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ALGEMENE INLEIDING 

Begijnen waren vrome vrouwen die ergens gesitueerd kunnen worden tussen 

kloosterlingen en leken. Net zoals kloosterlingen legden ze de geloften van 

gehoorzaamheid en kuisheid af, maar het waren slechts tijdelijke geloften. 

Er was altijd een weg terug want op elk ogenblik van hun leven konden ze 

beslissen om naar de "wereld" terug te keren. In tegenstelling tot kloosterlin

gen legden ze geen gelofte van armoede af, maar hun regel herinnerde hen wel 

aan soberheid en eenvoud. Begijnen combineerden het contemplatieve leven 

(het kerken) met het actieve (het werken). Ze moesten immers, ieder voor 

zich, in hun eigen onderhoud voorzien. Vooral de ziekenzorg lag hen nauw 

aan het hart. 

Begijnen worden geassocieerd met begijnhoven, suggestieve decors die op 

vandaag nog altijd tot de verbeelding spreken. Omdat begijnhoven alleen in 

de Nederlanden bestaan, wordt vaak gedacht dat begijnen een exclusief feno

meen van onze streken geweest zijn. Niets is minder waar. De begijnenbe

weging was een Europese beweging die haar oorsprong vond op het einde van 

de 12de eeuw, een tijd van maatschappelijke en culturele vernieuwing, van 

grote religiositeit. Overal in Europa ontstonden in de late 11 de tot 13de eeuw 

nieuwe religieuze bewegingen. De begijnen wilden in de geest van de tijd ook 

het evangelische armoede-ideaal beleven, allegden ze dan geen gelofte van 

armoede af. 

De begijnen hebben zich in de Nederlanden het langst als groep kunnen hand

haven door te gaan samenleven in begijnhoven. Een begijnhof kan vergeleken 

worden met een mini-stad. De begijnen woonden er in conventen, ook 

gemeenschapshuizen genoemd, en huizen. Ze hadden een eigen kerk. De 

infirmerie en de heilige-geesttafel verleenden bijstand aan enerzijds zieke en 

oude en anderzijds arme begijnen. 

Nu de begijnen in Vlaanderen op twee handen te tellen zijn en hun idyllische 

oorden (van rust) andere bestemmingen hebben gekregen, staat de geschiede

nis van de begijnhoven volop in de belangstelling. De typische architectuur 

van de Vlaamse begijnhoven kan nu ook zelfs rekenen op internationale 

belangstelling. Op 24 juni 1998 keurde het bureau van de Commissie voor het 

Werelderfgoed van de Unesco het voorstel goed om dertien Vlaamse begijn

hoven op de lijst van het Werelderfgoed te plaatsen. De dertien sites omvatten 

de begijnhoven van Lier, Diest, Tongeren, Kortrijk, Hoogstraten, Brugge, 

Dendermonde, Turnhout, Sint-Truiden, Leuven, Mechelen, Gent (Klein-
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Begijnhof) en Sint-Amandsberg. In Sint-Amandsberg vonden de begijnen van 

het Gentse Groot-Begijnhof in 1874 een nieuw onderkomen. Ook studies en 

tentoonstellingen tonen aan dat begijnen en begijnhoven de jongste jaren 

steeds nadrukkelijker in beeld komen. Dit heeft voor een stuk te maken met 

de groeiende belangstelling voor de rol van de vrouw in de geschiedenis. 

Lange tijd werden begijnen beschouwd als wereldvreemde, devote vrouwen 

die zoete gebeden prevelen. Een vertekend beeld, want uit deze studie zal blij

ken dat er zich achter de begijnhofmuren allerminst kwezels afschermden 

voor de buitenwereld. De begijnen zouden in de Middeleeuwen opgekomen 

zijn voor zelfstandigheid en rechtvaardigheid en zich afgezet hebben tegen 

de kerkelijke en de wereldlijke hiërarchie. Op de Rerum novarum-viering 

( 1996) van het Mechelse ACW stond de begijn symbool voor de maatschap

pelijke emancipatie van de vrouw. De feministische beweging gaat nog een 

stap verder (te ver) en bestempelt de begijnen als vrijgevochten en rebelse 

vrouwen. 

Zeker in de ontstaansperiode waren de begijnen zelfbewuste vrouwen die 

kozen voor een leven van gebed, contemplatie en ziekenzorg. Ze werden ech

ter lange tijd als verdachte vrouwen bekeken en het gebeurde dat ze, omdat ze 

zich niet inpasten in de sociale orde, als ketters werden vervolgd. Door het feit 

dat begijnen geen kloosterlingen waren, behielden ze een zekere vrijheid en 

onafhankelijkheid. Toch streefden ze naar authentieke evangelische volmaakt

heid. Hun intense spiritualiteit, hun soms mystieke en extatische vervoering 

konden niet altijd op veel begrip rekenen bij de clericale mannenwereld die 

het ongepast vond dat vrouwen zich kennis aanmatigden die niet bij hun soci

ale status paste. Eind 13de-begin 14de eeuw werd de begijnenbeweging 

verboden. De begijnen in de Nederlanden hebben deze crisis overleefd. Intus

sen waren bij ons immers begijnhoven ontstaan, waardoor de begijnenbewe

ging meer onder controle kwam te staan. Het oorspronkelijke onafhankelijke 

begijnenleven kon al vrij snel minder goed van het kloosterleven onderschei

den worden. Hun leefwereld was er één van gecultiveerde volkse vroomheid. 

Toch behielden de begijnen een zekere vorm van onafhankelijkheid die aan 

het leven binnen de muren een eigen karakter gaf. De begijnen voorzagen, 

ieder voor zich, in hun eigen onderhoud. Ze konden vrij beschikken over de 

inkomsten van hun bedrijvigheid en over hun andere bezittingen. Al wie enke

le jaren in een convent had verbleven, kon in een eigen begijnhofhuis gaan 

wonen. Begijnhofhuizen werden aan de begijnen verkocht of verhuurd. Enkel 

de begijnen met geld konden op deze kleine immobiliënmarkt zaken doen, 

met als onvermijdelijk gevolg dat ook hier de populatie werd opgesplitst door 

rang en stand. 
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Elk begijnhof was gesteld op zijn onafhankelijkheid. Er bestond geen over

koepelend orgaan met wetgevende bevoegdheid voor alle begijnhoven zoals 

bij de religieuze orden. Elk begijnhof had zijn eigen regel. 

Deze studie handelt over het Sint-Elisabethbegijnhof van Gent in de 17de en 

18de eeuw. Dit begijnhof werd volgens de overlevering in 1234 gesticht door 

gravin Johanna van Constantinopel. Op dat ogenblik leefden er, door toedoen 

van gravin Johanna, enkele vrome vrouwen op een stuk grond naast de 

Bijlokeabdij. Van een echt begijnhof was er nog geen sprake. Pas toen deze 

begijnen in 1242 verhuisden naar het Broek, een terrein aan het einde van de 

huidige Burgstraat, ontwikkelde zich een echt begijnhof, mede dank zij de 

steun van Johanna van Constantinopel. 

In de 13de eeuw werden nog twee andere begijnhoven in Gent opgericht, dat 

van 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie en Poortakker. Het Sint-Elisabethbegijnhof was 

het grootste begijnhof en had het meest prestige. Het wordt ook soms Oud- of 

Groot-Begijnhof genoemd. 

Als begindatum voor onze studie opteerden we voor 1598, het begin van de 

regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella. De komst van Albrecht en 

Isabella was de aanzet voor een doorgedreven restauratiepolitiek. De aartsher

togen zetten zich in voor het religieuze herstel, de liquidatie van het protestan

tisme en het doorvoeren van de katholieke hervorming naar Tridentijns mo

del. In deze context is de heropbloei van de begijnenbeweging in de Zuide

lijke Nederlanden te situeren. Het leven in het Sint-Elisabethbegijnhof had 

zich geleideijk weer genormaliseerd nadat Gent op 17 september 1584 door 

Alexander Farnese was ingenomen. Hierdoor kwam een einde aan zeven jaar 

calvinistisch bewind in Gent. Met de regering van de aartshertogen - niet 

alleen een periode van katholieke heropleving, maar ook van economische 

wederopstanding, culturele bloei en vrede - brak ook voor het Sint-Elisa

bethbegijnhof een tijdperk van grote bloei aan die bijna twee eeuwen zou duren. 

Als einddatum kozen we voor 1795, het jaar waarin onze gewesten bij Frank

rijk werden ingelijfd. Toen luidden de doodsklokken over de begijnhoven. 

Ze konden hun totale ondergang voorkomen doordat ze als godshuis werden 

erkend en onder het bestuur van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen 

werden geplaatst. Hierdoor echter verloren de begijnhoven hun zelfstan

digheid en kwam er een einde aan de bloei van het begijnen wezen. Het begijn

hof van Sint-Elisabeth, dat eeuwen lang bescherming van de vorsten had 

genoten, was zijn zelfstandigheid kwijt en werd overgeleverd aan de beslis

singen van de wereldlijke machthebbers. 
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De vrouw heeft in de geschiedschrijving lange tijd weinig aandacht gekregen. 

V rouwen namen geen deel aan het openbare leven en kwamen dan ook niet in 

officiële documenten voor. De studie over een begijnhof, waar vrouwen een 

dominante rol speelden, biedt de mogelijkheid om iets te weten te komen over 

de plaats, de rol en de betekenis van de vrouw in vroegere tijden. Vaak vorm

den de begijnen de grootste vrouwelijke religieuze groep binnen de stad. In de 

Nieuwe Tijd bereikte de begijnhofpopulatie van Sint-Elisabeth haar hoogte

punt in de jaren 1660. Toen leefden er in het begijnhof een 900 mensen. In dit 

aantal zijn misschien ook de enkele niet-begijnen die in het begijnhof woon

den, vervat. In het Sint-Elisabethbegijnhof leefden er immers ook enkele wel

gestelde weduwen, ongehuwde vrouwen, geestelijke dochters en school

gaande kinderen. Er moet een relatieve drukte geheerst hebben. Het was er 

geen stille oase van rust, een sfeer die nu in sommige begijnhoven hangt. 

Heel wat begijnhoven, we denken hier zeker aan het Sint-Elisabethbegijnhof, 

werden in het verleden nog niet grondig bestudeerd. De meeste studies beper

ken zich tot de bespreking van het ontstaan en enkele algemene kenmerken 

van de begijnenbeweging. Ze gaan niet diep in op de verdere evolutie en han

gen een geromantiseerd beeld op van deze gemeenschappen. Toen 1973 tot 

het jaar van de abdijen en begijnhoven werd uitgeroepen, verschenen enkele 

boeken over de begijnhoven. De traditionele volkse voorstelling in de traditie 

van begijn "juffrouw Symforosa" van Felix Timmermans (1918) werd toen 

nog eens bevestigd. 

Recent verschenen echter enkele studies die een wetenschappelijk en genuan

ceerd beeld schetsen van begijnen en begijnhoven.! Deze studies zijn nog al

tijd schatplichtig aan het standaardwerk van L.J.M. Philippen: "De be

gijnhoven. Oorsprong-geschiedenis-inrichting" (1918), tot nu toe de enige 
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wetenschappelijke synthese over de begijnenbeweging. Ook de studie van 

A. Mens over "De oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen- en 

begardenbeweging" (1947) was baanbrekend. 

Het Sint-Elisabethbegijnhof werd wetenschappelijk benaderd in "Werken en 

Kerken ... ", een studie die verscheen in 1984 naar aanleiding van de viering 

van 750 jaar begijnhofleven in Gent. In deze studie worden ook de twee ande

re Gentse begijnhoven besproken. Deze publicatie, die evenwel geen voetno

ten bevat, was voor ons een goede basis. Ook de herwerkte licentiaatsverhan

deling (1992) over het andere Gentse begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie van 

Hadewich Cailliau, in 1995 uitgegeven in boekvorm, was een leidraad. Het 

was niet onze bedoeling een synthese te schrijven van het Gentse begijnhof

wezen. Het leek ons immers nuttiger al onze tijd en aandacht te besteden aan 

een monografie over het grootste Gentse begijnhof. Verwijzingen naar het 

werk van Cailliau en andere auteurs werden dan ook beperkt gehouden. 

Het archiefmateriaal van het Sint-Elisabethbegijnhof is zeer omvangrijk. 

De meeste bronnen zijn echter van economische aard. De heilige-geesttafel en 

vooral de infirmerie waren immers rijke instellingen die naast goederen bui

ten de muren van het begijnhof, ook de meeste huizen binnen het hof in ei

gendom hadden. Het beheer over al deze bezittingen vergde een uitgebreide 

administratie. Alle inkomsten van schenkingen, renten, cijnzen en pachten, 

verkopen en verhuren van de huizen van het hof werden zorgvuldig geregis

treerd. 

Onze studie handelt echter vooral over het dagdagelijkse leven van de be

gijnen, een leven van "werken en kerken". Speciale aandacht ging uit naar het 

diepe religieuze leven dat sterk afgestemd was op het hiernamaals. Interessant 

bronnenmateriaal vonden we in het Stads- en Rijksarchief van Gent en in het 

Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg. Ook in het archief van de domi

nicanen in Gent en Leuven, in het archief van het Bisdom Gent en in de bi

bliotheek van de Universiteit Gent worden bronnen over het Sint-Elisabethbe

gijnhof bewaard. Zeer interessant voor deze studie waren ook de akten in ver

band met het Sint-Elisabethbegijnhof die in 1883 door Jean Béthune werden 

uitgegeven. 

In een inleidend deel worden de begijnen en de begijnhoven in historisch per

spectief bekeken. In dit deel gaan wij niet alleen in op de begijnenbeweging 

in het algemeen, maar ook op de situatie in Gent waar er drie begijnhoven 

waren. Deel II zet de organisatie binnen het Sint-Elisabethbegijnhof uiteen: 

het bestuur, de regel, de begijnhofbewoners en de zielzorg. In deel III worden 
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de belangrijkste instellingen van het begijnhof besproken. Deel IV handelt 

over de manieren waarop de begijnen in hun onderhoud voorzagen. De mees

te begijnen leefden in een convent. Een vijfde deel bespreekt dan ook het 

leven in de conventen. Deel VI handelt over bijzondere contacten van het 

begijnhof met de buitenwereld: bezoek aan het begijnhof, sommige begijnen 

werden kloosterling, processen waarin het begijnhof verwikkeld was. Tot slot 

komt in het laatste en ook langste hoofdstuk het intense religieuze leven van 

de begijnen aan bod. Een epiloog sluit deze studie af met een beschouwing 

over het Sint-Elisabethbegijnhof na 1789. 

Na de tekst volgen enkele bijlagen, o.a. een prosopografische lijst van de 

begijnen die gedurende de 17de en 18de eeuw in het Sint-Elisabethbegijnhof 

geleefd hebben. 

Met deze studie hebben we geprobeerd om de mysterieuze sluier, die nog al

tijd boven begijnhoven hangt, een beetje weg te trekken. Toen we aan deze 

opdracht begonnen was het Sint-Elisabethbegijnhof voor ons nog onbekend 

terrein. Prof. dr. Michel Cloet (KUL) stimuleerde ons om te gaan aankloppen 

aan de poort van het Groot-Begijnhof in Sint-Amandsberg. We maakten er 

geen opendeurdag mee. De heer Lieven Decaluwe, voorzitter van de raad van 

beheer, maakte het archief van het Sint-Elisabethbegijnhof in Sint-Amands

berg voor ons toegankelijk. Professor Cloet maakte als promotor van de licen

tiaatsverhandeling waaruit deze studie is voortgekomen, steeds tijd vrij en 

leerde ons kritisch op ons doel afgaan. We danken ook Z.E.H. kanunnik Ludo 
Collin, archivaris van het bisdom, voor het ter beschikking stellen van zijn 

bibliotheek over de begijnhoven. Professor Fred Truyen (KUL) zijn we veel 

dank verschuldigd voor zijn technische bijstand. 

Ten slotte gaat onze erkentelijkheid uit naar de Maatschappij voor 

Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, die deze studie in haar reeks 

Verhandelingen wilde opnemen. Financiële steun voor het tot stand komen 

van deze publicatie kwam er van het provincialaat van de dominicanen dat ik 

hartelijk dank. 
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inde kercke van het groot beggijn hof tot gendt waer van eenighe sijn 

gedaen inden advent int Jaer 1683 en sommeghe in den vasten int Jaer 

1684. 

386 [Boekje met vrome overpeinzingen uit eerste helft 18de eeuw.] 

Reeks K 

2525 Staedt van de vrije scholen in den welken die bevonden zijn geweest in 
de visiten der selve begonst sedert 10 sept 1784 door E.A. Hellin, 

Canoniek ende Scholaster der Cathedrale kerke van St. Baefs als ook 

van de stad Gend. 

Fonds Raad van Vlaanderen 

Buntinx, J. Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen. 9 dln. 

Brussel, 1964-1979. 

16417 Poorterij (1675). 
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STADSARCHIEF GENT 

Decavele, J. en Vannieuwenhuyse, J. Stadsarchief van Gent. Archiefgids. 

Deel/: Oud archief. Gent, 1983. 

Inventaris 86/1 (A), Reeks LXXVIII 

183 N oticie boexken voor den H geest van het groot beggynhof van Ste 

Elisabeth in Gend begonst met den 11 november 1783 [tot 1795]. 

190 [Begrafenissen, narnis sen, zielmissen, missen van de H. Geest... in 

tweede helft 18de eeuw.] 

191 Dit is den bock van de Infermeri kinders vernieut door ordrs van Io 

Elisabeth hebberecht ten jaere 1699. [Vanaf fol. 109 tot fol. 189 gaat 

het niet meer over de infirmerie maar over de heilige-geesttafel.] 

193 Handt boexken van vier huyssen binnen desen hove campiterende den 

h: geest 1780. 

Twee brieven in een pakje met het opschrift: questien, en resolutien, op 

het verkoopen van huijsen, en goederen aen de Beggijntjens in het 

groot Beggijnhof tot Gendt. 

199 Nottitie Boeckxken van ontfanck van twaeckgelt van begut etc begonst 

4 frimaire of 24 nov 1798. [Aantal inwoners in de conventen.] 

200 Boexken van datter hier binnen tjaer moet gedaen sijn als ook van 

d'oude gebruijken. [Informatie over oude gebruiken en over de 18de 

en het begin van de 19de eeuw.] 

230 [Aantal inwoners in de conventen en de huizen op het einde van de 

18de eeuw.] 

231 [Bundel documenten uit 17de-18de eeuw.] 

[a Contracten waarin de heilige-geestjuffrouwen heilige-geestkinde

ren aanvaarden.] 

[b Contracten waarin huizen verkocht worden aan begijnen.] 

[c Inventarissen van bezittingen van begijnen.] 
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[d Inventarissen van bezittingen van heilige-geestkinderen.] 

[e Documenten over de openbare verkoop van de bezittingen van hei

lige-geestkinderen.] 

[ f1 Memorie voor die begraven worde inde sij capelle wat dat het co st 

[eind 17de eeuw]. 

[g Over de brouwerij van het begijnhof in 1755.] 

233 [Bundel documenten] o.a. Dijtgeef van de feneraillen (sic) van joe 

Theresia Gillet overleden den 10 junij 1795. 

234 Resolutie en annotieboeck [annotatieboeck] van het Groot Begynhof 

van S Elysabeth binnen Ghendt vemieut int 1677. 

Losse briefjes 

[a Over de heilige-geestjuffrouwen en de heilige-geestkinderen 

(tweede helft 18de eeuw).] 

[b Over de begrafenis van een grootjuffrouw en van begijnen, over de 

verkiezing van een nieuwe grootjuffrouw (eerste helft 18de eeuw).] 

[c Over het convent Ten Durpe (1617).] 

Inventaris 85/5 (A), Reeks 200/5 

5 [Klacht van 23 november 1769 van de dekens, de boekhouder en de 

leden van de gilde van de vrije schoolmeesters en schoolmeesteressen 

van Gent over begijn Marie Joanna de Rudder.] 

Nota's Van Werveke 

1058 Begijnen en begijnhoven. 

Billet, Justus. Pollitije-bouck waer-inne gheannotteert staen par memo

rie de Principaelste affairen ende commissien, die door onse handen sijn 

ghepasseert; alles door oordre van mijn heeren schepenen vander keure 

deser stede van Ghendt. 12 dln. 1658-1667. (1 1.GD.1) 

Atlas Goetghebuer, L60 
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ARCHIEF GROOT-BEGIJNHOF (Sint-Amandsberg) 

Luyts, L. en Goethals, J. Archief van het Sinte Elisabeth Begijnhof te Gent. 

Archiefstukken bewaard in het Groothuis van het Groot Begünhof te 

St. -Amandsberg. Gent, 1965. 

4 Dood Boeck van het Groot-Begynhof te Gend. Beginnende 9 

Novembre 1701 ende Eyndigende den 31 December 1925. 

22 Broederschap van 't hh: Sacrament. Gent, 1782. [gevolgd door een 

namenregister van de leden] 

24 [Stedingsboek: eerste helft 17de eeuw tot begin 20ste-eeuw.] 

25 Register van het Broederschap van het H. Kruys [vanaf 1711]. 

49 [Persoonlijk notaboekje van Petronella Claeijs, ingetreden of gekleed 

op 20 april 1727 .] 

53 Ordonnantie dienende tot 't onderhouden van de Goede Manieren in de 

conventen. [twee exemplaren: Het oudste exemplaar was eigendom 

van Elisabeth de Rijcke, gesteedop 14 januari 1720 en overleden op 
19mei 1749.] 

54 Bemerkingen en oeffeningen voor den H. tijdt van den vasten. 

55 Memorie van differente gebmijken in het Groot Convent. ( tOrder van 

de gelessen van het Groot Convent.) 

58 Den sauter van Maria. 

60 Reglement Voor het groot Beggyn-hof der Stad Gendt nopende het 

alleen gaen buyten dese Stad, het dienen van de sieken ende de jaere

lyksche belooningen, die de Beggynen, ten titel van Geestelyken 

onderstand, aen de Predikheeren gewoon waeren van te geven. Gent, 

1782. 

64 [Sermoen voor kleding of steding uit 1789.] 
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65 [Testament van 12 februari 1656 van Française Marest, begijn van het 

Groot Convent.] 

69 [Bundel met nog niet geïnventariseerde documenten die vooral dateren 

uit de 17de eeuw.] 

[a] Middelen om de deugten der retraite wel te bewaeren. 

[b] Inden Name vande Alder-heylichste Dryvuldicheyt. Gent, 1654. 

70 [Bundel documenten.] o.a. Memorie van eenige gebruyken in sterfge

vallen van de dry eerste overste van 't hof. 

75 Broederschap van het H. Kruys, Door de magt van den Apostolyken 

Stoel van Roomen, Opgeregt in de Kerke van het vermaerd Groot 

Beggyn-Hof vanS. Elizabeth, Tot Gend den 3 Mey 1711. 

ARCHIEF VAN DE DOMINICANEN 

Bogaerts, A. M. en Cresens, E. Inventaris van het dominikaans archiet Deel/: 

het provinciaal archief. Bouwstoffen voor de geschiedenis der dominikanen in 

de Nederlanden XV. Leuven, 1976. 

Bogaerts, A. M. en Cresens, E. Inventaris van het dominikaans archiet Deel 

//: kloosterarchieven van Lier. Leuven en Gent. Bouwstoffen voor de geschie

denis der dominikanen in de Nederlanden XVII. Leuven, 1977. 

Kloosterarchief Gent 

2791 Memorie raekende de groote veranderinghe van het groot Beggijnhof, 

Nopende de honnorairen vande Biechtvaders 1783. 

Kloosterarchief Leuven 

1004 Moulaert, B.C.B. Beginasium Gandense. 1852. 
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= Verzameling van handgeschreven teksten, gebonden in lederen band 

met vermelding van de naam Moulaert ( 19de-eeuws dominicaan die 

het Sint-Elisabethbegijnhof bestudeerde). O.a.: 

[a Nederlandse vertaling van het Latijnse Memorandum gepresen

teerd aan de afgevaardigden van de bisschop van Doornik 



Guilielmus I de Vendatour, ter verdediging van de begijnen van 

Sint-Elisabethop 14 mei 1328.] 

[b] De Jonghe, Eernardus (1676-1749). Cort verhael van den oor

spronck der Begynnen Fondatie van de Begynnen binnen Ghendt 

haeren voortganc Privilegien ende Regeringhe. 

Waarschijnlijk zijn deze teksten kopieën gemaakt door B.C.B. 

Moulaert. Of het kopieën zijn van de originele teksten, konden we niet 

achterhalen. 

Provinciaal archief Leuven 

1558 [C. Balzart volgt C.J. Maenhoudt op als priester van het begijnhof op 

25 december 1754.] 
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BEGIJNEN EN BEGIJNHOVEN IN 
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HOOFDSTUK I: 
ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN 

DE BEGIJNENBEWEGING 

Begijnen waren in oorsprong geen exclusief fenomeen van de Nederlanden. 

Het is wel zo dat zij zich in de Nederlanden het langst als groep hebben kun

nen handhaven door te gaan samenwonen in afzonderlijke begijnhoven. 

De begijnenbeweging was een Europese beweging die haar oorsprong vond 

op het einde van de 12de eeuw, een tijd van maatschappelijke en culturele 

vernieuwing. 

1. De begijnenbeweging, een Europese beweging 

Overal in Europa ontstonden in de late llde tot 13de eeuw nieuwe religieuze 

bewegingen. Als een reactie tegen de losbandige en op macht en rijkdom be

luste levenswijze die een deel van de clerus er op nahield, greep men terug 

naar de idealen van de eerste christenen en naar de grondslagen van het 

evangelie. Het apostolisch leven van eenvoud, armoede en prediking werd de 

norm voor bijna alle religieuze vernieuwingsbewegingen. Sommige van deze 

bewegingen, zoals die van Franciscus of Dominicus, bleven binnen de perken 

van de orthodoxie, maar andere bewegingen zoals de Katharen werden als 

ketters gebrandmerkt. 

Eén van de religieuze bewegingen wilde zich terugtrekken uit de wereld en in 

afzondering gaan leven. Het waren kluizenaars en kluizenaressen. Vooral 

vrouwen voelden zich aangetrokken tot dat ideaal. Ze zonderden zich, alleen 

of met enkelen samen, af in een kluis naast een kerk, kapel of klooster. Deze 

vrouwen werden "reclusae" (reclusen of kluizenaressen) of "mulieres religio

sae" (vrome vrouwen) genoemd. Hun aantal nam zo vlug toe dat hun kluizen 

uitgroeiden tot kleine agglomeraties rond een abdij. Zo ontstonden opnieuw 

dubbelkloosters. Tot in de tweede helft van de 12de eeuw konden vrouwen 

terecht in dubbelkloosters. Daarna hielden de meeste dubbelkloosters hun 

poorten gesloten omdat ze de toevloed niet aankonden maar ook omdat ne

gatieve ervaringen tot voorzichtigheid hadden aangezet. Vrome vrouwen 

moesten dus een andere manier vinden om hun geloof te beleven. Sommige 

vrouwen beleefden hun geloof thuis in een kamertje. Anderen leefden bijeen 

in kleine groepjes rond een kapel, een hospitaal of leprozerie. Deze vrome 

vrouwen - de eerste begijnen - wijdden zich aan ziekenzorg, gebed en contem-
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platie maar hadden geen regel en legden geen geloften af. De begijnenbewe

ging is dus niet, zoals de meeste kloosterorden, op een welbepaald tijdstip 

door iemand gesticht. Ze is geleidelijk gegroeid uit het elkaar vinden van in

dividuele, religieus voelende vrouwen.3 

Hernardus van Clairvaux (1090-1152) domineerde het geestelijk leven in de 

12de en 13de eeuw. Wat hij in zijn geschriften verwoordde, sluit nauw aan bij 

de geest van de begijnenbeweging. Hij stelde dat het geluk van de anderen 

belangrijker is dan het eigen geluk. Hij vond ook, alhoewel dat in die tijd als 

vernederend werd beschouwd, dat kloosterlingen door handenarbeid in hun 

onderhoud moesten kunnen voorzien. Deze twee stellingen, de naastenliefde 

en het voorzien in de eigen levensbehoeften, waren basisprincipes van de 

begijnenbeweging. De begijnen hadden een grote verering voor het kind Jezus 

en de lijdende Christus. Deze godsvrucht was waarschijnlijk geïnspireerd 

door Hernardus van Clairvaux die een immense liefde had voor de gekruisigde 

Christus, diens moeder en het kind Jezus. In zijn mystieke geschriften kreeg 

de affectieve beleving van de liefde tot God de voorkeur boven de intellectu

ele beschouwingen. Hij maakte bespiegelingen over de mystiek van de ziel als 

bruid van Jezus. Deze bruidsmystiek vond waarschijnlijk een grote voedings

bodem in het begijnenmilieu waarin veel belang werd gehecht aan mystieke 

ervaringen. 

2. Het ontstaan van begijnhoven in de 13de eeuw 

Niet iedereen was opgetogen over de vroege begijnen. Vooral hun grote zelf

standigheid maakte hen niet geliefd bij sommige machthebbers en een deel 
van de clerus. De naam "begijn" die geleidelijk aan deze vrome vrouwen werd 
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lijkt me niet bewezen en twijfelachtig. Om als begijn te leven was wellicht in de eerste plaats 
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gegeven, had trouwens een pejoratieve betekenis.4 In 1215 verbood het vier

de Lateraans Concilie om nog nieuwe kloosterorden te stichten of nieuwe vor

men van religieus leven in te voeren. Onmiddellijk werd dit verbod toegepast 

op de begijnen. 

