 
H. Geestjuffrouw(l731-1742) 

MAESANNA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 23/0411618 

MAESANNA 
Ge st. I 7/04/ I694 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 07/08/ I742 

MAES FRANCO/SE 
Over!. 2511111764 
weduwe mijnheer van Reekern 

MAESJACOBA 
Over!. 02/02/ 1764 
jonge dochter 
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MAES 

MAES JOANNA JA COBA 
0 1756-1757 
Afk. Lokeren 
Oud. Carolus Maes; Marie Verstraeten 
Gest. 2310611775 
Conv. Huyshove 
Over!. 2210 l/1823 
Begrav. 2310 I I 1823 

MAES MARIE JOANNE 
Gest. 24/0411756 
Conv. H. Bruno 
Over!. 31/10/1759 

MAES MARIE THERESIA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 27106/1768 

MAES MARIE THERESIA 
Afk. Kalken 
Oud. Carel Maes 
Ge st. 25107 I 1771 
Conv. Huyshove 
Over!. I 710411 794 

MAESCHALCK JOANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 1 0/0211 794 
wereldlijke dochter 

MAGERMANS CATHARINE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 08/0211717 

MAGHERMAN CATHARINA LIVINE 
Gest. 26/10/1737 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 18105/1785 

MAHIEU MARIE JACOBA 
Gest. 2010111714 
Conv. Ter Liefde 
Over I. 2610911724 
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MAHUIE MARIE 
Ge st. 12/04/ 1 72 7 
Conv. Huyshove 
Over!. 2510511760 
infirmeriezuster 

MALSSCHAL JOODOCKE 
Over!. 07/0411703 

MANIL/US BARBARA 
Gest. 25/01 / 1721 
Over!. 04/11/1 7 40 
weduwe van mijnheer de Haen 

MANSSENS PETRONliLA 
0 1757-1758 
Afk. Sint-Maria-Oudenhove 
Oud. Judocus Manssens; Joanna 
Catharina Saegaert 
Gest. 04/0811783 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 16/0811809 
Begrav. 18108/1809 

MARAM CATHARINA 
Over!. 20/07 I 1786 
weduwe van Joannes Verstraeten 

MARANS JOS/JNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 31110/1676 

MARANUS JOANNA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 29107/1704 

MARTEAU ISABELLA 
Afk. parochie van St. Baafs in Gent 
Oud. Guillelmus Marteau 
Over!. 21108/1802 
Begrav. 21108/1802 
ongehuwde niet-begijn 

MARTENS ANNA 
Overl. 12/0811653 



had een eigen huisje 

MARTENS ANNA 
Conv. Langenakker 
Overl. 20/05/ 1693 
weduwe van Jan Jonckheer 

MARTENS MARGARITA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 07/ 10/1691 

MAST CDRNEL/A 
Conv. Huyshove 
Overl. 25/0711706 

MAST CORNELIE 
Conv. Huyshove 
Overl. 06/07 I 1649 
had een eigen huisje 

MAST ELISABETH 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 08/09/1684 

MAST FRANCO/SE 
Conv. Huyshove 
Overl. 09/1211668 
had een eigen huisje 

MAST MARCRITE 
Conv. Huyshove 
Overl. 0 1110/1661 
meesteres van het convent Ter 
Liefde ( 1643 );Huyshove( 1650) 

MATELI PETRONELLA 

MATHIJS ADRIANE 
Gest. 19/0311704 
Overl. 01110/ 1708 

MA TON /SABELLA 
Overl. 11109/1677 

MATTHEUS MARIE 
Gest. 10/0911695 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 20/0511750 

MARTENS 

MATTHEUS PITRONELLE 
Ge st. 1 0/07 I 1 700 
Conv. Nieuw Convent 
Overl.19111 / 1757 
infirmeriezuster 

MATTH!JS MARIE 
Conv. Huyshove 
Overl. 28/0911721 

MA UBE PITRONELLE 
Conv. Langenakker 
Overl. 30/0711726 

MAYEUS BAREARA 
Overl. 22/0211653 
rekeningjuffrouw 
koopt in 1615 een eigen huisje 

MAYUSMARIE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 1110911670 
had een eigen huisje 

o 1712-1713 MECHELEERE JOOSYNE 
Afk. Wachtebeke Overl. 08/0711629 
Oud. Joannes Mateli infirmeriekind 
Overl. 18/03/ 180 1 
Begrav. 19/03/ 180 1 MED TS CATHARINE 
weduwe van Joris Baptist Ie Mettre Conv. Huyshove 

Overl. 11112/1690 
MATHIENS MAGDALENA 

Overl. 0111111682 
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MEERSCHANTS 

MEERSCHANTS JOSJJNE 
Over!. 31 /03/1697 

MEERSCHA UT JOANNE 
Conv. Langenakker 
Over!. 13/04/1671 
meesteres van het convent H. Bruno 

MEERSCHMAN JOANNE 
Conv. H. Begga 
Over!. 24/06/1691 

MEERSMANSEL~ABETH 

Over!. 11 /09/1676 

MEERSMANS MARGARETHA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 16/08/1676 

MEERSSCHANT WILLEMYNKEN 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 12/06/ 1659 

MEERSSCHA UT ELISABETH 
Over!. 14/0 1/1720 

MEESSEMANS MARIE 
Conv. H. Begga 
Over!. 13/02/ 1641 

MEE US LYSBETH 
Over!. 03/04/1647 
infirmeriekind 

MEGANCK LIEVYNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 16/1211640 
had een eigen huisje 

MEJJSANNA 
Over!. 03/02/1746 

MEIRSCHA UT ANNA PETRONELLA 
0 1745-1746 
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Afk. Scheldewindeke 
Oud. Arnoldus Meirschaut; Joanna 
De Bleecker 
Gest. 01102/1769 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 12/02/1808 
Begrav. 15/02/ 1808 

MEISMAN ANNA MARIE 
Gest. 17/03/1742 
Conv. Langenakker 
Over!. 31107 I 1 779 

MERCHIERS ISABELLA 
Oud. Josephus Merchiers 
Conv. H. Bruno 
Over!. 23/09/1 794 

MERCIERS ANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 29/03/ 1718 

MERCIERS PETRONELLE FRANCISCA 
Gest. 30/04/1766 
Over!. 16/01/1814 

MERCK CATHAR/NE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 12/0811690 

MERCK CATHAR/NE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 21105/1749 

MERCKPOEL ANNA MARIE 
Oud. Jan Merckpoe1 
Gest. 1211111736 
Conv. H. Bruno 
Overl. 0711111783 

MERSSCHANTIMEERSCHA UT 
CHARLOTE 

Conv. Ter Liefde 
Overl. 20/0711702 



MERTENS ADRIANA 
Gest. 11/1111731 
Conv. H. Bruno 
Over!. 13/0211 778 

MERTENS ANNE CATHARINE 
Gest. 06/ 1111728 
Over!. 05/12/ 1749 

MERTENS ELISABETH 
Over!. 23/ 12/J 738 

MERTENS ISABELLE 
Gest. 26110/1737 

MERTENS JOANNE 
Afk. Pollare 
Oud. Jan Mertens 
Gest. 08/10/1746 
Conv. H. Bruno 
Over!. 3110111757 

MERTENS PITRONELLE 
Oud. Guillelmus Mertens 
Gest. 18/05/ 1737 
Over!. 20/ 1011749 

MESSEMANS CATHARYNA 
Conv. H. Begga 
Over!. 09/02/1660 

MESTDAG FRANCO/SE 
Afk. Drongen 
Ge st. 25/07 I 1 771 
Conv. Langenakker 
Over!. 27/03/1796 

MEULEMIJSER JOSINE 
Over!. 02/0511754 
geestelijke dochter 

MEYERE MAEYKEN 
Over!. 13/0511627 

MEYERS MAEYKEN 
Over!. 0 110611624 
infirmeriekind 

MEYPRAERT 
Over!. 14/0911623 

MICHIEL ANNA 
Conv. Langenakker 
Over!. 0311111678 

MICHIELS ANGEL/NA 
0 1740-1741 
Afk. Herzele 

MERTENS 

Oud. Livinus Michiels ; Alberta 
Coppens 
Gest. 13/ 1011759 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0 1/04/1815 
Begrav. 02/0411815 

MICHIELS BAREARA 
Conv. Huyshove 
Over!. 15/0 11164 7 
had een eigen huisje 

MICHIELS CATELIJNE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 29/04/ 1629 
had een eigen huisje 

MICHIELS CATHARINE 
Gest. 15/1111698 
Conv. Huyshove 
Over!. 11101 /1743 

MICHIELS CLARA 
Gest. 25/07/1765 
Conv. H. Begga 
Over!. 05/ 12/1773 

MICHIELS ELISABETH 
Conv. H. Begga 
Over!. 01 / 10/1685 
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MICHIELS 

MICHIELS ELISABETH 
Ge st. 02/ 10/ 1700 
Conv. Langenakker 
Over!. 1110511706 

MICHIELS MARIE 
Gest. 26/ 1111690 
Conv. Langenakker 
Over!. 20/ 1011742 

MICHIELS MARIE CATHAR/NE 
Over!. 02/0911727 

MICHIELS MARIE ISABELLE 
Ge st. 23/07 I 1715 
Conv. H. Begga 
Over!. 1611111756 

MICHIELS THERESIA 
0 1735-1736 
Afk. Herzele 
Oud. Livinus Michiels; Alberta 
Cappens 
Gest. 13110/ 1759 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 20/ 1111803 
Begrav. 2111111803 

MINNAERT ANNA PETRONliLA 
0 1762-1763 
Afk. BAlegem 
Oud. Petrus Minnaert; Maria De 
Coster 
Gest. 09/0511789 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 18/1111819 
Begrav. 1911111819 

MINNAERT CATHAR/NE 
Over!. 30/0911689 
weduwe van mijnheer Minnaert 

MOERMAN ANTHONETTE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 20/0811684 
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MOERMAN ISABELLE 
Overl. 3011211703 
H. Geestjuffrouw( 1678-1682) 

MONEUR MARIE 
Conv. Langenakker 
Over!. 05/ 1211664 
had een eigen huisje 

MOREAU MARIE ANNA 
Ge st. 10/09/ 1 724 
Conv. H. Bruno 
Overl. 06/0211767 

MOREAU MARIE BAREARA 
Gest. 12/09/ 1727 
Conv. H. Bruno 
Overl. 29/ 1211783 

MOREEL MARIE ANNA 
Afk. Tienen 
Gest. 01 /0211764 
Conv. H. Bruno 
Overl. 06/0611768 

MOREEUW BAREARA PHILIPPINE 
0 1741 
Oud. Franciscus Moreeuw; Catha
rina De Raedt 
Ge st. 2 7/0411 771 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 16/0311807 
Begrav. 18/03/ 1807 

MOREL JOANNA THERESIA 
0 1752-1753 
Afk. Gent 
Oud. Laurens Morel; Joanna Morel 
Gest. 2511111786 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 23/ 11/1834 
Begrav. 25/1111834 

MOREL JOANNE 
Gest. 14/10/1719 



Conv. Ter Liefde 
doorstreept in steedseliijst 

MORELS LYSBETH 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 29/05/1656 
infirmeriekind 

MORIA U PIETRONELLE 
Gest. 30/04/l740 
Over!. 04/08/J 740 

MORTIER CAROLINA FRANCO/SE 
Afk. Zottegem 
Gest. 06/08/1780 
Conv. Langenakker 
Over!. 09/0111783 

MUELLEMAN MARIE 
Over!. 07/09/1691 

MUJJSEWINCKEL ANNA 
Over!. 28/01 /1720 

MULDERS JANNEKEN 
Over!. 12/0911646 

MUSSCHEERDECK MARIA CATHARINA 
Afk. Gavere 
Oud. Judocus Musschebroeck 
Gest. 26/08/1759 
Conv. H. Bruno 
Over!. 10/12/ 1800 
Begrav. 1211211800 

NAESSENS JOANNA THERISIA 
Over!. 04/05/1773 

wereldlijke dochter 

NA UTS JOANNA 
Gest. 18/0311 760 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 16/03/1772 

MORELS 

NAUTSINAERITS PETRONEELE 
Gest. 20/0511719 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 13/04/ 1722 

NECKEBROCK ANNA 
Conv. Langenakker 
Over!. 16/0911660 

NECKEBROECK PETRONliLA 
Conv. Langenakker 
Over!. 22/04/1681 

NEERINCX LOUISE 
Afk. Gent 
Gest. 23/08/ 1724 
Conv. H. Bruno 
Over!. 31108/ 1772 

NEGGELPUTELYSABET 
Over!. 27/01 /1622 
gezelnede 

NEGGELPUTPETRONELLE 
Gest. 01 /02/1713 
Conv. Langenakker 
Over!. 07/0111754 
meesteres van het convent Ter 
Liefde en van Ter Bloemen 

weduwe van Justius Josephus NEGRETE BAREARA FRANCO/SE 
Goethals Conv. Ter Bloemen 

Over!. 18/08/1699 
NAJJERS MARGRITE 

Over!. 08/1211715 

NA UTS CATHAR/NA 
Over!. 08/0811771 

meesteres van het convent Ter 
Liefde liet het Convent Ter Liefde 
ca. 1685-1686 herbouwen 
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NEIJT 

NEIJT MAGDALENE 
Conv. Huyshove 
Overl. 04/0411730 

NEYT CORNELIA 
Conv. H. Bruno 
Overl. 2111111767 

NEYT MARIE CORNELIE 
Gest. 30/06/ 1714 
Conv. Huyshove 
Over!. 2111111767 

NIJS MARIE CATHARINE 
Gest. 05/05/1704 
Conv. H. Begga 
Overl. 18/1011752 

NOENS JOANNA FRANCISCA 
0 1721 
Afk. St. Niklaas 
Oud. Petrus Noens 
Gest. 28/06/1762 
Over!. 27/06/1801 
Begrav. 28/061180 I 

NOLLE JOANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 12/0911680 

NONCLE FLORENCE 
Conv. H. Begga 
Over!. 14/08/1660 

OLMAERTISABELLEANNE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 06/0111698 

ONGENA MARIE 
Gest. 25/06/1 724 
Conv. Huyshove 
Over!. 08/10117 50 

ONGHENA JANNEKEN 
Conv.Langenakker 
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Over!. 31 /07/ 1618 

ONGHENA JANNEKEN 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 21 /08/1652 

ONGHENA JANNEKEN 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 07/0311664 

ONGHENA MARIE LIEVINE 
Gest. 04/04/1739 
Conv. Ter Liefde 

OPSOMER BAREARA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 26/ 12/1722 

OPSOMER CATHARINE 
Conv. H. Bruno 
Overl. I 0/04/ 1728 

OTTERVAERE CODELIEVE FRANCISCA 
0 1745-1746 
Afk. Wakken 
Oud. Andreus Ottervaere; Marie 
Van Houtte 
Gest. 1111111773 
Conv. H. Begga 
Over!. 27/0711816 
Begrav. 29/0711816 

OUDAlN JOANNE MARIE 
Gest. 0 110211710 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 14/0711742 

PANCKAERTIPANQUET CATHARINE 
Ge st. 07/091170 1 
Conv. Langenakker 
Overl. 10/09/1706 

PANNEKOEK CATHARINA 
Afk. Lokeren 
Gest. 10/09/1724 



Conv. H. Bruno 
Over!. 29/1111770 

PATERNOT JAECQUELINE 
Conv. Langenakker 
Over!. 29/0111715 

PEERIS JOANNA FRANCA/SE 
Gest. 18/06/ 1710 
doorstreept in steedseliijst 

PEETERS MARIA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 22/10/ 1677 

PENNEKIN ANNA 
Gest. 18/0311709 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 02/05/1734 

PENNINCK MARIE CATHARINA 
Over!. 15/ 10/1775 
weduwe van Frans Cnudde 

PENNINCK PETRONELLE FRANCO/SE 
Oud. Anthone Penninck 
Gest. 29/09/1742 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 04/ 1111 794 

PETEGEM MARIE 
Over!. 06/0811728 

PIERAERDTS MARIE JOSEPHA 
Gest. 10/0511747 
Conv. H. Bruno 
Over!. 08/03/ I 791 

PIERAERS JOANNE 
Gest. 29/0311737 
Over!. 0511111749 

PIERAERTS ISABELLE 
Afk. Tienen 
Gest. 19/04/ 1732 

PATERNOT 

Conv. H. Bruno 
Over!. 18/1211789 
infirmeriezuster 

PIERE RELYNGEN 
0 1594-1595 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 1511011673 

PIERS(PERS) LIVYNE 
Gest. 01107/1707 
doorstreept in steedseliijst 

PIERSSENS ELISABETH 
Over!. 08/06/ 1689 

PIERSSENS PHILIPPINA JOANNA 
Gest. 05/07/1773 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 26/1011775 

PIESENS ISABELLE CATARINA 
Ge st. 09/05/ 1699 
doorstreept in steedseliijst 

PIETERS ANTHONETTE 
Conv. Huyshove 
Over!. 23/1011674 

PlETTERS MARIE 
Gest. 23/08/1695 
Conv. Ter Liefde 
doorstreept in steedseliijst 

PlETTERS MARIE 
Gest. 12/05/ 1698 
Conv. Huyshove 
doorstreept in steedseliijst 

PIJPS FRANCO/SE 
Conv. Huyshove 
Over!. 12/04/ 1698 

PILLAET JOANNA 
Over!. 02/02/1791 
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PINTE 

wereldlijke dochter 

PINTE JUDOCA 
Ge st. 24/0 I I 1772 
Conv. Langenakker ofNieuw Convent 

Over!. 11/03/ 1782 

PIRRIE (MEVROUW) 
Over!. 13/09/ 1712 
weduwe van Miehiel Pirrie 

PLANCKE JOANNA 
Over!. 20/05/1681 

PLATTEA U ANGELINA THERESIA 
0 1728-1729 
Afk. Oosterzele 
Oud. Egidius Platteau; Catharina 
Breemaeker 
Gest. 07/1111750 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 25/0211809 
Begrav. 28/0211809 
meesteres van het convent Ter Bloemen 

PLATTIAU ISABELLE 
Gest. 14/08/1756 
Over!. 04111/181 7 

POELMAN MARIA THERESIA 
0 1727-1728 
Afk. Lochristi 
Oud. Sirnon Poelman 
Over!. 02/ll/180 1 
Begrav. 04/11/1801 
religieuze 

POIRIE JOANNE 
Gest. 13/01/1703 
Conv. Huyshove 
Over!. 13/03/1756 
infirmeriezuster 

POLJJN JENNE 
Conv. Huyshove 
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Over!. 03/ 12/1697 

POLJJN PITRONELLE 
Conv. Langenakker 
Over!. 12/0111731 

POPPE (MEVROUW) 
Over!. 01/12/1673 
moeder van Elisabeth 

POPPEANNA 
Over!. 13/07/ 1684 

POPPE ANNE ISABELLE 
Gest. 0411011735 
Conv. Langenakker 
Over!. 15/08/ 1741 

POPPE CAROLINA JACOBA 
0 1747-1748 
Oud. Joannes Poppe; JoannaAiterman 
Gest. 06/1111773 
Conv. H. Bruno 
Over!. 25/08/ 1831 
Begrav. 27/08/ 1831 

POPPE ELISABETH 
Over!. 12/03/ 1682 

POPPE JOANNE 
Gest. 18/ 10/ 1688 
Over!. 06/ll/171 7 

POPPE JOOSJJNE 
Gest. 29/01/1701 
Over!. 10/0911708 

POPPE MAGDALENE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 20/1111673 

PORRE CATHARINE 
Over!. 19/0 111698 



POSSEMIER MARIE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 1 7/0811 720 

POTTELBERGE CHRISTINEKEN 
Over!. 09/08/ 1712 

PRIEL MAYKEN 
Conv. H. Bruno 
Over!. 07112/1652 
had een eigen huisje 

PRIEM JOANNE CATHARINE 
Gest. 23/05/ 1742 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 30/0911752 

PROVOST PITRONELLE FRANCO/SE 
Conv. Langenakker 
Over!. 17/12/ 1761 
weduwe van Jan de vriese, advocaat 

PYPEJOANNA 
Conv. Huyshove 
Over!. 22/11 I 1662 
schrijfster 

RAES MARIE THERESIA 
0 1757-1758 
Afk. Eksaarde 
Oud. Carolus Raes 
Ge st. 21108/ 1 779 
Conv. H. Bruno 
Over!. 12/02/ 1 797 
Begrav. 13/0211797 

RAMAN ANNA MARIA 
0 1747 
Afk. Heusden 
Oud. Adrianus Raman; Petronille 
van Hoorde 
Gest. 20/08/ 1774 
Conv. Huyshove 
Over!. 05/08/ 1812 
Begrav. 07/08/ 1812 

POSSEMIER 

RAPPELET ISABELLE FRANCO/SE 
Gest. 23/0411740 
Conv. Langenakker 

RASSCHAERT CATHARINA 
Gest. 05/0 l/1690 
doorstreept in steedseliijst 

RASSCHAERT CRISTIANA 
Gest. 05/0l/1690 
Over!. 06/09/l750 

RATSAERT ROBERTYNE 
Conv. Huyshove 
Over!. 0710511670 
had een eigen huisje 

RAUW(RAUCH) MARIE ANTHONETTE 
Gest. 18/03/l 719 
Conv. Nieuw convent 
doorstreept in steedseliijst 

RA VESTIJN MARIE FRANCO/SE 
Gest. 30/04/1724 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 29/ 1111776 
infirmeriezuster 
kon niet schrijven 

REIJNCKENS AGNES 
Gest. 25/ 1l/1713 
Conv. H. Bruno 
Over!. 13/0l/1761 

REIJNIERS MARGRIETE 
Over!. 02/12/ 173 7 
weduwe van mijnheer Everaert 

REMIJ ANNE MARIE 
Over!. 09/07/l719 

RENIERS (MEVROUW) 
Over!. 3l/O l/ 1717 
weduwe van mijnheer Reniers 
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RENTERGEM 

RENTERGEM LA UWERENSE 
Overl. 01 /0211753 

REYNIERS MARGRITA JOANNA 
Gest. 17/0111722 
Conv. Ter Bloemen 
doorstreept in steedseliijst 

REYNTIENS JUDOCA 
Over I. 19/09/ 1722 

RIDDERBOSCH ANNA CAROLINA 
Gest. 22/07/ 1724 
Conv. H. Begga 
Over I. 05/03/ 1 784 

RIDDERBOSCH ANNA ROSA 
0 1729-1730 
Afk. parochie van St. Miehiel in Gent 
Oud. Emmanuel Ridderbosch 
Gest. 2311111754 
Conv. Nieuw Convent ofTer Bloemen 
Begrav. 02/04/ 1802 

RIDDERBOSCH CATHARINA ROSA 
0 1715-1716 
Afk. parochie van St. Miehiel in 
Gent 
Oud. Simonis Ridderbosch; Anna 
Marie Stevens 
Gest. 03/09/1740 
Conv. Langenakker 
Overl. 24/03/1806 
Begrav. 26/03/1806 

RIDDERBOSCH MARIE CRIST/NE 
Gest. 12/1 011 7 54 
Conv.H. Begga 
Overl. 15/0111761 

RIDDERBOSCH THERESIA 
0 1748-1749 
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Afk. Gent 
Gest. 08/04/1771 
Conv. Ter Liefde 

Overl. 12/0211798 

RIJCKAERT MERGRIETE 
Overl. 29/0911615 

RIJMBA UT LINNE 
Overl. 1110311 703 

RIJNIERS LIVJJNE 
Ge st. 20/ 12/1698 
Conv. Langenakker 
Overl. 03/03/ 1755 

RIJNTIENS ANGELINE 
Over I. 0411 011 7 41 

RIJNTIENS FERNANDINE 
Gest. 28/05/ 1695 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 26/0911761 
rekeningjuffrouw 

RIMBAUT LIVINE THERESE 
Gest. 28/05/ 1724 
Conv. Langenakker of Ter Liefde 
Overl. 19/08117 61 

RINCHAUT 
Overl. 02/03/ 1729 

ROECHA UT BAERBEL 
Conv. H. Begga 
Overl. 30/10/1663 
infirmeriezuster 

ROELS CATHARINA 
Gest. 13/09/1727 
Conv. H. Bruno of Huyshove 
Overl. 17/02/1778 

ROELS CATHARINE JACOBA 
Afk. Zele 
Gest. 20/04/1754 
Conv. H. Bruno 
Overl. 16/0111757 



ROELS ISABELLE 
Gest. 0110211765 
Conv.H.Begga 
Over!. 0311111774 
Begr.Pl. Kalken 
overleden te Kalken 

ROELS JO ANNA 
Gest. 06/02/ 1689 
Over!. 0611011728 

ROELS JUDOCA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 08/03/ 1686 

ROELS LIEVYNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 0311111646 

ROGIERS BAREARA 
0 1721-1722 
Afk. Lembeke 
Oud. Petrus Rogiers 
Over!. 03/05/ 1802 
Begrav. 05/05/ 1802 
religieuze 

ROGIERS JUDOCA 
Over!. 08/03/1686 

ROGIERS MARIA CLA UDIA JA COBA 
0 1721-1722 
Afk. parochie St. Walburga in Brugge 
Oud. Petrus Rogiers 
Conv. Ter Liefde 
Over! . 04/ 10/1800 
Begra~ 05/10/1800 
zuster Maria Claudia Jacoba van het 
opgeheven Klooster 'de Salette' in 
Gent 

ROMAN MONICA 
Gest. 24/07/1731 
Conv. Ter Liefde 

ROMAN V/RON/CA 
Over!. 15/07/ 1743 

RONCKHAUTMAEYKEN 
Over!. 17/0811614 
infirmeriekind 
had een eigen huisje 

RONLIJN MARIE VALENTINE 

ROELS 

Over!. 14/ 10/1784 
'overste-jubilaresse ' van het Ciaos
ter van Sint-Barbara in Gent 

RONSEANNA 
Over!. 04/06/ 1693 

RONSEANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 11/06/ 1 706 

RONSE JOSEPHINE 
Ge st. 24/ 1 OI 1 723 
Over!. 07/0911741 

RONSE MARIA CAROLINA 
0 1737-1738 
Afk. Zingem 
Oud. Petrus Ronse; Isabelle Knudde 
Gest. 06/09/1760 
Conv. Nieuw convent 
Over!. 18/10/1809 
Begrav. 19/1 011809 
meesteres van het convent H. Begga 

RONSSE JOANNA CHRISTINA 
0 1743-1744 
Afk. Zingem 
Oud . Petrus Ronsse; Isabelle 
Cnudde 
Gest. 01/0111769 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 22/0911809 
Begrav. 23/0911809 
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ROOMAN 

ROGMAN CLARA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 26/ 1211654 

ROSEU MARIE ANNA 
Over!. 25/01 / 1793 
weduwe van Dierickx Souveur 

ROYAERT JOANNE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 30/ 1211703 

RULLENS JUDOCA 
Ge st. 31112/ 1 722 
Over!. 22/01/1742 

RUYSCHERS ELISABETH 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 25/0811706 

RYCKAERT JOANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 22/02/ 1628 
infirmeriekind 

SABBE MAGDALENA 
Gest. 21101/1702 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 10/03/ 1721 

SAEDELEERE MART/NE 
Over!. 22112/1783 
wereldlijke dochter 

SAEGAERT ADRIANA MARIA 
0 1761-1762 
Afk. Hundelgem 
Oud. Joannes Saegaert 
Gest. 17/02/1783 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 0110511793 
Begr.Pl. Hundelgem 

SAFFENUS BAREARA 
Ge st. 19/07 I 1693 
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Conv. Ter Liefde 
Over!. 1911011750 

SALASMARIE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0110811674 
had een eigen huisje 

SALET CATHARINE PITRANELLE 
Gest. 07/1111699 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 10/ 1111757 

SALLET CATHARINE PITRONELLE 
Gest. 18/03/ 1736 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 09/ 10/ 1745 

SALLET ISABELLE CLARA 
Over!. 07/1211745 

SALST MA GDALENA 
Over!. 16/0111699 

SAMAEY ISABELLE THERESIA 
Gest. 0711211762 
Conv. Huyshove 
Over!. 08/0211 791 
gezelnede; H. Geestjuffrouw ( 1781) 

SBACKERS ADRIANE 
Oud. Joanna Sbackers 
Overl. 04/0111633 
grootjuffrouw ( 25 jaar ) 

SBACKERS JOANNE 
Over!. 13/07/1617 

SBA CKERS JOOSYNE 
Over!. 06/1111627 

SBA CKERS PIER YNTEN 
Over!. 28/06/1627 



SCEUNINCX JANNEKE 
Over!. 30/0411612 
infirmeriekind 

SCHAMP FRANCO/SE 
Ge st. 1 7 I I 0/ 1 722 
Conv. Langenakker 
Over!. 27/ 10/ 1747 

SCHAMPS JANNEKEN 
Conv. Huyshove 
Over!. 16/12/ 1652 

SCHATTEMAN FLORENT/NA COLETA 
0 1735-1736 
Afk. parochie van St. Jacob in Gent 
Oud. Petrus Schatteman; Catharina 
Verlaeck 
Gest. 25/07/ 1763 
Conv. H. Begga 
Over!. 29/0311824 
Begrav. 30/03/1824 

SCHEERENS CATHARINE CLARA 
Gest. 18/03/1728 
Over!. 18/06/ 17 51 

SCHELDEWAERT CATHARINE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 05/01/1670 
had een eigen huisje 

SCHELDEWAERTJOOSYJVE 
Conv. Huyshove 
Over!. 16/0111647 
had een eigen huisje 

SCHELF HA UT ELISABETH 
Gest. 30/0611714 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 04/0911 722 

SCHEPENS MARIE 
Gest. 01 /07/ 1691 
Conv. Ter Liefde 

SCEUNINCX 

Over!. 02/0311692 

SCHEURE FRANCO/SE 
0 1726-1727 
Over!. 17/0111797 
weduwe van Anthone Eeckhoudt 

SCHIETSPOEL LIVINE 
Ge st. 1211 011 7 54 
Conv. Langenakker 
Over!. 25/04/ 1765 

SCHINCKEL ISABELLE ALEXANDRINE 
Afk. Ieper 
Ge st. 1 0/0811 7 54 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 10/ 1111770 

SCHOCKAERT CATHARINA 
Over!. 02/02/ 1674 

SCHOCKAERT LOWISE 
Conv. Langenakker 
Over!. 12/1011723 

SCHOLAERT CATHARINE 
Gest. 04/ 1111730 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 06/ 10/ 1734 

SCHOLLAERT THERESIA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 20/ 11 / 1735 

SCHOLLAERTS PIETERNELLE 
Ge st. 08/04/ 1702 
Conv. Huyshove 
Over!. 12/ 10/ 1749 

SCHOONJAN JOANNE 
Over!. 02/01 / 1624 
infirmeriekind 

SCHOORMANS PIETRONELLE 
Conv. H. Bruno 

261 



SCHUL TE 

Over!. 0811 111 660 
had een eigen huisje 

SCHULTE MARIE JOSEPHA 
Over!. 08/10/1780 
wereldlijke dochter 

SEELEERSMACDALEENE 
Over!. 17/0511615 

SECHERS MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 23/0811667 

SECHERS MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 09/06/1703 

SECHERS MARIE JACOBA 
Ge st. 02/09/1702 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 27/09/1757 

SEIJS JOANNE 
Gest. 10/ 10/1699 
Over!. 04/09/1742 

SELEEKCX MAEYKEN 
Over!. 07/07/1614 
infirmeriekind 

SELIS ANNA MARIE 
Over!. 07/0111788 
religieuze uit het opgeheven Kloos
ter van de Orbanisten in Gent 

SERNET ELISABETH 
Over!. 07/0611698 

SERRARENS(SERVIERS) CATHARINA 
Ge st. 08/0 1 I 170 l 
doorstreept in steedsellijst 

SERRARRENS TRES/A 
Gest. 23/02/1731 
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doorstreept in steedsellijst 

SERVRANCKX THERESE MARIE 
Gest. 21 /07/1 734 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 15/06/1752 

SHAMERS LIEVINE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 21 /02/1 623 

SIMOENS JOANNA 
Over!. 07/0 l/ 1779 
wereldlijke dochter 

SIMOENS JUDOCA 
Conv. H. Begga 
Over!. 31/0 l/ 16 79 

SIMONS BRISIETE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 14/05/1743 

SIMONS MARCARITE 
Conv. Huyshove 
Over!. 29/07/ 1673 

SINCORS FRANSYNTER 
Over! . 06/06/1618 
meesteres van het convent Langen
akker 

SMET ANNE MARIE 
Gest. 18/03/1728 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 02/08/1758 

SMET LYSBETH 
Over!. 30/07/1635 
Huyshove 
overleden te Harelbeke 

SMET LYSBETTE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 12/08/1620 



SMETSMARIE 
Afk. Brugge 
Conv. Langenakker 
Over!. 06/04/ 1764 

SMEYERS JOANNA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 06/0511638 

SMJLS BAERBELKEN 
Over!. 11109/1624 

SMILS NEELKEN 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. ??/0611621 

SNEPPAERT JOANNA 
Conv. H. Begga 
Over!. 06/05/ 1651 
had een eigen huisje 

SOETAERT ANNA 
Oud. Anthone Soetaert 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 16/0211659 

SOETAERT CATHARINE 
Over!. 21108/l 715 

SOETAERT CATHARINE 
Over!. 30/ 1111737 
weduwe van A.H. Rauch 

SOETAERT CATHARINE 
Ge st. 07/04/1 725 
Conv. Huyshove 
Over!. 12/0711747 

SOETAERT ELISABET 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 29/0611668 
had een eigen huisje 

SOETAERT FRANCO/SE 
Conv. Langenakker 

SMETS 

Over!. 19/ 12/ 1712 

SOETHAERTJOANNE 
Gest. 05/1111707 
Over!. 22/07/1727 

SOMERS MARIE 
Over!. 31112/1700 
weduwe van Thomaes Heijlinck 

SONNEVILLE FERNANDINE 
Conv. Huyshove 
Over!. 04/0511742 

SONNEVILLE MARIA THERESIA 
Gest. 14/0811753 

SOUTHAERT ANNA 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 05/03/ 1699 

SPANHOVE JOSYNE 
Over!. 03/1111691 

SPELIERS MARIE ANNA 
Gest. 05/ 10/1713 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 19/02/ 1 789 

SPERRENS LIVIJNE 
Gest. 23/02/1698 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 30/0411743 

SPIEGELS JANNEKEN 
Over!. 20/03/ 1636 
infinneriekind 

SPIEGHELE PITRONELLE 
Gest. 21 /07/1731 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 14/03/ 1760 

SPIESENS BAREARA 
Gest. 01 /02/1710 

263 



SPIESSENS 

Conv. H. Begga 
Over!. 1710711776 STEIJAERT MARIE LIVINE 

Ge st. 1810311 70 1 
SPIESSENS SUSSANNE PITRONELLE Conv. Ter Bloemen 

Over!. 1610911757 Over!. 06102/1761 

SPRAET BARBELKEN STEUR ISABELLE 
Over!. 031051 1616 Over!. 0410511 723 
infirmeriekind 

STAELENS MARIE JOANNA 
Over!. 0 110 1 I 1779 
wereldlijke dochter 

STANDAERT JOANNA 
Gest. 1510611735 
doorstreept in steedseliijst 

STAUTE MARIA PHILLIPA 
0 1768-1769 
Afk. Huise 
Oud. Hubertus Staute; Marie De Ketele 
Gest. 0811 011791 
Conv. H. Begga 
Overl. 07112/ 1826 
Begrav. 09/ 1211826 

STEEMAERE MAGDALENA 
Gest. 20/12/ 1744 
Conv. Ter Liefde 
doorstreept in steedseliijst op 
27103/ 1746 

STEENKISTE MARIE 
Over!. 1210411 724 

STEENWEGH ROSA 
Gest. 2510411767 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 15109/1794 

STEIJAERT LIVINE THERESIA 
Gest. 0311111725 
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Conv. Ter Bloemen 
Over!. 1310611 777 

STEVENS FRANCO/SE ISABELLE 
Ge st. 2010911 734 
Conv. H. Bruno 
Overl. 1110511776 

STEVENS JOANNA 
Conv.Langenakker 
Overl. 02102/1767 
weduwe van Joannes Mast 

STEVENS VALERIA 
Gest. 2211 OI 1713 
Over!. 1511211724 

STOOTERS JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 1 010611 723 

STRICE GEERTRUY 
Conv. Huyshove 
Overl. 17103/ 1713 

STRUYVE LIEVYNE 
Overl. 06/04/ 1659 
infirmeriezuster 

STUYVAERT MARIA JACOBA 
0 1758-1759 
Afk. Brtvelde 
Oud. Joannes Stuyvaert; Maria 
Sche1straete 
Gest. 20/1211785 
Conv. Langenakker 
Overl. 1710311810 
Begrav. 2010311810 