De ontwikkeling van de eerste begijnenbeweging kreeg echter een duw in de 

rug door het optreden van de priester Jacob van Vitry (t1240). Jacob van Vitry 

was afkomstig uit de streek van Reims en lid van het victorijnenklooster van 

Gignies in het zuiden van de provincie Namen. Hj kwam erg onder de indruk 

van een zekere Maria ( t 1213 ), een mystica. Enkele jaren na de dood van 

Maria schreef hij, met het oog op haar heiligverklaring, haar biografie. Het 

mocht niet helpen, want van de heiligverklaring kwam niets in huis. Deze vita 

droeg er echter toe bij dat de nieuwe vorm van religieuze beleving geaccep

teerd werd door clerici. De vita van Maria van Gignies vormde het model voor 

levensbeschrijvingen van andere vrome vrouwen. In 1216 verkreeg Jacob van 

Vitry, in afwijking van de beslissing van het vierde Lateraans Concilie, een 

mondelinge pauselijke goedkeuring voor de begijnen. De begijnen mochten 

een vorm van gemeenschapsleven leiden in het bisdom Luik, in Frankrijk en 

in Duitsland. Dit maakte een verdere ontplooiing van de begijnen mogelijk. 

Vanaf het einde van de 12de eeuw begonnen de begijnen van de Nederlanden 

zich te vestigen in gegroepeerde huizen. In 1232 werd het oudste begijnhof 

gesticht: het Groot-Begijnhof van Leuven. Vanaf 1240 werden in veel steden 

van de Zuidelijke Nederlanden begijnhoven opgericht. De stichting van be

gijnhoven was mogelijk dankzij de steun van wereldlijke (hertog en stad) en 

kerkelijke (paus, bisschop, dominicanen ... ) gezagdragers. Die steun sproot 

voort uit de interesse die men had voor de begijnenbeweging maar was ook 

4 Leurs e.a., De begijnhoven, 20-26. 
Mens, Oorsprong en betekenis. 
Gysseling, "Herkomst", 9-12. 
De naam begijn, waarmee deze vrome vrouwen werden aangeduid, was een schimpnaam 
die door hun tegenstanders werd gegeven. Deze naam dook voor het eerst op in de streek 
rond Keulen, in de 1lde of 12de eeuw, om de leden van de ketterse bewegingen, vooral de 
Katharen, aan te duiden. Het werd een spotnaam voor vrome vrouwen. Over de herkomst 
van de naam begijn is reeds veel gediscussieerd en bestaan er vele hypothesen. Volgens J. 
Van Mierlo komt begijn van "Albigens". A. Mens brengt de naam begijn in verband met de 
kleur "beige" die dan zou slaan op de kleur van het habijt. Etymologisch is er echter geen 
verband mogelijk met "Albigens" of "beige". M. Gysseling brengt het woord in verband met 
het prevelen van gebeden, vaak negatief geïnterpreteerd. Zo zou het kunnen verwant zijn 
met het Franse "bègue" ("stotteraar"), "bégayer" ("stotteren") en "bégueter" ("mekkeren"). 
Het zou een overblijfsel zijn uit de substraattaal en verwant met het Oudengels "specan" 
("spreken"), "specol" ("praatziek"). Bidden zal door de tegenstanders van de vrome vrou
wen geïnterpreteerd zijn als huichelarij, schijnheiligheid. In het tweede kwart van de 13de 
eeuw namen de begijnen de scheldnaam over. Het woord begijn verloor zijn pejoratieve 
betekenis. 
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een gevolg van de argwaan die men koesterde voor een ongebonden leven van 

vrouwen zonder traditionele kloosterdiscipline. De concentratie van de begij

nen binnen de muren van een begijnhof, waardoor een quasi-monastieke om

geving ontstond, viel vooral in goede aarde bij de bisschoppen. Op die manier 

was het gemakkelijker om de begijnenbeweging onder controle te krijgen. 

In de Nederlanden werden vooral begijnhoven gesticht in de meest verstede

lijkte regio's zoals het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant en 

minder in Henegouwen, Luik en Loon. Sommige steden haddden zowel een 

begijnhof als begijnenconventen. In kleinere steden en dorpen kwamen alleen 

begijnenconventen voor. De begijnhoven hadden een groot succes. In sommi

ge steden zoals Leuven en Gent werd reeds in de 13de eeuw naast het 

"Groot"-Begijnhof een tweede "Klein"-Begijnhof opgericht. Nog in de 13de 

eeuw werd in enkele steden een begijnenhospitaal, onafhankelijk van het 

begijnhof, gesticht. Hier konden zieke begijnen worden verzorgd. 

De steun van wereldlijke en kerkelijke autoriteiten kwam bijna alleen in de 

Lage Landen voor en ontbrak in de andere delen van Europa waar gelijkaardi

ge vrome vrouwen leefden. Dat is de reden waarom de begijnhoven een 

typisch fenomeen van de Lage Landen werden. Nochtans leefden er bijvoor

beeld in het Rijnland zeer veel begijnen. In tegenstelling echter tot de 

Nederlanden, waar de orthodoxe begijnen de grote meerderheid uitmaakten, 

was het in het Rijnland bijna onmogelijk een onderscheid te maken tussen ket

terse en kerkgetrouwe begijnen. De begijnenbeweging wekte dan ook eerder 

wantrouwen dan sympathie bij de Rijnlandse clerici. Dit in tegenstelling met 

de situatie in de Nederlanden waar veel clerici persoonlijke contacten 

onderhielden met de begijnen. Het gevolg was dat de ontwikkeling van de 

begijnenbeweging in Duitsland werd tegengewerkt. De religieuze vrouwen in 

Frankrijk en Duitsland bleven een zwervend bestaan lijden of verbleven in 

afzonderlijke huizen of conventen, al dan niet in elkaars nabijheid. 

3. Een golf van wantrouwen eind 13de-begin 14de eeuw 

In 127 4, tijdens het tweede Concilie van Lyon, werd beslist dat alle orden die 

na het vierde Lateraans Concilie (1215) zonder pauselijke toestemming 

gesticht waren, moesten ontbonden worden. De orden die met pauselijke per

missie gesticht waren, moesten uitsterven. Ook de begijnen vielen onder deze 

verordening. De situatie verergerde nog toen tijdens het Concilie van Vienne 

(1311-1312) de Duitse bisschoppen de vergadering konden overtuigen van de 
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noodzaak om alle begijnen te verbieden nog verder als begijn te blijven leven 

of nieuwe leden aan te werven. Wie niet gehoorzaamde, zou· in de ban gesla

gen worden. Dat gold ook voor geestelijken die de begijnen zouden blijven 

beschermen. In een latere brief gaf de paus opdracht aan alle bisschoppen en 

inquisitoren een streng vervolgingsbeleid in te zetten. In het Rijnland werden 

de begijnen bestreden en vervolgd. Hierdoor zouden de begijnen bijna hele

maal verdwijnen. 

In de Zuidelijke Nederlanden waren de bisschoppen minder geneigd om tot 

actie over te gaan en dit omdat de meeste begijnen geconcentreerd leefden in 

begijnhoven die onder het voortdurend toezicht van een pastoor stonden en 

waar dominicanen en franciscanen geregeld kwamen preken. Toch kwamen 

ook in de Zuidelijke Nederlanden begijnen onder zware verdenking te staan, 

wat soms leidde tot de plundering van de begijnengoederen of de sluiting van 

de instelling. 

De bisschop van Utrecht sloeg in 1318 alle begijnen in de ban. Het gevolg 

hiervan was dat de begijnen in het noorden bijna verdwenen. Wie nog over

bleef zou, op een paar uitzonderingen na, de hervorming niet overleven. 

In 1318 verklaarde paus Johannes XXII in de bul "Ratio recta" dat er ook 

"goede" begijnen waren die hij wilde gedogen. Clemens VI verklaarde in 

1343 dat hij niet voornemens was de begijnenbeweging goed of af te keuren. 

De begijnen konden zich weer verder ontwikkelen. Hun reputatie had echter 

geleden onder de vervolgingen. Dat uitte zich in een kleinere recrutering. 

Er ontstond een meer restrictief klimaat. Daar waar het nog niet gebeurd was, 

werd de regel op schrift gesteld. Elders werd de regel bevestigd en soms aan

gevuld. 

In de 16de eeuw werd de ontwikkeling van de begijnhoven gedwarsboomd 

door de politieke en religieuze moeilijkheden. Veel begijnhoven hadden zwaar 

te lijden onder de geuzen, sommige werden zelfs verwoest. Na de roerige 

periode van de Opstand deed de kerkelijke overheid grote inspanningen om de 

verloren gegane tucht in de begijnhoven te herstellen. Met de 17de eeuw brak 

een grote bloei aan voor de begijnhoven. s 

Dossier Antwerpen en Brabant, 7-23. 
Cockx en Fabri, Groot-Begijnhof van Leuven, 12-19, 27-34, 39-43. 
Olyslager, Begijnen Antwerpen, 31-34. 
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HOOFDSTUK 11: 
HET SINT-ELISABETHBEGUNHOF VOOR 1598 

1. Het ontstaan van het Sint-Elisabethbegijnhof 

In het begin van de 13de eeuw en waarschijnlijk reeds vroeger leefden vrome 

vrouwen in kleine gemeenschappen verspreid over de stad Gent. Ook in de 

omgeving van het Mariahospitaal bij de Sint-Miebielskerk in Onderbergen 

leefde zo'n kleine gemeenschap van vrome vrouwen. Hospitalen waren 

immers een uitverkoren vestigingsplaats voor de vroege begijnen. Dat hos pi

taal werd in 1215 onder het beheer van de cisterciënzerinnen gesteld. Omdat 

het gebouw te klein geworden was, verhuisde het hospitaal in 1228 naar een 

ruimer gebouwencomplex, de latere Bijloke. Gravin Johanna van Constan

tinopel (1205-1244) stichtte daar een cisterciënzerinnenabdij "de Haven van 

Maria" (de Bijlokeabdij) met de bedoeling de ziekenzorg van het Mariahospi

taal te verzekeren. 

In 1233 verhuisden ook de begijnen naar de Bijloke. Gravin Johanna verzocht 

de abdis van de Bijlokeabdij om een terrein ter beschikking te stellen bij de 

abdij waar vrome vrouwen hun devotie zouden kunnen beleven. Ze kregen 

een stuk braakland bij de Bijlokeabdij. Ze leefden er in kleine huisjes. De be

gijnen stonden onder toezicht van de Gentse dominicanen. Dat was immers de 

wens van gravin Johanna. Voor hun spirituele noden konden de begijnen te

recht in de kapel van het hospitaal. In 1235 schonk de gravin aan de abdis van 

de Bijlokeabdij een rente waarmee ze in het onderhoud van de begijnenge

meenschap kon voorzien. Een jaar later kregen de begijnen een eigen kape

laan. Ook de kapelaan werd gecontroleerd door de prior van de dominicanen. 

De betrokkenheid van de dominicanen bij deze "begijnhofstichting" is te ver

klaren door de grote verplichtingen die de dominicanen hadden aan gravin 

Johanna van Constantinopel, sinds de stichting van hun klooster in Gent. 

De overbrenging in 1228 van het Mariahospitaal naar de Bijloke was immers 

niet alleen ingegeven door plaatsgebrek, maar ook door de wens van gravin 

Johanna om in Onderbergen een dominicanenklooster op te richten. Nog in 

hetzelfde jaar 1228 werd het oude gebouw van het Mariahospitaal in Onder

bergen door gravin Johanna van Constantinopel toegewezen aan de domi

nicanen. 

Het aantal vrome begijnen bij de Bijlokeabdij werd zo groot dat het terrein bij 

de abdij té klein werd. Er moest uitgekeken worden naar een groter terrein. 
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Een plaats, die het "Broek" (moeras) genoemd werd, aan het einde van de ' 

huidige Burgstraat, leek een ideale plaats. Maar het was een gebied dat de 

burggraaf en de schepenen van Gent elkaar betwistten. Dankzij de inspan

ningen van gravin Johanna deden beiden afstand van hun rechten, zolang er 

tenminste begijnen bleven wonen. 

In 1242 verhuisden de begijnen naar het Broek. Bij deze overbrenging waren 

twee paters van het Gentse dominicanenklooster betrokken. Vanaf dan ont

wikkelde zich een echt begijnhof6, dat genoemd werd naar de H. Elisabeth 

van Hongarije (1207-1231).7 In juli 1242 kregen de begijnen toestemming van 

de abt van Sint-Baafs om een kapel te bouwen en een kerkhof aan te leggen. 

De begijnen waren de abt, naast een jaarlijkse cijns, tienden op de veld

vruchten die ze eventueel zouden verkopen, schuldig. Het begijnhof hoorde 

onder de parochie van Sint-Miebiels die zelf ondergeschikt was aan Sint

Maarten te Ekkergem. De abt van Sint-Baafs bezat het patronaatsrecht over 

beide kerken. Hij besliste dat de begijnen één maal per jaar moeten biechten 

in de parochiekerk van Sint-Miebiels en dat de offeranden die de kapelaan 

ontvangt, moeten geschonken worden aan de Sint-Michielsparochie. De abt 

van Sint-Baafs had het recht de keuze van de kapelaan goed te keuren.s 

In 1243 was er al een kapel in het begijnhof en in 1245 een infirmerie voor 

zieke en arme begijnen. De kapel en de infirmerie waren in hetzelfde gebouw 

ondergebracht. Rond het midden van de 13de eeuw werd een kerk opgetrok

ken. Deze bestond zeker al in 1277.9 

Het Sint-Elisabethbegijnhof was gevestigd op het Broek. Het Broek was een 

moerassig stuk braakland dat omgeven was door een gracht. Het terrein lag in 

de onmiddellijke omgeving van de Leie, de Waal en het Lievekanaat Deze 

waterlopen zorgden voor de drainering van het terrein en boden een natuur-

6 

9 

Volgens de overlevering werden het Sint-Elisabethbegijnhof en het andere Gentse begijnhof 
0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie in 1234 gesticht door gravin Johanna van Constantinopel. Het is 
echter nogal onwaarschijnlijk dat de gravin in 1234 in één klap twee begijnhoven zou heb
ben gesticht. Bovendien kan beter gesproken worden van een geleidelijke groei dan van een 
stichting. In 1234leefden er enkele vrome vrouwen naast de Bijlokeabdij. Pas vanaf 1242, 
toen deze vrouwen naar het Broek verhuisden, ontwikkelde zich een echt begijnhof: Sint
Elisabeth. Voor het begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie wordt het stichtingsjaar 1234 niet 
aanvaard. Het is mogelijk dat het begijnhof in 1242 werd gesticht. Zeker is dat in 1262 het 
begijnhof bestond of werd opgericht. (Cailliau, Begijnhof Ter-Hooie, 42.) Gravin Johanna, 
en later haar zus Margaretha, speelden een rol in de beide stichtingen. 
cfr. infra, 212. 
Werken en Kerken, 17-18. 
Simons e.a., Het Pand, 43 . 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 239-240. 
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lijke bescherming. Ze hadden ook een economische functie voor de begijnen 

die in de Middeleeuwen in hun onderhoud voorzagen door linnen- en 

lakennijverheid. In het derde kwart van de 13de eeuw kende het Sint

Elisabethbegijnhof een terreinuitbreiding door aankoop of schenking van 

grond. Door de bouw van de Brugse Poort ter vervanging van de Torrepooft 

en door het graven van een versterkingsgracht tussen de Lieve en de Leie 

kwam het begijnhof op het einde van de 13de eeuw binnen de stadsmuren. Het 

Sint-Elisabethbegijnhof was ommuurd en omgeven door een gracht en vorm

de zo eigenlijk een kleine stad aan de rand van de eigenlijke stad. 

Geleidelijk evolueerde het Sint-Elisabethbegijnhof naar een stadsbegijnhof. 

Zo'n begijnhof is opgedeeld in enkele parallel en haaks lopende straten. 

Centraal staat de begijnhofkerk met het kerkhof. De meeste grote begijnhoven 

behoren tot dit type. Kleinere begijnhoven, zoals het Gentse Sint-Aubertusbe

gijnhof, zijn vaak pleinbegijnhoven. Hier zijn alle gebouwen gegroepeerd 

rondom een plein en komen er, tenzij bij uitbreiding, geen straten voor. Ook 

het gemengde begijnhoftype, waarvan het Gentse Klein-Begijnhof een voor

beeld is, komt voor.IO 

2. Andere begijnhofstichtingen in het Gent van de 13de eeuw 

In of vóór 1262 werd in Gent een tweede begijnhof opgericht, dat van 

0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie. Het is niet onwaarschijnlijk dat het eerste Groot-Be

gijnhof zo'n succes had dat het niet meer in staat was nog nieuwe begijnen op 

te nemen. Ter-Hooieis gelegen aan de huidige Lange Violettestraat.ll 

Het begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie wordt ook Klein-Begijnhof genoemd. 

Het was immers kleiner dan het Sint-Elisabethbegijnhof, dat ook Groot

Begijnhof werd genoemd. Uit onderzoek blijkt dat kleine-begijnhoven relatief 

meer vrouwen van de lagere sociale klasse aantrokken dan de grote-begijnho

ven.12 Ook Hadewich Cailliau die het Klein-Begijnhof van Gent grondig be

studeerde, denkt in deze richting. 13 In elk geval bezat het Groot-Begijnhof van 

Gent een groter prestige. Als het Klein-Begijnhof problemen had, richtte het 

zich naar het Groot-Begijnhof. Zo was er in het Klein-Begijnhof in 1630 dis

cussie over de vraag wie het huisgeld voor de begijnhofhuizen aan de stad 

IO Werken en Kerken, 54-55. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 236, 238. 

11 Cailliau, Begijnhof Ter-Hooie, 7, 42. 
12 Cockx en Fabri, Groot-Begijnhof van Leuven, 13. 
13 Cailliau, BegijnhofTer-Hooie, 127-128. 
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Gent moest betalen. Er werd advies ingewonnen in het Sint-Elisabethbegijn

hof waar de eigenaressen van het huis het huisgeld betaalden.l4 Wij vonden 

geen aanwijzingen dat ook het omgekeerde gebeurde, nl. dat het Groot

Begijnhof verwees naar of advies inwon bij het begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter

Hooie. 

In de 13de eeuw woonden niet alle begijnen in het Groot- of het Klein-Be

gijnhof. Een groot aantal begijnen leefde verspreid over de stad Gent. Zieke 

en arme begijnen konden hier voor problemen zorgen. Daarom werd kort vóór 

1278 het Sint-Aubertusbegijnhof opgericht waar deze zieke en arme begijnen 

konden verzorgd worden. Het spreekt dan ook voor zich dat de infirmerie in 

dit begijnhof een belangrijke instelling was. 

Het Sint-Aubertusbegijnhof (Sint-Obbrechtsbegijnhof) werd, door toedoen 

van gravin Margaretha van Constantinopel (1244-1278) en de dominicanen, 

in Poortakker opgericht. Het lag aan de huidige Oude Houtlei en werd soms 

kortweg Poortakker genoemd. Er was slechts plaats voor ongeveer achttien 
begijnen. IS 

3. Van 13de naar 14de eeuw: een moeilijke overgang 

Zoals al vermeld, kregen de begijnen het op het einde van de 13de en het 

begin van de 14de eeuw moeilijk. De Gentse begijnen konden echter rekenen 

op de steun van graaf Robrecht van Béthune (1305-1322), de gardiaan van de 

minderbroeders, de prior van de dominicanen en vele andere gezagdragers. 

Deze belangrijke personen stuurden een brief naar de paus waarin ze de Gent

se begijnen probeerden vrij te spreken van elke verdenking. De paus, Johan

nes XXII, gaf daarop in 1320 aan een aantal bisschoppen de opdracht een 

onderzoek in te stellen naar de rechtgelovigheid van de begijnen in hun bis

dom. Als dit onderzoek positief zou uitvallen, moesten de begijnen met rust 

gelaten worden. 

14 Cailliau, o.c., 125-127. 
15 Werken en Kerken, 19-20. 

Simons, Stad en apostolaat, 218. 
De Potter, Gent, IV, 216; VIII, 133. 
Volgens F. De Potter woonde er, zeker vanaf 1360, een geestelijke gemeenschap in Gent die 
de Blauwe Begijnen werd genoemd. Zij verhuisden enkele keren. Het huis waarin zij woon
den werd Blauw-Begijnhof genoemd. In de 16de eeuw bestond deze gemeenschap nog al
tijd. 
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Het bisdom Doornik, waartoe Gent toen behoorde, bracht een positief rapport 

uit over de levenswijze en de leerstellingen in de begijnhoven van Sint-Eli

sabeth en Ter-Hooie. Op 14 mei 1328 werd de begijnengemeenschap van 

Gent van alle laster vrijgesproken. De bisschop van Doornik deed dat in de 

begijnhofkerk van Sint-Elisabeth, in aanwezigheid van veel hoogwaardig

heidsbekleders. Ook ander begijnhoven in de Zuidelijke Nederlanden kregen 

volledig eerherstel. In 1335 verplichtte paus Benedictus XII de abdij van 

Ename om de goederen van het Sint-Elisabethbegijnhof te restitueren.I6 

Om de verdenking van ketterij te weerleggen, had men in het Sint-Elisa

bethbegijnhof en in het begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie een apologie opge

steld. Deze verdedigingsteksten werden overhandigd aan de afgevaardigden 

van de bisschop. De apologie van het Sint-Elisabethbegijnhof van 14 mei 

1328 geeft een beeld van het reilen en zeilen in een middeleeuws begijnhof. 

De opsteller van de tekst behandelt in kleine hoofdstukjes: de motieven om 

een begijnhof op te richten, het uitzicht van het hof, het handwerk dat de be

gijnen verrichten, hun werk en het gebed, de ascetische levenswijze van de 

begijnen, hun gedrag en zeden, de gebeden voor overleden begijnen, hun kle

dij en het begijnhofbestuur. De apologie eindigt met het verhaal van het 

bezoek van de Franse koning Lodewijk IX de Heilige (1226-1270). Deze ko

ning was zo onder de indruk van de vroomheid van de begijnen dat hij in Pa

rijs en elders ook begijnhoven stichtte. 

De auteur van de apologie schetst een beeld van een rustig begijnhof binnen 

muren en grachten. Centraal staat de begijnhofkerk. De begijnen wonen in 

gemeenschapshuizen met tuintjes die van elkaar gescheiden zijn door grach

ten of hagen. De zieke begijnen worden opgenomen in de infirmerie. In de 

gemeenschapshuizen wonen veel arme begijnen die enkel kledij, een bed en 

een kist bezitten. Zij voorzien in hun eigen onderhoud door wol te zuiveren en 
linnen of laken te wassen. Dit werk kwam uit de stad. De dag werd gedicteerd 

door het gebed. De levenswijze van de begijnen was zeer sober. Ze waren 

matig in spijs en drank. Velen vastten zelfs op water en brood en sliepen op 

een strozak op de grond in plaats van op een bed. De kledij van de begijnen 

was eenvoudig: grijs, grof en zonder opsmuk. Volgens de opsteller van de 

apologie leidden de begijnen zo'n stichtelijk leven en waren ze zo ervaren in 
huishoudelijke zaken dat de hoge stand zijn dochters naar het begijnhof 

zond. 17 

16 Werken en Kerken, 24. 
17 KAL. nr. 1004, a, fol. 46-51. 
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4. Donkere tijden in het calvinistische Gent (1566-1584) 

Tijdens de politieke en religieuze troebelen in de Nederlanden in de loop van 

de 16de eeuw kregen ook de begijnen het moeilijk. Op 22 augustus 1566 

drongen de beeldenstormers het Sint-Elisabethbegijnhof binnen en plunder

den de kerk. Het sacramentshuis en het kruisbeeld werden gebroken en een 

schilderij werd vernield. De meest waardevolle voorwerpen had het begijnhof 

tijdig in veiligheid kunnen brengen. Kort daarop drongen de beeldenstormers 

ook binnen in het Klein-Begijnhof. 

Op 1 november 1577 werd een revolutionair Comité van Achttien Notabelen 

geïnstalleerd. Het Comité bestond uit Oranjegezinden die voor het merendeel 

calvinist waren. De uitoefening van het katholicisme werd onderdrukt en de 

geestelijkheid werd vervolgd. In juli 1578 sloeg de vernielzucht van de re

volutionairen weer toe in het Sint-Elisabethbegijnhof en het Klein-Begijnhof. 

In september 1578 was de uitoefening van de katholieke eredienst op de 

meeste plaatsen onmogelijk gemaakt. Dat was ook het geval voor het Sint
Elisabethbegijnhof. In diezelfde maand droeg de prior van de dominicanen in 

het geheim een mis op in één van de begijnhofhuizen van het Sint-Elisa

bethbegijnhof. De wacht van de calvinisten had de beweging opgemerkt, 
stormde het huis binnen en sloeg alles kort en klein. De mantel van de prior 

en het kerkgoed werden in beslag genomen en openbaar verkocht voor onge

veer zes ponden groot. De dominicanen waren verplicht om hun klooster te 

ontvluchten. De calvinisten richtten het domininicanenklooster in als 

Doorluchtige School of Theologisch Atheneum.I8 Pas in 1584 konden de 

dominicanen terugkeren naar Gent en hun zielzorg in het Sint-Elisabethbe

gijnhof weer opnemen. 

In november 1578 werden in het Sint-Elisabethbegijnhof en in het Klein-Be

gijnhof soldaten ingekwartierd. De meer gematigde orangisten riepen eind 

1578 Willem van Oranje naar Gent. In december 1578 slaagde hij er met veel 

moeite in om zijn religievrede ook in Gent te doen aanvaarden. Op 1 januari 

1579 werd de katholieke godsdienst weer officieel erkend en toegelaten. 

De kerken werden verdeeld onder katholieken en protestanten. De begijnhof

kerken van Sint-Elisabethen Ter-Rooie mochten niet voor de katholieke ere

dienst gebruikt worden. De begijnen moesten in de aangeduide parochie

kerken de eredienst volgen. 

18 Decavele, Het eind van een rebelse droom, 70-72. 
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De periode van rust duurde niet lang. Nauwelijks had Willem van Oranje in 

januari 1579 Gent verlaten, of de religievrede werd er buiten werking gesteld. 

De calvinistische bestuurders sloegen enkele goederen van de begijnen aan. 

Al de bomen van het begijnhof Sint-Elisabethen Poortakker werden omge

hakt. In 1582 werd er zelfs overwogen om de kerk van Sint-Elisabeth te 

slopen en de opbrengst aan de stad over te dragen. Sommige goederen van 

Sint-Elisabeth werden door het stadsbestuur aan derden verpacht. 

Op 17 september 1584 nam Alexander Farnese Gent in. Hierdoor kwam een 

einde aan zeven jaar calvinistisch bewind in Gent. Op 30 september werden 

in de infirmeriekapel van het Sint-Elisabethbegijnhof zeven missen na elkaar 

opgedragen. De infirmeriekapel was de enige katholieke bidplaats in Gent die 

intact was gebleven.19 Van 1585 tot 1587 werden er in het Sint-Elisabethbe

gijnhof herstellingswerken uitgevoerd. 20 Met de regering van de aartshertogen 

Albrecht en Isabella (1598-1621/1633) brak een grote bloei aan voor het 

Sint-Elisabethbegijnhof die twee eeuwen zou duren. 

19 Werken en Kerken, 24-25. 
Decavele, "Het calvinistische Gent", 41-48. 

20 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 241. 
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HOOFDSTUK 1: HET HOFBESTUUR 

1. De grootjuffrouw 

De leiding van het Sint-Elisabethbegijnhof was in handen van een overste die 

grootmeesteres of grootjuffrouw werd genoemd.21 De grootjuffrouw genoot 

een groot gezag. Gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de grootjuffrouw 

werden in de regel sterk beklemtoond.22 Zij was verantwoordelijk voor de da

gelijkse gang van zaken in het begijnhof. Ze moest er met andere woorden 

voor zorgen dat het samenleven van enkele honderden vrouwen vlot verliep. 

Aan het hoofd van enkele andere grote begijnhoven stonden twee en soms 

zelfs vier grootjuffrouwen. Was er slechts één grootjuffrouw, dan werd die bij

gestaan door enkele begijnen.23 In het Sint-Elisabethbegijnhof waren dat de 

juffrouw-geseinede en de twee heilige-geestjuffrouwen. Zij werden alle drie 

staatjuffrouwen genoemd. 

De grootjuffrouw van het Sint-Elisabethbegijnhof beschikte over een ambts

woning, groothuis genoemd. De aantredende grootjuffrouw kon, als ze ten

minste niet uit een convent kwam, haar eigen woning verhuren. Dat bracht 

haar inkomsten op. Bovendien genoot de grootjuffrouw ook van een bezoldi

ging want de begijnhoffuncties werden, in tegenstelling tot die in kloosters, 
vergoed.24 

1.1. Het bestuur van de grootjuffrouw 

De grootjuffrouw bezat belangrijke en veelzijdige taken die in de regel van het 

begijnhof beschreven waren. Deze taken waren ook in de Nieuwe Tijd nog de 

hare, zij het soms in licht aangepaste vorm. 