SUIJSMARIE 

SUIRS 

Conv. Ter Bloemen 
Overl. 26/ 11 /1719 

Overl. 04/09/1728 

SWAMSANNA 
Overl. 02/0111678 

SWANS JOANNA 
Gest. 28/08/1728 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 26/0111780 

TACONET ANNA JUDOCA 
Afk. Dendermonde 
Gest. 28/03/ 1733 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 06/ 1111769 

TAELMAN AMELBERGHE 
Gest. 19/02/ 1711 
Overl. 04/0411754 

TAELMAN CECILIA 
Overl. 02/01 / 1743 

TAHOY LOWYSE 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 1 7/09/ 164 7 

TANNEQUIN FRANCO/SE 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 17/05/ 1669 

TEERELIJNCK MARIE 
Conv. Langenakker 
Over I. 17/0 ll 1709 

TEMMERMAN JOANNA MARIA 
0 1743-1754 
Afk. Evergem 
Oud. Livinus Temmerman; Petro
nilla Wauters 

SU IJS 

Gest. ??/ 10/ 1785 
Conv. Langenakker 
Overl. 19/10/1814 
Begrav. 20/ 1 0/1814 

TEMMERMAN MAGDALEENE 
Conv. Ter Liefde 
Over I. ?? /0311663 

TEMMERMAN MARIE 
Conv.H.Begga 
Overl. 08/0511669 

TEMMERMAN MARIE LIVINE 
Ge st. 0511011 713 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 28/0111746 

TEVELS MARIE 
Conv. H. Begga 
Overl. ??/0911720 

THAISHOVE JANNEKEN 
Over I. 02/08/ 1620 
was niet gesteed 

TH/BA UT COLETA CORNELIA 
0 1762-1763 
Afk. parochie van St. Baafs in Gent 
Oud. Jeannes Nicelaas Thibaut; 
Barbara Van Der Snickt 
Gest. 19/01 / 1788 
Conv. Ter Liefde 
Over I. 15/02/1832 
Begrav. 17/02/1832 

TRIENPONT JANNEKEN 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 02/ll/ 1648 

THIENPONT MARIA CATHARINA 
0 1765-1766 
Afk. Strijpen 
Oud. Jeannes Thienpont; Norberta 
Van Der Meulen 
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TH IJS 

Gest. 14/07/ 1792 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 04/0411818 
Begrav. 06/04/ 1818 

THIJS MARIE ANGEL/NA 
Oud. Gillieans Thijs 
Gest. 26/0111737 
Conv. Ter Liefde 
doorstreept in steedseliijst 

THIJS MARIE ANGEL/NE 
Oud. Gillieans Thijs 
Gest. 26/01 / 1737 
Conv. Ter Liefde 

THOMAS ELISABETH 
Gest. 24/0611723 
Conv.Langenakker 
Overl. 08/04/ 1762 

THOMAS JOANNE CATHERINE 
0 1728-1729 
Afk. Mons-sur-Marchienne 
Oud. Martinus Thomas 
Gest. 28/06/ 1751 
Conv. Langenakker 
Overl. 0211011805 
Begrav. 03/ 10/ 1805 

THOMAS MARIE LOUJSE 
Gest. 08/06/1715 
Conv. Langenakker 
Overl. 18/02/1772 

THOMAS MARIE THERESIA 
Overl. 27/10/1792 
geprofeste religieuze van de 

TKINT MARIE SUZA NNA 
Ge st. 14/08/ 1721 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 29110/ 1774 
infirmeriezuster 

TOLLIERS JOANNA ANASTHASIA 
Afk. Kalken 
Gest. 08/05/ 1771 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 13/0211774 

TOULETS MARIE ANNE 
0 1750-1751 
Overl. I 0/ 1 0/ 1798 
wereldlijke dochter 

TRIEST CATHARINE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 12/ 10/ 1690 

TRIEST ELISABETH 
Overl. 09/0911638 
had een eigen huisje 

TRIEST FLORENCE 
Conv. Langenakker 
Overl. 1110411707 

TRIEST JOANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 22/05/ 1666 

TURFJOANNE 
Gest. 23/08/1701 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 03/05/1710 

Capucinessen van Bergen in Hene- TUYPPENS MAGDELfENE 
gouwen 

TJJSENBAERTLJVJJNE 
Conv. Ter Liefde 
Over I. 28/04/1701 

266 

Conv. H. Bruno 
Over I. 29/08/1661 

UIJTTERWJLGHE ANTHONJA 
Gest. 17/0111693 



Conv. Ter Liefde 
Over!. 30/0511740 

UPSOMERS MARYKEN 
Conv.H.Begga 
Over!. 10/02/ 1620 

UYTERSCHA UT JANNEKEN 
Over!. 1 0/08/1712 

UYTTERHAEGEN ANGLEA 
0 1762-1763 
Afk. Sint-Maria-Latem 
Oud. Martinus Uytterhaegen 
Gest. 1111111783 
Conv. H. Bruno 
Over!. 04/0111794 
Begrav. 05/0111794 

UYTTERSCHA UT CATHARINE 
Ge st. 21104/ 1693 
Conv. Huyshove 
Over!. 26/09/ 1745 

UYTTERWULGHE CATHARINE 
Gest. 23/08/ 1695 
Conv. Bloemenconvent 
Over!. 03/02/1757 

VAENTJENS PETRONELIA 
0 1724 
Afk. Wachtebeke 
Oud. Joannes Vaentjens; Judoca 
Schauts 
Gest. 23/0611760 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 29/0111807 
Begrav. 31101 / 1807 

VAENTKENS THERESIA 
Over!. 20/04/1 793 
wereldlijke dochter 

VALCK JOANNA PETRONELLE 
Gest. 24/0711762 

UPSOMERS 

Conv. Ter Liefde 
Over!. 10/07/ 1793 

VALCKENEERS PITRONELLE 
0 1675-1676 
Afk. Lokeren 
Gest. 13/0 111696 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 07/01 / 1758 

VAN ACHTER ADRIANA 
Gest. 29/03/ 1695 
Conv. H. Begga 
Over!. 07/04/ 1763 

VAN ACHTER ADRIANE 
Overl. 03/06/ 1693 

VAN ACHTEREN CATHARINE 
Over!. 11109/ 1 708 

VAN ACKER ANNA MARIE 
Over I. 1 011 OI 1788 
wereldlijke dochter 

VAN ACKER FRANCO/SE 
Over I. 28/06/ 1785 
weduwe van Josephus de Vleeschauwer 

VAN ACKER MARIA CATHARINA 
0 1760-1761 
Afk. Meisen 
Oud. Joannes Franciscus VanAcker 
Gest. 0 110211791 
Conv. H. Bruno 
Over!. 15/08/180 1 
Begrav. 17/08/ 1801 

VAN ACKERE MARIE ANNA 
Gest. 30/07/1695 
Conv. Nieuw Convent 
doorstreept in steedseliijst 

VAN AELST ANNA 
Conv. H. Bruno 
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VAN AELST 

Over!. 06/ 12/ 1677 

VAN AELST ISABELLE MARIE 
Over!. 07/07/ 1776 
wereldlijke dochter 

VAN AELST JOOSYNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. l3/02/l646 
had een eigen huisje 

VAN AELST MAYKEN 
Over!. 30/04/1651 
had een eigen huisje 

VAN ALSTEIN JOANNA CATHARINA 
0 1673-1674 
Afk. Gent 
Ge st. 19/07 I 1693 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 16/04/l 7 69 
grootjuffrouw (1725-1733) 

VAN ASSCHE JOANNA MARIA 
0 1737-1738 
Afk. parochie Q.L.Vrouw in Gent 
Oud. Athonius van Assche 
Over!. 05/07/l800 
Begrav. 05/07/1800 

VAN ATRIESVE FRANCO/SE 
Over!. 20/01/l726 

VAN A UDEKERCKE JOANNA 
CATHARINA 

Over!. 15/03/1791 

VAN AUDENAKE LOWYSEKEN 
Over!. 25/l l/1634 
had een eigen huisje 

VAN AUWEGHEM MARGRIETE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 30/08/ 1668 
had een eigen huisje 

VAN BA VEGE BAREARA 
Over!. 06/02/ 1689 
weduwe vanPieterVan Beversluys 

VAN BAVEGE JUDOCA 
Over!. 20/09/l688 

VAN BAVEGHEM JOANNA 
Ge st. 18/06/1 72 9 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 1 71021 1 77 6 
meesteres van het convent Ter Liefde 

VAN BELLEGEM PIETRONELLE 
Gest. 02/06/1706 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 02/0311736 

VAN BELSELE MARIA BARABARA 
0 1733-1734 
Afk. Gavere 
Oud. Franciscus Van Belsele 
Gest. 24/09/1757 
Conv. H. Bruno 
Over!. 13/02/ 1803 
Begrav. 14/02/1803 

weduwe van mijnheer Vanden VAN BENEDEN ANNA MARIE 
Abee1e Gest. 14/09/1715 

Over!. 2710511719 
VAN A UDEKERCKE ROSA 

Afk. Waasmunster 
Gest. 28/09/l731 
Conv. H. Begga 
Over!. 18/09/1790 
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VAN BENEDEN BAREARA 
Over!. 05/09/1720 

VAN BENEDEN CATHARINA 
Over!. 16/03/1780 



wereldlijke dochter 

VAN BENEDEN ISABELLE CAROLINE 
Gest. 14/0311693 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 26/ 10/1749 

VAN BENEDEN JOANNA 
Over!. 19/0911676 

VAN BEVEREN MARJE CATHAR/NE 
Gest. 28/09/1788 
Conv. Huyshove 

VAN BEVERSLUIJS MARIE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 04/02/ 1 702 

VAN BIESBROUCK MARIA CATHAR/NA 
0 1719-1720 
Afk. Wakken 
Oud. Immanuel van Biesbrouck 
Over!. 22/03/ 1800 
Begrav. 23/03/ 1800 

VANBOCHAUTE CATHAR/NA 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 19/04/1656 
had een eigen huisje 

VAN BOCXQTAELE LIEVYNE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 08/0811661 
had een eigen huisje 

VAN BOGAERT ANNA JACOBA 
0 1735-1736 
Afk. Moerzeke 
Oud. Josephus Van Bogaert; Catha
rina Smet 
Gest. 02/0511765 
Conv. Langenakker 
Over!. 24/ 1211809 
Begrav. 25/ 12/ 1809 

VANBENEDEN 

VAN BOGAERT DOROTHEA 
0 1738-1739 
Afk. Moerzeke 
Oud. Josephus Van Bogaert 
Gest. 16/ 10/ 1773 
Conv. Langenakker 
Over!. 09/03/ 1802 
Begrav. 11 /03/ 1802 

VAN BOGAERT JUDOCA 
Gest. 14/01/1712 
Conv. Langenakker 
Over!. 02/0111750 

VAN BOGAERT MARIE THERESIA 
0 1740-1741 
Afk. Moes(Moerzeke) 
Oud. Gilles van Bogaert; Joanna de 
Smet 
Gest. 23/08/1776 
Conv. Langenakker 
Over!. 16/02/1800 

VAN BOUGA UTE /SA BELLE 
Gest. 20/08/1703 
Over!. 24111 / 1732 

VANBOVEN BAREARA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 16/ 12/1 716 

VAN BOVEN MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 1 7/09/1 724 

VAN BOXSTAELE ANNA MARIA 
0 1771-1772 
Afk. Vurste 
Oud. Petrus Van Boxstaele; Angela 
Schepens 
Gest. 05/05/1785 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 10/03/ 1833 
Begrav. 12/03/1833 
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VANBREUGEL 

VAN BREUGEL FRANCO/SE THERESIA VAN CROMPHOUT JOANNA MARIE 
Over!. 02/1211784 
Begr.Pl. buiten de Dampoort op het 
kerkhof 
wereldlijke dochter 

VAN BREUSEGHEM PIETERNELLE 
Conv. H. Begga 
Over!. 0 1/08/ 1669 
rekeningjuffrouw 
had een eigen huisje 

VAN BRUGGEN PETRONELLE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 0111011713 

VAN BUTSEELE ANNA MARIE 
Over!. 08/0111744 

VAN BUTZEELE CATHAR/NE 
Gest. 30/0411695 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 15/06/1727 

VAN BUTZEELE ISABELLE 
Gest. 19/0711693 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 07/07/1 722 

VAN BUTZEELE JUDOCA 
Over!. 22/08/1767 
geestelijke dochter 

VAN CANEGHEM JUDOCA 
Gest. 14/04/1691 
Over!. 18/05/1707 

VAN CA UWENBERG HE MARIE 
Conv. Huyshove 
Over!. 02/0811706 

VAN CROMBRUGHE MARIE ANNE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 23/0711745 
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0 1709-1710 
Oud. Joos van Cromphout; Joanna 
van der Cruijssen 
Gest. 04/04/1739 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 15/0311799 
overleden in Wambrechies 

VAN DAELE JANNE MARIE 
Gest. 19/06/ 1719 
doorstreept in steedseliijst 

VAN DAME FRANCO/SE 
Conv. Huyshove 
Over!. 05/09/ 1700 

VAN DAMME ADRIAENEKEN 
Over!. 27/03/ 1701 

VAN DAMME CATHAR/NE 
Ge st. 28/10/ 1697 
Over!. 19/07/ 1722 

VAN DAMME CATHAR/NE 
Gest. 07/09/1725 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 21 /0811740 

VAN DAMME FRANSYNKEN 
Over!. 10/0611635 
infirmeriekind 

VAN DAMME JANNEKEN 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 05/071161 0 

VAN DAMME JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 07/0111770 

VAN DAMME MARIA 
Conv. Huyshove 
Over!. 03/02/ 1676 



VAN DAMME MARIE 
Gest. 24/0111728 
Over!. 24/09/ 1728 

VAN DAMME MARIE 
Gest. 29/05/ 1720 
Conv. Huyshove 
Over!. 22/08/1743 

VAN DAMME MARIE 
Gest. 21104/1693 
Conv. Huyshove 
Over!. 04/04/1750 

VAN DAMME MARIE ANNA 
Ge st. 21 /04/1693 
Conv. H. Bruno 
Over!. 23/04/1765 

VAN DAMME MARTYKEN 
Conv. H. Begga 
Over!. 12/1 0/1649 
overleden te Brussel 
had een eigen huisje 

VAN DAMME SUSANNA CORNELIA 
0 1724-1725 
Afk. Sint-Niklaas 
Oud. Joannes Van Damme; Isabelle 
Marie De Grave 
Gest. 31 /05/ 1752 
Conv. Langenakker 
Over!. 13/ 10/1808 
Begrav. 15/ I OI 1808 

VAN DAMME THERESIA 
0 1728-1729 
Afk. St. Niklaas 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 29/0111797 
geestelijke dochter 

VANDE BROUCKE BAREARA 
grootjuffrouw 1574-1603( 1581-99) 

VANDAMME 

VAN DEINSE KATELIJNE 
Conv. H. Begga 
Over!. 31 /10/1626 

VANDE KEERHOVE MARIE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 25/07/ 1661 
had een eigen huisje 

VANDE KERCKHOVE FRANCO/SE 
Oud. Marten vande Kerckhove 
Ge st. 20/ 12/ 1734 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 17/12/1763 
kon niet schrijven 

VANDE KERCKHOVE JOANNA MARIE 
Gest. 02/05/1747 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 01104/ 1764 

VANDE KERCKHOVE LIVINE 
Gest. 15/04/1724 
Conv. Langenakker 
Over!. 13/03/1750 

VANDE KERCKHOVE MARIA SABINA 
0 1733-1734 
Afk. Petegem 
Oud. Joannes Vande Kerckhove 
Ge st. 01102/ 1769 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 11/12/1798 

VANDE KERCKHOVE MARIE JOANNA 
Afk. Oudenaarde 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 06/09/1771 

VANDE KERCKHOVE MARIE JOANNE 
Gest. 31105/1732 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 09/0111771 
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VANDE KERCKHOVE 

VANDE KERCKHOVE MARIE 
PETRONELLE 

Afk. Oudenaarde 
Gest. 20/0911740 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 02/05/ 1771 

VAN DELFT GERTRUYT 
Over!. 29/04/ 1708 

VAN DELFT JOANNA 
Over!. 04/02/ 1 704 

VAN DELFT JOANNE 
Over!. 22/0711710 

VAN DELFT JOSINE 
Over!. 03/ 10/ 1729 

VAN DELFT LIVIJNE 
Over!. 28/0811719 

VAN DELFT MARIE 
Over!. 13/06/1719 

VANDE MALLE CATHARINE 
Ge st. 07/0911710 
Conv. Huyshove 
Over!. 06/0711743 

VANDE MALLE ISABELLE 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 14/0 1/1692 

VANDE MALLE MARCRITE 
Conv. H. Begga 
Overl. 07/0311716 

VANDE MALLE MARCRITE 
Conv. H. Begga 
Over!. 19/0411718 

VANDE MEERSSCHANTE ANNA 
Conv. H. Bruno 
Over!. 03/0111661 
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had een eigen huisje 

VANDE MOORTEL MARIE 
Overl. 2611211716 

VAN DEN A UV/JN ELISABETH 
Conv. H. Begga 
Overl. 1211111682 

VANDEN AV/JN ANNA MARIE 
Over I. 09/ 1111 704 

VANDEN BEERGHE PIETERNEELE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 09/ 12/1663 

VANDEN BERGHE ANNE MARIE 
Gest. 20/0511705 
Overl. 07/01/1751 

VANDEN BERGHE JOANNA 
Gest. 08/07/ 1692 
Conv. Huyshove 
doorstreept in steedseliijst 

VAN DEN BOSCH MARIE ANNA 
Ge st. 08/02/1 71 0 
Overl. 05/ 12/1743 

VANDEN BOSSCH ANNE 
Overl. 07/04/1730 

VAN DEN BOSSCHE ADRIANA 
Conv.Langenakker 
Overl. 07/05/1678 
meesteres van het convent Langen
akker 

VANDEN BOSSCHE CATHARINA 
Overl. 13/05/1653 
had een eigen huisje 

VANDEN BOSSCHE CATHARINE 
Conv. mogelijk H.Bruno 
Overl. 12/10/1713 



VANDEN BOSSCHE CATHARINE 
Over!. 30/0411722 

VAN DEN BOSSCHE CLARA 
Conv. H. Begga 
Over!. 20/04/ 1682 

VANDENBOSSCHE ISABELLE 
Gest. 19/04/ 1727 
Conv. Huyshove 
Over!. 25/ 11/1 785 
H. Geestjuffrouw (1768) 