Op de eerste plaats stond de grootjuffrouw in voor het administratieve beheer 

van het begijnhof en zijn goederen. De regel schreef voor dat de grootjuffrouw 

samen met de schrijfsterigge, om de maand, om de zes weken of ten minste 

om de twee maand, de rekeningen van het hof moest controleren.25 We von-

21 

22 

23 

24 

25 

Lijst van grootjuffrouwen: cfr. bijlage 2. 
BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 1, 9, 31. 
Dossier Antwerpen en Brabant, 61. 
cfr. infra, 109, 153. 
BUG. nr. G 6425, Regel Loctewijk van Male, hfst. 11. 
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den geen aanwijzingen dat deze regel ook in de 17de en 18de eeuw nog van 

toepassing was. In de 17de en 18de eeuw was het de gewoonte dat de groot

juffrouw en de juffrouw-geseinede om het half jaar de rekeningen van de con

venten controleerden. 26 

Graaf Lodewijk van Male wilde ook zelf controle uitoefenen op het financieel 

beheer van het begijnhof. Daarom werd in de regel vastgelegd dat de rekenin

gen van het hof jaarlijks moesten voorgelegd worden aan de twee voogden 

van het begijnhof.27 In de Nieuwe Tijd was deze jaarlijkse controle nog altijd 

in voege.28 Verder staat in de regel vermeld dat de grootjuffrouw, in samen

spraak met vijf of zes wijze personen van het hof, het recht had om huizen te 

verkopen.29 In de 17de en 18de eeuw waren de grootjuffrouw en de juffrouw

geseinede samen verantwoordelijk voor de verkoop van de huizen in het 

begijnhof. De heilige-geestjuffrouw en de voogden moesten toestemming 

geven voor elke verkoop.30 

De regel bepaalde ook dat de grootjuffrouw de zorg toevertrouwd kreeg over 

de arme zieken.31 De grootjuffrouw delegeerde deze opdracht. De zieken in 

de infirmerie werden verpleegd door infmneriebegijnen. De schrijfsterigge re

gistreerde de uitgaven en inkomsten van de infirmerie. De twee heilige-geest

juffrouwen stonden, als hoofd van de heilige-geesttafel, ten dienste van de 

arme begijnen.32 

Andere aangelegenheden waarover de grootjuffrouw mee besliste waren het 

aanvaarden van de postulanten en het verlenen van toestemming voor de ste

ding.33 De grootjuffrouw mocht aanvankelijk ook de conventjuffrouwen be

noemen, zo dikwijls als ze het nodig vond, rekening houdend met het advies 

van de conventbewoonsters. Later was ook de goedkeuring van de conventbe

woonsters vereist. 34 Volgens een later ontstaan gebruik, dat niet in de regel 

werd opgenomen, verkozen de conventbegijnen zelf de conventjuffrouw. 

De grootjuffrouw bekrachtigde achteraf de keuze. De regel spreekt zich niet 

uit over de aanstelling van andere begijnen in een functie. De grootjuffrouw 

26 RAG. nr. E 362. 
SAG. nr. 200, fol. 20 v0

, 24 ro, 30 ro. 
27 BUG. nr. G 6425, Regel Ladewijk van Male, hfst. 12. 
28 cfr. infra, 11 7-119. 
29 BUG. nr. G 6425, Regel Ladewijk van Male, hfst. 8. 
30 cfr. infra, 130. 
31 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 1; Regel Ladewijk van Male, 

hfst. 13. 
32 cfr. infra, 62, 155, 114. 
33 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 1, 8. 

cfr. infra, 74, 75. 
34 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 3; Regel Ladewijk van Male, hfst. 6. 
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had er in elk geval haar zeg in. De keuzes waarin ze niet rechtstreeks betrok

ken was, zal ze ongetwijfeld bekrachtigd hebben.35 

De grootjuffrouw had ook de macht om begijnen te straffen ("corrigeren"). 

Samen met de voogden besliste ze dan welke strafmaatregel ze zou opleggen. 

Zo kon een begijn gedurende een bepaalde tijd het verbod krijgen om het hof 

te verlaten. Soms werd een begijn verplicht om in een ander convent te gaan 

wonen of werd ze overgeplaatst naar een andere dienst binnen het hof. 

De zwaarste straf was uit het begijnhof gezet worden.36 In de 17de eeuw be

vestigde de vorst de bevoegdheid van de grootjuffrouw om begijnen te straf

fen en indien nodig zelfs buiten het hof te zetten.37 

Voor elke lichte afwijking of dispensatie van de regel was de toestemming van 

de grootjuffrouw vereist. Zo had men een vergunning nodig om mannen te 

laten overnachten in een convent of een huis. Men mocht ook geen conventen 

afbreken of herstellen, tenzij met speciale toelating van de grootjuffrouw. 

De regel stond de begijnen slechts een beperkte afwezigheid buiten het hof 

toe. Op zondagen en andere heilige dagen was er zelfs een algeheel verbod om 

het hof te verlaten. Maar ook van dit principe kon lichtjes afgeweken worden 

als de grootjuffrouw akkoord ging.38 

Hoewel de bepaling niet expliciet in de regel voorkwam, is het evident dat de 

grootjuffrouw instond voor de handhaving van de rust in het begijnhof. 

Verder zou ze erover waken dat de rechten van het hof onaangetast bleven. 

In 1763 deden grootjuffrouw Joanna Andries en de voogden dan ook een 

beroep op de stadsmagistraat om "de ongheregeltheden, troubelen ende 

onbetaemelijckheden" in en rond het begijnhof ongedaan te maken. Zo troep

ten arbeiders en jongelingen soms bijeen voor de poort van het begijnhof waar 

ze verschillende beledigingen naar het hoofd van de portierster slingerden. 

Op de dries naast het begijnhof deden ze spelletjes zoals bus- en boogschie

ten en bolwerpen. Ze trokken de schors van bomen en hakten takken af. 

Ondertussen vloekten ze niet alleen als ketters, ze riepen ook schunnige en 

onbetamelijke woorden naar de begijnen. Ze gooiden met stenen en aarde 

waardoor vensters aan diggelen gingen, het water vervuild werd, evenals het 

lijnwaad dat te bleken lag. 

35 

36 

37 

38 

cfr. infra, 59, 60, 158, 162. 
BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 2, 33, 34; Regel Ladewijk van Male, 
hfst. 9. 
cfr. infra, 70, 182-183. 
BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 25; Regel Ladewijk van Male, hfst. 5, 
7. 
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Om de rust in en rond het begijnhof te herstellen, vaardigden de schepenen op 

28 juni 1763 een ordonnantie uit. Deze bevestigde de ordonnantie van 27 juni 

1538. Ook toen had het Sint-Elisabethbegijnhof een beroep gedaan op de 

stadsmagistraat omdat sommige stadbewoners de rust op het begijnhof ver

stoorden. Net zoals in 1538 werd nu ook bepaald dat bus- en boogschieten, ja

gen en vissen, bolwerpen en andere spelen verboden waren in het begijnhof. 

Er mochten geen koeien, varkens of andere dieren meer rondlopen in het hof. 

Het moest ook gedaan zijn met het beschadigen van gebouwen, tuintjes, fruit

bomen... Het uitspreken van schunnige en onbetamelijke woorden of het 

zwemmen in de grachten of wateren van het begijnhof was helemaal uit den 

boze. De ordonnantie van 1763 bepaalde dat elke overtreding zou gestraft 

worden met een boete van vijf of soms zelfs tien schellingen groot. 39 

Het gezag van de grootjuffrouw was gegrondvest op de regel. Het spreekt dan 

ook voor zich dat de grootjuffrouw nauwgezet toekeek of de regel gerespec

teerd werd. In de 17de eeuw waren er enkele begijnen die het niet zo nauw 

namen met het naleven van de regel. Sommigen ervan werden uit het be

gijnhof gezet. Om gelijk te halen, spanden ze soms een proces aan tegen het 

begijnhof. De grootjuffrouw liet echter niet begaan en liet op haar verzoek de 

regel of een deel ervan door de vorst bevestigen. In deze processen werd de 

grootjuffrouw, op grond van de regel, steeds in het geljk gesteld. Het gezag 

van de grootjuffrouw werd hierdoor bevestigd en versterkt. Dat wil echter niet 

zeggen dat ze alleenheerseres was. Een begijnhofraad stond haar bij en had in

spraak. De grootjuffrouw had wel het laatste woord.40 

1.2. De verkiezing van de grootjuffrouw 

a. Verloop van de verkiezing 

De grootjuffrouw was niet voor het leven benoemd. Ze kon, als ze haar taak 

niet naar behoren vervulde, worden afgezet. In 1354, onder graaf Lodewijk 

van Male, werd in een toevoeging van de regel de verkiezingsprocedure van 

de grootjuffrouw vastgelegd. De toevoeging bepaalde dat, na de jaarlijkse 

controle van de rekeningen door de voogden van het begijnhof, moest onder

zocht worden of het bestuur van het begijnhof in goede handen was en of de 

39 Cartulaire, 197-198, 288-290. 
40 cfr. infra, 55-62, 69-71, 180-183. 
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grootjuffrouw bijgevolg al dan niet kon aanblijven. De biechtvaders en de 

conventjuffrouwen moesten hun bevindingen hieromtrent meedelen aan de 

voogden van het begijnhof. 

De voogden vergaderden eerst met de biechtvaders die door hun functie op het 

begijnhof goed op de hoogte waren van de toestand en het beleid van het hof. 

Daarna moest de grootjuffrouw de kamer verlaten en deelden de conventjuf

frouwen één voor één hun bevindingen mee aan de voogden. De voogden 

vroegen hen in een privé-gesprek of in het openbaar of zij tevreden waren over 

het bestuur van de grootjuffrouw en of ze vonden dat deze mocht aanblijven. 

Als de meerderheid van de conventjuffrouwen meende dat de grootjuffrouw 

in haar functie kon blijven, dan moest dit ook gebeuren. Was de meerderheid 

echter van oordeel dat de grootjuffrouw afgezet diende te worden, dan moest 

overgegaan worden tot de verkiezing van een nieuwe overste. Bij deze ver

kiezing hadden alleen de conventjuffrouwen sternrecht.4I Voor zover we kon

den nagaan, werd er in de 17de en 18de eeuw geen enkele grootjuffrouw afge

zet in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Als een nieuwe grootjuffrouw moet verkozen worden, zo bepaalt de regel, dan 

moeten alle conventjuffrouwen samenkomen op één plaats, tenzij ze ziek zijn 

of wettelijk verhinderd.42 Ook al wordt de aanwezigheid van de twee voog

den, de prior van de dominicanen en de twee biechtvaders in de regel niet 

voorgeschreven, toch waren ze in de 17de en 18de eeuw bij de verkiezing be

trokken. Eén of twee dagen na de uitvaart en begrafenis van een gestorven 

grootjuffrouw werd een nieuwe grootjuffrouw verkozen. Het aantal stemge

rechtigden was bepaald in de regel, maar werd als gevolg van de groei en de 

bloei van de begijnhoven in de praktijk uitgebreid met de juffrouw-geseinede 

en de twee heilige-geestjuffrouwen. Dit waren de medewerksters van de 

grootjuffrouw. Op het moment dat de regel ontstond was er van deze functies 

nog geen sprake. Samen met de achttien conventjuffrouwen mochten zij een 

nieuwe grootjuffrouw verkiezen. In tegenstelling tot veel andere begijnhoven 

werd het aantal stemgerechtigden niet uitgebreid tot alle begijnen. 43 

Het was de juffrouw-geseinede die bepaalde op welke dag de verkiezing zou 

plaatsvinden. De bij de verkiezing betrokken personen werden hiervan op de 

hoogte gebracht door de schrijfsterigge. De dag van de verkiezing begon met 

41 

42 

43 

BUG. nr. G 6425, Regel Lodewijk van Male, hfst. 13-15. 
BUG. nr. G 6425, Regel Lodewijk van Male, hfst. 14. 
Philippen, De begijnhoven, 227-228. 
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een mis van de H. Geest. De mis werd opgedragen door de drie priesters van 

het begijnhof in aanwezigheid van bovengenoemde personen. Op het einde 

van de mis werd het Veni Creator Spiritus gezongen om de bijstand van de 

H. Geest af te smeken voor de verkiezing van een goede grootjuffrouw. Na de 

mis trok het gezelschap naar het groothuis. Vooraleer men overging tot de ver

kiezing, hield de prior van de dominicanen een exhortatie of aansporing. Dan 

volgde een schriftelijke stemming waarbij een begijn bij meerderheid van 

stemmen verkozen werd. Deze keuze werd vervolgens door de voogden 

goedgekeurd en geconfirmeerd "uit de naam van zijne keizerlijke, koninklij

ke majesteit als graaf van Vlaanderen, stichter en beschermer van het begijn

hof'. Ten slotte werd de grootjuffrouw aangesteld door de voogden. Deze 

laatsten gingen daarna nog niet naar huis. Het was een traditie dat ze, samen 

met de dominicanenpaters, de convent- en staatjuffrouwen en de nieuwe 

grootjuffrouw, bleven eten in het begijnhof.44 

Naar aanleiding van de verkiezing van grootjuffrouw Joanna Andries op 9 ok

tober 1761 werd de verkiezingsprocedure gedetailleerd opgetekend. In deze 

beschrijving valt vooral de belangrijke rol van de prior, die de verkiezings

ceremonie leidde, op. Hij zat tussen de twee voogden en de twee biechtvaders. 

Eerst hield de prior een korte exhortatie waarin hij de juffrouwen opriep om 

een wijze, voorzichtige en heilige overste te kiezen "als wesende eene saecke 

van eene aldergroodtste aengelegenteijt". Hij controleerde ook of alle stem

gerechtigden aanwezig waren. Wanneer een stemgerechtigde afwezig was 

door ziekte, moesten twee conventjuffrouwen haar stem in een gesloten brief

je halen. Daarna vroeg de prior aan de juffrouwen welke verkiezing ze wens

ten: een canonieke of een civiele. Bij een canonieke verkiezing moet men 

twee stemmen boven de helft halen om verkozen te worden. Bij een civiele 

verkiezing is een meerderheid van stemmen voldoende. Dat betekent dat elk 

van de andere kandidaten in aantal stemmen overtroffen moet worden. Dat is 

iets anders dan een volstrekte meerderheid van stemmen. In 1761 opteerde 

men voor een civiele verkiezing. 

De prior deelde mee dat hijzelf en de twee voogden niet wilden dat iemand 

zou gekozen worden die het recht niet had om grootjuffrouw te zijn of dat ie

mand ten onrechte zou worden uitgesloten. Op een stembriefje noteerden de 

stemgerechtigden wie zij als nieuwe grootjuffrouw wensten. Vervolgens riep 

de prior hen op om hun "briefken" in het "kanneken" te komen steken. Dan 

telde de prior de stembriefjes om te controleren of er niemand meer dan één 

44 SAG. nr. 190, fol. 2 r0
, 3 V0

, 5 r0
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had ingestoken. In dat geval zouden de stembriefjes moeten verbrand worden 

zonder te openen en zou opnieuw moeten gestemd worden. 

Vervolgens vouwde de prior de briefjes open en schreef de namen van de juf

frouwen die een stem(men) kregen op een papier. Elk briefje toonde hij ook 

aan de oudste voogd en daarna aan de jongste voogd die daarvan ook notitie 

namen. Nadat de stemopnemers ("scrutatores") gecontroleerd hadden of ze 

dezelfde namen hebben opgeschreven, werd een weerslag van de stemopne

ming ("scrutinium") opgesteld en werden de stembriefjes verbrand in het 

komfoor. Toen was eindelijk het beslissend moment aangebroken dat het 

scrutinium werd voorgelezen. Juffrouw Joanna Andries behaalde in één stem

ronde met tien stemmen het grootste aantal stemmen. Daarnaast was er nog 

een juffrouw met vijf stemmen, één met vier stemmen en één met twee stem
men.45 

Tussen de dood van de grootjuffrouw en de aanstelling van een nieuwe over

ste verliepen op het einde van de 17 de en in de 18de eeuw slechts enkele 

dagen. De verkiezing van een grootjuffrouw gebeurde doorgaans vrij vlot. In 

de bronnen wordt alleen melding gemaakt van een betwisting van het stem

recht van de juffrouw-geseinede de dag vóór de verkiezing van grootjuffrouw 

Catharina Thresia vanden Kerchove op 11 maart 1715. De voogden wilden 

klaarheid scheppen in de zaak en tot elke prijs vermijden dat de verkiezing 

van de grootjuffrouw vertraging zou oplopen. Vier begijnen die bij de vorige 

verkiezing van grootjuffrouw Elisabeth Hebberecht hadden meegestemd als 

conventjuffrouw, herinnerden zich dat de juffrouw-geselnede, toen juffrouw 

Heubens, aan de verkiezing had deelgenomen. Ook één van de voogden her

innerde zich dat. De zaak was dus opgehelderd en de volgende dag stemde de 

juffrouw-geseinede mee met de andere stemgerechtigden. De schrijfsterigge 

kreeg opdracht om dit voorval op te tekenen. Zo zou men in de toekomst beter 

geïnformeerd zijn over de oude gebruiken en konden dergelijke discussies 
vermeden worden. 46 

Hierboven werd reeds vermeld dat de grootjuffrouwen in de 17de en 18de 

eeuw waarschijnlijk allemaal tot hun dood in functie bleven. Men was blijk

baar tevreden over hun bestuur zodat ze niet verplicht werden af te treden. 

Alleen grootjuffrouw J oanna Monica de Deckere werd tijdelijk afgezet op 

8 januari 1799 door de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen onder 

45 SAG. nr. 234, fol. 140-141. 
46 SAG. nr. 234, fol. 132, 133 f 0
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wiens bestuur het begijnhof ten tijde van de Franse overheersing geplaatst 

was. De leiding van het hof werd nu toevertrouwd aan de econoom Jan Bap

tista Duriez uit Menen, de vroegere zangmeester van de Sint-Michielskerk. 

Hij verbleef op het hof tot 21 juli 1799 toen hij door de Commissie werd afge

zet. Op 6 juli 1800 mocht grootjuffrouw de Deckere terugkeren "tot groote 

Blijdschap van g'heel het hof'. "Alle die maer gaen en konden quaemen haar 

tegengeloopen" om haar te omhelzen. De schrijfsterigge overhandigde haar 

de sleutels waardoor ze in haar functie werd hersteld. Vijf maand na haar eer

herstel is grootjuffrouw de Deckere op 1 december 1800 overleden.47 

Toen moest er een nieuwe grootjuffrouw verkozen worden. Men ging hierbij 

heel omzichtig te werk om de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen niet 

voor het hoofd te stoten. Nadat het begijnhof de toelating had gekregen van 

de president van de Commissie om een nieuwe grootjuffrouw te kiezen, nam 

juffrouw-geseinede enkele voorzorgsmaatregelen. Op de goede afloop liet zij 

in het geheim enkele missen opdragen ter ere van de H. Geest. Ze besloot ook 

om de verkiezing 's avonds (i.p.v. 's morgens) te laten plaatsvinden in het huis 

van de oudste heilige-geestjuffrouw (i.p.v. in het huis van de grootjuffrouw) 

want "om de tijds omstandigheden moest den keus in stilte geschieden". 

De verkiezing, die plaats had op 3 december 1800, verliep zoals gebruikelijk, 

met dit verschil dat de voogden afwezig waren. Zij waren tijdens deze troe

bele tijden overleden. Juffrouw Joanna Marie Josepha de Zutter werd met een

parigheid van stemmen verkozen. Nadat de keuze door de prior, die als gees

telijke voogd optrad, was goedgekeurd en geconfirmeerd, werd juffrouw de 

Zutter aangesteld. De president van de Commissie van de Burgerlijke 

Godshuizen werd schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag. Hij aan

vaardde de nieuwe grootjuffrouw tot grote blijdschap van de begijnen.48 

b. Voorwaarden om verkozen te worden tot grootjuffrouw 

In veel begijnhoven werden bepaalde voorwaarden gesteld om als grootjuf.:. 

frouw te kunnen verkozen worden. In Leuven bijvoorbeeld moest men min

stens veertig jaar zijn, vijftien jaar geprofest en van onberispelijk gedrag 

zijn.49 In Sint-Truiden werd in 1589 verordend dat een grootjuffrouw mini-

47 SAG. nr. 234, fol. 134. 
48 SAG. nr. 234, fol. 134 V0 -136 r0
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mum dertig jaar oud en van wettige geboorte moest zijn. Zij moest zich onder

scheiden van de anderen door verdienste, wijsheid en haar goede naam.so 

De regel van het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof daarentegen somde geen 

voorwaarden op. Zo stond er geen leeftijdsbeperking op de functie van groot

juffrouw. De beschrijving van de verkiezing van grootjuffrouw Catharina 

Thresia vanden Kerchove op 11 maart 1715 stelt dat er reeds verschillende 

grootjuffrouwen verkozen werden die tussen de twintig en de dertig jaar oud 

waren·5I Bij gebrek aan voldoende biografische gegevens over de groot

juffrouwen van de 17 de eeuw kan niet worden nagegaan of er inderdaad 

grootjuffrouwen zijn geweest die slechts twintig à dertig jaar waren. 

De grootjuffrouwen "van het einde van de 17 de en de 18de eeuw waren een 

stuk ouder dan twintig of dertig jaar. Van enkele begijnen is de precieze leef

tijd gekend waarop ze verkozen werden tot grootjuffrouw: Maria vanden 

Haute was 47 jaar, Femandina de Bock: 51 jaar, Elisabeth Hebberecht 

73 jaar, Agatha de Roij: 67 jaar, Beatrix Casteele: 61 jaar, Joanna Monica de 

Deckere: 52 jaar. De andere grootjuffrouwen uit de 18de eeuw waren zeker 
ouder dan vijftig jaar toen ze grootjuffrouw werden, want op het moment van 

hun verkiezing was het reeds dertig jaar of langer geleden dat ze gesteed 

waren. Bij Catharina Thresia vanden Kerchove verliepen 40 jaar tussen het 

tijdstip van de steding en dat van de verkiezing tot grootjuffrouw, bij 

Francoijse Thresia Bouve: 58 jaar, bij Joanna Andries: 43 jaar, bij Petronelia 

Versluijs: 37 jaar en bij Joanna Marie Josepha de Zutter: 31 jaar. 

In de regel werd ook geen leeftijdsgrens bepaald waarop de grootjuffrouw 

zich moest terugtrekken. De grootjuffrouwen van het Sint-Elisabethbegijnhof, 

die waarschijnlijk allemaal tot hun dood in functie bleven, waren niet meer 

van de jongste toen ze stierven: Maria vanden Haute en Femandina de Bock: 

74 jaar, Elisabeth Hebberecht: 89 jaar, Agatha de Roij: 71 jaar, Beatrix 

Casteele: 84 jaar en Joanna Monica de Deckere: 77 jaar. De vraag kan hier 

gesteld worden of zij wel tot hun dood in staat waren het begijnhof te besturen 

en of het niet eerder hun medewerksters waren die alles in goede banen leid

den. 

De regel van het Sint-Elisabethbegijnhof preciseerde ook niet aan welk pro

fiel een grootjuffrouw moest beantwoorden. Dat wil echter niet zeggen dat om 

50 Dossier Antwerpen en Brabant, 61, 63. 
51 SAG. nr. 234, fol. 133 r 0
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het even wie verkozen kon worden tot grootjuffrouw. De grootjuffrouw had 

als hoofd van de begijnengemeenschap een grote verantwoordelijkheid. Het 

was dan ook van groot belang dat men bij de keuze van de overste omzichtig 

te werk ging. Hoewel de regel het niet expliciet vermeld, zal men bij de 

verkiezing van de grootjuffrouw wel op de eerste plaats aandacht gehad heb

ben voor de kwaliteiten van de begijn die voor deze functie in aanmerking 

kwam. De grootjuffrouw moest uitmunten in deugdzaamheid en bekwaam

heid. Zij moest immers het stichtend voorbeeld voor de begijnen zijn. Toen 

prior Ferdinandus van Bevere zijn exhortatie hield, net vóór de verkiezing van 

grootjuffrouw Joanna Andries op 9 oktober 1761, riep hij de stemgerech

tigden dan ook op om "eene wij se, voorsightighe, en heijlighe overste" te kie
zen.52 

Om een begijnhof van enkele honderden vrouwen te leiden, was er meer 

nodig dan een grootjuffrouw die uitblonk in deugdzaamheid en vroomheid. 

Een grootjuffrouw moest ook over bestuurlijke kwaliteiten beschikken. 

Wellicht gold in het Sint-Elisabethbegijnhof de ongeschreven regel dat het 

bestuur slechts werd toevertrouwd aan iemand die reeds geruime tijd op het 

hof verbleef en dus niet meer zo jong was. In die tijd konden levenservaring 

en levenswijsheid opgedaan worden en werd men vertrouwd met de interne 

werking van het hof. Een uitstekende voorbereiding op de taak van grootjuf

frouw was uiteraard de functie van juffrouw-geseinede en heilige-geestjuf

frouw. Als medewerksters van de grootjuffrouw waren zij immers van dicht

bij betrokken bij het dagelijks bestuur van het begijnhof. Ook de leidingge

vende functie van conventjuffrouw was een ideale leerschool voor de taak van 

grootjuffrouw. 

Zo waren Adriana de Zuttere, Elisabeth Hebberecht, Isabelle de Roij en Joan

na Andries heilige-geestjuffrouw geweest. Catharina Thresia vanden 
Kerchove bracht het van heilige-geestjuffrouw totjuffrouw-geselnede (5 janu

ari 1715), een functie die ze maar enkele maanden heeft uitgeoefend want op 

11 maart 1715 werd ze verkozen tot grootjuffrouw. Vóór Agatha de Roij 

grootjuffrouw werd, had ze ook de functie van conventjuffrouw en heilige

geestjuffrouw uitgeoefend. Toen Joanna Marie Josepha de Zutter op 3 decem

ber 1800 verkozen werd tot grootjuffrouw, trokken de juffrouw-geseinede en 

de oudste heilige-geestjuffrouw naar haar huis. Begijn de Zutter was vroeger 

overste van het Nieuw Convent en het convent Ter Engelen geweest. Ze werd 

naar het groothuis gebracht waar ze tot grootjuffrouw werd benoemd-53 
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Of men al dan niet een vermogen had, mocht in principe geen rol spelen om 

het tot grootjuffrouw te brengen.54 Toch stellen zich hier enkele vragen. 

Hadden rijke begijnen een grotere kans om verkozen te worden tot grootjuf

frouw? Begijnen die afkomstig waren uit adel en burgerij wareft waarschijn

lijk meer ontwikkeld dan de doorsnee-begijn. Wellicht kwamen zij hierdoor 

eerder in aanmerking voor de functie van grootjuffrouw dan de andere begij

nen. Geld betekent in de praktijk meestal aanzien, invloed en macht. Gold 

deze regel ook in de begijnhoven? Volgens· P. Welvaert waren enkele conven

ten in de 18de eeuw verzamelplaatsen van mogelijk financieel goed voorziene 

begijnen: convent H. Drijvuldigheijt, Ter Spiegelen, Ter Engelen, Ter Steenen 

en St.- Elisabeth.55 Was het dan een toeval dat veel grootjuffrouwen uit één 

van deze conventen afkomstig waren? Grootjuffrouw Beatrix Casteele kwam 

uit het convent H. Drijvuldigheijt; Joanna Andries en Joanna Monica de Dec

kere kwamen uit het convent Ter Engelen; Joanna Bauters, Quytinne Bauters, 

Adriana de Zutter en Femandina de Bock kwamen uit het convent Ter Steenen 

en Francoijse Thresia Bouve uit het convent St.-Elisabeth. 

De procedure voor de verkiezing van de grootjuffrouw werd in de regel vast

gelegd. Uit de verkiezingsverslagen blijkt dat zo'n verkiezing een belangrijke 

en goed georganiseerde gebeurtenis was in het begijnhof. 

2. De raad van de grootjuffrouw 

De grootjuffrouw had een soort van "hofhouding" die bestond uit de staatjuf

frouwen, de twee voogden van het begijnhof, de prior van de dominicanen en 

twee biechtvaders (dominicanen) van het begijnhof. Zij vormden een soort 

van vaste raad van de grootjuffrouw. De grootjuffrouw riep hen vaak samen 

om hun advies over bepaalde aangelegenheden in te winnen. De raad stond de 

grootjuffrouw bij in het uitvaardigen van ordonnanties en werd betrokken bij 

alle belangrijke gebeurtenissen: de verkiezing van de grootjuffrouw, de jaar

lijkse controle van de rekeningen, begrafenissen van belangrijke personen in 

het begijnhof, uitgebreide maaltijden, het bezoek van hooggeplaatste perso

nen aan het hof ... Bij deze aangelegenheden werden de leden van de raad met 
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de nodige honneurs behandeld. 56 Elk lid van deze raad had ook nog een meer 

specifieke taak in het begijnhof. 

Naast een vergoeding voor het uitoefenen van hun functies, genoten de leden 

van de raad van enkele voorrechten. Zo hadden ze bijvoorbeeld recht op een 

tweede uitvaart die betaald werd door het begijnhof. De tweede uitvaart was 

een soort van narnis die enkele dagen na de eigenlijke uitvaart werd opgedra

gen.57 

Alhoewel de schrijfsterigge geen deel uitmaakte van de raad van de grootjuf

frouw en geen bestuurlijke functie had, komt ze in dit hoofdstuk toch aan bod 

omdat ze binnen het begijnhof als een soort "duivel-doet-al" van de grootjuf

frouw en haar entourage fungeerde. 

2.1. De voogden als vertegenwoordigers van de vorst 58 

Gravin Johanna van Constantinopel zou in 1234 het Sint-Elisabethbegijnhof 

gesticht hebben. Samen met haar zuster Margaretha stelde ze de regel op. 

Die regel zou later goedgekeurd of gewijzigd worden door de vorst. Het was 

dan ook evident, zo meende de vorst, dat het oppergezag over en de bescher

ming van het Sint-Elisabethbegijnhofbij hem berustte. De baljuw, die de vorst 

binnen de stad vertegenwoordigde, kreeg de opdracht om de rechten van de 

begijnen te beschermen. De vorst ging zelfs nog een stap verder. Hij benoem

de twee voogden om in zijn naam op te treden in het begijnhof. Reeds in 1282 

had graaf Gwijde van Dampierre twee voogden aangesteld: de prior van de 

Gentse dominicanen en Pieter Utenhove. In 1359 benoemde graaf Loctewijk 

van Male twee wereldlijke voogden. Dat werd een traditie. Tot op het einde 

van de 18de eeuw zouden twee wereldlijke voogden, ook gouverneurs ge

noemd, optreden in het begijnhof als plaatsvervangers van de vorst.59 
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De functie van voogd was een soort erefunctie, voorbehouden aan de leden 

van vooraanstaande patriciërsfamilies. Dat blijkt uit de namen van de voogden. 

Dat de functie van voogd niet altijd even gegeerd was, blijkt uit het volgende 

relaas. Op 12 april 1783 stierf Charles Joseph Graaf van Lichtervelde, Heer 

van Lathem, Ludiek etc. en voogd van het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Grootjuffrouw Joanna Monica de Deckere moest op zoek gaan naar een nieu

we voogd. Ze dacht hierbij aan Graaf de Teine. De schrijfsterigge vroeg een 

audiëntie aan bij de graaf. Maar Graaf de Teine weigerde om voogd te wor

den. Op advies van de nog overlevende voogd Jan-Baptista Desire Joseph van 

Pottelsberghe Heer van Lapoterie etc. ging de grootjuffrouw nog diezelfde 

dag met haar schrijfsterigge naar de Baron van Huijsse. Maar ook hij had geen 

interesse voor de functie van voogd. Op 14 april vroeg de grootjuffrouw met 

de schrijfsterigge een audiëntie aan bij Fredrick Francoijs Baron de Draeck, 

Heer van Ronsele etc. 's Middags werden de grootjuffrouw en de schrijfste

rigghe bij Baron de Draeek ontvangen. Na langdurig smeken van de grootjuf

frouw stemde hij ermee in voogd te worden. Procureur Brauwer vertrok op 

15 april met het verzoek naar Brussel. De volgende dag was hij reeds terug. 

Op 24 april kwamen de patenten van Brussel aan in Gent. De schrijfsterigge 

gaf deze patenten de volgende dag aan Baron de Draeck. Op 28 aprillegde hij, 

voor de hoogbaljuw van Gent, de eed af.60 

De voogden waren betrokken bij het bestuur van het begijnhof, oefenden con

trole uit op het financieel beheer en vertegenwoordigden het begijnhof in 

wereldse aangelegenheden. Vrouwen bezaten in het Ancien Régime immers 

geen rechtspersoonlijkheid. Ze moesten zich voor verschillende aange

legenheden door een voogd laten vertegenwoordigen.6I 

De voogden hielpen de grootjuffrouw in het bestuur van het begijnhof. Hun 

bevoegdheid was daarbij niet beperkt tot het geven van advies. Ze namen 

soms samen met de grootjuffrouw beslissingen. Ze bepaalden ook samen met 

de grootjuffrouw de straf voor ongehoorzame begijnen en hadden het recht 

om samen met de grootjuffrouw de kapelaan af te zetten.62 Daarnaast oefen

den de voogden ook controle uit op het financieel beheer van het begijnhof. 

De rekeningen van het hof werden elk jaar voorgelegd aan de voogden.63 
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Na de controle van de rekeningen dienden de voogden te onderzoeken of het 

bestuur van het begijnhof in goede handen was en of de grootjuffrouw bijge

volg kon aanblijven. De voogden hadden het recht en de plicht de keuze van 

een nieuwe grootjuffrouw te bevestigen en haar aan te stellen.64 

De voogden waren ook betrokken bij de relaties van het begijnhof met de 

vorst en de stedelijke of kerkelijke overheid. De grootjuffrouw richtte zich 

immers altijd samen met de voogden tot hen. Zo gingen bijvoorbeeld de ver

zoeken aan de vorst om de regel van Sint-Elisabeth te bevestigen uit van de 

grootjuffrouw én de voogden. 65 

De voogden genoten ook voorrechten in het begijnhof. Zo mochten ze 

bijvoorbeeld in het begijnhof begraven worden. Op 4 augustus 1701 bepaalde 

de voogd Antoine Alegambe Heer van Aughem, Basinghien etc. en zijn vrouw 

Florence-Therese de Courtewiele dat ze na hun dood in de infmneriekapel van 

het begijnhof wilden begraven worden.66 In het protocol naar aanleiding van 

belangrijke gebeurtenissen hadden de voogden een vooraanstaande plaats. 

Hierbij werd de oudste (of eerste) voogd nog met een grotere eer benaderd 

dan de jongste (of tweede) voogd. Wanneer belangrijke personen in het be

gijnhof begraven werden, liepen de voogden voorop tijdens de offerande en in 

de lijkstoet... Op 26 februari 1786 kreeg het begijnhof twee nieuwe klokken. 

De oudste voogd en de vrouw van de jongste voogd mochten samen peter en 

meter zijn van de grote klok. De jongste voogd en de vrouw van de oudste 

voogd waren peter en meter van de andere klok 67 

2.2. De staatjuffrouwen als rechterarmen van de 
grootjuffrouw 

De staatjuffrouwen waren de juffrouw-geseinede en de twee heilige-geestjuf

frouwen. Het waren de medewerksters van de grootjuffrouw die vooral bij het 

dagelijks bestuur van het hof hielpen. Hun functie werd niet vastgelegd in de 

regel. Op het ogenblik dat de regel ontstond, bestonden deze functies immers 

nog niet. Pas door de snelle groei van het begijnhof werd de aanstelling van 

medewerksters van de grootjuffrouw noodzakelijk. 
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De juffrouw-geseinede en de twee heilige-geestjuffrouwen traden vaak samen 

op. Ze adviseerden de grootjuffrouw en stonden haar bij in het uitvaardigen 

van ordonnanties.68 Ze hadden ook het recht om de grootjuffrouw en de twee 

biechtvaders (die in de raad van de grootjuffrouw zetelden) te verkiezen. Dit 

gebeurde samen met respectievelijk de conventjuffrouwen en de grootjuf
frouw.69 

a~ De juffrouw-geselnede?o 

De juffrouw-geseinede was de belangrijkste helpster van de grootjuffrouw. 

Ze werd al eens de "compage" (compagnon) van de grootjuffrouw genoemd, 

wat er kan op wijzen dat ze heel dicht bij de grootjuffrouw stond.7l 

Ze adviseerde de grootjuffrouw en besliste samen met haar in belangrijke aan

gelegenheden. Samen met de grootjuffrouw was ze ook verantwoordelijk voor 

de verkoop van huizen aan begijnen.72 Om het half jaar controleerden de 

grootjuffrouw en de juffrouw-geseinede samen de rekeningen van de conven

ten.73 Na het overlijden van de grootjuffrouw zorgde de juffrouw-geseinede 

voor de continuïteit van het centraal bestuur.74 

De juffrouw-geseinede werd gekozen door de grootjuffrouw en de twee heili

ge-geestjuffrouwen. Daarop moest de schrijfsterigge de uitverkoren begijn 

verwittigen. De pas verkozen juffrouw-geseinede moest dan naar het 

groothuis komen waar ze door de grootjuffrouw in haar functie werd aange

steld. Wanneer dit gebeurd was, moesten de heilige-geestjuffrouwen de 

kersverse juffrouw-geseinede terug naar haar huis begeleiden.75 

De juffrouw-geseinede kon afgezet worden wanneer ze om de een of een 

andere reden niet meer in staat was om haar functie uit te oefenen. Dit over

kwam Marie Anna Judoca Bocqueneau. Op 2I januari I794 werd zij wegens 

onbekwaamheid ontslagen uit de functie die ze I7 jaar had vervuld. Een ande

re bron meldt dat ze werd afgezet "om haeren auderdom".76 Juffrouw 

68 

69 
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73 
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SAG. nr. 234, fol. 65 f 0
, 145 ro, 146 V0

• 

cfr. supra, 49-51; infra, 62. 
Lijst van juffrouwen-geselnede: cfr. bijlage 3. 
SAG. nr. 234, fol. 132 V

0
• 

cfr. infra, 130. 
RAG. nr. E 362. 
SAG. nr. 200, fol. 20 V

0
, 24 ro, 30 r0

• 

SAG. nr. 234, fol. 134 vo, 135 ro. 
SAG. nr. 191, fol. 143; nr. 200, fol. 31 V

0
; nr. 234, fol. 160. 
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Bocqueneau was 76 jaar toen ze uit haar functie werd gezet en dus niet meer 

in staat haar taak te vervullen. De grootjuffrouw en de oudste heilige-geest

juffrouw trokken samen naar het huis van juffrouw Bocqueneau om haar uit 

haar functie te zetten. Ze mocht wel de barbette en de kaproen (in de kerk) 

blijven dragen. Zij zou ook zoals vroeger op de hoogte gehouden worden van 

alle belangrijke aangelegenheden. De staatjuffrouwen werden immers over al 

de "besonder affairens" geïnformeerd. Daarop beraadslaagden de grootjuf

frouw met de heilige-geestjuffrouwen over een nieuwe juffrouw-geselnede. 

Op 27 januari 1794 kreeg begijn Marie Anna Rosseel bericht dat ze zich de 

volgende dag, om 2 u's middags moest melden bij de grootjuffrouw. Die dag 

werd ze door de grootjuffrouw aangesteld tot juffrouw-geselnede. Dit gebeur

de in aanwezigheid van de heilige-geestjuffrouwen. Daarna brachten de heili

ge-geestjuffrouwen juffrouw Rosseel naar haar convent. In haar kamer gaven 

ze haar het habijt en de barbette. Eens deze ceremonie achter de rug werden 

de conventjuffrouwen van de afgezette en nieuwe juffrouw-geseinede nog op 

de hoogte gebracht van de nieuwe situatie. Dit gebeurde respectievelijk door 

de schrijfsterigge en de jongste heilige-geestjuffrouw.77 

b. De heilige-geestjuffrouwen?s 

In het Sint-Elisabethbegijnhof waren er twee heilige-geestjuffrouwen. 

De belangrijkste was de oudste (of eerste) heilige-geestjuffrouw. De andere 

werd de jongste (of tweede) heilige-geestjuffrouw genoemd. Ze werden 

aangesteld door de grootjuffrouw, waarschijnlijk met medezeggenschap van 

de juffrouw-geselnede. 

De heilige-geestjuffrouwen stonden, al dan niet samen met juffrouw-geselne

de, de grootjuffrouw bij in haar bestuur. Zoals hun naam reeds laat vermoe

den, stonden ze aan het hoofd van de heilige-geesttafeL Ze werden dan ook 

soms "de directneen van de heilige geest" genoemd. Ze waren verantwoorde

lijk voor het onderhoud van arme en hulpbehoevende begijnen. Daarnaast 

stonden ze ook in voor het beheer van de bezittingen van de heilige-geestta

feL De heilige-geesttafel bezat gronden buiten de muren van het hof en enke

le huizen binnen het begijnhof. 79 

77 SAG. nr. 191, fol. 143 V
0

; nr. 234, fol. 160. 
78 Lijst van heilige-geestjuffrouwen: cfr. bijlage 4. 
79 cfr. infra, 113-114. 

SAG. nr. 200, fol. 31 V
0
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2.3. De prior van de dominicanen en twee biechtvaders 

De Gentse dominicanen speelden van bij de stichting tot op vandaag een rol 

in het Sint-Elisabethbegijnhof.SO Ze stonden er niet enkel in voor de zielzorg, 

maar hadden ook een aandeel in het bestuur van het begijnhof. De prior van 

de dominicanen, als geestelijke voogd, en twee biechtvaders van het begijn

hof maakten deel uit van de raad van de grootjuffrouw. In de oudste regel en 

in de aanvulling van de regel onder graaf Lodewijk van Male is er al sprake 

van de prior van de dominicanen en de biechtvaders van het begijnhof. Dat de 

biechtvaders dominicanen zijn, wordt niet expliciet vermeld in de regel maar 

wel verondersteld. De regel bepaalt dat de begijnen om de veertien dagen 

moeten biechten bij de daartoe aangestelde biechtvaders. Van een bestuurlijke 

taak van de dominicanen is ook al sprake in de regel van Lodewijk van Male. 

Deze schrijft immers voor dat de prior en twee biechtvaders betrokken moe

ten zijn bij de jaarlijkse controle van de rekeningen en bij de daaropvolgende 

controle van het bestuur van de grootjuffrouw.st 

80 

81 

De Pue, Groot-Begijnhof, 35. 
Simons e.a., Het Pand, 43-44. 
Simons, Stad en apostolaat, 218-220. 
Bij de stichting van de orde van de dominicanen in 1216 klonken de kapitteldecreten nogal 
weigerachtig in het verlenen van geestelijke hulp aan zusterkloosters. Het toezicht over 
begijnen werd echter wel aanvaard. Het generaal kapittel van Parijs in 1243 vroeg zelfs dat 
elk klooster op de zielzorg van de begijnen zou berekend zijn. De dominicanen hebben aan 
enkele stichtingen van Zuid-Nederlandse begijnhoven (o.a. aan het Sint-Elisabethbegijnhof 
van Gent) meegewerkt. Ook na de stichting hebben de dominicanen een belangrijke positie 
ingenomen in enkele begijnhoven. Ze predikten er, hoorden er biecht en hadden een advise
rende en controlerende functie. De dominicanen kregen echter geen toestemming van hun 
orde om als pastoor of kapelaan werkzaam te zijn in een begijnengemeenschap. De betrok
kenheid van de dominicanen bij begijnhofstichtingen en begijnhoven is waarschijnlijk te 
verklaren door de grote verplichtingen die de dominicanen hadden aan gravin Johanna van 
Constantinopel, sinds de stichting van hun kloosters in Gent, Leuven en Ieper. Johanna van 
Constantinopel en later ook haar zus Margaretha wilden dat de begijnen zoveel mogelijk 
onder de leiding van de dominicanen zouden komen te staan. 
BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 20; Regel Lodewijk van Male, 
hfst. 12-13. 
Werken en kerken, 108-110. 
De wens van Johanna van Constantinopel dat de begijnen zoveel mogelijk onder toezicht 
van de dominicanen zouden staan, werd ook door haar opvolgers geëerbiedigd. Reeds in 
1282 stelde graaf Gwijde van Dampierre twee voogden aan om in zijn naam het Sint
Elisabethbegijnhof te helpen besturen. Het waren de prior van de Gentse dominicanen en 
Pieter Utenhove. Graaf Robrecht van Bethune vertrouwde in 1312 het administratief en 
geestelijk beheer van het hof toe aan de dominicanen. Na de aanstelling van twee wereld
lijke voogden in 1359, fungeerden de dominicanen vooral als zielzorgers. Dat wil echter niet 
zeggen dat zij vanaf dan geen aandeel meer hadden in het begijnhofbestuur. De prior van de 
dominicanen en de twee biechtvaders van het begijnhof maakten deel uit van de raad van de 
grootjuffrouw. 
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De twee biechtvaders die in de raad van de grootjuffrouw zetelden, werden 

verkozen door de grootjuffrouw en de staatjuffrouwen. Er kan aangenomen 

worden dat de grootjuffrouw en de staatjuffrouwen geen onbekenden naar 

voren schoven om in de raad te zetelen. Menig dominicaan frequenteerde 

immers het begijnhof. Wanneer een nieuwe biechtvader voor de raad verko

zen was trokken de grootjuffrouw en de juffrouw-geseinede met hun keuze 

naar de dominicanen. Daarop riep de prior de nieuwe biechtvader. Wanneer 

deze ouder was "van jaeren en van religie" dan de andere biechtvader, werd 

hij de oudste (of eerste) biechtvader. 82 

De prior en de twee biechtvaders waren minder direct betrokken bij het dage

lijks bestuur van de grootjuffrouw dan de staatjuffrouwen en de twee wereld

lijke voogden. Bij belangrijke gebeurtenissen waren zij echter wel altijd van 

de partij. Ze speelden o.a. een rol bij de jaarlijkse controle van de rekeningen 

en de verkiezing van de grootjuffrouw. 83 

2.4. De schrijfsterigge als de duivel-doet-a}84 

De schrijfsterigge, ook wel schrijverigge genoemd, had een zeer uitgebreide 

taak en verantwoordelijkheid in het begijnhof. In de regel van Sint-Elisabeth 

staat dat de schrijfsterigge de ontvangsten van het hof noteert.85 Dit wijst op 

een administratieve en financiële functie. Haar taak wordt elders omschreven 

als "de infermerie dienen als schrijverigge".86 Deze bepaling, die op het eer

ste zicht nogal vreemd lijkt, is zeer treffend. De infirmerie was immers niet 

alleen een plaats waar zieke en oude begijnen werden verzorgd. Ze was ook 

eigenaar van gronden buiten de muren van het begijnhof en van de meeste hui

zen binnen het hof. Deze goederen van de infirmerie moesten beheerd wor

den. De schrijfsterigge was hiervoor verantwoordelijk. Zo registreerde zij 

o.m. de inkomsten van schenkingen, renten, cijnzen en pachten, verkopen en 

verhuren van de huizen van het hof.87 Jaarlijks moest de schrijfsterigge de 

rekening van de infirmerie voorleggen ter controle. 88 De functie van schrijf

sterigge kan dus vergeleken worden met die van "rentmeester" op andere 

82 SAG. nr. 200, fol. 31 V
0

• 

83 cfr. supra, 49-52; infra, 118. 
84 Lijst van schrijfsteriggen: cfr. bijlage 5. 
85 BUG. nr. G 6425, Regel Loclewijk van Male, hfst. 11. 
86 SAG. nr. 191, fol. 149-150. 
87 SAG. nr. 200, fol. 54 V 0

, 55 V
0

• 

88 cfr. infra, 117-118. 
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begijnhoven. Het ambt van rentmeester op die begijnhoven werd aanvankelijk 

ook uitgeoefend door een begijn maar later meestal door een man, bij voor

keur een geestelijke. 89 

De schrijfsterigge had ook praktisch-uitvoerende taken. Ze moest audiënties 

aanvragen, personen op de hoogte brengen van bepaalde gebeurtenissen en 

genomen beslissingen, en koerier spelen. Zij trad met andere woorden op als 

een soort boodschapper. Zo werd een nieuw verkozen juffrouw-geseinede 

door de schrijfsterigge ingelicht en ook door haar naar het groothuis gebracht 

waar de plechtige aanstelling zou plaatsvinden.90 Bij een uitvaart in het 

begijnhof nodigde de schrijfsterigge de grootjuffrouw en de staatjuffrouwen 

uit tot de uitvaartdienst. Bij de uitvaart of narnis van een belangrijk persoon 

moest de schrijfsterigge heel het hofbestuur en ook vrienden uitnodigen.91 

Het was ook de schrijfsterigge die de voogden, de dominicanen, de staatjuf

frouwen ... op de hoogte bracht van de dag waarop de jaarlijkse controle van 

de rekeningen of de verkiezing van de grootjuffrouw zou plaatshebben. Vóór 
de jaarlijkse controle van de rekeningen bracht de schrijfsterigge de reke

ningen van het hof naar één van de voogden om ze dan later terug af te 

halen.92 Wanneer een nieuwe voogd moest gezocht worden, gaf de grootjuf

frouw opdracht aan de schrijfsterigge om een audiëntie aan te vragen bij een 

mogelijke kandidaat. Bij het bezoek van deze kandidaat-voogd was de groot

juffrouw vergezeld van de schrijfsterigge.93 

Een andere taak van de schrijfsterigge was het maken van verslagen en het 

nemen van notities. Dit ging van het registreren van een belangrijk voorval tot 

het noteren van een boodschappenlijstje voor de kokkin van de infirmerie.94 

De schrijfsterigge had ook een logistieke functie. Bij belangrijke gebeurte

nissen of feesten, zoals de jaarlijkse controle van de rekeningen of het 

Mattekensfeest, moest zij er voor zorgen dat alles vlot verliep. Dagen vooraf 

was zij bezig met het uitnodigen van de gasten en het voorbereiden van de 

maaltijd. Ze bestelde de nodige lekkernijen, zorgde dat wijn en bier werden 
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Philippen, De begijnhoven, 252. 
cfr. supra, 59-60. 
cfr. infra, 227. 
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opgeslagen, deed taarten bakken... Ook op de dag zelf van de plechtigheid 

was de schrijfsterigge van de partij om alles in goede banen te leiden.95 

Het opdrachtenpakket van de schrijfsterigge was dus niet miniem. Bijgevolg 

is het niet overdreven om te stellen dat ze een soort van "duivel-doet-al" van 

het begijnhof was. 

3. De regel stond borg voor harmonie binnen 
de begijnhofmuren 

Het dagelijks leven van de begijnen werd geordend door een reeks van voor

schriften die men de regel van het begijnhof noemt. Elk begijnhof had zijn 

eigen regel. Er bestond immers geen overkoepelend orgaan met wetgevende 

bevoegdheid voor alle begijnhoven zoals bij de religieuze orden (orderegel). 

De meeste begijnhofregels bevatten dezelfde krachtlijnen maar toch waren het 

geenszins kopieën. Zo verschilden ze sterk van elkaar in lengte, zin voor detail 

en accent. In sommige begijnhoven bevatte de regel uitgewerkte reglementen 

voor arbeid, gebed en straf. Regels van andere begijnhoven besteedden dan 

weer veel aandacht aan het woonrecht van de begijnen of aan het bestuur van 

de infirmerie en de heilige-geesttafel.96 

Zowel de kerkelijke als de wereldlijke overheid hebben zich ingelaten met de 

reglementering van het begijnhofleven. 97 De oudst overgeleverde regel van 

het Sint-Elisabethbegijnhof zou opgesteld geweest zijn door de gravinnen 

Johanna en Margaretha van Constantinopel. Deze regel gold niet alleen voor 

het Sint-Elisabethbegijnhof maar ook voor het andere Gentse begijnhof 

0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie dat volgens de overlevering, net als het Sint

Elisabethbegijnhof, in 1234 zou gesticht zijn door gravin Johanna. In 1354 

werd de begijnhofregel bekrachtigd en aangevuld door graaf Loclewijk van 

Male. De vorstelijke goedkeuring en bekrachtiging van de regel gaven deze 

rechtsgeldigheid en plaatsten het begijnhof onder de bijzondere bescherming 

van de vorst. 

Opvallend voor de Gentse begijnhoven en zeker voor het Sint

Elisabethbegijnhof is dat telkens de regerende vorst de regel goedkeurt en wij

zigt. De vorst had zich dat recht toegemeten op grond van zijn verbondenheid 

95 cfr. infra, 117-119, 205. 
96 Quintijn, Begijnenregels, 20. 

Dossier Antwerpen en Brabant, 18. 
97 Quintijn, Begijnenregels, 22. 
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met de grafelijke stichteres. Alleen de goedkeuring van de regel in 1549 door 

de pauselijke nuntius, waardoor de begijnen van Sint-Elisabetheen bijzonde

re bescherming genoten, maakte hierop een uitzondering.98 In de 16de en 

17de eeuw werd de regel niet gewijzigd. Er waren wel bekrachtigingen van de 

regel door de vorst. 

De oorspronkelijke regel van het Sint-Elisabethbegijnhof was in de 17de en 

18de eeuw nog in grote lijnen van toepassing. Pas in 1782, onder keizer Jozef 

II, zal de regel een ingrijpende wijziging ondergaan.99 Het valt op dat er in de 

18de eeuw geen bevestigingen van de regel gebeurden. 

3.1. De regel van de gravinnen Johanna en Margaretha van 
Constantinopel met de aanvulling van graaf Lorlewijk 
van Male 

a. De regel van de gravinnen Johanna en Margaretha van 
Constantinopel 

Of er al van bij de stichting van het Sint-Elisabethbegijnhof in 1234 een regel 

bestond, is niet zeker. Het oudste bewaard gebleven document dat naar de 

regel verwijst, is een verordening van gravin Margaretha uit 1269. Daarin 

worden de begijnen van Sint-Elisabeth opgeroepen de regelvoorschriften, 

zoals ze ten tijde van gravin Johanna opgesteld zijn, strikt na te leven. Hieruit 

mag afgeleid worden dat er reeds vóór 1244, het jaar van de dood van gravin 

Johanna, een regel bestond. 

De oudste bekende regel van het Sint-Elisabethbegijnhof is een Nederlandse 

vertaling uit het Latijn en dateert uit de 14de eeuw. In de inleiding van de regel 

staat dat hij werd opgesteld door de gravin Johanna en haar zus Margaretha. 

Het opstellen gebeurde op advies van geestelijken zoals bisschoppen, prelaten 

98 

99 
Cartulaire, 202-203. 
De regel van Johanna en Margaretha van Constantinopel en de aanvulling van de regel door 
Loctewijk van Male zijn uitgegeven door Jean Béthune en door Maurits Gysseling in: 
Cartulaire, 17-22, 89-92. 
Gysseling, "De oudste statuten", 5-20. (cfr. bijlage 12.) 
Wij baseerden ons op een 17de-eeuwse transcriptie van de regel. Dit 17de-eeuwse hand
schrift wordt bewaard in de bibliotheek van de Universiteit Gent (nr. G 6425). Voor latere 
aanvullingen en goedkeuringen van de regel baseerden we ons op eigentijdse documenten 
(uitgegeven door J. Béthune). 
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en andere deugdzame personen. Mogelijks waren ook de dominicanen hierbij 

betrokken. 100 

Wanneer deze regel in het Latijn werd opgeschreven, is moeilijk te bepalen. 

Toch zijn er enkele zekerheden die ons in de richting van dat tijdstip kunnen 

leiden. Het oorspronkelijk opschrijven in het Latijn gebeurde zeker na 1280, 

want gravin Margaretha (overleden op 10 februari 1280) wordt in de inleiding 

op de regel als overleden voorgesteld. In de inleiding wordt ook gesproken 

over "opvolgers" (in het meervoud) van gravin Margaretha. Wie waren dat? 

Gwijde van Dampierre (1278-1305), Robrecht van Béthune (1305-1322), 

Ladewijk van Nevers (1322-1346), Lorlewijk van Male (1346-1384) ... 

Aangezien de bestaande begijnhofregel onder Ladewijk van Male, in 1354 en 

dus tamelijk vroeg tijdens diens regeerperiode, werd bekrachtigd en aange

vuld, kan aangenomen worden dat de oorspronkelijke regel niet onder zijn 

bewind werd opgeschreven. Na het elimineren van de "opvolgers" (meer dan 

één) belanden we bij graaf Loctewijk van Nevers en dus zouden we kunnen 

aannemen dat tijdens zijn bewind de regel in het Latijn werd opgeschreven. lOl 

Deze regel, opgesteld in een eenvoudige en nuchtere taal, is in de loop der 

jaren bijna onveranderd gebleven. 

De regel van het sint-Elisabethbegijnhof bestaat uit 33 bepalingen.102 

Eerst worden de bestuurlijke voorschriften geformuleerd. Het bestuur van het 

begijnhof wordt toevertrouwd aan de grootjuffrouw. Zij staat aan het hoofd 

van het hof. Aan het hoofd van elk convent staat een conventjuffrouw. De be

gijnen moeten steeds onderdanig en gehoorzaam zijn aan de grootjuffrouw en 

de conventjuffrouw. Wie de voorschriften van de regel overtreedt, zal door hen 

gestraft worden. 

Na de bestuurlijke voorschriften worden de toelatingsvoorwaarden opge

somd. Alle vrome, eerbare maagden en weduwen kunnen intreden. Na een 
proeftijd van twee jaar wordt de kandidate, mits enkele voorwaarden, defini

tief aanvaard in het begijnhof. De godsdienstige verplichtingen zijn, kort 

samengevat, bidden, mishoren, biechten en communiceren. 

Daarna volgen enkele punten die het verlaten van het hof en de houding van 

100 Cartulaire, 22. 
Werken en Kerken, 95 . 

lOl Gysseling, "De oudste statuten", 4. 
102 In de 17de-eeuwse transcriptie van de regel zijn de 33 bepalingen genummerd van 1 tot 34 

omdat men per vergissing is overgegaan van het nr. 23 naar het nr. 25. 
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de begijnen tegenover de buitenwereld regelen. De regel stond de begijnen 

slechts een beperkte afwezigheid buiten het hof toe. Ze moesten ook een grote 

afstand ten aanzien van mannen bewaren. De voorschriften in verband met de 

kledij leggen de nadruk op eenvoud en soberheid. 