VANDEN BOSSCHE JOANNE MARIE 
Conv. Langenakker 
Over!. 11/08/ 1699 

VANDEN BOSSCHE JUDOCA 
Conv. Langenakker 
Over!. 28/ 12/ 1701 

VAN DEN BOSSCHE MARIA 
Conv. Huyshove 
Over!. 11/07/ 1681 

VANDEN BOSSCHE MARIE 
Conv. Langenakker 
Over!. 21/10/ 1702 

VANDEN BOSSCHE MARIE 
Ge st. 19/04/ 1710 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 16/06/ 1 77 5 
geze1nede 

VANDEN BOSSCHE MARIE 
Over!. 07/01/1793 

VANDEN BOSSCHE SARA 
Conv. H. Begga 
Over!. 1511211674 

VA NDEN BOVEN ANNA 
Ge st. 13/02/ 1694 
Conv. Ter Bloemen 

VANDEN BOSSCHE 

Over!. 19/0511720 

VAN DEN BRIELE LUDOVICA 
Ge st. 19/06/ 1 790 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 28/08/ 1821 

VAN DEN BRIELE LUDOVICA 
BENEDICTA 

0 1765-1766 
Oud. lgnatius Van den Briele; Maria 
Van Der Guchte 
Gest. 19/0611 790 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 28/08/ 1821 
Begrav. 29/08/ 1821 

VANDEN BRIELLE JOANNE 
Ge st. 28/ I 0/ 1697 
Over!. 25/04/ 1755 

VANDEN BROECK ANNA 
Over!. 29/ 1211738 

VANDENBROECK MARIE CATHARINE 
Gest. 07/09/ 1737 
Over!. 01/05/ 1742 

VANDEN BROECKE JOANNA 
0 1750-1751 
Afk. Semmerzake 
Oud. Amandus Van Den Broecke 
Gest. 20/0911783 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 1611011789 
Begrav. 17/ 10/ 1789 

VANDEN BRUGHEN ELISABETH 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 28/ 1111705 

VANDEN BULCKE JOANNA CATHARINA 
Gest. 26/04/ 1756 
Conv. Huyshove 
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VAN DEN DORPE 

VAN DEN DORPE ANNA 
Gest. 08/0211 71 0 
doorstreept in steedseliijst 

VANDEN RAGHEN JOANNE 
Over!. 21 /0911 702 

VANDENHAUTE CLARA CO LETTE 
Over!. 14/0611 728 

VANDENHAUTE JO ANNA 
Ge st. 14/0611 72 7 
Conv. H. Bruno 
Over!. 28/09/1762 

VANDEN RENDE ANNA MARIE 
0 1723-1724 
Oud. Louis vanden Hende 
Gest. 18/1011749 
Conv. H. Begga 
Over!. 18/12/1799 
overleden te Stekene 

VANDEN LEENE ANNA MARIE 
Conv. Huyshove 
Over!. 22/0211657 

VANDEN MEERRE CATHARINE 
Over!. 01104/ 1745 

VANDEN PUTTE MARGARIETE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 1411111708 

VANDEN STEEN LIVINE 
Gest. 20/1111744 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 27/02/1787 

VANDEN STEENE FRANCO/SE 
Over!. 08/0311 705 

VANDEN ST/GEILE MARGRITA 
Gest. 26/11/l697 
Over!. 0511 OI 1 729 

VANDEN RENDE JOANNA CATHARINE VANDEN VELDE MERGRIETE 
Gest. 0110211760 
Conv. Huyshove 
Over!. ll/12/l789 

VAN DEN HERREWEGHEN ALBERTINA 
0 1755-1756 
Afk. Moerbeke 
Oud. Comelius Van Den Herreweg
hen; Catharina Van Lil 
Ge st. 07 /09/l779 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 07/0711823 
Begrav. 08/07 I 1823 

VANDENHOVE FRANCO/SE 
Gest. 26/07/1699 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 12/0111742 

VANDEN KERRE JENNE 
Over!. 16/0 lil 721 
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Over!. 12/02/1611 
infirmeriekind 

VANDEN VINCK CAROLINE 
Over!. 30110/1713 

VANDEN VONDEL (MEVROUW) 
Over!. 05110/1693 
weduwe van Pieter de Brouwer 

VANDE PLANCKEN (MEVROUW) 
Over!. 02/0411 71 7 
weduwe van mijnheer vande 
Planeken 

VANDE PUTTE ANTHONETTE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 03/02/1710 

VANDE PUTTE CATHARINA CECILIA 
0 1743-1744 



Afk. Gentbrugge 
Oud. Judocus vande Putte; Joanna 
Thienpont 
Gest. 23/06/1769 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 15/03/1800 

VANDE PUTTE CATHARINE 
Over!. 11108/1721 
weduwe van mijnheer Weeden 

VANDE PUTTE CLEMENSE 
Conv. Huyshove 
Over!. 08/02/ 1 717 

VAN DE PUTTE JOANNA 
Conv. Huyshove 
Over!. 20/09/ 1680 

VANDEPUTTE JOANNA MARIE 
Gest. 20/12/1705 
Conv. H. Bruno 
Over!. 24/01/1767 

VANDE PUTTE MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 11102/ 1644 

VANDER BEKEN JELYNE 
Over!. 13/10/1613 

VAN DER BEKEN MARIA THERESIA 
Over!. 07/09/ 1675 

VANDER BIEST LIEVYNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 16/08/1663 
had een eigen huisje 

VANDER BOVEN ANNA 
Over!. 25/09/ 1693 

VANDER BOVEN ANNA MARIE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 06/09/1 703 

VANDE PUTTE 

VANDERBRUGGE MARIE ANNA 
Afk. Brussel 
Gest. 20/ 12/1713 
Conv. H. Bruno 
Over!. 20/04/ 1765 

VANDERBRUGGEN ELISABETH 
Gest. 13/01 /1709 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0 11061 l 7 51 

VANDER BRUGGHEN ANTHONETTE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 09/0 l/165 7 
had een eigen huisje 

VANDER BRUGGHEN CATHARINE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 09/0111727 
H. Geestjuffrouw ( 1708-1715) 

VANDER BRUGGHEN JOANNA 
0 1735-1736 
Afk. Balegem 
Oud. Melchior vander Brugghen; 
Pietemelle Schollaert 
Gest. 09/06/ 1762 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 19/10/1799 

VANDER BURCHT MARIE CLARA 
Over!. 05/06/1758 
wereldlijke dochter 

VANDER BURGT MARIE THERESIA 
Ge st. 26/09/1702 
Over!. 03/07 I 1 73 7 

VAN DERCLINGEN A GNES 
Conv. Langenakker 
Over!. 13/09/1676 

VANDERCRU/JSEN MARIE 
Conv. Huyshove 
Over!. 18/ 12/ I 722 
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VANDER CRUYSEN 

VANDER CRUYSEN ISABELLE ROSA 
Overl. 25111 /1 771 
wereldlijke dochter 

VANDER CRUYSEN LIVINE 
Gest. 07/0911761 
Conv. H. Bruno 
Overl. 13/0811774 

VAN DER DONCK ANNA 
Conv. Langenakker 
Overl. 2 7/0311684 

VAN DER DONCKT ELISABETH 
BERNARDINE 

0 1762-1763 

VANDER EECKEN JOANNE MARIE 
Oud. Pieter Vander Eecken 
Gest. 28/03/1737 
Conv. Langenakker 

VANDER ELST BAREARA 
Overl. 19/02/1731 

VANDER HAEGEN 
Gest. 02/05/ 1712 
Overl. 05/04/ 1 716 

VANDER HAEGEN GEERTRUDE 
Overl. 2110211754 
geestelijke dochter 

Afk. parochie van St. Miehiel in VANDER HAEGEN MARIE 
Gent Overl. 23/0811 712 
Oud. Jan Baptist Van Der donckt; 
Catharina Myas 
Gest. 07/09/1783 
Conv. Huyshove 
Overl. 29/0711799 
Begrav. 30/07/1799 

VAN DER DONCKT MARIA THERESIA 
0 1757-1758 
Afk. Deinze 
Oud. Jacobus Van Der Donckt; 
Monica Van Der Piete 
Gest. 03/05/1780 
Conv. Huyshove 
Overl. 24/08/1838 
Begrav. 27/08/1838 

VANDER D YCKE PASSCHYNKEN 
Conv. Langenakker 
Overl. 03/07/1644 
had een eigen huisje 

VANDER EECKEN AMELBERGHE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 1 0/12/1662 
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VANDERHAEGHEN BAREARA 
FRANCHOYSE 

Conv. Ter Bloemen 
Overl. 1411111648 
had een eigen huisje 

VANDER HAEGHEN ISABELLE 
Gest. 17/ 10/1739 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 10/1011791 

VANDER HAEGHEN LIEVINE 
Gest. 06/10/1691 
Overl. 05/0111705 

VANDER HAEGHEN MARIE LOUJSE 
Gest. 09/0411740 
Conv. Huyshove 
Overl. 3111211788 

VAN DER HAEGHEN MARIE THERESIA 
0 1760-1761 
Afk. Michelbeke 
Oud. Franciscus Van Der Haeghen 
Gest. 03/0511780 
Conv. Huyshove 



Over!. 08/0111793 
Begrav. 08/01/1793 

VANDER HAEGHEN MARIE THERESIA 
0 1723-1724 
Gest. 30/0411745 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 22/ 10/ 1796 

VANDER HAGEN CATHARINE 
Over!. 16/0311 731 

VANDER HEECKEN ANNA MARIE 
Conv. Huyshove 
Over!. 1711111669 

VANDER HEEDE ANNE 
Gest. 10/04/ 1688 
Overl. 22/0511725 

VANDER HEIJDE PHILIP PA ANTHONIA 
0 1727-1728 
Afk. St. Niklaas 
Oud. Joannes Vander Heijde 
Over!. 11112/ 1801 
Begrav. 12/12/ 180 1 
weduwe van Joannes Vantroijen 

VANDER HEYDEN JAKEMYNE 
Overl. 01107/ 1614 
infirmeriekind 

VANDER KELE MARIE 
Over!. 09/04/ 1762 

VANDER HAEGHEN 

Over!. 2110411 782 

VANDER LINDEN MARIE 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 27/04/ 1659 
had een eigen huisje 

VAN DER MAEREN ANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 17/09/ 1679 
meesteres van het convent Ter Bloe
men 
Grootjuffrouw 1673-1679 

VANDER MAEREN JANNE 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 08/02/ 1646 
H. Geestjuffrouw 

VAN DERMETRE JOANNA 
Overl. 03/0911676 

VANDER MEULEN MARIE 
Oud. Pieter Vander Meulen 
Gest. 0 110411 770 
Conv. H. Bruno 

VANDER MOORTELE MARIE 
Gest. 09/ 11/1697 
Over!. 25/0511741 

VAN DER MOTEN MARIA 
Over!. 16/0711678 

weduwe van JanBaptistervan Zele VANDER NIMMEN CE. 

VANDER LAENEN MARIE CATHARINA 
Gest. 11 / 10/ 1738 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 29/0111768 

VANDER LAEREN MARIE THERESIA 
JA CO BA 

Ge st. 12110/ 1771 
Conv. Ter Liefde 

Conv. Ter Bloemen 
Over!. 24/l 0/ 1662 

VANDER PIET COLETTE 
Over!. 04/0511620 

VANDER PLANCKEN JOANNA 
FRANCA/SE 

Gest. 16/ 1111704 
Conv. Nieuw Convent 
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VANDERPLANCKEN 

Overl. 02/0211749 

VANDERPLANCKEN JOANNE 
Conv. H. Begga 
Overl. 02/0711748 

VANDER PLASSCHE ANNA 
Conv. H. Begga 
Over I. 07/0 1 I 1665 
had een eigen huisje 

VANDER SCHELDEN ANNA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 11/07/1648 

VANDERSCHUEREN ANNE MARIE 
Gest. 26/09/1693 
Conv. Huyshove 
Overl. 17/0911736 

VANDERSCHUEREN CATHARINE 
Overl. 23/04/ 1747 

VANDER SCHUEREN JOANNA 
Afk. Sint-Lievens-Houtem 
Oud. Joos vander Schueren 
Gest. 18/03/ 1738 
Conv. Huyshove 
Overl. 11 /04/ 1789 

VANDER SCHUEREN JOANNA 
GEERTRUDE 

Gest. 30/05/1736 
Conv. Huyshove 
Over I. 15/08/ 1779 

VANDERSCHUEREN LOUISE 
Overl. 21/06/1723 

VANDER SIJP JOANNA 
Gest. 11/11/1689 
Conv. Langenakker 
Overl. 24/07/1698 
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VAN DERSNICK LIVINA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 28/09/ 1676 

VANDER SNICKT ALBERTINE 
Gest. 20/05/1746 
Conv. H. Begga 
Overl. 28/10/1762 

VAN DER STEENE CATHARINA 
Overl. 29/0911685 

VANDER STRAETEN ANNA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 31 I 1211665 
infirmeriezuster 

VANDERSTRAETEN ANNA MARIA 
0 1718-1719 
Overl. 26/09/ 180 I 
Begrav. 28/09/ 1801 
weduwe van Joannes Vander Haeghen 

VANDERSTRAETEN BAREARA 
Gest. 20/0511716 
Conv. Langenakker 
Overl. 12/1011747 

VANDER STRAETEN JOANNA 
Overl. 25/0711762 
jonge dochter 

VANDERSTRAETEN JOANNA 
CATHARINA 

0 1754-1755 ' 
Oud. Christian Vanderstraeten 
Gest. 13/10/1764 
Conv.Langenakker 
Overl. 16/0l/1803 
Begrav. 17/0 l/ 1803 
meesteres van het Nieuw Convent 

VAN DER TRUYEN ANNA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 20/04/1682 



VANDERVAET JOANNE 
Overl. 19/05/ 1730 

VANDER VAET JOANNE 
Gest. 02/05/1725 
Conv. Huyshove 
Overl. 13/0711735 

VANDER VINCK JOANNA 
Gest. 21/09/1706 
Overl. ??/05/1728 

VANDER WEEDEN JACQUELINA 
Gest. 22/07/ 1713 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 25/06/1723 

VANDER WOESTIJNE ANNA 
Over!. 1 7/0811640 
had een eigen huisje 

VANDER WOOSTIJNE ANNA 
Overl. 03/09/ 1717 

VANDER WOSTYNE CATELYNE 
Overl. 21/09/1638 

VANDE RYSEN JAQUELYNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 21/0211667 
had een eigen huisje 

VANDE SOMPELE MARTINE 
Conv. H. Bruno 
Overl. 24/0211693 

VANDEVAERDONCK MARIA JOSEPHA 
0 1732-1733 
Oud. Anthoon Vandevaerdonck 
Over!. 02/0 11180 1 
Begrav. 03/0 1/1801 
weduwe van Petrus Johannes Vin
devogel 

VANDERVAET 

VANDE VELDE COLETA 
Gest. 18/01 /1738 
Conv. H. Bruno 
Over!. 23/06/ 1 790 
Begr.PI. buiten de Dampoort 

VANDE VELDE FRANCDIS 
Overl. 29/07/ 1708 

VANDE VELDEISABELLE 
0 1744-1745 
Afk. Kortrijk 
Oud. Emmanuel vande Velde 
Over!. 14/0311758 

VANDE VELDE JOANNA CATHARINA 
Gest. 24/07/ 1769 
Conv. Ter Bloemen 

VAN DE VELDE LA URENTJA 
Afk. Kalken 
Oud. Joannes Vande Velde 
Conv. Langenakker 
Over!. 02/l OI 1802 
Begrav. 03/10/1802 
wereldlijke dochter 

VANDE VELDE LOWYSE 
Conv. Langenakker 
Over!. 03/03/ 1666 

VANDEVELDE MARIE FRANCO/SE 
Afk. Gent 
Gest. 02111 /1739 
Conv. H. Bruno 
Over!. 24/0111775 

VAN DE VIJVER ADRIANA MARIA 
0 1758-1759 
Afk. Zeveneken 
Oud. Petrus Van De Vijver 
Ge st. 03/04/1 779 
Conv. H. Bruno 
Over!. 06/02/1795 
Begrav. 07/0211 795 
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VANDE VIJVER 

VAN DE VIJVER MAGDALENE 
Gest. 11 /0111698 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 26/0311742 

VANDE VIJVEREISABELLE ANGEL/NE 
Gest. 29/0111701 
Overl. 07/0211733 

VAN DE WALLE CATHAR/NA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 13/0811682 

VANDE WATTUNE ROSALlA 
Gest.l7/05/ 1783 
Conv. Ter Liefde 
doorstreept in steedseliijst 

VAN DE VIJVERE JOANNA CATHAR/NA VANDE WEGGE JOANNE 
o 1755-1756 Conv. H. Bruno 
Afk. Gent Overl. 08/02/l 709 
Oud. Petrus Van de Vijvere 
Gest. 06/08/1774 
Conv. H. Begga 
Overl. 27/05/ 1828 
Begrav. 29/0511828 

VAN DE VOORDE REG/NA PETRONliLA 
0 1764-1765 
Afk. Lotenhulle 
Oud. Petrus Augustinus Van De 
Voorde; Isabelle Clement 
Gest. 23/0811792 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 20/ 1111826 
Begrav. 22/1111826 

VANDE VYSSCHERYE ISABEU 
Overl. 14/0611632 
infirmeriekind 

VANDE VYVERE GUILINGEN 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 23112/1668 
had een eigen huisje 

VANDE VYVERE JOANNA 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 23/09/1660 
gezelnede 

VANDE WAELE MARIE ANNE 
Gest. 28/09/1731 
Overl. 29/0111738 
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VANDEWEGHE CATHAR/NA 
Oud. Livinus Vandeweghe 
Gest. 16/06/1737 
Conv. Langenakker 
Overl. 02/04/ 1767 

VAN DE WIELE (MEVROUW) 
Overl. 19/0311 796 
weduwe van mijnheer Van de Wiele 

VANDE WOESTIJNE BAREARA 
Conv. H. Begga 
Overl. 05110/ 1729 

VANDE WOOSTYNE JOOSYNE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 25/06/1667 
had een eigen huisje 

VANDE WOSTIJNE ELISABETH 
Gest. 15/0411741 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 07111/1 780 

VANDE WOSTYNE CATHARYNA 
Overl. 28/04/1652 
gezelnede 

VAN DE WOSTYNE DOROTHEA 
Overl. 16/0611679 



VAN DEYNSE CATHARINA 
Conv. H. Begga 
Overl. 08/04/1678 

VAN DEYNSE CATHARINA 
Conv. Huyshove 
Over I. 08/09/ 1679 

VAN DEYNSE CLARA 
Conv.H. Begga 
Overl. 12/ 12/1681 

VAN DEYNSE MAEYKEN 
Conv. H. Begga 
Overl. 01 / 1111632 

VAN DOGREN COLETA 
Overl. 03/1111795 

VAN DEYNSE 

Oud. Jeannes Van Driessche 
Gest. 04/09/1751 
Conv. H. Bruno 
Over I. 29/0111806 
Begrav. 30/0111806 

VAN DRIESSCHE MARIE THERESIA 
Afk. Gent 
Overl. 22/10/1762 

VAN DURME ADRIANE 
Overl. 09/0111643 
had een eigen huisje 

VAN D YCKE ELISABETH 
Conv. Huyshove 
Over I. 29/05/1678 

religieuze van het opgeheven VAN DYCKE JUDOCA 
Klooster van de Urbanisten van Conv. Langenakker 
Petegem bij Oudenaarde Over I. 04/0711681 

VAN DOOREN ELISABETH 
Conv. Langenakker 
Overl. I1109/ I678 

VAN DOORSELAERE PIETERNELLE 
JOANNAJAC. 