Niet alleen de relatie met de maatschappij maar ook de onderlinge verhouding 

van de begijnen wordt voorgeschreven. Men zal niet twisten, kwetsen of el

kaar onrecht aandoen, maar elkaar zoveel mogelijk helpen. De rust van het be

gijnhof verstoren door luid gelach of luid geroep is ook uit den boze. 

In de laatste bepalingen van de regel wordt de verplichte gehoorzaamheid aan 

de grootjuffrouw nog eens benadrukt. Wie de regel(s) overtreedt zal, afhan

kelijk van de zwaarwichtigheid van de overtreding, ofwel door de conventjuf

frouw ofwel door de grootjuffrouw worden gestraft.l03 

b. De bekrachtiging en aanvulling van de regel door graaf 
Lorlewijk van Male 

In 1354 werd de regel bekrachtigd en aangevuld door graaf Lodewijk van 

Male. Dit gebeurde ook nu op advies van goede, vroede lieden. In de inleiding 

verklaart Lodewijk van Male dat hij alleen, als erfgenaam van de stichter van 

beide begijnhoven, gerechtigd was dit te doen. Het oppergezag over en de be

scherming van het Sint-Elisabethbegijnhof berustten bij de vorst. Het docu

ment waarin de regel wordt bekrachtigd en aangevuld is bewaard. Het is opge

steld in het Latijn. Er is ook een eigentijdse Nederlandse vertaling van deze 

aangevulde regel tot ons gekomen. I 04 

De aanvulling van de regel bestaat uit 17 bepalingen. lOS 

In deze aanvulling worden vooreerst de oude gebruiken primair gesteld. Dan 

worden enkele voorschriften uit de regel opnieuw aangehaald, benadrukt en 

soms uitgebreid. De soberheid en eenvoud van de kledij worden weer voorge

schreven. De godsdienstige verplichtingen worden uitgebreid. Zo wordt o.m. 

bepaald wat moet gebeuren als iemand van de gemeenschap overlijdt. 

Daarna volgt een regel die het recht geeft aan de conventjuffrouwen om de 

grootjuffrouw te verkiezen. De grootjuffrouw mag op haar beurt de convent

juffrouwen aanstellen. 

103 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha. 
104 Cartulaire, 92. 
105 In de 17de-eeuwse transcriptie van de regel zijn de bepalingen genummerd van 1 tot 15. 

De 11de en 12de bepaling zijn samengebracht onder het nr. 11. De 13de bepaling ontbreekt. 
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Na een paar voorschriften i. v.m. de huizen en conventen van het begijnhof 

wordt nog eens herhaald dat de grootjuffrouw het recht heeft om begijnen te 

straffen. De voorschiften over het verlaten van het hof blijven gelden. De 

begijnen moeten in eerste instantie plaatsen en personen schuwen waar oneer 

kan van komen. 

Tot slot weidt de regel uit over de verplichte controle van de rekeningen en de 

verkiezing van de grootjuffrouw. 

Op het einde stelt de vorst zich borg voor de goede gang van zaken in het 

begijnhof dat zijn speciale bescherming geniet. Niemand mag iets veranderen 

aan de staat en het beleid van het hof. De vorst geeft opdracht aan de baljuw 

van Gent en de andere baljuws de begijnen en hun goederen te beschermen. 

Zij mogen niet dulden dat iemand de begijnen onrecht aandoet of last berok
kent.106 

c. Regels voor een leefbaar begijnhof 

De opstellers van de begijnhofregel hebben geen levenloos schema van voor

schriften opgesteld. Ze waren zich bewust van de realiteit en beseften dat er 

een verschil is tussen theorie en praktijk. 

Wanneer een begijn inbreuk pleegt op de regel zal ze door de grootjuffrouw 

gestraft worden. Al naargelang van de overtreding waren er verschillende 

straffen voorzien. Een begijn kon gedurende een bepaalde periode het verbod 

krijgen om het hof te verlaten. Ze kon verplicht worden om in een ander con

vent te gaan wonen of overgeplaatst worden naar een andere dienst binnen het 

hof. De zwaarste straf was uit het begijnhof gezet worden. 

De regelvoorschriften kunnen moeilijk rigoureus genoemd worden. Ze waren 

in de praktijk realiseerbaar. Bovendien konden begijnen, mits geldige reden 

en mits toelating van de grootjuffrouw, vrijgesteld worden van talrijke gebo

den en verboden. Deze soepelheid van de regel was noodzakelijk. De begij

nen combineerden het contemplatieve leven (het kerken) met het actieve (het 

werken). Ze moesten ieder voor zich in hun eigen onderhoud voorzien. 

De arbeid van de begijnen was bovendien zeer verscheiden. De meesten 

oefenden een taak uit op het hof (in het bestuur, in de infirmerie, in de kerk. .. ). 

Er waren ook begijnen die zieken verzorgden buiten het hof. Het spreekt van

zelf dat de begijnen, met zoveel verschillende activiteiten, niet allemaal aan 

dezelfde normen konden onderworpen worden. Zo konden begijnen die de 

106 BUG. nr. G 6425, Regel Lodewijk van Male. 
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zieken verzorgden in de stad moeilijk de regel naleven die de begijnen slechts 

een beperkte afwezigheid buiten het hof toestond. Waarschijnlijk verleende de 

grootjuffrouw hen dan ook geregeld dispensatie van deze regel. 

De regel beklemtoonde anderzijds de strikte naleving van de bepalingen er

van. De regel was immers het middel bij uitstek om de zelfstandigheid van het 

begijnhof te vrijwaren. Door het consequent laten onderhouden van de regel

voorschriften werd de eigen aard van de instelling gevrijwaard van omvor

ming of ondermijning. Ook de grootjuffrouw en de rest van het begijnhotbe

stuur hadden belang bij een goede naleving van de regel. Het gezag was im

mers gegrondvest op de regel. Inbreuken op de regelvoorschriften ondermijn

den de machtspositie van de grootjuffrouw. Het begijnhofbestuur liet het nooit 

ver komen. Wanneer de naleving van de regel in het gedrang kwam, verzocht 

het bestuur de vorst om de regel te bevestigen. De inbreuken op de regelvoor

schriften werden op die manier ingedijkt. 

De goedkeuringen van de regel waren dus niet alleen bedoeld om de rechten 

en verworvenheden veilig te stellen, maar ook en vooral om de machtspositie 

van het begijnhofbestuur te bevestigen. 

3.2. De bevestigingen van de regel in de 17de eeuw 

In de 17de eeuw viel er in het Sint-Elisabethbegijnhof van tijd tot tijd een ver

zwakking in het naleven van de regel te constateren. In feite ging het slechts 

om enkele begijnen tegen wie moest opgetreden worden. Het bestuur van het 

Sint-Elisabethbegijnhof richtte, bij een betwisting over de interpretatie van de 

regel, steeds weer een verzoek tot de vorst om de regel van Sint-Elisabeth te 

bevestigen. De vorst kwam, meestal na advies van de Raad van Vlaanderen, 

tegemoet aan deze verzoeken. Wat hier opvalt is dat sommige begijnen mon

dig waren en niet zomaar elke ingreep van de superieuren slikten. 

In 1623 probeerden enkele vrijer denkende begijnen, "libertinen" genaamd, 

wijzigingen aan te brengen aan de regel. Volgens de grootjuffrouw namen zij 

daarvoor hun toevlucht tot "incompetente rechters". Dat verstoorde de rust in 

het begijnhof. Om dat onmogelijk te maken, waren de grootjuffrouw Joanna 

Bauters en de voogden Philips van Seclin Heer van Herpelghem en Jacques 

de Norman Heer van Oxelaere, Aldegonde etc. genoodzaakt een beroep 

te doen op de vorst. Hun verzoek om de regel in al zijn punten te bevestigen, 

werd ingewilligd door Filips IV op 27 november 1623. De koning be

klemtoonde dat het oppergezag over en de bescherming van het Sint-
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Elisabethbegijnhof alleen bij hem berustten.107 We veronderstellen uiteraard 

niet dat Filips IV zich persoonlijk met deze zaak heeft ingelaten. In dit voor

beeld werd de akte ondertekend door een zekere Prats. 

Twee begijnen, Elisabeth Cardon en Sara Stekeldoome, die door de grootjuf

frouw uit het begijnhof waren gezet, weigerden hun habijt en doek af te leg

gen. Daarom richtte grootjuffrouw Joanna Bauters zich samen met de voog

den Philips van Seclin Heer van Herpelghem en Jacques de Norman Heer van 

Oxelaere, Aldegonde etc. tot Filips IV. Ze verzocht de vorst om te ordonneren 

dat begijnen die uit het begijnhof gezet waren onder geen voorwaarde nog het 

habijt en het doek mochten dragen. Op 31 oktober 1624, na advies van de 

Raad van Vlaanderen, ging Filips IV in op het verzoek van de grootjuffrouw. 

Hij bepaalde ook dat desnoods officieren en een deurwaarder van de Raad van 

Vlaanderen konden ingeschakeld worden. Als de uitgewezen begijnen niet in

gingen op de sommatie van de deurwaarder konden, op verzoek van de 

grootjuffrouw, officieren worden ingeschakeld om de maatregel te doen nale
ven. lOS 

Margrita Martens, een begijn uit het Sint-Elisabethbegijnhof, diende een 

klacht in bij de Raad van Vlaanderen omdat ze in oktober 1675 buiten het hof 

was gezet zonder dat grootjuffrouw Adriana de Zuttere haar de reden van haar 

uitwijzing had willen meedelen. Overeenkomstig de regel is de grootjuffrouw 

echter niet verplicht de reden mee te delen. De klacht van Margrita Martens 

werd dan ook niet ingewilligd door de Raad van Vlaanderen. Dit voorval was 

de reden waarom grootjuffrouw Femandina de Bock in 1677 een verzoek 

richtte tot de vorst en advies vroeg over haar recht om begijnen uit te sluiten. 

De plaatselijke medewerkers van Karel II wonnen eerst advies in bij de Raad 
van Vlaanderen en bij de bisschop van Gent, waarna de vorst op 6 september 

1677 het optreden van de grootjuffrouw bij decreet goedkeurde omdat het in 

overeenstemming met de regel was.109 

In 1681 waren er enkele begijnen die de regel overtraden door "overal te 

biechten te loopen", terwijl de regel bepaalde dat men moest te biecht gaan bij 

107 Cartulaire, 237-239. 
KAL. nr. 1004, b, fol. 76. 

108 Cartulaire, 241-242, 244. 
KAL. nr. 1004, b, fol. 76. 

109 Cartulaire, 259-261. 
SAG. nr. 234, fol. 147 ro. 
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de daartoe aangestelde biechtvaders. De inbreuken op deze richtlijn waren de 

aanleiding voor grootjuffrouw Femandina de Bock om een vorstelijke goed

keuring van de regel van Sint-Elisabeth te vragen. Op 23 januari 1681 willig

de Karel II dit verzoek in. Hij deed dit na eerst het advies van het vicariaat van 

het bisdom Gent te hebben gevraagd.llO 

Het begijnhofbestuur zat in een comfortabele positie omdat steeds een beroep 

kon worden gedaan op het welwillende moreel gezag van de vorsten. 

3.3. Het begijnhof onder keizer Jozef 11 

Op 9 maart 1782 gaf keizer Jozef II gehoor aan het ongenoegen van enkele 

begijnen van het Sint-Elisabethbegijnhof. Zij klaagden omdat de regel hen 

verbood alleen uit de stad te gaan. Ze moesten namelijk steeds door een ande

re begijn vergezeld zijn. Bovendien stond de regel hen slechts een beperkte 

afwezigheid buiten het hof toe. Als de grootjuffrouw hen terug naar het 
begijnhof riep, moesten ze onmiddellijk terugkeren, ook als de zieke die ze 

verpleegden nog niet genezen was. Een derde klacht betrof de verplichting 

van elke begijn om elkjaar een patakonlll te betalen aan de dominicanen voor 

hun geestelijke bijstand. 

Jozef II greep in en vaardigde een decreet uit. Om tegemoet te komen aan de 

eerste twee klachten, moest de regel gewijzigd worden. De begijnen kregen 

het recht om alleen de stad te verlaten. Een tweede aanpassing van de regel 

bepaalde dat begijnen bij het ziekbed van de personen die ze verpleegden 

mochten blijven tot deze volledig hersteld waren. De grootjuffrouw kon de 

begijnen zonder grondige reden niet vroegtijdig naar het hof terugroepen. 

Tot slot decreteerde Jozef II dat de jaarlijkse financiële bijdrage voor de gees

telijke bijstand van de dominicanen voortaan niet meer individueel moest 

gedragen worden maar door het begijnhof zelf. 

Op 5 april 1782 werd dit nieuwe reglement voorgelezen in de infirmerie van 

het Sint-Elisabethbegijnhof door de afgevaardigde van de vorst, de raad- en 

advokaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen. Dit gebeurde in aanwezigheid 

I JO Cartulaire, 262. 
111 "patakon". Woordenboek der Nederlandsche taal, XII (1912) 751. 

patakon: zilveren munt ter waarde van ongeveer vijftig stuivers, gebruikt in de Nederlanden 
in de 17de en 18de eeuw. 
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van de voogden, de grootjuffrouw, de biechtvaders, de staatjuffrouwen, de 

conventjuffrouwen en de andere begijnen van het begijnhof. Daarna werd het 

reglement aangeplakt op de kerkdeur, de infirmerie en het heilige-geesthuis. 

De grootjuffrouw, de oversten van de infmnerie en het heilige-geesthuis en de 

conventjuffrouwen werden elk in het bezit gesteld van een exemplaar van het 

reglement.ll2 

Het begijnhof beschikte over een regel die als een Magna Carta werd geres

pecteerd en een stevige basis vormde voor een geordend samenleven. 

112 Cartulaire, 296-298. 
KAG. nr. 2791. 
SAG. nr. 234, fol. 56 V

0 -58. 
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HOOFDSTUK 11: 
DE BEWONERS VAN HET HOF 

1. In drie stappen begijn: aanvaarding, noviciaat en steding 

De aanvaarding van een kandidaat-begijn gebeurde door de grootjuffrouw. De 

voorwaarden om in het begijnhof te worden toegelaten, staan vermeld in de 

regel. Alleen maagden en weduwen met een eerbare en deugdzame levens

wandel en een onbesproken reputatie kwamen in aanmerking. De kandidate 

mocht dus niet door huwelijks- of kloostergeloften gebonden zijn. De begijn 

moest ook op een of andere manier in haar levensonderhoud kunnen voorzien, 

want de regel bepaalde dat zij de eerste vier jaar na de steding niet ten laste 

van het begijnhof kon vallen.113 Deze laatste bepaling gold in bijna alle 

begijnhoven en was essentieel voor het begijnenwezen. 

De regel schrijft geen minimumleeftijd voor om in het Sint-Elisabethbegijn

hof toegelaten te worden. In de meeste begijnhoven, en waarschijnlijk ook in 

het Sint-Elisabethbegijnhof, moest men minimum 16 jaar zijn om gesteed te 
worden_114 Tussen 1721 en 1800 vonden wij de namen van twee begijnen die 

gesteed werden op 16-jarige leeftijd en zeven begijnen die gesteed werden op 

17 -jarige leeftijd. Zestien of zeventien jaar is hoe dan ook heel jong, want dat 

wil zeggen dat men op 14- of 15-jarige leeftijd was begonnen aan de proef

tijd. De meeste begijnen waren tussen 19 en 25 jaar oud toen ze gesteed wer

den. Relatief weinig begijnen waren ouder dan dertig en nog minder begijnen 

waren ouder dan veertig jaar toen ze de definitieve stap zetten. We vonden 

geen stedingen van begijnen die ouder waren dan 4 7 jaar. Het begijnhof was 

dus geen toevluchtsoord voor oudere vrouwen, weduwen en vrouwen die niet 

wisten van welk hout pijlen maken. liS 

113 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 1, 4, 13. 
114 Dossier Antwerpen en Brabant, 73. 
115 cfr. bijlage 1. 

Aan de hand van de stedingsdatum en de geboortedatum kan de intredeleeftijd berekend 
worden. We berekenden alleen de intredeleeftijd van de begijnen die gesteed zijn tussen 
1721 en 1800 omdat de geboortedatum van begijnen die vóór 1721 gesteed zijn, meestal niet 
vermeld is. 
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1.1. Een jaar na de aanvaarding volgde de kleding 

Zoals vermeld werd een kandidaat-begijn aanvaard mits toestemming van de 

grootjuffrouw. In 1675 liet de grootjuffrouw weten dat kandidaat-begijnen 

zich samen met de conventjuffrouw moesten "presenteren" voor haar "om te 

sien ofte sij groot joffr. sullen aenstaen heer sij oorlof sal gheven om te 

vervolghen."116 Na het verkrijgen van de toestemming van de grootjuffrouw 

moest de kandidaat-begijn het register tekenen bij de conventjuffrouw. 

De ouderlinge, een conventbegijn die de conventjuffrouw bijstond in haar taak 

en die ook als novicemeesteres optrad, moest de kandidaat-begijn naar de 

conventjuffrouw begeleiden. De conventjuffrouw moest op dat moment het 

habijt en de kaproen (kap) dragen.117 

De kandidaat-begijn moest een proeftijd of noviciaat van twee jaar doorlopen 

in één van de conventen. Daarna werd ze gesteed.liS In het Sint-Elisa

bethbegijnhof heeft er nooit een apart novicehuis bestaan. De novicen ver

bleven tussen de andere begijnen in een convent. Een uitzondering daarop 

werd in 1709 toegestaan aan de dochter van Jooris de Reu, pachter van het 

goed in Lovendegem. Zij kwam in het huis van de grootjuffrouw wonen en 

vroeg de grootjuffrouw of ze begijn mocht worden. De grootjuffrouw stemde 

hiermee in op voorwaarde dat ze één jaar lang in zwarte kleding zou lopen 

zoals de novicen in de conventen. Dochter de Reu ging niet in een convent 

wonen, maar bleef in het groothuis bij de grootjuffrouw. Ze werkte als meid 

in het groothuis en in de infirmerie. Op 0.-L.-Vrouw-Lichtmis, 2 februari 

1710, werd ze gekleed door de grootjuffrouw. De kleding vond 's avonds 

plaats in de kapel van de infmnerie. Enige tijd later werd ze gesteed.119 

In de conventen leerden de novicen "d' ordonnantien, ende goede manieren 

van leven, diemen inde couventen onderhouden sal." De novicemeesteres 

maakte de novicen vertrouwd met het begijnenleven en de regelvoorschriften 

en leerde hen de voorgeschreven gebeden. Het eerste jaar moesten de novicen 
nog (zwarte) wereldlijke kleding dragen.12o 

116 SAG. nr. 234, fol. 146 v0
• 

117 SAG. nr. 200, fol. 30 f 0
• 

118 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 4, 7. 
119 SAG. nr. 234, fol. 148 V 0

• 

120 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 4. 
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Moulaert, Groot-Beggynhof, 83-84. 
SAG. nr. 200, fol. 14 V

0
• 

In 1820 droegen de novicen "een swart lijveken, witten neusdoek, en trekmutse". 



Nadat de novice één jaar lang eenvoudig, onderdanig, ootmoedig en vreed

zaam met de gemeenschap van het convent was omgegaan, vroeg ze de con

ventjuffrouw en de conventbegijnen "om t'habeijt vanden hove". Daarop beraad

slaagden de overste met haar conventbegijnen. Wanneer zij het er over eens 

waren dat de novice "geen speciael ghebreck" had maar daarentegen uitblonk in 

"oodtmoedighe, ende deughdelijcke manieren" werd haar het habijt toegestaan. 

Dit gebeurde tijdens de (in)kleding of kleedsei.I2I De "bruijt" werd proces

siegewijs naar de kamer van de conventjuffrouw gebracht waar ze zou gekleed 

worden. Naast haar liep iemand die de kaars droeg. Ze werden gevolgd door de 

begijnen van het convent, gekleed in hun habijt. De bruid, die het kruis vasthield, 

knielde neer voor de conventjuffrouw. Deze deed haar het doek en het habijt aan 

en wenste haar veel geluk. Tijdens deze plechtigheid werd er niet gezongen. 

Daarna ging de bruid met het kruis en de kaars naar "dordinaire plaetse". "Men 

singt daer alles gelijck op ander tijden en de bruijt heft den Veni Creator op."l22 

Eens ingekleed zette de novice de proeftijd verder "om noch beter te leeren de 

goede deughdelijcke manieren diemeninde couventen useren sa1."123 Volgens 

de ordonnantie van 167 5 mochten novicen na hun kleding de stad Gent niet 

meer verlaten tot dat ze gesteed waren, "ten waere dat vader ofte moeder qua

eme te sterven ofte andere nootsaeckelijchede". Als de novice de grootjuf

frouw hiervan op de hoogte had gebracht, mocht ze de stad toch verlaten. 

De conventjuffrouw moest haar daarbij vergezellen.I24 

1.2. De steding ging gepaard met feestelijkheden 

Op het einde van het tweede proefjaar vroeg de novice om gesteed te worden. 

De conventoverste riep dan de conventbegijnen samen en deed navraag naar 

het gedrag van de verzoekster. Als er geen speciale gebreken opgemerkt wer

den, werd ze aanvaard in het convent. Nu was alleen nog de toestemming van 

de grootjuffrouw vereist.I25 De steding of steedse} had plaats in het groothuis. 

De bruid moest slechts in feestkledij zijn als er vrienden en familie aanwezig 

waren. Deze moesten niet in feestkledij zijn.I26 Als de grootjuffrouw haar 

121 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 5, 6, 7. 
122 SAG. nr. 200, fol. 29 ro. 
123 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 7. 
124 SAG. nr. 234, fol. 146 v0

• 

125 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 8. 
126 SAG. nr. 200, fol. 29. 
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toestemming gaf, werd de bruid definitief aanvaard in het convent. Ze moest 

wel beloven dat ze de volgende drie punten strikt zou onderhouden: 

1. De begijn moest gehoorzaam zijn aan de grootjuffrouw en de conventjuf

frouw. Als de begijn verplicht werd om in een ander convent te gaan wonen 

of als men haar een dienst in het hof toewees, dan moest ze zich daar naar 

schikken "sonder ( ... ) wederspannich ofte rebel te sijne". 

2. De begijn moest in kuisheid leven. Ze moest verdachte plaatsen en contact 

met mannen mijden. 

3. De begijn moest tevreden zijn met de "tydelijcke goederen, die Godt haer 

verleent heeft, ende naemaels verleerren sal". Ze mocht niemands bezit ont

vreemden maar moest daarentegen eerlijk en trouw zijn.l27 

Door de steding werd de novice lid van de begijnengemeenschap. Het hof 

werd haar "stede", haar verblijfplaats. De steding is dus vergelijkbaar met de 

professie van een kloosterling. Maar in tegenstelling tot kloosterlingen legden 

de begijnen geen gelofte van armoede af. Ze verbonden zich wel tot een sobe

re levenswijze. De regel eiste immers eenvoud en soberheid. De begijnen leg

den ook geen eeuwige geloften af zoals kloosterlingen maar slechts tijdelijke 

geloften. Op elk ogenblik van hun leven konden ze beslissen naar de "wereld" 

terug te keren. 

De grootjuffrouw waarschuwde de gestede begijn dat zij uit het hof kon gezet 

worden als zij één van deze bepalingen zou overtreden. De begijn moest alle 

"goede, ende deughdelijcke" omgangsvormen, vastgelegd in de regel van elk 

convent, onderhouden. Daarnaast wees de grootjuffrouw er ook op dat de be

gijn pas na vier jaar recht kreeg op bijstand van het hof en de heilige-geestta

fel van het begijnhof. Pas dan, dus vier jaar na de steding, werd de begijn ook 

echt "kind van het hof' en had ze recht op alle begijnenprivileges.l28 Zo kon 

een gestede begijn, als ze dat wenste, veranderen van biechtvader. Ze moest 

dit melden aan de oudste biechtvader. Ze mocht echter pas bij haar nieuwe 

biechtvader gaan als ze kind van het hof was.I29 

Naar aanleiding van de steding werd ook een mis opgedragen. Vóór de mis 

begroette de kersverse begijn haar vrienden en familie die haar naar de kerk 

vergezelden.I30 Er is een sermoen bewaard uit 1789 over het thema van de ste

ding. De begijn wordt daarin gewaarschuwd dat zij, nu ze gesteed is, niet "van 

alle bekoringen ofte aenvegtingen" van haar vijanden verlost is. Ze moet 

127 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 8-11. 
128 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 12-14. 
129 SAG. nr. 200, fol. 29 V0

• 

130 AGB. nr. 53, art. 8. 
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waakzaam blijven en haar strijd tegen het kwaad verderzetten. Want, zo waar

schuwde de predikant, de duivel zal niet nalaten haar te "bespringen". Hij kan 

"het kleed van eenen engel des ligts" aannemen en pogen om haar "slap en 

luy" te maken en haar liefde voor Jezus te vernietigen. De begijn wordt ook 

opgeroepen om standvastig te zijn en in de staat van begijn te blijven. 

Ze moest niet proberen om "eenen volmaekteren staet" te bereiken als dat niet 

Gods wil is. Als de begijn in "alle ootmoedigheyd, sagtmoedigheyd en ver

duldigheyd" leeft, mag zij "als de bruyd en suster van Jesus, de kroone van 

het eeuwig geluk" verwachten. BI 

Na de mis vergezelden de vrienden en familie van de bruid haar terug naar het 

convent.B2 In het Groot Convent las men dan in de grote kamer gebeden voor 

de bruid. Deze gebeden werden bewaard in de kast van het convent.B3 

Naar aanleiding van de steding werd op het begijnhof een feestmaaltijd ge

houden. Dat het er niet altijd even sober toeging, blijkt uit een reglement dat 

in 1671 werd uitgevaardigd door de voogden van het Sint-Elisabethbegijnhof. 

De voogden, Charles Rijm Ridder Baron van Bellem, Scheurvelt etc. en 

Emmanuel Ballet Ridder Heer van Leeuwenburch, Schilde etc., hadden ver

schillende klachten gekregen in verband met bezwaren die resulteerden uit of 

zouden kunnen resulteren uit de "bruijloften" die bij de steding van begijnen 

werden gehouden. Op 21 oktober 1671 kregen de voogden van de vorst de 

toelating om dergelijke klachten uit de wereld te helpen. Na rijp beraad leg

den de voogden hun voorstel voor aan de prior, de twee biechtvaders, de 

grootjuffrouw, de staatjuffrouwen en de conventjuffrouwen. De voogden von

den dat het stedingsfeest voortaan een betamelijke "recreatie" moest worden. 

Het feest voor de conventbewoonsters, dat gehouden werd in het convent van 
de gestede begijn, mocht niet meer dan tien ponden groot kosten. Daarvan 

moesten twee ponden besteed worden aan een maaltijd voor de vroegere 

conventbewoonsters die verhuisd waren naar een huis. De kapelarren en de 

koster moesten elk vijf groten krijgen voor bewezen diensten. Grootjuffrouw 

Maria vanden Haute ging akkoord met het voorstel van de voogden. Ze zag af 

van haar recht "van het tgheene dat zij tot nu toe pleegt te profijteeren van de 

bruijloften". Ze behield wel het gewone bedrag dat moest betaald worden bij 

steding.l34 

131 AGB. nr. 64. 
132 AGB. nr. 53, art. 8. 
133 AGB. nr. 55, fol. 18. 
134 Cartulaire, 256. 
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Niet alleen kostelijke maaltijden werden verboden. Ook het aantal deelnemers 

werd beperkt. Nog in 1671 ordonneerde de grootjuffrouw dat er geen we

reldlijke personen en vrienden meer mochten uitgenodigd worden op bruilof

ten. Er mochten alleen begijnen aanwezig zijn_I35 Ook het laatste (achtste) 

artikel in het boekje met conventreglementen bepaalde dat alleen begijnen van 

het hof en geen wereldlijke personen en vrienden mochten uitgenodigd wor

den op stedingsfeesten. Deze laatsten mochten ook "op geen ander plaetse 

binnen het hof, getracteerd worden." Vroeger werden wereldlijke personen en 

vrienden wel aan tafel gevraagd, maar dat was "met goede reden en gestigtig

heyd" afgeschaft.136 

Ter gelegenheid van stedingen werden soms stedingsdichten gemaakt, vooral 

door familieleden en soms ook door vrienden van de begijn. In het archief van 

de universiteit van Gent worden ongeveer dertig stedingsdichten uit de twee

de helft van de 17de en de 18de eeuw bewaard.137 Dit zijn een soort huldege

dichten met een jubellied en chronogram. Daarin werden de deugden die de 

begijnen moesten naleven, geprezen. 

Na de steding moesten de jonge begijnen nog enkele jaren, waarschijnlijk zes 

jaar, in hun convent verblijven vooraleer ze in een huis mochten gaan wonen. 

Om in een huis te wonen, diende men ook een bepaalde leeftijd bereikt te heb

ben_I38 Precieze cijfers hierover vonden we nergens terug. Vanaf 1818 gold 

dat een gestede begijn ook bij juffrouw-geseinede of bij de oudste heilige

geestjuffrouw mocht gaan wonen. Als ze "kind van het hof' was, mocht ze 

gaan samen wonen met een gewezen conventjuffrouw. Als ze een eigen huis 

had, moest ze een soort van chaperonne bij zich nemen. Dit werd door groot

juffrouw Devolder (1817-1822) beslist.139 

1.3. Geen plaats voor hulpbehoevenden 

De regel van het Sint-Elisabethbegijnhof bevatte geen concrete financiële of 

materiële eisen om aanvaard te worden. Om te voorkomen dat hulpbehoeven

den het begijn-worden zouden beschouwen als een oplossing voor hun finan-

135 SAG. nr. 234, fol. 146 T0
• 

136 AGB. nr. 53, art. 8. 
137 BUG. nr. G 3473 (0-1, 3-5, 8, 13-18, 24-27, 29-31, 33-34, 36, 38, 40-41); nr. G 13999 

(0-2). 
138 SAG. nr. 234, fol. 19 V0

• 

139 SAG. nr. 200, fol. 29 V0
• 
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ciële problemen, bepaalde de regel wel dat een gestede begijn de eerste vier 

jaar geen beroep kon doen op de infirmerie of de heilige-geesttafel van het be

gijnhof. Men moest dus over voldoende middelen of mogelijkheden beschik

ken om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Dat leverde blijk

baar wel eens een probleem op. Zo ordonneerde de grootjuffrouw in 1658, in 

1675 en opnieuw in november 1788 dat kandidaat-begijnen over een erfelijke 

rente van zes ponden groot per jaar moesten beschikken, zonder dewelke ze 

niet konden aanvaard worden tot de kleding. De conventjuffrouwen moesten 

de rentebrieven bijhouden.l40 Waarschijnlijk was het aantal vrouwen dat niet 

kon voldoen in het eigen onderhoud en dus ten laste van het hof viel tè groot 

geworden. 

Begijn worden ging gepaard met kosten. Voor minder gegoeden moet dat een 

grote financiële dobber geweest zijn. De bruid moest betalen voor het litur

gisch toebehoren dat aangewend werd tijdens de kleding en de steding. 

Tijdens de stedingsplechtigheid werden het groot zilveren kruis, de beste stoe

len en de beste rode kazuifels gebruikt. Als er twee bruiden gesteed werden, 

diende er wat meer betaald te worden.I4I Ook het feest ter gelegenheid van de 

steding moest bekostigd worden door de bruid. Er werd al verwezen naar het 

reglement van 1671, waaruit bleek dat het feest niet altijd even sober verliep. 

Bruiloften mochten van dan af niet meer kosten dan tien ponden groot. Vanaf 

1671 mochten alleen nog de begijnen van het hof uitgenodigd worden. 

Daarnaast moest de bruid ook enkele personen betalen die betrokken waren 

bij de kleding en de steding. Zo had de grootjuffrouw recht op een bepaald be

drag bij de steding. Ze pleegde ook nog iets te "profijteeren" tijdens de brui

loft, maar daar deed ze in 1671 afstand van.142 Ook de kapelanenen de kos

ter werden betaald voor hun bewezen diensten. Vanaf 1671 kregen ze elk vijf 

groten. Op 4 november 1782 besliste de grootjuffrouw met juffrouw-ge

seinede dat de biechtvader van de novice bij de steding acht schellingen wis

selgeld moest krijgen en bij de steding zestien schellingen wisselgeld.I43 In 

1699 had de grootjuffrouw geen geld meer om de herstelling van de kerk ver

der te zetten. Daarom nam ze de maatregel dat novicen bij hun kleding één 

pond groot moesten geven aan de kerk.l44 

140 SAG. nr. 234, fol. 145 V
0

, 146 V0
, 148 V

0
• 

RAG. Raad van Vlaanderen, nr. 16417, fol. 2 V
0

• 

141 SAG. nr. 200, fol. 29 V 0
• 

142 Cartulaire, 256. 
143 SAG. nr. 234, fol. 60 vo. 
144 SAG. nr. 234, fol. 148 f 0

• 
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Toch bleef het ook voor minder gegoede vrouwen mogelijk om begijn te wor

den, maar dan moesten ze wel op de steun kunnen rekenen van milde schen

kers.l45 Zo schonk Lauwereinse van Damme, op het einde van de 17de eeuw, 

75 ponden groot voor de intrede van een begijn in het convent Ter Caerden.146 

De Gentse bisschop Jan-Baptist De Smet stichtte op 27 maart 1738 twee ren

ten van elk 10 ponden voor twee jonge meisjes uit zijn familie, afkomstig uit 

Lokeren, die wilden intreden in het convent H. Drijvuldigheijt.l47 Op 23 sep

tember 17 40 schonk begijn Cécile-Thérèse de Smedt een rente van 5 ponden 

voor haar familieleden die begijn wilden worden in het convent Ten Durpe. In 

geval er geen gegadigden waren, was de schenking voor een familielid van de 

oudste begijn van het convent Ten Durpe.l48 

Het verloop van de aanvaarding, het noviciaat en de steding wekt de indruk 

dat de opname in het begijnhof duidelijk gestructureerd was. De kandidaten 

deden de nodige ervaring op vooraleer ze de grote stap zetten. 

2. Harmonie in het samenleven tussen begijnen en 
niet-begijnen 

2.1. Ooit eens meer dan 900 begijnen 

In enkele eigentijdse bronnen worden aantallen begijnen vermeld die leefden 

in het Sint-Elisabethbegijnhof. In het begijnhof woonden er ook niet-begijnen. 

Het kan goed zijn dat ook de niet-begijnen in deze aantallen werden meege

rekend. De populatie niet-begijnen was niet zeer groot. 

eind 16de eeuw 500 

1624 404 

1631 400 

Marie Lijnen, grootjuffrouw van 1585-1614 (Werken en 

Kerken, 28.) 

de kohieren van taxatie van Vlaanderen uit 1624 (Werken 

en Kerken, 28.) 

Joseph van Rijckel, abt van de Leuvense 

Sint-Geertruiabdij (1581-1642) 

(Werken en Kerken, 28.) 

145 Cartulaire, 263-264, 258-259, 251. 
146 o.c., 271. 
l4? o.c., 282. 
148 o.c., 282. 
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1663 920 Justus Billet, Gents politiemeester (1592-1682) 

(SAG. Billet, J. Pollitije-bouck 

V, fol. 119r0
. ) 

1666 900 Justus Billet (SAG. Billet, J. Pollitije-bouck XI, fol. 30ro .) 

1670 800 Maria vanden Haute, grootjuffrouw van 1648-1675 

(Werken en Kerken, 28-29.) 

1679 1000 Jadin, Procès d' information, II, 224. 

1683 +1000 Relationes ad lirnina. nr. B 3788. 

1691 ca. 900 Relationes ad limina. nr. B 3789 A. 

1695 +900 Relationes ad limina. nr. B 3795. 

1704 +900 Relationes ad lirnina. nr. B 3800. 

1719 800 Eernardus De Jonghe, Gents dominicaan (1676-1749) 

(Werken en Kerken, 29.) 

1724 1000 Relationes ad lirnina. nr. B 3805. 

1740 634 Petronella Claeijs, begijn, ingetreden of gekleed in 1727 

(AGB. nr. 49.) 

1742 546 Werken en Kerken, 29. 

1745 700 Relationes ad limina. nr. B 3819. 

1771 560 Wegwyser der stad Gend, 1771 , 48. 

1772 568 550 O.C., 1772, 57. Jadin, Procès d' information, lil, 238. 

1773 590 o.c., 1773, 48. 

1774 598 o.c., 1774, 45 . 

1775 608 600 o.c., 1775, 37. Relationes ad lirnina. nr. B 3831 . 

1776 609 o.c., 1776, 30. 

1777 o.c., 1777, 32. 

1778 680 o.c., 1778, 36. 

1779 500 o.c., 1779, 32. Jadin, Procès d'information, lil, 276. 

1780 677 o.c. , 1780, 33. 

1781 o.c., 1781, 33. 

1782 609 o.c., 1782, 36. 

1783 o.c., 1783, 36. 

1784 578 o.c. , 1784, 39. 

1785 600 o.c. , 1785, 37. Relationes ad lirnina. nr. B 3844. 

1786 579 o.c., 1786, 39. BUG. Callion, Edouard. Gentsche 

Kronyke. lil (1780-1789), fol. 158. 

1787 579 o.c. , 1787,40. 

1788 o.c., 1788, 42. 

1789 o.c., 1789, 24. 

1790 700 o.c., 1790, 41 . 

1791 o.c., 1791, 18bis. 

1792 704 o.c., 1792, 21bis. 

1793 650 o.c., 1793, 19bis. 

1794 654 o.c., 1794, 19bis. 

1795 o.c., 1795, 41. 

1796 o.c., 1796, 41. 

1797 o.c., 1797, 15. 

1798 684 o.c., 1798, 13bis. 
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De Opstand in de Nederlanden in de tweede helft van de 16de eeuw had een 

negatieve invloed op het aantal begijnen. Van de 500 begijnen op het einde van 

de 16de eeuw bleven er in de eerste decennia van de 17de eeuw nog maar een 

400 over. De roerige periode van de Opstand legde echter slechts een tijdelijke 

hypotheek op de verdere bloei van het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Tussen 1631 en 1663, een periode van 30 jaar, zou het aantal begijnen spec

taculair toenemen. Hun aantal steeg van 400 tot 920 wat meer dan een verdub

beling is. 

Vooral vanaf 1657 steeg het aantal stedingen in het Sint-Elisabethbegijnhof 

aanzienlijk. Tussen 1657 en 1666, een periode van tien jaar, waren en 177 ste

dingen wat een gemiddelde is van 17,7 per jaar: 16 in 1657, 16 in 1658, 15 in 

1659, 18 in 1660, 18 in 1661, 15 in 1662, 24 in 1663, 20 in 1664, 21 in 1665 

en 14 in 1666. In de tienjaar die aan deze periode vooraf gingen, bedroeg het 

aantal stedingen amper de helft. Toen haalde het begijnhof een jaarlijks 

gemiddelde van 8,5: 2 in 1647, 4 in 1648, 9 in 1649, 11 in 1650, 12 in 1651, 

12 in 1652, 9 in 1653, 10 in 1654, 7 in 1655 en 9 in 1656.149 De groei van het 

aantal begijnen was geen verrassend fenomeen, want tijdens de hoogconjunc

tuur in het begijnhof schoot ook het bevolkingscijfer van de stad Gent als een 

pijl de hoogte in. Daar waar er in het begin van de 17 de eeuw amper iets meer 

dan 30.000 Gentenaars waren, groeide het bevolkingscijfer - ondanks enkele 

pestgolven-geleidelijk naar ongeveer 50.000 zielen in 1666. De tijdsomstan

digheden helpen deze opwaartse curve verklaren. De regeerperiode van de 

aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621/1633) zorgde voor algemene 

bloei, rust en vrede. De aartshertogen bevorderden de Contrareformatie. Ook 

de landvoogden en de gouverneurs-generaal, die hen opvolgden, bleven trouw 

aan die politiek. De Contrareformatie werd sterk gestimuleerd door de 

aartsbisschoppen van de Mechelse kerkprovincie, vooral door Matthias 

Hovius (1596-1620) en Jacobus Boonen (1621-1655). Ook de Gentse bis

schoppen, zoals Antoon Triest ( 1621-1657), lieten zich niet onbetuigd.l50 

In de Nieuwe Tijd bereikte de begijnenpopulatie van Sint-Elisabeth haar 

hoogtepunt in de periode 1663-1666. Deze hoge vlucht zou echter slechts van 

korte duur zijn. In vier jaar tijd, van 1666 tot 1670, verminderde het aantal 

begijnen met honderd: van 900 naar 800. Een kleiner aantal stedingen was één 

149 cfr. bijlage 1. 
De stedings- en sterftecijfers hebben we berekend op basis van de prosopografische lijst. 

150 Cloet, "Contrareformatie", 55, 57. 
Cloet, "Triest", 66-78. 
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van de oorzaken van deze terugval. Tussen 1667 en 1670 waren er slechts 

48 stedingen (gemiddeld 12 per jaar) terwijl er in de periode 1663-1666 nog 

79 begijnen (gemiddeld bijna 20 per jaar) gesteed werden. De bevolking van 

Gent nam in de tweede helft van de 17de eeuw nog slechts weinig toe en stag

neerde in 1686 op ca. 51.800. 

Het oorlogsgeweld eiste zijn tol. De bevolking leed zwaar onder de verschil

lende invallen van Loctewijk XIV in Vlaanderen. Ook de opstoten van pest en 

dysenterie, vaak een gevolg van oorlog, maakten veel slachtoffers. Zo had de 

bevolking het o.m. hard te verduren tussen 1666 en 1669.151 Niet toevallig 

was het precies in die periode dat de begijnenpopulatie met 100 begijnen ver

minderde. 

Zowel in 1670 als in 1719 werden 800 begijnen geteld. In deze halve eeuw 

zijn er wel wat schommelingen geweest. Tussen 1671 en 1682 werden gemid

deld 13,75 novicen per jaar gesteed (11, 15, 22, 3, 19, 19, 14, 15, 14, 10, 11, 

12). Vanaf 1683 nam het aantal stedingen enorm toe, met een recordaantal van 

34 stedingen in 1684. Pieken in het aantal stedingen vielen tussen 1683 en 

1688 met gemiddeld 26 stedingen per jaar (24, 34, 26, 22, 24, 26) en tussen 
1694 en 1702 met gemiddeld 23,67 stedingen per jaar (23, 24, 22, 21, 24, 17, 
21, 33, 28). 

Tussen 1703 en 1719 daalde het aantal stedingen. In deze periode van zeven

tienjaar zakte hetjaarlijkse gemiddelde naar 16,18 (11, 9, 13, 11, 20, 20, 12, 

15, 18, 16, 17, 18, 19, 17, 22, 21, 16). In diezelfde periode stierven iets meer 

begijnen dan dat ergesteed werden: gemiddeld 17,41 per jaar (17, 24, 20, 19, 

13, 12, 28, 16, 16, 20, 12, 15, 22, 18, 4, 22, 18). Dat verklaart wellicht dat naar 

1719 toe het aantal begijnen het cijfer van het einde van de vorige eeuw eve

naart. Omdat er op het einde van de vorige eeuw meer stedingen waren dan 

kort na de eeuwwisseling mag aangenomen worden dat in die periode (1670-

1703) het aantal begijnen boven de 800 uitsteeg. 
Een oorzaak van de lagere begijnenpopulatie tussen 1703 en 1719 kan de 

Spaanse successieoorlog (1701-1713), met als inzet de opvolging van Karel 

II, geweest zijn. De oorlog ging tussen Frankrijk en een coalitie van Oos

tenrijk met Engeland en de Verenigde Provinciën, maar werd grotendeels uit
gevochten op het grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden. Gent lag jaren

lang in de frontlinie. Door de militaire en economische rampspoed daalde de 

Gentse bevolking tussen 1706 en 1726 van ca. 48.500 naar 38.500.152 

151 Cloet, "Contrareformatie", 57. 
152 Roegiers, "18de eeuw", 95-96. 
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Scherpe dalingen naar 634 begijnen in 1740 en 546 in 1742 werden mogelijks 

veroorzaakt door de crisissen rond 1724 en 1740. Deze crisissen waren geen 

alleenstaand feit in de Oostenrijkse Nederlanden, maar deden zich voor in alle 

belangrijke West-Europese steden. Ellende en prijsstijgingen als gevolg van 

schaarste waren de kenmerken van het hongerjaar 1740. De oorzaak van de 

crisis van 1740 was de zeer strenge winter van 1739-40.153 Deze lange en 

extreem koude winter liet een grote indruk na op begijn Petronelia Claeijs. 

Deze bevoorrechte getuige maakte een verslag van de grote crisis in een klein 

notitieboekje. Hierin staat dat het vanaf oktober 1739 verschillende keren hard 

heeft gevroren. Op 5 januari van het jaar 1740 begon het opnieuw te vriezen. 

Volgens Petronella Claeijs vroor het zonder ophouden tot 11-12 maart. 

Daarna bleef het zeer koud tot 20-21 mei. Zelfs op 2 mei sneeuwde het nog. 

Men stond tot half het been in de sneeuw, noteerde de begijn. Tijdens het 

vriesweer bezweken, nog altijd volgens Petronelia Claeijs, veel mensen op 

straat. De vruchten bevroren waardoor er een gebrek aan levensmiddelen ont

stond. Tot mei 17 40 waren geen groenten te bekomen, met uitzondering van 

bonen die dan wel zeer duur waren. Ook tarwe en koren waren bijna onbe

taalbaar, bovendien waren ze van slechte kwaliteit.l54 

Petronelia Claeijs schreef in haar notitieboekje ook over de Franse over

heersing van de Zuidelijke Nederlanden. In juni 1744 vielen de troepen van 

Lorlewijk XV de Zuidelijke Nederlanden binnen. Dit gebeurde in het kader 

van de Oostenrijkse successieoorlog, die ontstond toen Pruisen, Frankrijk en 

Beieren Maria Theresia weigerden te erkennen als opvolgster van haar vader 

Karel VJ.l55 Op 11 juli 1745 viel Gent in Franse handen. De Fransen gebruik

ten de Gentse kerken, kapellen en kloosters als opslagplaats voor hun pro

viand. In de kerk van het Klein-Begijnhof werd zoveel meel opgeslagen dat er 

geen mis meer kon gecelebreerd worden. Dit gebeurde ook bij de recoletten 
en de kapucijnen. In de kerk van het Sint-Elisabethbegijnhof werd van 21 mei 

tot 5 oktober 17 46 haver geborgen. Alleen in het koor en de zijaltaren lag geen 

haver. De eerste dagen werd de mis opgedragen in de infirmeriekapel van het 

begijnhof. De begijnen waren daar niet over te spreken. Op 27 december 1746 

werd er weer haver opgestapeld in de begijnhofkerk van Sint-Elisabeth. De 

haver bleef er liggen tot 14 juni 17 4 7.156 

153 Van Houtte, Leuven in 1740, VII, VIII, 3, 6, 9, 15-22, 26. 
154 cfr. bijlage 13. 
155 Roegiers, "18de eeuw", 95. 

De Winter, "van der Noot", 110. 
156 cfr. bijlage 13. 
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De vrede van Aken van 1748 maakte een einde aan de Franse overheersing. 

De Zuidelijke Nederlanden werden opnieuw onder het bestuur van Maria 

Theresia gesteld. Begin 17 49 verlieten de Fransen Gent. Stad en platteland 

leden erg onder de opeisingen.I57 

De crisissen van 1724 en 1740 hadden een invloed op het aantal stedingen en 

sterfgevallen. Vanaf 1724 begonnen er minder kandidaat-begijnen aan hun 

proeftijd, want het aantal stedingen bedroeg in de periode 1726-1734 gemid

deld slechts 10,67 per jaar (7, 16, 11, 17, 12, 5, 9, 10, 9). De crisis van 1740 

zorgde voor nog een scherpere neerwaartse curve. In de periode 17 41-17 49 

waren er gemiddeld slechts 7,89 stedingen per jaar (6, 11, 8, 4, 9, 11, 9, 8, 5). 

Mogelijks heeft dit ook te maken met de crisis in 1746.158 In 1727 en 1728 

stierven er respectievelijk 28 en 24 begijnen. Het is niet duidelijk of deze hoge 

sterftecijfers verband houden met de crisis. In 17 41, het jaar na het crisisjaar 

werden 23 begijnen begraven, het jaar daarop stierven 22 begijnen. 

Onder Maria Theresia begon een periode van vrede en relatieve voorspoed. 

Dat liet zich gevoelen in het begijnhof, want in de periode 1778-1779 bedroeg 

het aantal begijnen 680. Het aantal stedingen steeg eerst maar traag, maar 

vanaf 1768 waren er gemiddeld 19,36 stedingen per jaar (20, 16, 19, 19, 22, 

28, 22, 13, 11, 18, 25). Er stierven ook relatief minder begijnen. Zo overleden 

er in de periode 1768-1778 gemiddeld 12,36 begijnen (8, 7, 21, 11, 11, 16, 7, 

19, 19, 8, 9). Ook het aantal inwoners van Gent, dat het centrum werd van 

een nieuwe textielindustrie, steeg vanaf 1766. In 1790 waren er 51.000 Gente

naars, evenveel als een eeuw vroeger.l59 

Onder de regering van Jozef II ( 1780-1790) kwam een einde aan de groei en 

de vrede.I60 Het aantal begijnen verminderde in één klap van 677 in 1781 naar 

609 in 1782. Daarna bleef de begijnenpopulatie verder dalen tot ze stagneer

de op 578 of 579 in de jaren 1784-1789. Deze cijfers kunnen niet in over

eenstemming gebracht worden met de evolutie van het aantal stedingen en 

overlijdens. In de periode 1781-1789 werden er immers gemiddeld 21,56 

novicen per jaar gesteed (25, 14, 24, 14, 22, 18, 20, 25, 32) daar waar er in 

diezelfde periode gemiddeld slechts 13,33 begijnen stierven (14, 14, 20, 11, 

157 Roegiers, "18de eeuw", 95. 
De Winter, "van der Noot", 110. 

158 Van Houtte, Leuven in 1740, 9. 
159 Roegiers, "18de eeuw", 96. 
160 Roegiers, "o.c.", 96. 
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12, 13, 12, 12, 12). In de tweede helft van de 18de eeuw wordt er in de bron

nen gewag gemaakt van begijnen die het begijnhof verlaten, soms om in een 

klooster te treden.l61 Ook in het begijnhof Ter-Hooie is er in de jaren 1780 

eenzelfde vermindering van de begijnenpopulatie en is er sprake van begijnen 

die het begijnhof verlaten.t62 

Op één jaar tijd, van 1789 tot 1790, steeg de begijnhofpopulatie plots van 579 

naar 700. De plotse heropflakkering van het succes van het begijnhof kan ver

klaard worden door de afschaffing van veel contemplatieve kloosters, onder 

Jozef ll tussen 1783 en 1787.163 Intrede in een begijnhof in plaats van in een 

klooster moet voor veel religieus-voelende vrouwen hét alternatief geweest zijn. 

In 1793 daalde de populatie echter weer tot 650 personen. In 1798 waren er 

plots weer 684 begijnen. Deze cijfers uit de eigentijdse bronnen kunnen niet 

verklaard worden door het aantal stedingen. Van 1790 tot 1793 waren er ge

middeld 27 stedingen per jaar (35, 27, 18, 28). Voor wat er toen gebeurd is, 

hebben we geen verklaring gevonden. 

Vanaf 1794 tot 1798 waren er gemiddeld slechts 7,6 stedingen per jaar (10, 

13, 3, 11, 1). Tijdens de troebelen, vooral vanaf de Franse overheersing, ging 

het de begijnhoven niet vor de wind. 164 De intrede in begijnhoven zal hieron

der geleden hebben. 

2.2. Druk van niet-begijnen op het einde van de 18de eeuw 

Er leefden ook niet-begijnen in het Sint-Elisabethbegijnhof.165 Zij woonden 

niet in een convent maar in een huis.l66 Aangezien het kopen van een huis een 

161 cfr. infra, 179. 
162 Cailliau, Begijnhof Ter-Hooie, 177. 
163 cfr. infra, 87. 
164 cfr. infra 233, 235. 
165 cfr. bijlage 1. 

Het door ons geraadpleegde doodsboek (periode: 170 1-1925) vermeldt naast de overleden 
begijnen ook de niet-begijnen die stierven in het begijnhof. 
- 27 geestelijke dochters stierven tussen 1711 en 1776. 
- 33 wereldlijke dochters stierven tussen 1734 en 1770. 
- 88 jonge dochters stierven tussen 1760 en 1804. 
- 86 weduwen stierven tussen 1726 en 1804. 

(20 weduwen stierven tussen 1805 en 1850.) 
19 religieuzen stierven tussen 1787 en 1810. 
(11 religieuzen stierven tussen 1811 en 184 7.) 

(- 5 religieuzen werden begijn: Ze werden gesteed in 1773, 1784, 1784, 1785, 1787.) 
166 SAG. nr. 230; nr. 234, fol. 149 r0

• 
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zware investering was, was dat alleen weggelegd voor rijke vrouwen.I67 Een 

eerste categorie niet-begijnen waren welgestelde weduwen die zich na het 

overlijden van hun echtgenoot van een rustige oude dag wilden verzekeren. 

Daarnaast woonden er. ook "jonge dochters" en "wereldlijke dochters" in het 

Sint-Elisabethbegijnhof. "Jonge dochters" waren waarschijnlijk ongehuwde 

vrouwen. De meisjes die schoolliepen in het begijnhof werden waarschijnlijk 

"wereldlijke dochters" genoemd.l68 De kinderen aan wie Isabelle Lottu les 

gaf op het einde van de 18de eeuw woonden bij haar in.I69 

In het begijnhof was ook plaats voor andere godvruchtige vrouwen, zoals 

"geestelijke dochters". Dat waren ongehuwde vrouwen die een terugge

trokken, zuiver, vroom en deugdzaam leven wilden leiden. Hun dag bestond 

niet enkel uit geestelijke oefeningen, maar ook uit arbeid. De inkomsten uit 

hun arbeid konden gespendeerd worden aan liefdadigheid, wat hoog in hun 

vaandel geschreven stond.l70 Binnen de begijnhofmuren kon hun streven naar 

geestelijke volmaaktheid in meer ideale omstandigheden gebeuren dan in "de 

wereld". Bovendien sloten de idealen van de geesteljke dochters dicht aan bij 

die van de begijnen. 

Op het einde van de 18de eeuw fungeerde het Sint-Elisabethbegijnhof ook als 

toevluchtsoord voor religieuzen uit gesupprimeerde kloosters. Onder Jozef 11, 

tussen 1783 en 1787, werden in het bisdom Gent veel contemplatieve kloos
ters afgeschaft. De stad Gent alleen al verloor 15 kloosters. De Franse repu

bliek maakte uiteindelijk een einde aan bijna elke vorm van kloosterleven.I71 

Sommige religieuzen werden begijn, maar de meesten bleven als "gesup

primeerde religieuze" leven. 

Op het einde van de 18de eeuw woonden er ook meer jonge dochters en 

weduwen in het begijnhof dan vroeger. Het aantal niet-begijnen was zo groot 

geworden dat het hotbestuur zich gedwongen zag er iets aan te doen. Er was 

immers te weinig plaats voor begijnen die in een huis wilden gaan wonen. In 

november 1788 besliste het bestuur dat er geen wereldlijke personen meer in 

het hof mochten leven. Er werd echter een uitzondering gemaakt voor de moe

der, zus of tante van een begijn. Ook religieuzen uit gesupprimeerde kloosters 
bleven welkom. In 

167 cfr. infra, 128, 132. 
168 Jacques, Vrouwen hof, 67-68. 
169 cfr. infra, 150. 
170 De Vroede, De geestelijke dochters, 36-47. 
171 Weemaes, "Kloosters en kloosterleven", 167. 
172 SAG. nr. 234, fol. 149 r0
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2.3. Familiale, regionale en sociale banden 

Het stedings- en doodsboek bevatten veel informatie over begijnen die ge

steed werden in de tweede helft van de 18de eeuw.l73 Uit deze gegevens kan 

blijken dat kandidaat-begijnen een uitgesproken voorkeur hadden voor 

bepaalde conventen en niet lukraak een convent toegewezen kregen. Dat zou 

kunnen wijzen op de mondigheid van de vrouwen die hun geluk in het begijn

hof kwamen beproeven. Het kan echter ook een politiek geweest zijn van de 

leiding van het begijnhof om familieleden en/ of streekgenoten te laten samen

wonen. Ook de rijke begijnen leefden samen in enkele conventen. 

In het Sint-Elisabethbegijnhof leefden er heel wat begijnen die met elkaar ver

want waren. Van de begijnen die gesteed werden tussen 1760 en 1800 waren 

er minstens 188 die konden zeggen dat ze een zus(sen) in het begijnhof had

den.l74 In die bewuste periode leverden 63 gezinnen elk 2 dochters aan het 

begijnhof, 18 gezinnen leverden 3 dochters en 2 gezinnen lieten 4 dochters 

hun intrede doen in het begijnhof. Het begijnhofleven van de zus-begijn moet 

blijkbaar inspirerend gewerkt hebben op sommige van haar zussen. De zus

sen-begijnen gingen samenwonen in dezelfde conventen. Ook begijnen die uit 

dezelfde streek kwamen, woonden samen in een convent. Zo werden er tus

sen 1786 en 1795 zes vrouwen uit Sleidinge gesteed in het Nieuw Convent. In 

de periode 1764-1781 werden er acht vrouwen uit Oostakker gesteed in het 

convent Ter Velden. In het convent Ten Hove deden tussen 1778-1791 zes 

vrouwen uit Nevele hun intrede en tussen 1754 en 1774 werden acht vrouwen 

uitEksaarde begijn in het convent St.-Christina. Dit zijn slechts enkele voor

beelden. 

De sociale herkomst drukte een stempel op het leven binnen de begijnhofmu

ren. Rijke begijnen hadden een voorkeur voor de conventen Ter Steenen, H. 