Gest. 23/08/1764 
Conv. Huyshove 
Over I. I 0/ I2/ I798 

VAN DOOSSELAER ANNE 
Gest. 27/0111712 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 0 1103/l7I2 

VAN DRIESCHE ANNE FRANCO/SE 
Ge st. 05/0 11 I7I9 
Conv. Huyshove 
Over I. 2411 OI I 723 

VAN DRIESSCHE ANNA CATHARINA 
0 1727-I728 
Afk. Zele 

VAERNEWIJCK BAREARA 
Overl. 14/11/1733 
weduwe van mijnheer Vaemewijck 

VAN GANSBERGE MARIE CATHARINA 
Gest. 18/03/1732 
Conv. Langenakker 
Overl. 07/01/1767 

VAN GANSBERGHE FLORENTINE 
Gest. 13/06/ 1759 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 08/ 12/1789 
H. Geestjuffrouw ( 1786) 

VAN GANSBERGHE JOANNE 
PETRONILLA 

Gest. 03/04/ 174I 
Conv. Langenakker 
Overl. 08/12/ 1789 

VAN GANSBERGHE MARIE LIVINE 
Afk. Melle 
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VANGEET 

Ge st. 14/04/ 1 725 
Conv. Huyshove 
Over!. 0311111776 

VANGEET BAREARA 
Over!. 23/0111776 
wereldlijke dochter 

VAN GEIJTE ANGEL/NE 
Gest. 31112/ 1750 
Conv. Langenakker 
Over!. 1 710811787 

VAN GEYTE CATHARINA 
Ge st. 25101 I 1721 
Conv. Langenakker 
Over!. 17/05/ 1782 

VAN GHEND MARIE THERESIA 
Gest. 0610511719 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 1111211769 

VAN GHEYTE ANNE 
Gest. 0211011717 
Conv. Langenakker 
Over!. 1410111747 

VAN GHEYTE JOANNA JACOBE 
0 1726-1727 
Afk. Melle 
Oud. Judocus Van Gheyte 
Gest. 25/0111766 
Conv. Langenakker 
Over!. 3011111804 
Begrav. 3011111804 

Begrav. 19/0 1 I 1824 

VAN GIJSEGEM CATHARINA 
Over!. 18/05/1688 

VAN GIJSECHEM MARIE PETRONELLE 
Afk. Balegem 
Gest. 07/0511755 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 2910511773 

VAN GIJSELE MARIE 
Over!. 0310911729 

VAN GROOTENERIEL FRANCO/SE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 27/01 11705 

VAN GROOTENERIEL LYSBETH 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 301041164 7 
had een eigen huisje 

VAN GROOTENERVEL JOANNA 
CATHARINA 

Gest. 1611011751 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 0410511779 

VAN GROOTENERVELE JOOSYNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 16/0711652 
had een eigen huisje 

VAN GRVYS MARIE 
Over!. ?? 10211693 

VAN GHIJSEGHEM ANNA CATHARINA VAN GVSSEME CORNELIE 
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0 1761-1762 
Afk. Ninove 

Over!. 25/0 111692 

Oud. Franciscus Van Ghijseghem; VAN GVYSE CLARE 
Elisabetha Overdijn Conv. Ter Liefde 
Gest. 1511111788 Over!. 2811211728 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 1710111824 



VAN HAUDENHOVEADRIANA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 02/01/1659 

VAN HAUTE CATHRYNE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 31 /05/ 1661 
had een eigen huisje 

VANHAUTE JO ANNA 
Over!. 17/ 11/1676 

VANHAUTE MARIE ANNE 
Gest. 07/10/1702 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 02/05/1753 

VAN HA UWEGEM ANNA 
Conv. Huyshove 
Over!. 05/03/ 1682 

VAN HAUWENHOVE PETRONELLE 
Gest. 31/12/1707 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 06/0111726 

VAN HECKE ANNA 
Conv. H. Begga 
Overl. 27/12/1715 

VAN HECKE MARGARITA 
Conv. Huyshove 
Over!. 11/0811685 

VANHECKE 
Over!. 04/09/1722 

VAN HECKE MARIA JOANNA 
0 1750-1751 
Afk. Schelderode 
Oud. Carolus Van Hecke; Petronille 
Teresie Velghe 
Gest. 16/ 11/1776 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 28/0211820 

VAN HAUDENHOVE 

Begrav. 0110311820 
Begr.Pl. Bottelare 

VAN HEDDEGHEM MARIE 
Afk. Wetteren 
Gest. 16/02/ 1715 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 02/ I 011773 

VAN HEECKE MARIE 
Overl. 20/05/1733 

VAN HELE MARIE 
Overl. 09/0 I I I 720 

VAN HELLEPUTE JOANNA 
Gest. 14/01/1715 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 08/06/1733 

VAN HELLEPUTTE MARIE 
Gest. 23/06/ 1714 
Conv. Huyshove 
Overl. 24/0211745 

VAN HESE MARIA CAROLA 
Afk. Grimbergen 
Oud. Judocus van Hese 
Overl. 16/0611802 
Begrav. 18/06/1802 
ongehuwde niet-begijn, overleden 
in het begijnhof 

VAN HIJSTEISABELLE 
Gest. 02/06/ 1706 
Conv. Langenakker 
Over!. 09/1011762 

VAN HOECK ANNA CDRNEL/A 
o I 726-1727 
Afk. Assenede 
Oud . Petrus Van Hoeck; Joanna 
Broeckaert 
Gest. 0 l/02/1760 
Conv. Langenakker 
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VANHOECKE 

Over!. 04/04/1808 
Begrav. 06/04/ 1808 

VAN HOECKE JOANNE 
Over!. 12/02/1754 
geestelijke dochter 

VAN HOECKE THERESIA 
0 1753-1754 
Afk. St.-Martens-Latem 
Oud. Judocus Van Hoecke; Livina 
De Bruyne 
Gest. 26/0811 780 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 05/02/1835 
Begrav. 07/02/183 5 

VAN HOLLE MARIE BAREARA 
Gest. 01 /07/1687 
Conv.Langenakker 
Over!. 16/07/1745 

VAN HOODEGHEM JOANNA 
Over!. 16/10/1780 
wereldlijke dochter 

VAN HOORDE JOANNE MARIE 
Gest. 1111111766 
Conv. Huyshove 
Over!. 2 7/09/1826 

VAN HOOREBEKE MARIE JACULINE 
Overl. 30/ 10/ 1700 

VAN HOREBEEKE ISABELLE 
FRANCO/SE 

Over!. 13/07/1727 
Grootjuffrouw ( 171 0-1725) 

VAN HOUCK LUC/A 
0 1763-1764 
Afk. Haaltert 
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Oud. Jeannes Baptist Van Houck 
Gest. 30/04/1790 
Conv. Langenakker 

Over!. 26/0411852 

VAN HOVE HAMELBERGHE 
Ge st. 22/08/ 1699 
Over!. 14/0 1/1 700 

VAN HOVE MARIE 
0 1724-1725 
Afk. Hansbeke 
Oud. Adriaen van Hove; Judoca .... 
Over!. 08/03/1800 
weduwe van mijnheer Kevisse 

VAN HUCKELGHEM MARIE 
Over!. 08/07/1637 
weduwe van Jacques Dysembart 

VAN HUERNE ANNE JES/NE 
Gest. 22/07/ 1713 
doorstreept in steedseliijst 

VAN HULLE HELENA FRANCO/SE 
Gest. 23/08/1695 
doorstreept in steedseliijst 

VAN HULLE JOANNA 
Overl. 06/12/1719 

VAN HULLE MARIE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 08/03/ 1686 

VAN HULLE PIERJNTCEN HEBBELINS ghesyt 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 17/0911652 

VAN HULLEN MA GD ALEN A 
Ge st. 14/08/1 724 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 28/12/1780 

VAN !PER CAROLiNE 
Over!. 30/04/1791 
weduwe van Gilles Merchiers 



VAN KARREBROECK 

VAN KARREBROECK JOANNA 
FRANCISCA 

0 1729-1730 
Afk. Sleidinge 
Gest. 30/04/ 1757 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 21 /0411798 

VAN KEMSECKE JOANNE 
Overl. 09/0411731 

VAN KEMSEKE (MEVROUW) 
Over!. 17/09/ 1721 

Over!. 2 7/0911786 

VAN LANGHENHOVE JOOSIJNE 
Gest. 30/0411695 
Conv. Huyshove 
Over!. 03/ 1211738 

VAN LARE MARIE JACOBA 
Gest.16/ l111720 
Conv. H. Begga 
Over!. 2411111759 
gezelnede 

weduwe van mijnheer van Kemseke VAN LEEST JA COBA 

VAN KERCKHOVE BERNARDINA 
0 1722-1723 
Afk. Beveren 

Gest. 31112/ 1732 
Conv. Huyshove 
Over!. 1 0112/177 5 

Oud. Bartholomeus Van Kerck- VAN LIERDE ELISABETH 
hove; Amelbergha Cant Ge st. 02/05/ 1712 
Gest. 26/04/ 1749 Conv. Ter Liefde 
Conv. Nieuw Convent Over I. 26/ 12/ 1715 
Over!. 22/ 11 / 1810 
Begrav. 23/ 1111810 

VAN KERCKHOVE JOOSIJNE 
Afk. Beveren-Waas 
Oud. Bartholomeus van Kerckhove 
Gest. 05/0211746 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 02/0111795 

VAN KERCKHOVE PETRONELLE 
Ge st. 17/04/ 1734 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 23/0111745 

VAN KEYMEUL CATHARINA 
Gest. 29110/ 1771 
Conv. H. Bruno 
doorstreept in steedseHijst 

VAN KEYMEULEN JUDOCA 
Gest. 03/l 011772 
Conv. H. Bruno 

VAN LIERDE JANNEKEN 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 02/07/ 1646 
had een eigen huisje 

VAN LIERDE JOANNE ISABELLE 
Gest. 08/0411752 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 24/05/ 1761 

VAN LIERE ANNA CATHARINA 
Gest. 23/0611708 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 27/ 12/ 1728 

VAN LIERE JUDOCA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 17/0l/1689 

VAN LIERE MARIA 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. l 7/0211685 
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VAN LIL 

VAN LIL ADRIANA 
Gest. 07/09/ 1771 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 23/10/1815 

VAN LOO MARIE FRANCO/SE 
0 1734-1735 
Afk. Gent 
Gest. 29/03/ 1755 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 19/0 111 798 
H. Geestjuffrouw (1773) 

VAN MARCKE LYSBETH 
Over!. 13/l 0/1650 
infirmeriekind 

VA N MASSENHOVE JOANNA 
CATHARINA 

Gest. 01110/ 1787 
Conv. Langenakker 

VAN MEERHAEGHE MARIE 
Over!. 30/04/ 1688 

VAN MENDONCK THERESIA 
Afk. Gent 
Oud. Pauwel van Mendonck 
Gest. 0 l /08/ 1787 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 05/08/1787 

VAN MERGACH ANNA 
Over!. 29/0511683 

VAN MERSCHA UT CATHARINE 
MERSSCHANTI 

Conv. H. Bruno 
Over!. 08/02/1695 

VAN MEULECOM GYSELBERTE 
Conv. H. Begga 
Overl . 02/07/1667 
had een eigen huisje 
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VA N MOSSEVELDE JUDOCA 
Ge st. 23/06/l 721 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 03/0711767 

VAN MOSSEVELDE LIVINE MARIE 
Gest. 02/0511769 
Conv. H. Begga 
Over!. 22/0211776 

VAN MUYSEWINCKEL PETRONELLE 
Gest. 30/04/1694 
Over!. 16/08/ 1720 

VAN NIEUWENHOVE MARIE THERESIA 
0 1720-1721 
Afk. St. Gillis 
Gest. 0711011 752 
Conv. Langenakker 
Over!. 18/0111797 

VAN NIEUWLANT CLAESINNE 
Over!. 0 110911611 
mystieke begijn 
had een eigen huisje 

VAN OOTTEGHEM JOANNA 
CATHARINA 

0 1748-1749 
Oud. Joannes Van Ootteghem; 
Joanna Van Hutfel 
Gest. 24/03/1786 
Conv. H. Begga/Nieuw 
Over!. 08/09/1806 
Begrav. 09/09/1806 

VAN OOTTEGHEM JOANNA 
CATHARINA 

Gest. 24/03/1786 
Conv. H. Begga 
Over!. 08/0911808 

VAN OP ROOIJS GEERTRUY 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 04/04/1692 



VAN OUTRIVE MARIE JOSEPHE 
Gest. 19/04/1732 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 1110311749 

VAN PAEMELE CDRNEL/A 
Over!. 19/09/ 1 789 
wereldlijke dochter 

VAN PETEGEM ELISABETH 
0 1742-1743 
Afk. Eksaarde 
Oud. Laurentius van Petegem; 
Louise Tellerman 
Gest. 23/03/ 1770 
Conv. H. Bruno 
Over!. 13/01 / 1800 

VAN PETEGEM JOANNE 
Gest. 03/0711712 
Conv.Langenakker 
Over!. 16/08/ 1728 

VAN PETEGHEM ANGEL/NE 
Over!. 17/0411718 

VAN PETEGHEM CATHAR/NE 
Ge st. 08/04/ 1 702 
Conv. Langenakker 
Over!. 18/08/17 41 

VAN PETEGHEM PITRONELLE 
Over!. 25/0511759 
geestelijke dochter 

VAN POECKE ANNA FRANCO/SE 
Ge st. 1 7/0 111 71 7 
Conv. Langenakker 
Over!. 03/0911762 
kon niet schrijven 

VAN POTTELBERGH ELISABETH 
Conv. Langenakker 
Over!. 16/06/1679 

VANOUTRIVE 

VAN POUCKE JOANNE 
Over!. 06/0 1 I 1702 

VAN POUCKE JUDOCA 
Over!. 26/0311750 

VAN POUCKE PITRONELLE 
Conv. Huyshove 
Over!. 04/06/ 1700 
gezelnede in 1687 

VAN PUTTHEM CATHAR/NA ISABELLE 
Gest. 04/03/1707 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 14/02/ 1763 

VAN RAEMDONCK ANNA THERESIA 
Gest. 03/04/ 1728 
Overl. 23/02/1746 

VAN RAEMDONCK JOANNA 
Gest. 07/04/1736 
Conv. H. Begga 
Over!. 03/06/1790 

VAN RAMDONCK MARIE BEGGA 
Afk. Meisen 
Over!. 07/0511771 
jonge dochter 

VAN RECKEM ELISABETH 
0 1725-1726 
Afk. parochie van Moregem 
Oud. Adrianus van Reekern 
Gest. 21 /1111750 
Conv. Langenakker 
Over!. 21 /04/ 1800 
Begrav. 22/04/ 1800 

VAN RECKEM JOOSYNE 
Over!. 13/09/ 1628 
geze1nede 

VAN RECKEM MARIE JOANNA 
Gest. 01 /02/ 1740 
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VANRECKEM 

Conv. Langenakker 
Over!. 25/0311777 

VAN RECKEM PETRONILLA 
0 1758-1759 
Afk. Ooike 
Oud. Petrus Van Reckem; Marie 
J oanne Van Meirhaeghe 
Gest. 20/05/ 1788 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 08/ 1111824 
Begrav. 10/ 1111824 

VAN RECKHEM MARIE 
Over!. 16/1 111 719 

VAN REUSCHOOT JOANNA 
Over!. 15/0511785 
weduwe van Pieter Maes 

VAN REYSCHOOT CLARA 
Over!. 14/0511778 
wereldlijke dochter 

VAN RIJSE JACOBE 
Conv. H. Bruno 
Over!. 14/08/1 693 

VAN ROEIENBOSCH CATHAR/NA 
Afk. Gent 
Gest. 02/09/ 1724 
Conv. H. Bruno ofNieuw Convent 
Over!. 23/04/ 1771 
infirmeriezuster 
kon niet schrijven 

VAN ROODEN AGNES 
Conv. H. Begga 
Over!. 13/12/1635 

VAN ROODEN AGNES 
Conv. H. Begga 
Over!. 1911111661 
had een eigen huisje 

288 

VAN ROODEN MARIE 
0 1573-1574 
Over!. 18/0 111654 
H. Geestjuffrouw 

VAN RUCSSCHENVELT MAYKEN 
Conv. Huyshove 
Over!. 09/06/ 1655 

VAN RUIJTEGHEN MARIE THERESE 
Gest. 03/ 11 / 1703 
Conv. Langenakker 
Over!. 12/01/1761 
rekeningjuffrouw 

VAN RUUTERGHEM MARIE 
Over!. 12/0711 708 

VAN RUYTEGHEM CATHAR/NA 
Over!. 1 711111 71 0 

VAN SANTEN MARIA 
Over!. 23/08/1 682 

VANSENE JOANNE 
Over!. 17/ 10/ 1702 

VAN STAEPELGATE MARIE JOANNA 
Afk. Gent 
Gest. 02/0411 731 
Conv. Huyshove 
Over!. 04/ 1011768 