Drijvuldigheijt, Ter Spiegelen, Ter Engelen en St.-Elisabeth. In de 18de eeuw 

kochten vooral begijnen uit deze conventen een huis in het begijnhof. Het ko

pen van een huis was een zware investering en alleen weggelegd voor wie 

geld had.175 Het is ook opvallend dat er in de 17 de en 18de eeuw vier 

grootjuffrouwen, drie juffrouwen-geselnede, één heilige-geestjuffrouw en 

twee schrijfstenggen uit het convent Ter Steenen kwamen.176 

173 cfr. bijlage 1. 
174 Waarschijnlijk was het aantal zussen nog hoger. (cfr. bijlage 1: inleiding.) 
175 cfr. infra, 132. 
176 cfr. bijlage 2, 3-5. 
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Zouden rijkdom en afkomst ook hier een beetje bepalend geweest zijn voor de 

carrière? 

2.4. Herkomstig uit het Meetjesland en het Gentse 

Uit het stedings- en doodsboek kan afgeleid worden welke gemeenten of 

parochies in de 18de eeuw de grootste leveranciers waren van begijnen.l77 

De begijnen in het Sint-Elisabethbegijnhof waren vooral herkomstig uit Gent, 

uit de Gentse periferie, uit het Meetjesland en uit de streek ten zuiden van het 

Meetjesland. Van de begijnen, gesteed in de 18de eeuw, werd in 949 gevallen 

de plaats van herkomst vermeld in het stedings- en/of doodsboek Van deze 

949 begijnen kwamen er 161 (16,97%) uit de parochies van Gent en 217 

(22,87%) uit het Meetjesland. De grote leveranciers waren de Gentse Sint-Mi

ebielsparochie ( 45 begijnen), Zomergem ( 42) en Sleidinge ( 44 ). Uit Lokeren, 

dat wel niet in het Meetjesland ligt, maar toch van oudsher op Gent was ge

richt, waren 49 begijnen afkomstig. Ook uit de Gentse periferie en de streek 

ten zuiden van het Meetjesland kwamen veel begijnen. Zo kwamen er 

10 begijnen uit het kleine Poeke, 19 uit Nevele, 21 uit Hansbeke, 15 uit 

Oostakker en 12 uit Lochristi. De begijnen uit West-Vlaaanderen waren her

komstig uit parochies die dicht bij de Oostvlaamse grens lagen. West-Vlaan

deren had immers ook begijnhoven in Kortrijk, Brugge en Diksmuide. Het be

staan van begijnhoven in Dendermonde, Aalst en Oudenaarde is ook de reden 

waarom uit deze centra slechts weinig begijnen naar het Gentse Sint-Elisa

bethbegijnhof kwamen. 

177 cfr. bijlage 1. 
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HOOFDSTUK III: 
DE POSITIE VAN DE DOMINICANEN EN VAN 

DE BISSCHOP 

1. De overheersende rol van de dominicanen 

1.1. De zielzorg 

De dominicanen stonden, meer dan wie ook, in voor de zielzorg van de begij

nen. Dagelijks kwamen paters naar het begijnhof om er te preken, de biecht te 

horen178, missen te celebreren, zieken te bezoeken, geestelijke raad te geven ... 

De regel van het Sint-Elisabethbegijnhof bepaalde dat de begijnen te biecht 

moesten gaan bij de daartoe aangestelde biechtvaders.179 Toen enkele begij

nen deze regel in 1681 overtraden door "overal te biechten te loopen", vroeg 

grootjuffrouw Femandina de Bock om een vorstelijke goedkeuring van de 

regel van Sint-Elisabeth. Karel II bevestigde de regel op 23 januari 1681.180 

Alhoewel de regel niet expliciet bepaalde dat de biechtvaders moesten ter 

beschikking gesteld worden door de orde van de dominicanen mag worden 

aangenomen, gezien hun alomtegenwoordigheid van bij de stichting, dat zij 

het waren die de biechtvaders naar het begijnhof stuurden. In 1611 waren er 

vijf of zes biechtvaders actief in het begijnhof.l81 Zij werden ook "capellepa

ters" genoemd.182 De pas gestede begijn kon, als ze dat wenste, veranderen 

van biechtvader. Zo'n wens moest ze kenbaar maken aan de oudste biechtva

der. Ze kon pas bij die nieuwe biechtvader terecht op het ogenblik dat ze kind 

van het hof werd en dat gebeurde vier jaar na de steding.183 

Vaak bestond er een bijzondere relatie tussen de begijn en haar biechtvader. 

Die begeleidde haar als een echte "medicus animarum" of zielenarts tot aan 

178 Lijst van biechtvaders: cfr. bijlage 9. 
179 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 20. 
180 Cartulaire, 262. 
181 RAG. nr. B 4683, b. 
182 Moulaert, Groot-Beggynhof, 97-118. 

Arts, Predikheeren, 274-277,281,296-297,318-319,325,328,337-338,340-341,346,368, 
373-374,388-389,397-400,416-417,438,446. 
Naast hun functie in het Sint-Elisabethbegijnhof zijn deze paters ook nog elders actief 
geweest als predikant of biechtvader. Daarnaast hebben de meesten ook nog verschillende 
functies uitgeoefend in hun klooster in Gent of elders zoals koster, procurator, novicemees
ter, lector, subprior, prior of zelfs provinciaal. 

183 SAG. nr. 200, fol. 29 V0
• 
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haar dood.l84 Het gebeurde dat de paters dag en nacht waakten bij zieken om 

hen te troosten of om hen tot het uiterste bij te staan. Toen de begijn Maria 

vander Linden (t1645) haar einde voelde naderen, riep ze haar biechtvader bij 

zich. De dominicaan wist hoe vroom ze was en wenste dan ook vurig om haar 

in haar doodstrijd bij te staan. Ook toen Andrea Zaman (t1694) en lsabella 

Walquin (t1697) op hun sterfbed lagen, waren hun biechtvaders, respec

tievelijk pater Jacobus van Damme (t1723) en pater Paulus van Biervliet 

(t1697), aan hun zijde_l85 Op het vlak van de biecht stond het meesterschap 

van de dominicanen garant voor een grondige aanpak, aangepast aan de 

concrete leefwereld van de biechteling.l86 

Naast hun taak van biechtvader ontpopten de dominicanen zich ook tot de pre

dikanten van het begijnhof. Eén pater fungeerde als vaste predikant. 187 Pater 

Thomas du Jardijn (0 1653) bundelde zijn sermoenen, die hij in de kerk van 

het begijnhof hield, in een boekje.Iss Thomas du Jardijn was niet de eerste de 

beste en gold als een zeer geleerde pater. Hij behaalde de graad van doctor in 

de godgeleerdheid en was bekend voor zijn verklaringen van de Heilige 

Schrift. Hij werd drie keer verkozen tot prior in het dominicanenklooster van 

Gent. Naast zijn bundel sermoenen liet hij nog ander werk achter o.a. een 

verhandeling over de plichten van de biechtvaders.l89 

De dominicanen droegen ook missen op in het begijnhof. In 1782 celebreer

den zij dagelijks een mis om 8.30 uur in de kapel. Ze stonden ook in voor een 

mis in de kerk van het begijnhof en de mis in de infirmeriekapei.I90 Op het 

einde van de 18de eeuw waren de dominicanen nog altijd zeer actief in het 

Sint-Elisabethbegijnhof. Op zon- en feestdagen waren twee paters verant

woordelijk voor de sermoenen. Driemaal per dag lazen de dominicanen een 

mis. Ook op hoogdagen en als gevolg van bijzondere stichtingen droegen zij 
missen op.l9I 

184 Simons e.a., Het Pand, 26. 
185 De Pue, Groot-Begijnhof, 49. 

Moulaert, Groot-Begijnhof, 48, 80, 90. 
SAG. nr. 234, fol. 60 r0

• 

186 Simons e.a., Het Pand, 25-26. 
187 SAG. nr. 200, fol. 43 r0

, 60 ro; nr. 191, fol. 46 ro. 
188 RAG. nr. E 385. 
189 Arts, Predikheeren, 347-368. 
190 KAG. nr. 2791. 
191 Simons e.a., Het Pand, 58. 
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De dominicanen contacteerden in bepaalde pastorale aangelegenheden de bis

schop van Gent. Zo schreven prior Benedictus Niesaert (t 1763) en de biecht

vaders van het begijnhof op 24 februari 1757 een brief aan bisschop Maximi

liaan Antoon van der Noot (1742-1770). Ze verzochten hem om arme begij

nen en begijnen met een zwakke gezondheid vrij te stellen van het verbod 

eieren, melkproducten en vlees te eten tijdens de vasten. De prior verzekerde 

de bisschop dat deze dispensatie pas zou verleend worden aan een begijn na 

het wijze oordeel van een dokter en één van de biechtvaders van het begijn

hof. Nog diezelfde dag werd de vraag van de dominicanen door de bisschop 

ingewilligd.l92 In oktober 1793 richtte pater Benedictus Dhooghe (t1803) in 

naam van de grootjuffrouw een verzoek tot bisschop Ferdinand Maria de 

Lobkowitz (1779-1795). Pater Dhooghe vroeg hem de instelling van een 

40-dagen-aflaat, eens per dag te verdienen, voor wie vijf onzevaders en vijf 

weesgegroeten bad voor het beeld van de lijdende Christus. Dit beeld stond in 

de kapel aan de ingang van het begijnhof. Later stuurde pater Dhooghe nog 

een brief naar de bisschop waarin hij hetzelfde verzoek herhaalde. Op 

16 oktober 1793 stelde de bisschop zo'n aflaat in,193 

De dominicanen regelden ook soms wat voor de begijnen. Zo gaf een domini

caan, halverwege de 17 de eeuw, opdracht aan een ordegenoot om in Rome de 

belangen van een begijn te behartigen. De dominicaan moest aan de Romein

se Congregatie vragen of de betreffende begijn frequenter mocht communice

ren en of ze de communie mocht ontvangen van een andere dan de begijn
hofpriester.l94 

De dominicanen besteedden hun tijd aan studie voor predikatie, geloofsverde

diging... Na de heroprichting van het noviciaat in 1645 groeide het Gentse 

dominicanenklooster opnieuw uit tot een studiecentrum. Veel paters studeer

den filosofie en theologie.l95 Sommigen onder hen waren ook in het Sint

Elisabethbegijnhof actief. Zo hadden de biechtvaders Carolus Myleman 

(t1688), Jacobus van Damme (t1723) en Ludovicus Robyn (t1743) de graad 

van licentiaat in de theologie behaald. De biechtvaders Livinus Neyt (t1604), 

Hieranimus Temmermans (tl641) en Thomas de Waele (t1822) waren doc

tor en magister in de theologie.l96 De dominicanen die actief waren in het 

192 RAG. nr. B 4683, d. 
ABG. Acta Episcopatus XXXII, fol. 70 ro (24 februari 1757). 

193 RAG. nr. B 4683, e. 
ABG. Acta Episcopatus XLIII, fol. 131 ro (16 oktober 1793). 

194 RAG. nr. B 4683, c. 
195 Simons e.a., Het Pand, 56. 
196 Arts, Predikheeren, 274, 282, 337, 388, 398, 438. 
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Sint-Elisabethbegijnhof waren dus niet de eerste de beste. Dit wordt ook 

bevestigd door het feit dat heel wat biechtvaders in het Sint-Elisabethbegijn

hof het tot prior brachten: Joannes Janssens (t1618), Nicasius Rym (t1619), 

Hieranimus Temmermans (t1641), Vincentius de Clercq (t1662), Anselmus 

Stalins (t1683), Josephus vander Linden (t1686), Augustinus de Clippele 

(t1700), Mattheus Eeckelare (t1707), Benedictus Niesaert (t1763), Perdina

dus van Bevere (t1786), Hermannus Zaman (t1792), Petrus Colman (0 1742) 

en Thomas de Waele (t1822). Pater Hieranimus Temmermans (t1641) werd 

zelfs provinciaal.197 

Enkele biechtvaders die actief waren in Sint-Elisabeth schreven en publi

ceerden godsdienstige werken. Men kan verwachten dat deze werken in het 

begijnhof circuleerden of dat men van het bestaan ervan op de hoogte was. 

Zo publiceerde Carolus Myleman (t1688) over de H. Dominicus van Soriano 

en de H. Liborius, over de manier om zwakheden en pijnen te verdragen en 

stervenden bij te staan en over de duivel. Jacobus van Damme (t1723) schreef 

werken om de beoefening van de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en 

liefde, te bevorderen. Ludovicus Meyere ( t 1729) publiceerde verschillende 

werkjes over de rozenkrans, de verering van Maria en meditaties over het lij

den en de dood van Christus. Aan grootjuffrouw Elisabeth Hebberecht (1699-

1715) droeg hij op: "Den Eenighsten, Kortsten, Rechtsten ende Sekersten 

Wegh tot de ware Deugdt, ende Volmaecktheyt". In 1720 schreef Ludovicus 

Robyn (t1743) een vervolg op het werk van pater Hieranimus Temmermans 

(t1641). Het werk van pater Temmermans behandelde de stichting en de 

voorrechten van het Sint-Elisabethbegijnhof op basis van oorkonden die hij 

ter plaatse verzameld had. Pater Robyn beschreef in zijn vervolg op Temmer

mans' werk het leven van enkele zeer devote begijnen uit het Sint-Elisa

bethbegijnhof. Hij schreef ook werken over de regel van de H. Dominicus en 

over ketterij. Dezelfde auteur wijdde meditaties aan het lijden en de dood van 

Christus, de goddelijke voorzienigheid, de gehoorzaamheid en de weg der 

volmaaktheid.I98 

In de studies van de dominicanen J. Arts en B.C.B. Moulaert wordt de lof 

gezongen van enkele biechtvaders uit het Sint-Elisabethbegijnhof. Deze 

biechtvaders komen in deze studies naar voren als de vroomheid in persoon. 

De studies zijn gebaseerd op andere werken en op archiefmateriaal van de 

197 Moulaert, Groot-Beggynhof, 101. 
Puts,PTedikheeren,281, 282,276,297,325,328,368,399,416,417, 438,446. 

198 Lijst van werken van de biechtvaders: 
Puts, Predikheeren, 338, 388-389, 397-399. 
Moulaert, Groot-Beggynhof, 18, 19, 98, 104-107. 
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orde van de dominicanen. Zo wordt pater Livinus Neyt (tl604) geportretteerd 

als "een ijverige en voorzichtige biechtvader" die een grote kennis en een 

groot redenaarstalent bezat. Vincentius de Clercq (t1662) had een grote vere

ring voor de H. Rozenkrans. Jarenlang bracht hij vele nachten al biddende 

door in de kerk en predikte 45 jaar lang de meditatie van de vasten. Van deze 

"godvruchtige, welsprekende en geleerde Pater" werd in 1648 een boek 

gedrukt in Gent, tegelijk in het Nederlands en het Latijn. 

Anselmus Stalins (t1683) was een pleitbezorger van de regeltucht en een 

voorbeeld van godvruchtigheid. De twaalf laatste jaren van zijn leven verbleef 

hij als een kluizenaar in zijn cel, waar hij "zeer heiliglyk gestorven" is. 

Josephus vander Linden (tl686) was de neef van begijn Maria vander Linden 

(t1645), tot wie hij zijn toevlucht nam als hij moeilijkheden had. Maria van

der Linden was één van de "heilige" begijnen uit het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Carolus Myleman (t1688) ging naar Rome en Soriano in Calabrië om respec

tievelijk de begraafplaats van de apostelen en het miraculeuze beeld van de H. 

Dominicus te gaan vereren. Toen hij terug thuis was, ijverde hij voor de ver

ering van het beeld van deze H. Dominicus. Hij wijdde er ook een werk aan. 

Antoninus Ghyselincx ( t 1691) heeft zich in de godvruchtige oefeningen 

"voorbeeldelyk en standvastelyk" gedragen. Mattheus Eeckelare ( t 1707) 

werd zeer geacht en bemind "om zyne regtzinnigheid, lieftalligheid, min

zaemheid en om vele andere zoo geestlyke als lichamelyke gaven". Hij was 

als biechtvader "een yverige en overmoeijelyke bestuerder der geestelyke per

soonen". Jacobus van Damme (t1723) legde zich dan weer met veel ijver toe 

op "het heil der zielen". Daarnaast schreef hij vrome werken "om zijn liefde 

voor de zielen nog verder te doen doorgrijpen". Ludovicus Robyn (tl743) 

was "allerijverigst om het zielenheil te bevorderen" wat blijkt uit zijn asceti

sche werken". Ferdinandus van Bevere (t1786) bezat "eene wondere oot

moedigheid, zachtmoedigheid, minzaemheid en vreedzaemheid" en genoot 
"de liefde en hoogachting" van iedereen.I99 

De dominicanen hebben ontegensprekelijk een grote invloed gehad op de 

ontwikkeling van het godsdienstig leven van de begijnen. Ze waren de bekwa

me en ijverige geestelijke leiders van het hof en het kan niet anders of ze druk

ten hun stempel op het devote leven van de begijnen. Dat er in de regel aan

dacht werd gevraagd voor de verering van Maria (rozenkransgebed) kan het 

gevolg zijn van de invloed van de dominicanen bij het opstellen van de re-

199 Moulaert, Groot-Beggynhof, 99, 101-103, 108. 
Auts,Predükheeren,275, 296-297,319,328,337-338, 368,374,388-389,399,416. 
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gel200 van het Sint-Elisabethbegijnhof.20I De rozenkransdevotie werd immers 

vooral door de dominicanen gepropageerd. De dominicanen waren ook ver

antwoordelijk voor de opflakkerende devotie van de rozenkransmadonna 

vanaf de 17de eeuw.202 In het Sint-Elisabethbegijnhof uitte die devotie zich in 

de oprichting van de broederschap van de H. Rozenkrans in 1721 door pater 

Thomas du Jardijn (0 1653), toen provinciaal van de dominicanen. Pater 

Joannes Malasys (t1665), toen prior van de dominicanen, zorgde in 1657 

voor de instelling van de broederschap van de H. Drievuldigheid. 203 Ook de 

bijzondere verering van het leven en lijden van Christus werd waarschijnlijk 

versterkt onder invloed van de dominicaanse zielzorgers wiens gebedsleven 

sterk op Christus was georiënteerd. 204 Naast de devotie tot Maria en Christus 

stimuleerden de dominicanen ook de verering van de heiligen van de domi

nicanen die een speciale plaats bekleedden in het leven van de paters: Ca

tharina van Siena, Roza van Lima en hun stichter Dominicus Guzman. 

Catharina van Siena was de patrones van de Tweede en Derde Orde van de 

H. Dominicus terwijl Roza van Lima lid was van de Derde Orde.20s 

Als blijk van hun goede verstandhouding met de begijnengemeenschap, 

maakte meester-generaal paterS. Cavali de begijnen in 1574 deelachtig aan al 

de verdiensten en geestelijke gemeenschap van de dominicanenorde. Dat zou 

aanleiding geven tot het toetreden van sommige begijnen tot de Derde Orde 

van de H. Dominicus.206 Zo traden o.a. de begijnen Maria vander Linden 

(t1645), Maria Portebos (t1683), Anna Maria Adriaensens (t1693) en Isa

bella Walquin (t1697) toe tot de Derde Orde.207 Vandaar ook dat sommige 

200 Werken en Kerken, 95. 
De dominicanen waren waarschijnlijk raadgevers bij het opstellen van de begijnhofregeL Ze 
waren immers bij de inrichting van het begijnhof betrokken. Volgens sommigen vertoont de 
regel van de Derde Orde van Dominicus enige gelijkenis met de begijnhofregeL 

201 De Pue, Groot-Begijnhof, 17-18. 
202 Meulemeester, "Devotieprenten", 61. 
203 cfr. infra, 199, 201. 
204 De Pue, Groot-Begijnhof, 18. 
205 Werken en Kerken, 121 

Simons e.a., Het Pand, 56. 
206 Werken en Kerken, 110. 

RAG. nr. E 386, fol. 47. 
Simons e.a., Het Pand, 29-30. 
Simons, Stad en apostolaat, 225. 
In de 16de eeuw werden de leden van de Derde Orde erkend als regulieren. Een nieuwe 
regel van de Derde Orde (1542) schreef de drie kloostergeloften, armoede, gehoorzaamheid 
en kuisheid, voor. Er werd echter geen verplichting opgelegd om binnen de kloostermuren 
te blijven. Net zoals bij de begijnen namen zieken- en armenzorg een belangrijke plaats in 

207 
bij de Derde Orde. 
Moulaert, Groot-Beggynhof, 37, 56, 64, 82. 
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begijnen in het habijt van de derde-ordelingen begraven werden.208 In het 

Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg wordt een schilderij uit 1675 bewaard 

van grootjuffrouw Maria vanden Haute (1648-1675) op haar sterfbed. 

Ze draagt het habijt van de Derde Orde van de H. Dominicus, met een 

bloemenkrans op het hoofd en een brief op haar gevouwen handen.209 

De paters dominicanen hadden zich een dominante positie verworven in het 

begijnhof. Door missen te doen, te prediken, de biecht te horen en geestelijke 

raad te geven, drukten ze een zware stempel op het geestesleven van de begij

nen. 

1.2. De positie van de dominicanen onder vuur 

In de 17de eeuw werden herhaaldelijk pogingen ondernomen om de invloed 

en activiteit van de dominicanen in het Sint-Elisabethbegijnhof te verminde

ren. Vooral hun optreden als biechtvader van de begijnen werd fel op de kor

rel genomen. Het bestuur van het begijnhof liet niet begaan en sprong de 

paters, die onder vuur lagen, geregeld ter hulp. 

Op 17 maart 1611 schreef een zekere Franciscus, een ons onbekende Gentse 

geestelijke, een brief naar de Gentse bisschop Karel Maes met het verzoek de 

Gentse dominicanen te ontslaan als zielzorgers in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Volgens Franciscus had het optreden van de dominicanen als biechtvaders van 

de begijnen tot grote misbruiken geleid. Hij betoogde dat dit in de eerste 

plaats nadelig was voor de begijnen zelf omdat die vaak onbekwame biecht

vaders toegewezen kregen. De begijnen gingen daarom biechten bij biechtva

ders van andere bedelorden. De dominicanen ageerden echter tegen de komst 

van andere mendicanten en dwongen de begijnen te biechten bij de door hen 

aangewezen vijf of zes biechtvaders. Nog steeds volgens Franciscus hadden 

de dominicanen dat recht niet. Het gevolg van deze situatie was dat begijnen 

in plaats van te gaan biechten soms uitstappen maakten. Erger nog was dat 

sommige biechtvaders, onder het voorwendsel de biecht te gaan horen, in het 

geheim een jonge begijn bezochten en de hele dag in haar aanwezigheid ver-

208 Werken en Kerken, 110. 
209 Vandenbroeck, Hooglied, 237 
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toefden. De biechtvaders werden verwacht door de begijnen die soms zelfs op 

uitkijk stonden. Dat veroorzaakte natuurlijk veel schandaal bij andere begij

nen en bij leken die op het begijnhof kwamen. 

Franciscus beklemtoonde verder in zijn schrijven dat ook de dominicanen zelf 

schade opliepen door het optreden van de biechtvaders in het begijnhof: de 

biechtvaders misprezen de andere paters van het Gentse klooster, waren onge

hoorzaam aan hun oversten, onttrokken zich aan het officie en aan de taken in 

het klooster, verwaarloosden ook het preken zodat anderen ermee belast wer

den. De biechtvaders oefenden een negatieve invloed uit op jongere confraters 

die ze meenamen naar het begijnhof. De jonge confraters verstrooiden zich 

daar en geraakten er ver verwijderd van de ware vroomheid en religie door het 

algemeen verval van de tijd en door de gesprekken met en het uiterlijk ver

schijnen van vrouwen. 

Bovendien, zo ging Franciscus verder, was de zielzorg van de dominicanen in 

het begijnhof een inbreuk op het recht en de jurisdictie van de Gentse bis

schop. Het Concilie van Trente bepaalde immers dat de begijnen rechtstreeks 

onder het gezag van de bisschop stonden. Ook de seculieren en de regulieren 
die op het begijnhof werkten, vielen onder het gezag van de bisschop. Deze 

kon ze naar eigen goeddunken ontslaan. De dominicanen hadden dus niet het 

recht begijnenbiechtvaders aan te stellen zonder goedkeuring van de Gentse 

prelaat. 

Het Gentse dominicanenklooster had de financiële steun van het begijnhof 

trouwens niet nodig. Hun werk in het begijnhof leverde hen niet veel inkom

sten op. Bovendien zouden de dominicanen, als ze ontlast werden van hun 

werk in het begijnhof, hun driemaandelijkse ommegang in de stad beter kun

nen uitvoeren. Dat zou hen meer opleveren dan de aalmoezen van het begijn

hof. Deze ommegang was sinds korte tijd om de een of andere reden onder

broken. Daarnaast hadden de dominicanen ook de toelating om in de na

middag te preken of om uitzonderlijk het misoffer op te dragen zoals dat in 

alle kerken van de stad gebeurde. 

Franciscus haalde er ook de Brugse dominicanen bij die spontaan verzaakt 

hadden aan de zielzorg in een klooster toen ze zagen dat zoiets religieus ver

val veroorzaakte. Ook de Antwerpse dominicanen hadden afstand gedaan van 

het oude privilege waardoor ze boven de kanunniken van het kathedraalkapit

tel kwamen te staan. Hiermee toonden ze een uitmuntend voorbeeld van nede

righeid. 

De Gentse dominicanen ontlasten van hun opdracht in het begijnhof zou heel 

wat voordelen opleveren. Geen enkele dominicaan in de Nederlanden zou er 

zich tegen verzetten. Ook de algemene overste, die binnenkort naar de streek 
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zou komen en zich inspande voor de hervorming van de orde, zou dat positief 

onthalen. Naast het Gentse volk, zouden ook de begijnen tevreden zijn. 

Zij zouden dan bij hun eigen pastoor kunnen biechten in plaats van bij een 

dominicaan. 

Franciscus had zijn aanval uitstekend voorbereid en raadde de bisschop aan 

als volgt te werk te gaan. Eerst zou de bisschop moeten nagaan welke rechten 

de dominicanen hadden in deze aangelegenheid. Daarna zou hij hen moeten 

aansporen tot een vrijwillige en dus eerbare afstand. Als de dominicanen niet 

wilden ingaan op het voorstel van de bisschop, zou de bisschop toch een pas

toor moeten aanstellen. Deze zou dan betaald worden voor het morgenser

moen en de dagelijks te celebreren mis in het begijnhof. Bij hem zouden de 

begijnen moeten biechten. Als dat niet zou volstaan of als de dominicanen 

toch het recht zouden hebben biecht te horen, moest de bisschop ervoor zor

gen dat elke binnentredende begijn de verplichting aanging bij de pastoor te 

biechten.21o 

Franciscus bereikte met zijn brief van 17 maart 1611 niet wat hij had gehoopt. 

Zijn plan om de dominicanen te dumpen kreeg geen gehoor, want de domini

canen bleven als biechtvaders actief in het Sint-Elisabethbegijnhof. Dat bete

kende echter niet dat de dominicanen verlost waren van aanvallen op hun po

sitie in het begijnhof. Ook bisschop Antoon Triest ( 1621-1657) wilde een wij

ziging aanbrengen aan het optreden van de dominicanen in het begijnhof.211 

Wat de bisschop daartoe bewoog, blijft een vraagteken. Bisschop Triest wou 

wel geen oorlog met de dominicanen. Wanneer hij al eens uitviel tegen de één 

of andere kloosterorde in Gent gebeurde dit omdat hij vond dat de klooster

orden te veel taken op zich namen. De kloosterorden waren concurrenten van 

de seculiere clerus geworden. Bovendien was bisschop Triest van mening dat 

er in Gent te veel reguliere orden waren.212 Pater Hieronimus Temmermans 

(t1641), in die periode biechtvader van het begijnhof, had het niet begrepen 

op het initiatief van de bisschop. Hij verzette er zich zo heftig tegen dat de bis

schop uitriep: "Welke lieden zijn deze kloosterlingen? Als men hen eenvoudig 

beziet, zou men hen verachten, zodanig trachten ze zich te verbergen, maar 

wanneer men hen aanvalt, dan verdedigen ze zich zo behendig, dat men ver

plicht is goedwillig toe te geven."213 Mogelijks was dit voorval de aanleiding 

21o RAG. nr. B 4683, b. 
211 De Pue, Groot-Begijnhof, 37. 

Arts, Predikheeren, 66. 
212 Cloet, "Zondagsviering en sacramenteel leven", 186. 
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voor pater Temmermans om zijn boek te schrijven over de stichting en de 

voorrechten van het begijnhof. Wellicht wilde hij nog eens aantonen en be

klemtonen dat het de wil was van de stichters van het begijnhof dat de domi

nicanen er actief zouden zijn. Als deze veronderstelling klopt, kan het incident 

tussen bisschop Triest en de dominicanen gesitueerd worden tussen 1621, het 

jaar waarin Triest bisschop van Gent werd, en 1624, het jaar waarin pater 

Temmermans zijn werk schreef. 