VAN STAVEREN MARIE CLARE 
Over!. 10/0611 716 

VANSTRAETEN BAREARA 
Gest. 13/1111745 
Conv.Langenakker 
Over!. 10/1011758 

VAN STREYDONCK CATHAR/NE 
Over!. 19/02/1755 
geestelijke dochter 



VAN TEMSCHE ANGELINA 
Oud. Judocus van Temsche 
Gest. 2511111769 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 08/0 1 I 1799 
overleden in St.-Lievens-Houtem 

VAN TR UYEN TERESE 
Gest. 18/0 l/1 721 
Conv. Huyshove 
doorstreept in steedseliijst 

VAN VLIEBERGHE ANNA MARIE 
Ge st. 30/04/ l 703 
Conv. Huyshove 
Overl. 07/01/1767 

VAN VLIEBERGHE LIVINE 
Ge st. 22/02/1 721 
Conv. Huyshove 
Overl. 02/1211783 

VAN VOOREN CATHARINA 
Gest. l 7/06/1 772 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 14/02/1816 
infirmeriezuster 

VAN VOOREN MARIE ISABELLE 
Gest. 30/05/1764 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 13/04/1816 

VAN VOSSELE MAGDALENE 
Over I. 21/08/ 1725 

VANWABBEKE PITRONELLE MARIE 
Gest. 07/09/1737 
Conv. Langenakker 
Overl. 18/03/1746 

VAN WASSENHOVE AGNES 
0 1767-1768 
Oud. Gerardus Van Wassenhove 
Gest. 22/07 I 1786 

VANTEMSCHE 

Conv. H. Begga 
Overl. 29/03/ 1796 
Begr.Pl. Merendree in Oudenburg 
overleden in Merendree 

VAN WASSENHOVE MARIE JOANNA 
0 1756-1757 
Atk Merendree 
Oud. Gerardus Van Wassenhove 
Ge st. 14/08/ l 780 
Conv. H. Begga 
Overl. 08/0311 788 
Begrav. 10/0311788 

VAN WENIGE MARIE ANNA 
Gest. 01/02/1706 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 30/1211766 

VAN WESEMAEL PETRONELLE 
THERESIA 

Gest. 04/ 10/1735 
Conv. H. Begga 
Overl. 14/02/1794 

VAN WESTERHA UDT JOANNA 
Overl. 29/02/ 1792 
weduwe van Frans Cruijt 

VAN WESTERHOUDT ANGELINE 
BRIGGITTE 

0 1713-1714 
Afk. Assenede 
Oud. Petrus Van Westerhoudt 
Gest. 28/05/1735 
Conv. Ter Liefde 
Over I. 22/0 l/1804 
Begrav. 23/0111804 
meesteres H.Bruno;30 jaar 
gezelnede;H.Geestjuffrouw 

VAN WESTHUYSE ANNA 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 08/04/ 1681 
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VAN WIJNHENE 

VAN W/JNHENE ELISABETH 
Overl. 22/0211733 

VAN WONTERGHEM MARIA ISABELLA 
0 1763-1764 
Oud. Petrus Van Wonterghem; 
Maria Petronilla Hanssens 
Gest. 30/0411791 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 28/08/1830 
Begrav. 30/08/1830 

VAN WONTERGHEM JOANNA 
Gest. 11108/1742 
Conv. Langenakker 
Overl. 15/0611785 

VAN ZELE ANNA MARIE 
Afk. Molenstede 
Gest. 23/0811727 
Conv. Langenakker 
Overl. 26/05/1770 

VAN ZELE MARIE CATHAR/NE 
Gest. 03/0111697 
Conv. Huyshove 
Overl. 02/1111752 
gezelnede 

VAREENT LIEVINE 
Overl. 03/06/1622 

VEECKMAN JUSTINE 
Gest. 09/1111754 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 06/0 I I 1786 

VEECKMANS MAEYKEN 
Overl. 06/02/1626 

VEKEMAN ADRIANA 
Afk. Strijpen 
Gest. 05/07/1738 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 01108/ 1774 

VEKEMAN CATELYNE 
Overl. 021111163 7 
infirmeriezuster 

VELGE CATHAR/NA 
Overl. 16/02/1763 
geestelijke dochter 

VELGOS ELISABETH 
Gest. 28/0911 718 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 23/06/1741 

VENEDAEL ANNA ADRIAENSENS 
Over I. 0 110 1116 73 
H. Geestjuffrouw, grootjuffrouw 
(1663-1673) 
verliet het begijnhof in 1673 

VERBEKEN ADRIANE 
Ge st. 19/03/1704 
Overl. 29/1011747 

VERBEKEN JUDOCA 
0 1731-1732 
Afk. Overmere 
Oud. Livinus Verbeken 
Gest. 02/05/1742 
Conv. H. Begga 
Overl. 09/1211795 
infirmeriezuster 
kon niet schrijven 

meesteres van het convent H. Bruno VERBIEST ANDRISIJNE 
Gest. 05/02/1695 

VEIRMAN ANNA 
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Gest. 23/1111694 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 20/04/1723 

Conv. Nieuw Convent 
Over I. 0110411730 



VERBIEST 

VERBIEST PETRONELLE 
Over I. 1 7/0311 778 
wereldlijke dochter 

VERCRUYSSEN JOANNA 
0 1755-1756 
Afk. Bazel 

VERBIEST PIETRONELLE 
Ge st. 15/07/l 7 48 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 12/04/1782 
kon niet schrijven 

Oud. Egidius Vercruysse; E1isabeth 
Van Mieghem 

VERBRUGEN CATHARINE 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 0 110411 71 7 

VERBUST JUDOCA 
Gest. 02/05/1726 
Conv. H. Begga 
Over!. 19/06/ 1760 

Ge st. 24/03/1 780 
Conv. H. Bruno 
Overl. 2110111839 
Begrav. 23/0111839 
kon niet schrijven 

VERDONCK CATHARINA 
Overl. ??/08/1798 
overleden in Gavere 
geestelijke dochter 

VERDONCK JOANNA CATHARINA 
0 1756-1757 
Afk. Sint-Denijs-Westrem 

VER CA UTEREN AMELBERGHE 
Ge st. 13/02/ 1694 

Oud. Ludovicus Verdonck; Marie 
Braeekman 

Conv. Ter Bloemen 
Overl. 0411211746 

VER CA UTEREN ANNA 
Ge st. 0 11061 169 5 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 08/11/1739 

VERCRUYSEN ISABELLA 
Gest. 11/1111777 
Conv. H. Bruno 
Over I. 22/03/1800 

Gest. 1111111777 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 18/03/1829 
Begrav. 20/03/ 1829 

VERDONCK JOANNE MARIE 
Gest. 12/01 /1709 
Overl. 1711111729 

VERDONCK MARIE CATHARINE 
Ge st. 0 1/02/1694 
Over!. 02/02/1745 

VER CR UYSSE MARIA ANNA ELISABETH VEREECKEN MARIE 
o 1763-1764 Conv. Langenakker 
Afk. Bazel Over!. 11/11 /1766 
Oud. Egidius Vercruysse; E1isabeth 
van Mieghem VEREMAN ANNA 
Gest. 02/05/1789 Overl. 15/01/1740 
Conv. H. Bruno 
Overl. 30/03/1827 VERGAUWEN EGIDIA 
Begrav. 31 /03/1827 Over!. 01 / 10/ 1685 
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VERGAUWEN 

VERGA UWEN EGJEDIA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 16111/1699 

VERGAUWEN MARIE MAGDALENA 
Gest. 11/10/1688 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 01 /06/1754 
gezelnede 

VERGEYLEN MARIA THERESIA 
0 1764-1765 
Afk. Berlare 
Oud. Andreas Carolus Vergeylen; 
Catharine Valck 
Ge st. 1311 011 792 
Conv. H. Begga 
Over!. 25/05/1814 
Begrav. 26/0511814 

VERGEYLEN MARIE THERESIA 
Ge st. 13/10/1792 
Conv. H. Begga 
Overl. 25/0511814 

VERGODTEN MARIE ANNA 
Gest. 21/07 I 1708 
Conv. Huyshove 
Overl. 01/0411763 

VERHAEGHEN MARIE 
Ge st. 24/03/1 713 
Overl. 20/08/1722 

VERHEGGHEN JUDOCA 
Gest. 20/05/1741 
Conv. Langenakker 
Overl. 17/07/1743 

VERLEE CHARLOTTE 
Over I. 11/02/ 1 711 

VERLOOCK PETTRONILLA THERESIA 
0 1739-1740 
Afk. Waarschoot 
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Oud. Antonius Verloock; Carolina 
Van Hoorebeek 
Gest. 30/04/ 1768 
Conv. H. Begga 
Overl. 11/12/ 1808 
Begrav. 12/ 12/ 1808 
kon niet schrijven 

VERLOGES JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Over I. 23/02/ 1697 

VERLOOS !SABELLE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 24/03/ 1754 
infirmeriezuster 

VERLOOS JOANNE 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 05/ 11 /1691 

VERLOOSE JOANNE 
Gest. 01 /02/1694 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 13/0111728 

VERLOOSE MARIE 
Over I. 08/0 111692 

VERLOGWEDE BAREARA 
Overl. 22/11/1680 

VERMEERRE JEANNE FRANCO/SE 
Gest. 14/08/1788 
Conv. Nieuw Convent 

VERMEIREN CATHAR/NA PETRONELIA 
0 1722-1723 
Afk. Hillegem 
Oud. Guillelmus Vermeiren 
Overl. 06/02/1802 
Begrav. 08/02/1802 
weduwe van Constantijn de Wan
del en van Gabriel Mathijs 



VERMEULEN CATHARJNA 
Overl. 23/06/l 791 
religieuze van het opgeheven 
Klooster van de Penitenten in Gent 

VERNIEUWEN CLARA 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 23/03/ 1674 

VERSCHAFFELT CATHARJNE JOANNE 
Gest. 27/03/ 1.717 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 16/0211769 
infirmeriezuster 

VERSCHELDEN GUILANE 
Over!. 21/01 / 1688 

VERSCHELDEN ISABELLE 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 24/09/1690 

VERSCHRAEGHEN PETRONELLA 
Afk. Laame 
Gest. 16/05/1767 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 31/12/1776 

VERSCHUEREN ELIESABETH 
Conv. H. Bruno 
Over I. 18112/l 7 66 

VERSCHURE PITRONELLE 
Over!. 18/0 l/1697 

VERSCHUREN LIVIJNE 
Conv. H. Bruno 
Overl. 07/02/1727 
H. Geestjuffrouw( 1708-1720) 

VERSMISSEN ANNA CATHARINA 
Over!. 28/0411776 
wereldlijke juffrouw 

VERMEULEN 

VERSTECHELIVANDERSTICHELE 
PITRONELLE 

Conv. Langenakker 
Over!. 20/0311700 

VERSTICHELE LUDOVICA 
Overl. 06/09/1675 

VERSTRAETEN ANNA MARIE 
Over!. 10/0711791 
weduwe van Carel Maes 

VERSTRAETEN JOANNE 
Over!. 07/08/1712 

VERSTRAETEN JOANNE 
Over!. 0 110211 725 

VERSTRAETEN LIVINE 
Over!. 26/0111774 
wereldlijke dochter 

VERVAET PETRONELLA 
Afk. Laame 
Gest. 01/07/1760 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 12/ 10/ I 782 

VERVAET PETRONJLLA 
0 1760-1761 
Afk. Laame 
Oud. Jacobus Vervaet; Joanne Hae
gens 
Gest. 15/0111785 
Conv. Nieuw Convent 
Over!. 17/04/ I 828 

VERVAST LIEVINE 
Over!. 23/06/ I 704 

VERVINCK MARJE 
Over!. I 6/04/ I 70 I 
weduwe van Miehiel Bonne 
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VERVONDEL 

VERVONDEL MARIE CAROLJNE 
Conv. Langenakker 
Over!. 29/06/ 1790 
wereldlijke dochter 

VIDTS JOANNA 
Over!. 06/04/1 794 
wereldlijke dochter 

VIGNANTX ANNA 
Oud. Frans Gemijn 
Over!. 29/10/ 1778 

VILLERS ANNA 
Over!. 04/02/1764 
geestelijke dochter 

VILLERS JO ANNA 
Gest. 24/03/1706 
Conv. Ter Bloemen 
Over!. 07/05/1765 

VINCKE JAKEMYNE 
Over!. 04/11/1617 

VINKAERT JANNEKEN 
Conv. Huyshove 
Over!. 07/09/1615 

V/VET CATHARINE 
Over!. 30/0111714 

VLAMINCK JANNEKEN 
Conv. Huyshove 
Over!. 31/05/1643 

VLAMINCK MAEIKEN 
Over!. 29/09/1626 

VLEESHAUWERS JAQUEMYNCEN 
Over!. 03/05/1635 
had een eigen huisje 

VLIEBERGHE PETRONELLE CORNELIA 
Gest. 30/04/1743 
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Conv. Huyshove 
Over!. 12/08/ 1787 

VOLCKAERTJOOSYNE 
Over!. 20/0211626 
infirmeriekind 

VOSSAERT(ROSSAERT) MARIE 
CHRISTIN A 

Ge st. 02/04/ 1 70 1 
Conv. Ter Bloemen 
doorstreept in steedseliijst 

VRIAENDE ANNA 
Conv. H. Begga 
Over!. 13/0311677 

VRIESE LIVINA JOANNA 
0 1722-1723 
Afk. Pamele 
Oud. Judocus Vriese 
Gest. 23/02/ 1759 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 04/071180 1 
Begrav. 05/07/1801 

VYLDERS CATELYNE 
Over!. 16/121163 3 
infirmeriekind 

VYLMAN MARGRIETE 
Over!. 2711011623 
infirmeriekind 

VYOLETTE PIETRONELLE 
Over!. 12/0511642 
H. Geestjuffrouw 

WALAYS JOSIJNE 
Conv. Huyshove 
Over!. 14/08/1689 

WALLEM CATHARINE 
Conv. Langenakker 
Over!. 24/09/1736 



WALRA VENS ELISABETH 
Afk. Meerbeke 
Ge st. l 7/04/ l 7 51 
Conv. Langenakker 
Over I. 30/08/1791 

WARODE CATHERINE 
Gest. 01 /0211759 
Conv. Huyshove 

WATERVLIT MARGRIETE 
Conv. Ter Liefde 
Overl. 01 /07/1634 

WATTEN CATHARINE 
Conv. Langenakker 
Overl. 21107/1671 

WA UT ERS JOOSYNE 
Overl. 22/0411642 
infirmeriekind 

WEIDER CECILIA 
Afk. Gent 
Gest. 16/07/1712 
Conv. Ter Liefde 
Over!. 26/04/1773 
infirmeriezuster 

WIJNGAER (MEVROUW) 
Overl. 28/1011713 

WIJTENS JANNEKEN 
Overl. 24/05/ 1640 

WILAYS MAYKEN 
Conv. Huyshove 
Over!. 0311111640 

WILLEMS ANNA MARIE 
Ge st. 11106/ l 70 l 
Overl. 24/ 12/ 1716 

WINOCK CRIST/NE 
Ge st. 07 /ll/1699 

WALRAVENS 

Conv. Huyshove 
Overl. 29/0511742 

WISBECKE MARIE CAROLINA 
Overl. 17/ll / 1781 
wereldlijke dochter 

WISBEKE CAROLINE 
Overl. 17/ll/1782 
' geen uytvaert gedaen ' 

WITTEVRONGEL MARIE CATHAR/NA 
THERESIA 

Gest. 29/0811722 
Conv. Nieuw Convent 
Overl. 21 /02/ 1763 

WITTOCK AMELBERGHE 
Conv. Ter Bloemen 
Overl. 08/05/l 736 

WITTOCK CATHAR/NA 
Conv. Ter Bloemen 
Over I. 0710611716 

WOLRAVE CATHARINA 
Overl. ??/08/1693 
weduwe van mijnheer vande Walle 

WUYTACKANNA 
Overl. 26/0511747 
weduwe van Dieriek Coppaert 

WYLANSANNA 
Conv. Huyshove 
Over I. 10/08/ 1640 

WYLANS PIERYNKEN 
Conv. Huyshove 
Over I. 14/07 I 1636 

ZUYTTEGEM MARIE 
Overl. 07/03/ 1696 
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* JANNEKE *DE MOEDER VAN MIJNHEER DE PAS-
Over!. 02/06/ 1627 TOOR 
meesteres van het convent H. Bruno Over!. 22/ 12/ 16 73 
familienaam onbekend familienaam onbekend 

296 



Bijlage 2 

Begijnhofpastoors en andere mannen die stierven en/ of begraven werden in het 
begijnhof van 1610 tot 1792. 

BAETENS LIVINUS 
Over!. 05/08/1749 

BRUGMANS PETRUS BALTHAZAR 
Over!. 18/0211710 
begijnhofpastoor 1671-1708 

CORNEEL JACOBUS (EERW HEER) 
Over!. 26/07 I 1 784 
begijnhofpastoor 1760-1784 
begraven naast het 
beenderhuisje 

DE BACKER JOANNES 
Over!. 05/02/ 1 715 

DECERF CAROLUS PHILLIPPUS 
Over!. 07/06/1674 

DE GRAEVE JOHANNES (EERW 
HEER) 
Over!. 11106/1720 

DE LANTHEERE JAN 
Overl. 18/1211627 
ontvangbere 

DERAEDT JAN 
Over!. 27/07/1630 
begijnhofpastoor 1607-1630 

DESCHEEMAEKERROCHUS 
Over!. 18/04/ 16 71 
begijnhofpastoor 1655-1671 

DUCHEL LIVJNUS FRANCISCUS 
Over!. 17/05/ 1711 

HEBBELINCK GILLES 
Over!. 26/0911710 
'griffier leeubergh' 

HEYMANS MATHIAS 
Over!. 09/ 11 /1675 
griffier 

ROOLEN ADRIANUS FRANCISCUS 
XAVERIUS 

Afk. Aalst 
Oud. Benedictus Rooien 
Over!. 02/04/ 1801 
Begrav. 03/04/1801 
pater Bonifatius, Canneliet van het 
klooster in Aalst 

SERVAES BERNARD 
Over!. 21/08/ 1641 
begijnhofpastoor 1631-1641 

THOMAS SEBASTIAEN 
Over!. 10/ 12/1 7 63 

VAN BRUCHEM JOANNES FRANS 
Over!. 14/0411702 

VANDEN BOSSCHE CHARLES 
Over!. 29/1211709 

VANDENBOSSCHE JOANNES 
Over!. 02/06/ 1 7 41 

VANDEVELDE JOSEPHUS 
Oud. Engelbertus Vandevelde 
Over!. 111081180 1 
Begrav. 12/081180 1 

VAN DER HAEGHEN PETRUS 
ANDREAS 

0 1772-1773 
Afk. Strijpe 
Oud. Jeannes van der Haeghen 
Over!. 23/03/ 1801 
Begrav. 24/011180 I 
priester 
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VAN DER VINCK JACOBUS 
Overl. 05/03/ 1682 

VAN GELDEROP JACOBUS 
Overl. 08/04/1708 

VAN GEYTE ANDRIES (EERW HEER) 
Over!. 13/04/1739 

VAN HERWEGEN 
Over!. 04/05/1794 
priester in het huis van Sint
Niklaas 

VAN KEMSEKE GILLES (EERW HEER) 
0 1669-1670 
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Over!. 16/09/1763 
begijnhofpastoor (53 jaar) 1708-
1760 

VAN STREIJDONCK JOANNES 
FRANCISCUS (EERW HEER) 

Overl. 20/05/1749 

VAN VLIEBERGHE ADRIAEN 
Over!. 27 I 1011 7 61 

VERBEKEN JOANNES 
Afk. Gent 
Overl. 19/04/1780 
kind van ongeveer 7 jaar 

VERHOOCHSTRAETE PIETER 
Overl. 05/09/1688 

WASSENHOVE PIETER 
Overl. 06/12/1700 
advocaat bij de Raad van 
Vlaanderen 



Bijlage 3 

De grootjuffrouwen 

Deze gegevens zijn samengebracht uit : 
Overlijdensregisters ( AKB. KIP2 /1; K2Pl /2; K2P3 /4 ). 
Kwijtschriften ( SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/l(B) ). 
Nota's Van der Haeghen ( SAG. B 1117. Klein Begijnhof). 
Joos, Begijnhof O.L. Vrouw ter Hoye, Geschiedenis en Gids. 
blz. 63. 

De onderstaande jaartallen vermelden het eerste jaar waarin de begijn 
deze functie waarnam. Voor zover ons bekend is de lijst volledig. 

1574 Barbara van der Broecke 
1603 Adriane Backers 
1606 Philipote Dysenbaert 
1609 Adriane Backers 
1629 Philipote Dysenbaert 
1664 Anna Adriaensens Venedael 
1673 Anna Van der Maeren 
1678 Isabelle De Key 
1685 Margaretha De Briarde 
1696 Marie De Pouillon 
1701 Isabelle De Key 
1710 Isabelle Françoise Van Hoorebeke 
1725 Joanne Catharine Van Alstein 
1734 Marie Catharine Cosyn 
1737 Françoise Germaine Dansaert 
1762 Marie Magdalene de Stoop 
1768 Joanne Catharina de Seille 
1792 Marie Catharina de Rycke 
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Bijlage 4 

De pastoors en onderpastoors 

Deze gegevens zijn samengebracht uit : 
Overlijdensregisters ( AKB. KlP211; K2Pl /2; K2P3 /4 ). 
Kwijtschriften ( SAG. Reeks LXXIX. Inv. nr. 86/ l(B) ). 
Nota's Van der Haeghen ( SAG. B 1/17. Klein Begijnhof). 
Joos, BegijnhofQ.L.Vrouw ter Hoye, Geschiedenis en Gids. 
blz. 63. 

De onderstaande jaartallen zijn de jaren waarin de pastoors in dienst 
kwamen of waarin we ze voor de eerste maal in hun functie aantroffen. Voor 
zover ons bekend is de lijst van de pastoors volledig, bij de onderpastoors ont
breken een aantal gegevens. 

1585 Jan Van Reekern 
1607 Jan De Raet 
1631 Bernard Servaes 

1638 onderpastoor Willem Sayers gaat weg 
1642 Jan David 

1647 onderpastoor Appels 
1649 Christoffel Commiaen 
1655 Roebus De Scheemaecker 

1667 onderpastoor Henricus Dielst 
1671 Petrus Baltbazar Brugmans 

1675 onderpastoor Andreas Vander Eist 
1710 Egidius Van Kemseke 

1749 onderpastoor De Cock 
1760 Jacobus Corneel 
1784 Joannes Huybrecht 
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Bijlage 5 

Plan van het begijnhof 

~"'· 

...... 

Gids voor de Gentse Begijnhoven, blz. 38-39. 
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Plan van het begijnhofvan Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie 
(Plan Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie) 

Legende 

a Heilige-Grafkapel 
b Kerk 
c Klein Scheldeken 
d Convent ten Langenacker 
e Huis Sint-Judith 
f Convent Sbertelen 
g Infirmeriekapel 
h Infirmerievleugel 1781 

Vestingtoren 

J Groothuis, vleugel 1661-1662 
k Groothuis, vleugel 1738 

Ayshoveconvent 
m Huis Sint-Felix 
n Huis van de Aartsengel Michael 
0 Huis van de Heilige Antonius 
p Convent Sbruyninghen 

q Convent Sblonden 
r Nieuw Convent 
s Bleekweiden 

Tuin van de grootjuffrouw 
u Huis van de Heilige Hiëronymus 
V Huis van de Heilige Augustinus 
w Huis 'de Drij Koningen' 
x Huis van de Engelbewaarder 
y Huis van de Goede Herder 
z Huis van Maria ter Sneeuw 
a a Huis Sint-Loudovicus 
ab Convent ter Liefs 
ac Huis van de Heilige Nicolaas 
ad Toegangspoort 
ae Huis Onze-Lieve-Vrouw Presentatie 
af Priesterwoningen 
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EPILOOG 



ENKELE NIEUWE INZICHTEN IN DE ONTWIKKELING 
VAN HET KLEIN BEGIJNHOF IN GENT 

Inleiding 

Marie Christine Lateman 
Daniel Lievois 
Gunter Stoops 

Van 17 november 1994 tot 31 januari 1995 voerde de Dienst Stadsarcheologie 
van de Stad Gent een eerste beperkt archeologisch onderzoek uit in het begijnhof 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Hooie. Aanleiding daartoe was de herontdekking van 
een stuk stadsmuur die het begijnhofareaal ten zuiden afbakent. De relicten van 
de stadsvest waren opnieuw zichtbaar na het slopen van secundaire aanbouwen 
achter de zuidelijke begijnenhuizen en conventen (afb. 1 ). Deze werken maak
ten deel uit van een renovatieproject in opdracht van de v.z.w. Begijnhof Onze
Lieve-Vrouw ter Hooie waarbij in een eerste fase de bebouwing aan de zuid- en 
de westkant van het centrale plein gesaneerd en opgeknapt wordt ( 1 ). 

Over het bestaan van stadsversterkingsdelen zoals een ronde toren en een wal
muur had oudheidkundige Armand He ins ( 1856-1938) reeds in 1899 inlichtin
gen gepubliceerd (2) (afb. 2). Zijn waarnemingen en bevindingen zijn geïllus
treerd met opmetingen door architect Louis Cloquet ( 1849-1920) (afb. 3 ). Sinds 
lang waren deze resten opnieuw ingebouwd en raakten ze steeds moeilijker her
kenbaar. Het recent beperkt archeologisch onderzoek leverde een aantal aanvul
lingen (3) en maakte het mogelijk om deze vestingwerken beter te situeren in 
de uitbreidingsontwikkeling van de stad. De eerste uitwerking leidde evenwel 
ook tot denkwerk over de situering van het middeleeuwse begijnhof en de la
tere uitbreiding van het areaal. Dit wijkt enigszins af van wat tot op heden over 
Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie bekend was. Algemeen nam en neemt men im
mers aan dat het begijnhof zoals het zich thans in het stadsbeeld aftekent, nau
welijks verschilt van wat er in de 13de eeuw werd uitgebouwd. 

Deze beknopte bijdrage wil enkel een eerste inzicht bieden in de bevindingen 
waartoe het recente archeologisch onderzoek heeft geleid. Het verdere studie
werk is pas aangevat. Bijkomend vorsingswerk moet het mogelijk maken de 
eerste resultaten nog beter in te schatten en ze in belangrijke mate met nieuwe 
bevindingen aan te aanvullen. 
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1. Situeringsplan van het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie met aanduiding van 
de stadmuur aan het gedempte Klein Scheldeken, de plaats van het archeologisch onder
zoek en de begijnhofbebouwing waaronder ( 1) de begijnhofkerk (2) de Sint-Godelieve
kapel, (3) het Beggaconvent, (4) het Convent Jozeften Langenacker, (5) het Convent ter 
Liefs en ( 6) de begijnhofpoort van 1819 (Plan Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie) 

Een begijnhof in de Hooie 

Het Gentse deelgebied waarin het begijnhof van Onze-Lieve-Vrouw werd op
gericht, staat toponymisch bekend als (Groene) Hooie of Hoye (4). Het ging 
om een uitgestrekt weiland tussen de Opperschelde en de Nederschelde, naast 
de Muinkmeersen en ten zuiden van de middeleeuwse kernstad gelegen. Laat
middeleeuwse vermeldingen wijzen niet alleen op een gebruik als hooiland en 
bleekweiden, maar geven aan dat er ook ramen, houten stellingen voor het dro
gen van laken, waren gevestigd (5). 
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2. De vestingtoren bij de Schelde zoalsArmand Heins die tekende in 1899. (Foto Stad 
Gent, Dienst Stadsarcheologie) 

Gewoonlijk wordt het ontstaan van de twee oudste Gentse begijnhoven, Sint
Elisabethen Onze-Lieve-Vrouw, in verband gebracht met de gravinnen Johanna 
van Constantinopel ( 1200-1244) en Margaretha van Constantinopel ( 1244-1278) 
(6). Meestal wordt 1234 als stichtingsjaar voor beide hoven vermeld, hoewel 
dit gegeven pas in de 14de eeuw voor het eerst opduikt. Geen enkele eigen
tijdse geschreven bron of enig ander gegeven bevestigen het vermelde stichtings
jaar. De oudste vermelding van het Sint-Elisabethbegijnhofstamt uit 1242 (7). 
Voor Onze-Lieve-Vrouw zijn er geen geschreven vermeldingen bekend vóór 
1262. Deze oudste geschreven inlichtingen nemen niet weg dat beide toen reeds 
enige tijd kunnen bestaan hebben. De aard van de informatie over Onze-Lieve
Vrouw ter Hooie uit 1262 laat evenwel vermoeden dat de stichting pas van 
korte tijd daarvoor dateert. Gravin Margaretha kwam tussen in discussies tus
sen de pastoor van de Sint-Janskerk (thans Sint-Baafskathedraal) en de begij
nen. Het begijnhof kreeg dezelfde kapel- en kerkhofrechten als andere niet
parochiale kerken in Gent, maar moest de Sint-Janskerk bij bepaalde plechtig
heden erkennen. In 1263 verleende de bisschop van Cambrai nog een aflaat aan 
alle godvruchtige bezoekers die de begijnen bij de bouw van de kapel finan
cieel zouden steunen (8). 

307 



Toen het Onze-Lieve-Vrouwebegijnhof werd gesticht lag het buiten de toen
malige stad. In 1270 wordt het begijnhof omschreven als een omsloten areaal 
met een poort (9), wat logisch voorkomt en volledig in de lijn ligt van wat thans 
over begijnhoven bekend is. Het voorkomen als een gesloten hof is trouwens 
één van de belangrijke kenmerken van de 'begijnendorpjes'. Een uitzicht als 
gesloten hof betekent evenwel niet dat Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie toen al 
binnen de stadsomwalling was opgenomen. Toen de Franse koning Filips IV de 
Schone (1285-1314) in 1301 met enige troepenmacht naar Gent kwam, riepen 
de begijnen de hulp in van de vorst en vroegen bescherming voor hun hof, een 
vraag waarop de vorst inging ( 1 0). Dit geschreven gegeven heeft echter geen 
uitsluiting over de ligging van het hof ten opzichte van de stadsomwalling. 

Vesttres d'a.nctennea fortUlca.tiona de la. vtlle (P/a11~). 

3. Opmetingsplan van de stadsmuur en de toren bij de Schelde, Louis Cloquet, 1899. 
(Foto Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie) 
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De stadsvesting 

Zoals venneld was het reeds lang bekend dat de zuidelijke grens van het hui
dige begijnhofareaal gevonnd werd door een stadsversterking die de Opper
schelde met de Nederschelde verbond. Deze stadsvesting omvatte verschillende 
elementen. Op het kruispunt met de landweg van Gent naar Brabant, wellicht 
een stuk van de sedert de llde eeuw bekende handelsweg Brugge-Köln, stond 
de Vijfwindgatenpoort. Tussen de poort en de Nederschelde, bezijden het 
begijnhof, was er een walmuur, wellicht in het midden voorzien van een toren. 
Ook bij de Nederschelde was een ronde toren, waarvan nog betekenisvolle res
ten in het begijnhofbewaard bleven. Aan de veldzijde zorgde het Klein Schelde
ken voor de beschennende waterloop. 

Een gedeelte van die vestingmuur kon in 1994-1995 bijkomend worden onder
zocht. Het ging zowel om een beperkte opgraving als om muurwerkonderzoek. 
De muur heeft een dikte van 1 tot 1.20 m en bleef bovengronds over ca. 59 m 
bewaard (afb. 1 en afb. 4). Hij was opgebouwd met bakstenen van 25.5/26 x 12 
x 6 cm en kalkmortel. De aanlegdiepte van de fundering kon door wateroverlast 
niet worden geregistreerd, maar reikte dieper dan 5.30 T.A.W. (Tweede Alge
mene Waterpassing). Dit impliceert dat het bewaarde deel een hoogte bereikt 
van meer dan 5. 70 m, funderingen inbegrepen. Aan de stadszijde zijn er op regel
matige afstand steunberen van 1.64 bij 1 m. Ze komen voor met tussenafstanden 
van ca. 4 m. De steunberen worden met elkaar verbonden door spitsbogen. Deze 
droegen wellicht de weergang van waarop de muur kon worden verdedigd. On
deraan waren de steunberen los tegen de funderingen van de walmuur aange
legd, maar hoger vertoonden ze een ingewerkt metselverband. In de ruimten 
onder de spitsbogen waren schietopeningen (afb. 5) die een defensieve functie 
onder de weergang mogelijk maakten. Het grootste deel van de steunberen en 
de spitsbogen was verdwenen. Enkel de laatste boogaftekening, het ingewerkte 
tracé bij de walmuur, kon ter plaatste vaak worden vastgesteld. Het bovenste met
selwerk van de walmuur, over een hoogte van ca. 1 m, bestond uit recentere aan
vullingen ( 19de-20ste eeuw) en leverde geen infonnatie over de vonngeving van 
de weergang en de bovenafwerking van de walmuur. Ook de meeste iconografi
sche bronnen en kaarten uit de 16de-19de eeuw, waarop het tracé van deze ves
ting te herkennen is, geven daarover geen bijkomende infonnatie (afb. 6 en 7). 
Waar de ruimte tussen de steunberen niet door jongere afvalputten en beerput
ten was ingenomen, kon onder de humus en de recente puinlaag een pakket van 
diverse zandlagen worden opgemerkt. Een laagje baksteengruis dat opliep naar 
de vestingmuur toe, stamt mogelijk uit de bouwtijd van de versterking. 

Algemeen werd tot nog toe aangenomen dat deze stedelijke fortificatiewerken 
omstreeks 1300 werden opgetrokken, hoewel ook vaak venneld werd dat het 
Klein Scheldeken in 1290 werd gegraven. Allereerst dient echter afgevraagd of 
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dit Klein Scheldeken wel degelijk een kunstmatige waterloop is en als vesting
gracht werd gegraven. Wellicht moeten beide negatiefworden beantwoord. Het 
nogal grillige verloop en de zeer verschillende breedte die uit het beschikbare 
beeld- en kaartmateriaal blijkt, wijst eerder in de richting van een natuurlijke 
rivierarm, wat in die meersachtige zone ook niet verwonderlijk zou zijn. Dat 
het tracé naderhand werd bijgepast en het Klein Scheldeken op een bepaald ogen
blik in het defensiesysteem van de stad werd opgenomen, blijft zeer plausibel. 
Een dode strook tussen de walmuur en een rivierarm of gracht werd ook bij 
andere middeleeuwse vestingstructuren in Gent opgemerkt, onder meer bij de 
12de-eeuwse waltorens aan de Nieuwbrugkaai en de Zandpoortstraat ( 11 ). De 
erg ongelijke breedte van de dode strook langsheen de walmuur ten zuiden van 
het begijnhof, wijst nogmaals in de richting van een natuurlijke waterloop. Het 
tracé van het water volgen zou wellicht vanuit defensief en strategisch standpunt 
minder gunstig geweest zijn. De Vijfwindgatenpoort werd vlak bij de kruising 
van de landweg met het Klein Scheldeken opgetrokken (afb. 6 en 7). Omdat de 
waterloop er zeer breed was, was er voor de poort een brug van vijfbogen-vijf 
gaten - nodig. Deze waren ook voorzien van een sluissysteem dat het verval 
tussen Boven- en Benedenschelde regelde. Van aan de poort blijkt de walmuur 
met zijn twee torens de kortste verbinding met de Nederschelde te volgen, met 
soms een belangrijke afstand ten opzichte van het Klein Scheldeken. 

4. Gezicht op de resten van de l4de-eeuwse stadsmuur aan de zuidkant van het begijnhof 
Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie (Foto Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie) 
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De stadsversterking met de Vijfwindgatenpoort was niet de oudste stedelijke 
fortificatie aan deze zijde van Gent (afb. 6). Ze duidt wel een tweede etappe aan 
van de stadsuitbreiding in zuidelijke richting. De oudste stadspoort bij de uitvals
weg naar Brabantstond bij de Reep (Schelde). Het was de Braem- of Brabant
poort, die wellicht in de latere 12de eeuw werd gebouwd en in het toltarieven
document van graafBoudewijn IX uit 1199 expliciet wordt vermeld (12). Toen 
het stedelijke gebied of schependom in 1254 werd uitgebreid met de z.g. Brabant
wijk of Overschelde (13), werd de Hooi- of Steenpoort gebouwd, te situeren 
aan de Brabantdam, ter hoogte van de Sint-ChristoffelkapeL De Brabantpoort 
bleefbestaan en werd een soort van reservepoort in het defensiesysteem van de 
stad. De Hooie lag toen nog steeds buiten de stad. 

5. Gezicht op een schietopening tussen twee steunberen aan de stadszijde van de vesting
muur (Foto Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie) 

In een volgende etappe werd de stad verder uitgebreid en werd de vesting ver
legd naar het Klein Scheldeken waar de Vijfwindgatenpoort en de beschreven 
walmuur werden opgetrokken. Wanneer die uitbreiding werd gerealiseerd, is nog 
niet zo duidelijk. In alle geval was het na de vorige stadsuitleg in 1254, moge
lijk kort na 1300. De stadsrekeningen voor 1325-1326 vermelden werken aan de 
poort ten Wintgaten, aan de toren ernaast, aan de buitenverdediging en anden tur 
bachten den beghinen ( 14). Dergelijke geschreven inlichtingen moeten niet nood
zakelijk naar de eigenlijke bouwcampagne verwijzen. In principe zouden ze ook 
kunnen duiden op verbouwingen of aanpassingswerken. Een aantal elementen 
laten toe in dit geval wel een verband te zoeken met de eigenlijke bouwtijd, wat 
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niet inhoudt dat ze de start van de vestingwerken op die plaats aangeven. Een da
tering omstreeks 1325-1326 voor de stadsmuur en de bijhorende torens is ver
der in overeenstemming met de archeologische en bouwkundige bevindingen, 
en wordt bijvoorbeeld niet tegengesproken door de verwerkte bakstenen en de 
toegepaste bouwtechniek. In het licht van wat thans bekend is over het gebruik 
van baksteen in Gent en de ontwikkeling van de lokale baksteenarchitectuur lijkt 
een oudere datering moeilijk en zijn er zeker geen indicaties voor een extrapo
latie naar de late 13de eeuw. 

Dat de vesting aan de Vijfwindgaten en het Klein Scheldeken geen lang strate
gisch bestaan kende, was reeds eerder bekend. Tot nog toe nam men algemeen 
aan dat de stad zowat een halve eeuw later opnieuw werd uitgebreid met het 
Zand en de heerlijkheid van Raveschoot In 1378-1384 zou dan omheen dit ge
annexeerde gebied de Keizersvest gegraven zijn en werden de Keizerpoort of 
Brusselse Poort (afb. 6) en de Sint-Lievenspoort gebouwd. Dat de versterking 
aan het Klein Scheldeken wellicht een reservefunctie bleef behouden en tot in 
de 19de eeuw goed in het stadsbeeld herkenbaar bleef, werd algemeen aan
vaard. De incorporatie in het Klein Begijnhof duidt op een privatisering van 
oorspronkelijk stedelijk patrimonium. Dit aspect werd bij het recent archeolo
gisch-bouwhistorisch onderzoek voor het eerst nader ontleed. 

6. Detail uit Panoramisch Gezicht op Gent van 1534 met aanduiding van het begijnhof 
Onze-Lieve-Vrouw terHooieen met situering van (1) de Braem- ofBrabantpoort, (2) 
de Hooi- of Steenpoort, (3) de Vijfwindgatenpoort en (4) de Keizerpoort of Brusselse 
Poort (Foto Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie) 
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Privatisering 

Een belangrijke vraag die in het kader van het recente archeologisch onderzoek 
werd gesteld, houdt verband met de relatie begijnhof/vestingmuur in de 14de 
eeuw. Vormde de stadsversterking toen reeds de zuidgrens van het begijnhof? Het 
is immers vrijwel ondenkbaar te veronderstellen dat de stedelijke (mannelijke) 
milities vanuit een gesloten vrouwenhof mochten opereren. De zuidgrens van 
het middeleeuwse begijnhof lag dus wellicht meer noordwaarts. Of de rooilijn 
van de zuidelijk bebouwing aan het centrale plein daarvan nog een litteken is, 
wordt verder onderzocht. De stadsversterking werd waarschijnlijk een eindje 
voorbij het begijnhof aangelegd. Tussen beide moet er een zone bestaan heb
ben die militair optreden mogelijk maakte. 

Deze hypothese wordt gesteund door een aantal archiefvermeldingen, waaraan 
tot op heden nog geen aandacht was besteed. Uit een landcijnsboek van 1370-
13 71 blijkt immers dat de begijnen van Ter Hooie aan de Stad Gent sedert 1366 
een cijns van 45 schelling parisis verschuldigd zijn voor 'erfachtigheden' bin
nen de muur en voor de muur met de torens (15). Deze mededeling is vol
doende expliciet om daaruit afte leiden dat de zone tussen het oorspronkelijke 
of oudere begijnhofareaal en de stadsmuur in 1366 bij het begijnhof was ge
voegd en dat Ter Hooie daarvoor aan de stad een cijns verschuldigd was. Dit 
betekent ook dat de vesting van de Vijfwindgaten toen al zijn strategische func
tie had verloren. 

De cijns van 45 schelling parisis werd in 1383 door de Stad overgedragen aan 
Joris uten Meeren, zoon van Joris, als vergoeding voor het verlies dat hij leed -
ongetwijfeld onteigening- bij de aanleg van vestingwerken tussen de Keizer
poort en de Sint-Lievenspoort (16). Of het begijnhof de cijns uiteindelijk af
kocht van Joris uten Meeren, diens erfgenamen of opvolgers, is thans nog niet 
bekend. Verder onderzoek zal moeten uitmaken hoe en wanneer het begijnhof 
van Ter Hooie volle eigenaar werd van die zuidelijke zone. 

Het is weinig waarschijnlijk dat de betrokken zone kort na 1366 reeds werd 
bebouwd. Doorgaans bleef de Stad over bepaalde garanties beschikken om, in 
geval van nood, terug over de fortificaties te kunnen beschikken en werd bebou
wing pas in latere tijd, toegestaan. Een gelijkaardige gang van zaken werd on
der meer vastgesteld bij de Zandpoort. Door de uitbreiding van het stedelijk 
grondgebied in westelijke richting waren de stadsversterkingen tussen de Leie 
(Recollettenlei), de Houtleigracht en de Zandpoort nog vóór 1290 afgestaan 
aan de beggarden in ruil voor cijns. De Stad bleef echter instaan voor het onder
houd van de vestingmuur, de torens en de poort. In 1413 werd de overeenkomst 
gewijzigd en moesten de beggarden in ruil voor de volle eigendom van het terrein 
en de bouwwerken ook instaan voor het onderhoud van de stadsversterking, die 
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nog steeds een soort van reservefunctie bleef behouden. Een gelijkaardige ont
wikkeling is bekend voor de Wijckhuistoren (aan de Recollettenlei) en voor gron
den tussen de Zandpoort en de Torenpoort langsheen de Houtleivest ( 17). Dat 
de versterking aan de Vijfwindgaten reeds kort na het midden van de 14de eeuw 
als hoofdfortificatie had afgedaan, wordt ook bevestigd door de privatisering van 
de zone aan de veldzijde van de poort en de muur. Dit geschiedde zelfs nog wat 
eerder, want door een ordonnantie van 8 maart 1353 gaf de Stad dit in ruil voor 
6 pond parisis in cijns aan Jan van Koekeiare en zijn erfgenamen. Zij kregen meer 
bepaald de beschikking over de bovenkamers van de poort, de sluis, de buitenver
sterking, de muren aan beide zijden van de poort met de aanpalende terreinen 
tot aan de Schelde. Van Koekeiare kreeg verder eveneens de toestemming om be
zijden de poort een watermolen op te richten. Daar er evenwel geen graan mocht 
worden gemalen, zou men daar schors verwerken. Uit de voorwaarden van de 
vermelde overeenkomst blijkt nog dat de Stad in noodgevallen de versterking 
opnieuw kon opeisen ( 18). 

De gegevens omtrent de privatisering van de vestingzone aan het Klein Begijnhof 
laten daarenboven vermoeden dat de verdere stadsuitleg enkele decennia vroe
ger moet worden gedateerd, dan men tot nu toe algemeen aannam. In het midden 
van de 14de eeuw moet er al een nieuwe fortificatie ter hoogte van de Keizers
vest of met inbegrip van deze vest bestaan hebben. Mogelijk heeft de uitbouw 
van die nieuwe stadsversterking enige decennia geduurd en verwijzen de gege
vens uit de stadsrekeningen van 13 78-1384 ( 19) enkel naar werkzaamheden die 
deel uitmaakten van een veel omvattender bouwproject. Tot aan het eind van 
het Ancien Regime zou de stadsomwalling op dat tracé behouden blijven. 

De versterking aan het Klein Scheldeken bleef, zoals vermeld, nog enige tijd een 
reservefunctie behouden. Pas veellater zouden de diverse versterkingsonderdelen 
en de l4de-eeuwse watermolen uit het stadsbeeld verdwijnen, wat wordt beves
tigd door tal van iconografische bronnen en stadsgezichten. Er kwam pas ver
andering in het midden van de 19de eeuw toen dit deelgebied, onder invloed van 
het inmiddels gebouwde Zuidstation, werd geürbaniseerd (20). In die tijd wer
den tussen de Lange Violettenstraat en het Zuidstation een aantal nieuwe stra
ten getrokken, waaronder de Vijfwindgatenstraat die in 1844 werd aangelegd 
(21 ). Ook de imposante Rijschool aan de Lange Violettenstraat werd toen op
getrokken naar een ontwerp uit 1851-1853 van architect Louis Roelandt ( 1786-
1866). Daarvoor werd immers een deel van de tuin van de begijnhofpastorie 
onteigend. Nog in dezelfde urbanisatiefase werd het Klein Scheldeken gedempt 
en sloopte men de Vijfwindgatenpoort met de brug. Alleen van de walmuur 
bleven belangrijke delen behouden als zuidgrens van het Klein Begijnhof. 
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Ontwikkeling van het begijnhof 

Op grond van de recent ontdekte gegevens blijkt dus dat de zuidgrens van het 
begijnhof in oorsprong niet samenviel met de stadsmuur of met het tracé dat het 
hof nog vandaag aan de zuidzijde begrenst. Zoals aangetoond werd de zuide
lijke begijnhofgrens in 1366 verlegd. Deze uitbreiding betekent niet dat er in de 
zone naast de stadsmuur meteen gebouwd werd. Met uitzondering van de 
fortificaties zelfwerden er geen laat-middeleeuwse gebouwsporen geregistreerd. 
Dit is echter het geval voor het grootste gedeelte van het begijnhofareaal en kan 
verklaard worden door de veronderstelling dat de begijnenhuizen aanvankelijk 
van hout of hout en leem waren en dat de verstening pas in de Contrareformatie
tijd goed op gang kwam. De iconografische bronnen uit de 16de en de 17de 
eeuw tonen aan dat de hoektoren bij de Schelde toen reeds volledig was inge
bouwd door grote constructies die met het groothuis en met de infirmerie kun
nen worden geïdentificeerd. Voor het overige gedeelte van de zuidsector is het 
beeldmateriaal veel minder duidelijk en blijft het daarenboven gevaarlijk op 
basis van dergelijke bronnen alleen conclusies te trekken. Het gaat immers om 
details uit grotere stadsgezichten. Mogelijk werd de zuidzone pas echt door het 
begijnhof 'geürbaniseerd' bij de ontplooiing die Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie 
in de Contrareformatietijd kende. Deze hypothese vindt alvast een vertaling in 

7. Detail uit het stadsgezicht van Hendrik Hondius, 1641 , met aanduiding van het begijnhof 
Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie bij de Vijfwindgatenpoort (Foto Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie ). 
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het bestaande gebouwenbestand. Het Beggaconvent, dat aan deze zijde van het 
begijnhof is gelegen (afb.l ), werd in 1663 opgetrokken (22) en kende nog ver
scheidene verbouwingen in de daaropvolgende eeuwen.Het Beggaconvent is 
wel de opvolger van het oudere Convent sBertelen, maar geen enkel gegeven 
laat besluiten dat dit gemeenschapshuis op dezelfde plaats stond. Wel is er sprake 
van twee nieuwe huizen die in 1599 door grootjuffrouw Barbele van den Broucke 
waren verkocht (23). Het ging om een voorhuis aan het centrale binnenplein en 
een achterhuis aan het water. Of met dit water het Klein Scheldeken wordt be
doeld, is niet geheel zeker, althans niet op basis van wat thans over het begijnhof 
van Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie bekend is. Het huizengegeven van 1599 is 
anderzijds niet in tegenspraak met de veronderstelde vroegere kleinere opper
vlakte van het middeleeuwse begijnhof. Het Convent Jozef ten Langenacker 
werd in 1650 gebouwd (24), en onderging in jongere tijd ook nog wijzigingen. 
De andere huisjes en hun aanbouwen kwamen in de 17de-19de eeuw tot stand. 

Een veronderstelling voor gebiedsuitbreiding van een oorspronkelijk kleiner 
begijnhofareaal kan trouwens ook voor de westzijde hard worden gemaakt. De 
rooilijn aan het centrale plein vormde wellicht de oudere begijnhofgrens.Pas 
naderhand zou Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie de beschikking gekregen hebben 
over de gronden tussen die eerste westgrens en de Lange ViolettenstraatVolgens 
het stadsplan van Jacob Horenbaut uit 1619 behoorde die zone reeds tot het be
gijnhof maar was er nog geen bebouwing. Pas in 1629 werd bij de straat een nieu
we toegangspoort opgetrokken (25). Terzelfdertijd bouwde men een nieuwe por
tierswoning en een nevenliggend huis. Ook van het Convent ter Liefs of ter 
Blommen in de westzone zou de oudste bouwfase uit de 17de eeuw stammen 
(26). In 1634 volgde de oprichting van het pastoorshuis aan de Lange Violetten
straat, nabij de Vijfwindgatenpoort. Daarvoorwerd een 2.20 m hoge omheinings
muur over 1.20 m gesloopt (27). In 1643 liet grootjuffrouw d'Isembart bij de 
pastorie nog twee huizen optrekken (28). De westelijke uitbreiding van het be
gijnhof werd dus zeker pas in volle Contrareformatietijd, een ware bloeiperiode 
voor Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie, bebouwd (afb.l). Dergelijke begijnhofuit
breidingen moeten archivalisch sporen hebben nagelaten, zeker in de stedelijke 
archieven en mogelijk ook in de begijnhoffondsen. Dit aspect moet nog nader 
worden onderzocht. 

Nabeschouwing 

Een weliswaar beperkt archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van het Be
gijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie leidde tot nieuwe inzichten omtrent de ont
wikkeling van het begijnhof en de uitbreiding van de stad in de 14de eeuw. Op
nieuw wordt aangetoond dat archeologie veel meer is dan het analyseren en do
cumenteren van een uitgekozen item, in casu een gedeelte van een stadsforti
ficatie. Het archeologisch terreinwerk, in dit geval een typisch voorbeeld van 
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niet-geprogrammeerd noodonderzoek, vormde de aanzet voor grondig denk
werk rond de situering van de gedocumenteerde stadsversterkingselementen in 
de stadsgeschiedenis. Dit leidde onvermijdelijk tot nieuw bronnenonderzoek. 
Een aantal aspecten hadden immers nooit aandacht gekregen omdat men er alge
meen van uitging dat het huidige begijnhofareaal nagenoeg hetzelfde was als dat 
van de 13de-eeuwse voorganger en dat de stadswalmuur als zuidgrens van het 
begijnhofwas opgetrokken, zonder enig kritisch denkwerk omtrent die gegevens. 
Dat het verder uitgevoerde archeologisch-historisch vorsingswerk tot andere 
inzichten leidde, blijkt ongetwijfeld uit deze eerste samenvatting van een onder
zoeksproject dat nog niet is afgewerkt en de komende jaren zeker moet worden 
voortgezet. 

Noten 

( 1) Dit beperkte archeologisch onderzoek was verder mogelijk dank zij de medewer
king van het Bureau Monumenten en Landschappen van de Administratieve Ruimte
lijke Ordening, Huisvesting en Milieu van de Vlaamse Gemeenschap, de Dienst Kunst
patrimonium van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Dienst Monumentenzorg van de 
Stad Gent, architect B. Van Acker, het Ingenieursbureau Derveaux en het aannemers
bedrijf Van Rymenant. Met dank aan Georges Antheunis en Bart Boone, medewerkers 
van de Dienst Stadsarcheologie, die voor de illustraties bij deze bijdrage instonden. 

(2) HEINS, A., Vestiges d 'anciennes fortifications de la ville, in: Inventaire archéologique, 
Gand, 1899, nr. 13, p. 121-122. 

(3) LALEMAN, M.C. & STOOPS, G., Lange Violettenstraat, Klein Begijnhof, in: Stads
archeologie. Bodem en monument in Gent, Gent, 1995,jg. 19 nr. 1, p. 52-54. 

(4) GYSSELING, M., Gents vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, 
Antwerpen e.a., 1954, p. 46 en p. 50. 

(5) Zie onder meer: DE POTTER, F., Gent van den oudsten tijd tot heden, Gent, 1882, 
dl. 1, p. 70; BLOCKMANS, F., Het Gentsche stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Ant
werpen - 's Gravenhage, 1938, p. 252 en p. 487. 

(6) Zie onder de meest recente publikaties vooral DHUYS, B., De Gentse begijnhoven 
in cultuurhistorisch perspectief, in: Werken & Kerken. 750 jaar begijnhofleven, Gent, 
1984, p. 13-48 en p. 133-155. Zie ook: BALDEWIJNS, J. & LALEMAN, M.C. , De 
architectuur van de Gentse begijnhoven, in: Werken & Kerken. 750 jaar begijnhofleven, 
Gent, 1984, p. 53-92 en p. 157-186. 

(7) Stadsarchief, Gent (verder SAG), Charters, nr. 56. Zie ook: BETHUNE, J., Cartulaire 
du Béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand, Bruges, 1883, p. 3. 
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1262. Zie ook D'HUYS, B., 1984, p. 19. Met onze oprechte dank aan de heer Ludo Collin, 
Archivaris van het Bisdom, voor zijn gewaardeerde medewerking bij het raadplegen 
van het begijnhofarchief 

(9) AB, Charters nr. 12,2 september 1270. Zie ook D'HUYS, B., 1984, p. 19. De gecon
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de configuratie van het begijnhofareaaL Zie ook: GYSSELING, M., Corpus van middel
neder/andse teksten, 's Gravenhage, 1977, dl. 111, p. 88-89, p. 587-588, dl. 112, p. 1102-
11 03; dl. 114, p. 2352-2353 en p. 2262. 

(10) AB, Charters nr. 11, 1270-1324, onder meer 1301. Zie ook D'HUYS, 1984, p. 19. 
Voor de politieke context zie: PREVENIER, W. & BOONE, M., De 'stadstaat '-droom, 
in: Gent, Apologie van een rebelse stad, Antwerpen, 1989, p. 81-82. 

(11) LALEMAN, M.C., Vestingmuur met wa/toren, in: Oude koeien uit de gracht .. . , 
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