Volgens J. Arts en J .P. De Pue lag dit incident waarschijnlijk aan de basis van 

twee getuigschriften, op 1 maart 1670 opgesteld in het Latijn, waarin met veel 

lof over het bestuur en de zielzorg van de dominicanen wordt gesproken.214 

Een verband leggen tussen de interventie van de bisschop en het opstellen van 

de twee getuigschriften lijkt ons niet zo vanzelfsprekend. Tussen het tijdstip 

van de dood van bisschop Triest en de publicatie van de geschriften liggen 

immers 13 jaar. Wellicht hielden de aanvallen op de dominicanen aan en wer

den rond 1670 nieuwe pogingen ondernomen om de machtspositie van de do

minicanen, vooral als biechtvader, aan te tasten. 

Het begijnhofbestuur, dat tevreden leek over de dominicanen, was hier niet 

mee opgezet. Ter verdediging van de paters liet het bestuur twee getuigschrif

ten maken waaruit hun tevredenheid over de biechtvaders blijkt. Een eerste 

getuigschift is opgesteld door Joannes Baptista Della Paille Ridder Heer van 

Huysse, Audenhove etc., hoogbaljuw van Gent en van de kasseirij van den 

Ouden Burg en beschermer van het Sint-Elisabethbegijnhof en door Emmanu

el Ballet Ridder Heer van Leeuwenburch, Schilde etc., voogd van het Sint

Elisabethbegijnhof. Ze wijzen er op dat de Gentse dominicanen van de gravin

nen Johanna en Margaretha van Constantinopel het recht kregen om de 

biechtvaders voor het begijnhof te leveren. Hun opvolgers, de graven Ro

brecht van Bethuneen Lodewijk van Male, hebben dit recht van de domini

canen bevestigd en hen enkele voorrechten verleend. Verder beklemtonen de 

Gentse hoogbaljuw en de voogd van Sint-Elisabeth dat er nooit klachten zijn 

geweest over de biechtvaders. Alhoewel de paters vaak dag en nacht bij zieke 

begijnen waken, heeft dat nooit aanleiding gegeven tot "ondeugdzaemheid of 

verwerring". Integendeel, de orde en vroomheid in het begijnhof is te danken 

aan "'t goed onderwys en voorbeelden, zorg en bestuer" van de paters. 

Het tweede getuigschrift ter verdediging van de positie van de dominicanen 

werd ondertekend door grootjuffrouw Maria vanden Haute, juffrouw-geseine

de Catharina vanden Haute en de twee heilige-geestjuffrouwen Adriana de 

214 De Pue, Groot-Begijnhof, 37. 
Arts, Predikheeren, 66. 
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Zuttere en Isabelle de Grave die het begijnhof vertegenwoordigden. In dit 

getuigschrift staat te lezen dat de biechtvaders van de dominicanen zich, vanaf 

hun aanstelling door Johanna en Margaretha van Constantinopel tot heden, 

volledig gewijd hebben aan hun taak op het begijnhof. De leden van het be

gijnhof zijn hen daar dankbaar voor en hopen onder "hun bestueren onderwy

zing" te blijven. Want het zijn de "goede vermaningen, voorbeelden, raed en 

vertroosting" van de biechtvaders van de dominicanen die een begijnenge

meenschap hebben gecreëerd waarin matigheid, zuiverheid, gehoorzaamheid 

en liefde tot God en de medemens centraal staan.21s 

Naast deze twee getuigschriften werd er enkele jaren later nog eens een offi

ciële akte opgesteld door notaris Louis Albert de Vilhen. Hierin werden weer 

het bestuur en de zielzorg van de dominicanen in het begijnhof geprezen. 

Waren de begijnen zo ingenomen met de dominicanen of moesten hun ziel

zorgers weer eens verdedigd worden tegen een aanval van buitenuit? Uit wat 

vooraf ging en afgaande op de inhoud van het getuigschrift opteren we voor 

de tweede veronderstelling. De akte werd opgesteld in naam van juffrouw

geseinede Catharina vanden Haute, de twee heilige-geestjuffrouwen lsabelle 

de Grave en Elisabeth Hebberecht en de zes oudste conventjuffrouwen. 

Opnieuw werd beklemtoond dat de instelling van de dominicanen als gees

telijke voogden en biechtvaders van het begijnhof een grafelijk initiatief was. 

Bovendien waren de dominicanen, die een zware taak in het begijnhof ver

vulden, tevreden met een kleine vergoeding. Het begijnhof, zo vermeldt de 

akte nog, dankte zijn grote reputatie en eer aan de zielzorg en het bestuur van 

de dominicanen.216 

De alomtegenwoordigheid van de dominicanen in het begijnhof werd dus niet 

door iedereen toegejuicht. De dominicanen wisten de aanvallen op hun posi

tie echter goed af te slaan, mede omdat ze op de onvoorwaardelijke steun van 

de begijnen konden rekenen. 

1.3. De zielzorg van de dominicanen was niet gratis 

Elkjaar kregen de dominicanen een vergoeding van het hof als beloning voor 

hun inzet in het begijnhof. Deze betaling sloeg op de predikatie en de missen 

215 De Pue, Groot-Begijnhof, 49-50. 

100 

Arts, Predikheeren, 66-68. 
Moulaert, Groot-Beggynhof, 135-137. 
Cartulaire, 254-255. 



die de dominicanen deden. Voor de financiering van hun individuele gees

telijke bijstand, biecht horen en begijnen bijstaan in uiterste nood, moesten de 

dominicanen een beroep doen op de vrijgevigheid van elke begijn afzon
derlijk.217 

De dominicanen verdienden geen schatten in het begijnhof. Voor predikatie en 

missen kreeg de orde in 1611 40 ponden groot per jaar.218 Vanaf het einde van 

de 17de eeuw tot een groot stuk in de 18de eeuw kregen de dominicanen een 

kleine 40 ponden door de heilige-geesttafel uitbetaald.219 Rond 1782 ontvin

gen de dominicanen 60 ponden voor de dagelijkse mis om 8.30 uur in de 

kapel, de dagelijkse mis in de kerk en de sermoenen. Daarnaast werden nog 

eens 25 ponden betaald voor de mis van de infirmerie.22o 

Dat de dominicanen tevreden waren met een kleine financiële bijdrage zou 

moeten blijken uit een lofschrift op de dominicanen omstreeks 1670 opgesteld 

in naam van de staatjuffrouwen en de zes oudste conventjuffrouwen. Hierin 

staat ook dat de dominicanen geen biechtpenningen of nieuwjaar eisten.22l 

Op het einde van de 18de eeuw was het evenwel de gewoonte dat elke begijn 

jaarlijks een patakon moest betalen aan de dominicanen voor hun geestelijke 

bijstand.222 Hoelang deze verplichting al in voege was, is niet bekend. Op 

9 maart 1782 kwam hieraan een einde toen Jozef II decreteerde dat de jaar
lijkse bijdrage voor de geestelijke bijstand van de dominicanen niet meer indi

vidueel mocht gedragen worden maar door het begijnhof zelf. 223 

Grootjuffrouw Joanna Monica de Deckere vroeg daarop aan prior Hermarmus 

Zaman hoeveel geld de dominicanen wensten voor hun geestelijke bijstand. 

De prior beraadslaagde daarover met zijn raad van paters. Op het einde van de 

jaarlijkse controle van de rekeningen op 4 november 1782 verklaarde de prior 

in naam van zijn klooster dat 220 ponden de gepaste bijdrage was voor een 

begijnhof waar zeker 550 begijnen woonden. De dominicanen verwijderden 

zich zodat het hofbestuur zich daarover kon beraden. Na het overleg werden 

216 De Pue, Groot-Begijnhof, 50. 
217 RAG. nr. B 4683, b. 

KAG. nr. 2791. 
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ze opnieuw binnengeroepen. Grootjuffrouw de Deckere deelde hen mee dat 

de dominicanen voortaan 80 ponden per jaar zouden krijgen voor hun gees

telijke bijstand. De prior vroeg ontsteld of het begijnhotbestuur misschien te 

klagen had over hun diensten en of men misschien de dominicanen kwijt 

wilde. Het hotbestuur stelde hem gerust. Maar de prior was niet te stuiten en 

zei dat 80 ponden te weinig was. De prior werd echter het zwijgen opgelegd 

door verschillende juffrouwen die hem beloofden hun "geneghentheydt" te 

zullen tonen. De prior en de twee biechtvaders stemden tenslotte in met de 80 

ponden. Deze zouden op twee tijdstippen betaald worden: op nieuwjaar en op 

Pasen. Van de 80 ponden zouden er 50 betaald worden door de infirmerie en 

30 door de heilige-geesttafeL Blijkbaar was de positie van de dominicanen 

toen fel verzwakt, want tussen de gevraagde 220 ponden en de uiteindelijk 

slechts 80 toegekende ligt een groot onderhandelingsveld dat blijkbaar door 

de begijnen werd ingenomen. 

Nog een tegenvaller voor de dominicanen was de beslissing van grootjuffrouw 

de Deckere om de "douceuren" zoals kermissen in het hof en giften zoals var

kensvlees, wafels, boter en wijn af te schaffen. Daarenboven maakte de 

grootjuffrouw een einde aan de gewoonte om een kwart van een geslacht beest 

te schenken aan de dominicanen. Ook het offer van zes ponden groot op de 

feestdag van de H. Dominicus en van de H. Catharina werd afgeschaft. Het

zelfde gebeurde met de twee ponden wisselgeld die de biechtvaders kregen 

voor het aanhoren en aflezen van de rekeningen bij de jaarlijkse controle. Dit 

alles kwam neer op een bedrag van 18 ponden en 6 schellingen. Prior 

Hermannus Zaman liet doorschijnen dat dit bedrag zou afgetrokken worden 

van de 80 ponden zodat de jaarlijkse financiële bijdrage voor de dominicanen 

dan nog slechts zou neerkomen op 61 ponden en 14 schellingen. Dat is ech

ter niet juist. De dominicanen zouden wel degelijk elk jaar 80 ponden ontvan

gen. Prior Zaman is blijven protesteren tegen het afschaffen van deze ex

traatjes. De prior stelde immers dat het niet tot de bevoegdheid van de groot

juffrouw behoorde om gewoonten af te schaffen die door de bestuurders van 
het hof waren ingesteld. 224 

De dominicanen traden niet zomaar pro deo op in het begijnhof. Ze lieten zich 

betalen voor hun zielzorg, wat niet ongewoon was. De begijnen keken er wel 

op toe dat de vergoedingen binnen de perken bleven. 

224 KAG. nr. 2791. 
SAG. nr. 234, fol. 60 V
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2. Een tweederangsrol voor de bisschop, parochiepriesters 
en kapelanen 

In het Sint-Elisabethbegijnhof waren de invloed, de macht en het beslissings

recht van de bisschop eerder gering. In tegenstelling tot het Klein-Begijnhof 

vroeg het Sint-Elisabethbegijnhofnooit expliciet de goedkeuring van-de regel

voorschriften aan een kerkelijke overheid. Op grond van de grafelijke stich

ting zocht men in Sint-Elisabeth steeds zijn toevlucht tot de vorst.225 

Vanaf de 16de eeuw maar vooral in de 17de eeuw deed de seculiere geestelijk

heid intense pogingen om meer greep te krijgen op de begijnhoven.226 In het 

Sint-Elisabethbegijnhof bleef de invloed van de geestelijke overheid echter 

klein. Het Sint-Elisabethbegijnhof kende geen bisschoppelijke visitaties. Het 

begijnhotbestuur bleef zich in de loop van de eeuwen vastklampen aan de regel 

en dat was een welgekomen hulpmiddel om de autonomie te verstevigen en 

inmenging te counteren. Nooit werd aan de kerkelijke overheid gevraagd om de 

regel te bevestigen. Het bestuur kon blijven rekenen op de volle steun van de 

vorst. In 1623 vroegen grootjuffrouw Joanna Bauters en de voogden een beves

tiging van de regel aan de vorst. In de bevestiging van de regel op 27 november 

1623 bepaalde Filips IV dat "het regiment ende beschermenisse der selver onse 

alleene toecompt ende niemandt anders".227 Dat was een duidelijk antwoord aan 

het adres van iedereen die meende invloed te moeten uitoefenen in het begijn

hof. Anders was het gesteld in het Klein-Begijnhof waar de inspraak van de 

seculiere geestelijkheid groot was en er wel bisschoppelijke visitaties waren.228 

De pastoors van Sint-Michiels waren de parochiepriesters van de begijnen van 

Sint-Elisabeth: ze dienden de sacramenten der stervenden toe en zorgden voor 

uitvaart en begrafenis. 229 

In het Sint-Elisabethbegijnhof waren er drie begijnhofpriesters, ook kapela

rren genoemd, werkzaam. Zij celebreerden een deel van de missen in het be

gijnhof. Soms droegen zij gezamenlijk de mis op.230 De kapelarren deden ook 

de H. Geestmis vóór de verkiezing van een nieuwe grootjuffrouw 231 en de na-

225 cfr. supra, 69-72. 
226 Dossier Antwerpen en Brabant, 27. 
227 Cartulaire, 237-339. 
228 Cailliau, Begijnhof Ter-Rooie, 95-110. 
229 cfr. infra, 225-226, 229. 
230 PAL. nr. 1558. 

RAG. nr. B 4683, a. 
Cartulaire, 243, 272, 279. 

231 SAG. nr. 190, fol. 2, 3, 5; nr. 234, fol. 131, 140 r0
• 
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mis voor een overledene uit het hofbestuur. Soms deed de prior van de domi

nicanen de namis. Twee begijnhofpriesters assisteerden hem dan. Zij hielpen 

ook de pastoor van Sint-Miebiels bij een uitvaartdienst in de begijnhofkerk.232 

De kapelanen werden vergoed en woonden in een priesterhuis aan de rand van 

het begijnhof.233 In de 17de eeuw werden de priesterhuizen, zoals de andere 

begijnhothuizen, hersteld. 234 De regel verbood de begijnen om priesterhuizen 

binnen te gaan. 235 De kandidatuur van de begijnhofpriesters werd ter benoe

ming voorgedragen aan de proost van Sint-Baafs en zijn vicaris. De voor

dracht werd ondertekend door de grootjuffrouw en de twee voogden. Het 

kwam aan de proost van Sint-Baafs toe om deze voordracht te aanvaarden of 

te verwerpen. 236 

De begijnhofpriesters waren niet voor het leven benoemd. De grootjuffrouw 

en de voogden konden hen naar eigen goeddunken afzetten, zonder daarover 

verantwoording aan iemand te moeten afleggen. Dit recht van de grootjuf

frouw en de voogden was hen door de stichters van het begijnhof toege

staan. 237 Begin 1685 werd kapelaan Lieven van den Eede afgezet. Deze kape

laan had dat niet zo begrepen en diende klacht in bij de Raad van Vlaanderen. 

Dit voorval was aanleiding voor grootjuffrouw Femandina de Bock en de 

voogden om een bevestiging van hun recht te vragen aan de vorst. Karel II 

bevestigde dit recht, na advies te hebben ingewonnen bij de Raad van 

Vlaanderen, in een decreet van 8 oktober 1685.238 

In het begijnhof, een typische gemeenschap van vrome vrouwen, waren enke

le mannen dominant aanwezig. Het waren geestelijken die als zielzorgers 

optraden. In tegenstelling tot het Klein-Begijnhof, waar de seculiere clerus de 

toon zette, drukten de dominicanen in het Sint-Elisabethbegijnhof hun stem
pel op het religieuze leven. 

232 cfr. infra, 226, 229. 
233 SAG. nr. 191, fol. 109-110 f 0

. 

PAL. nr. 1558. 
RAG. nr. B 4683, a. 
Cartulaire, 151, 243. 

234 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 247. 
235 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 23. 
236 RAG. nr. B 4683, a. 
237 PAL. nr. 1558. 

RAG. nr. B 4683, a 
Cartulaire, 264-266, 306. 

238 Cartulaire, 264-266. 
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DEEL III 

INSTELLINGEN STONDEN BORG VOOR 

EEN GEOLIEDE LEEFGEMEENSCHAP 
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Het Sint-Elisabethbegijnhof was in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een 

mini -stad aan de rand van de eigenlijke stad. Met de regering van de aarts

hertogen Albrecht en Isabella (1598-1633) brak een periode aan van rust en 

relatieve voorspoed. De begijnhoven kenden een grote bloei onder invloed van 

de Contrareformatie. Het toenemende prestige van de begijnhoven werd 

veruitwendigd door de bouwlust van de grootjuffrouwen. Onder de grootjuf

frouwen Joanna Bauters (1621-1641), Maria vanden Haute (1648-1675), 

Adriana de Zuttere (1675-1676) en Femandina de Bock (1676-1699) werd het 

gebouwenbestand van het Sint-Elisabethbegijnhof bijna volledig ver

nieuwd.239 Toen de Gentse politiemeester Justus Billet rond 1662 het Sint

Elisabethbegijnhof bezocht, schreef hij vol bewondering over de verande

ringen die de kerk, de conventen, de huizen, de poort en de muur van het 

begijnhof hadden ondergaan. Hij was danig onder de indruk dat hij zich liet 

ontvallen dat het begijnhof meer gelijkenis vertoonde met "een nieuwe wel 

bebaude stadt'' dan met "een gheestelicke woonplaetse". Billet stelde dat het 

niet verwonderlijk was dat vreemdelingen, die het begijnhof uit nieuwsgierig

heid bezochten, het met bewondering aanschouwden.240 

Van het Sint-Elisabethbegijnhof uit de Nieuwe Tijd is veel onder de sloopha

mer verdwenen. Toch zijn er op vandaag nog tastbare herinneringen die erop 

wijzen dat er ooit een bloeiend begijnhof stond. Om ons een beeld te kunnen 

vormen van het voormalige begijnhof plaatsen we de gebouwen van destijds 

in het huidige stratenpatroon.24I Dat stratenpatroon verschilt enigszins van dat 

uit de Nieuwe Tijd. Zo werden in de tweede helft van de 19de eeuw nieuwe 

straten aangelegd zoals de Jan Verspeyenstraat en de Matbias Geswein

straat. 242 Ook de huidige straatnamen klinken anders dan die uit de Nieuwe 

Tijd: de Sopbie van Akenstraat werd in die periode de Middelstraat genoemd, 

de Hippoliet Lammensstraat werd de Achterstraat genoemd ... 243 

239 Werken en Kerken, 65. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 241. 

240 SAG. Billet, J. Pollitije-bouck lll, fol. 92 V0
• 

241 Baldewijnsen Laleman, Gids, 24-25 . 
Voorstel voor renovatie van Sint Elisabeth, 22. 

242 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 250-252. 
243 SAG. nr. 230. 
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Plattegrond van het Sint-Eiisabethbegijnhof met aanduiding van conventen en huizen. 
Pentekening op gewast linnen ("Grondteekening van het beggijnhof van Ste Elisabeth te Gent"). 

SAG. Atlas Goetghebuer, L60, nr. 2. 

Plattegrond van het Sint-Eiisabetlibegijnhof met aanduiding van kerk, kapellen, boom
. gaarden, conventen en huizen. 
Deze pentekening (gekleurd met waterverf) werd gemaakt door Pierre Jacques Goetghebuer in 
1841 en vervolledig in 1865 

SAG. Atlas Goetghebuer, L60, nr. 1. 
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HOOFDSTUK I: 
HET GROOTHUIS, DE INFIRMERIE EN 

DE HEILIGE-GEESTTAFEL 

De infirmerie en de heilige-geesttafel verleenden bijstand aan enerzijds zieke 

en oude en anderzijds arme begijnen. De begijnen konden pas op deze bij

stand een beroep· doen wanneer ze vier jaar als gestede begijn in het hof had

den geleefd.244 De heilige-geesttafel en vooral de infirmerie waren rijke in

stellingen die naast goederen buiten de muren van het begijnhof ook de mees

te huizen binnen het hof in eigendom hadden. Het beheer van al deze bezit

tingen vergde een hele organisatie. 

In het Sint-Elisabethbegijnhof was het huis van de grootjuffrouw, groothuis 

genoemd, verbonden met de infirmerie. Dit gebouwencomplex stond op de 

hoek van de Gravin Johannastraat en de Begijnhofdries. 

1. Het groothuis en de infirmerie als hoofdkwartier 

Het groothuis, de ambtswoning van de grootjuffrouw, was ruimer dan de 

modale woningen omdat er ook vergaderruimten in ondergebracht waren. 

Belangrijke gebeurtenissen zoals de jaarlijkse controle van de rekeningen, de 

verkiezing van de grootjuffrouw en de stedingsplechtigheid hadden in het 

groothuis plaats. De jaarlijkse controle van de rekeningen gebeurde in de 

spreekkamer van het groothuis. Na de controle verhuisde het gezelschap voor 

het middagmaal naar de werkkamer en nadien trok men terug naar de spreek

kamer voor koffie of thee. Wanneer het er minder plechtig toeging, dronk men 

thee in de eetplaats.245 Een andere belangrijke plaats in het groothuis was "de 

Mattekenskamer", een ruimte genoemd naar een "heilige" begijn uit de 15de 

eeuw. In die kamer had onder meer de Mattekensmaaitijd plaats en werd het 

lijk van de overleden grootjuffrouw opgebaard. 246 

Eén van de belangrijkste instellingen in het begijnhof was de infirmerie waar 

zieke en oude begijnen werden verzorgd. Deze begijnen werden infmne

riekinderen genoemd. In de meeste begijnhoven bevond de infirmerie zich vlak 

244 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 13. 
245 SAG. nr. 200, fol. 30 V 0

, 46, 47 r0
• 

246 SAG. nr. 200, fol. 46 V
0

, 60 ro; nr. 234, fol. 134 V 0
, 135 V 0

• 
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bij het huis van de grootjuffrouw.247 In het Sint-Elisabethbegijnhof vormden de 

infirmerie en het groothuis één bouwblok.248 Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met het feit dat de grootjuffrouw verantwoordelijk was voor de ziekenzorg.249 In 

de infirmerie waren een ziekenzaal, een keuken en een brouwerij ondergebracht. 

De brouwerij bestond sinds 1654 en brouwde uitsluitend voor de begijnen.250 

Bij de infirmerie behoorde ook een kapel waar de infirmeriekinderen, die niet 

meer naar de begijnhofkerk konden gaan, de mis volgden. In de infirmeriekapel 

werden ook missen opgedragen voor de hele begijnhofgemeenschap.251 

In 1667 werd het groothuis, op initiatief van grootjuffrouw Maria vanden 

Haute, herbouwd. Enkele jaren later, in 1671, grepen verbouwingen plaats aan 

de infmnerie. De keuken en de brouwerij werden afgebroken en herbouwd.252 

Op 8 december 167 4 brandden de infirmerie met de kapel en het groothuis 

volledig uit.253 Biechtvader Jacobus Bonns kon nog op het nippertje de 

archieven van de infmnerie uit de brand redden. 254 Onmiddellijk werd gestart 

met de heropbouw. De ziekenzaal van de infirmerie werd om sociale redenen 

eerst voltooid. 255 

De begijnen hechtten veel belang aan de verzorging van zieken. In de regel 

van het Sint-Elisabethbegijnhof wordt nadrukkelijk gewezen op de plichten 

van de begijnen tegenover zieken.256 De grootjuffrouw, die al belast was met 

het bestuur van het begijnhof, liet het werk in de infirmerie aan anderen over. 

De zieken in de infirmerie werden verpleegd door "infmneriebegijnen", ook 

"hospitalieriggen" genoemd. In de 18de eeuw waren er vijf infirmeriebe

gijnen tewerkgesteld in de infirmerie. Zij werden bijgestaan door meiden. 

De schrijfsterigge stond in voor het registreren van de uitgaven en inkomsten 

van de infirmerie.257 

247 Dossier Antwer:pen en Brabant, 63. 
248 Werken en Kerken, 59. 
249 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 1; Regel Ladewijk van Male, hfst. 

13. 
SAG. nr. 234, fol. 134 r0

• 

250 Cartulaire, 258, 283. 
SAG. nr. 200, fol. 44 V0

; nr. 231 , g. 
251 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 238, 241. 

cfr. supra, 91; infra, 189-190. 
252 Werken en Kerken, 75. 

Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 245. 
253 SAG. nr. 234, fol. 147 V

0
• 

254 Moulaert, Groot-Be&&ynhof, 103. 
255 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 245. 
256 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 29. 
257 cfr. supra, 62; infra, 155. 
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De infirmerie verschafte verzorging, voedsel en kleding aan de infirmerie

kinderen en bekostigde ook vaak hun begrafenis. Naast hun gewone maaltij

den genoten de infirmeriekinderen op kerkelijke feestdagen van extra bede

lingen van voedsel en drank. Rond 1699 werd precies opgetekend op welke 

extratjes de infirmeriekinderen recht hadden: op driekoningenavond kregen ze 

"eetecoucke", op driekoningendag gebraden vlees, op de vrijdag vóór "weve

kens-zaterdag" (?) warme vollaard en in de kerstdagen tweemaal wafels. 

Op "de baterije vande beeste" 258 tafelden de infirmeriekinderen 's avonds met 

de grootjuffrouw. Ze aten toen elk een stuk taart en een eierkoekboterham, en 

dronken bier en een glas wijn. Op Laetare, de vierde zondag in de vasten, kre

gen de infirmeriekinderen wafels, op Witte Donderdag elk een halve pint wijn 

en een krakeling.259 Ook bij overlijdens en jaargetijden werden de infirmerie

kinderen niet vergeten. Toen werd soms wittebrood of wat geld uitgedeeld.260 

Verzorging in de infirmerie was niet gratis. Begijnen moesten "hun tafel 

kopen" in de infirmerie en konden pas dan op kosten van de instelling leven 

en wonen. Op 20 juli 1771 kocht Isabelle Theresia Walgraeve haar tafel in de 

infirmerie tegen 18 ponden groot per jaar. Ook Pietronelia van Wontergem 

moest 18 ponden per jaar betalen. Zij werd op 8 mei 1779 opgenomen in de 

infirmerie als krankzinnige.26I Wanneer begijnen stierven in de infirmerie gin

gen al hun bezittingen naar de infirmerie. Deze werden openbaar verkocht.262 

De infirmerie was meer dan een plaats waar men zich bekommerde om het lot 

van zieke en oude begijnen. Zij ontpopte zich ook tot een soort van instelling 

die zich bezig hield met beheer van geld en goederen. Dat kwam door de vele 

schenkingen, opbrengsten uit fundaties en testamentaire beschikkingen die de 

infirmerie ten goede kwamen. De infirmerie bezat gronden buiten de muren 

van het begijnhof 263 en was ook eigenaar van de meeste huizen binnen het 

hof.264 Naast renten, cijnzen en pachten bracht vooral de verkoop en verhuur 

van huizen veel geld in de lade. De schrijfsterigge hield de rekeningen bij 

258 baterije: <Fr. "battre": slaan (=slachten) 
259 SAG. nr. 191, fol. ongenummerde blz. vooraan, 45. 
260 cfr. infra, 226, 228-229, 230. 
261 SAG. nr. 191, fol. 1-104. 
262 SAG. nr. 200, fol. 27 V0

; nr. 231, a. 
263 Het bezit van de infirmerie is vanaf de Middeleeuwen langzamerhand opgebouwd. Het zou 

ons te ver voeren de bezittingen en de lotgevallen ervan te bestuderen. 
Zie o.m. Cartulaire du Bé&uina&e de Sainte-Elisabeth à Gand. J. Béthune, ed. Brugge, 1883. 
Stockman, L. "Schenking van een stuk grond te Lovendegem aan het Sint-Elisabeth
begijnhofte Gent (1305)". Jaarboek van Appeltjes van het Meetjesland, 45 (1994) 101-104. 

264 SAG. nr. 231, b. 
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van de bezittingen van de infirmerie. Naast de financiering van de ziekenzorg 

werden de opbrengsten van de infirmerie ook gebruikt om gemeenschapshui

zen als de kerk, de infirmerie en de conventen te bouwen of te herstellen. 265 

Ook voor andere uitgaven werd de kas van de infirmerie aangesproken, dat 

was onder meer het geval voor de feestmaaltijd die na de narnis van de over

leden grootjuffrouw werd gegeven.266 

Aan schenkingen, fundaties en testamenten waren vaak specifieke voorwaar

den verbonden. In 1737 schonk begijn Jeanne-Françoise vander Helst 60 pon

den groot aan de infirmerie. De rente daarvan was bestemd voor de zange

ressen in de kerk en voor een jaargetijde voor de schenkster.267 Begijn Marie

Thérèse de Morgar bepaalde in haar testament van 17 4 7 dat na haar dood een 

rente van 101 ponden moest gegeven worden voor de infirmerie. Marie

Thérèse de Morgar had wel enkele specifieke bestemmingswensen. Zo moes

ten 8 renten van elk 8 ponden geschonken worden aan jonge meisjes af

komstig uit een "deughdelycke en fraye familie" van Gent die wilden intreden 

in het Nieuw Convent van het begijnhof. Ze moesten kunnen lezen en schrij

ven en wat afweten van handenarbeid zodat ze in hun onderhoud konden 

voorzien. Het mochten geen versleten dienstboden zijn en ook geen meisjes 

met een gebrek aan de ogen of aan andere ledematen. Ze moesten daarentegen 

"fris en wel te passe sijn". Volgens een andere verplichting verbonden aan de 

stichting diende er respectievelijk op zaterdag en maandag een lof gezongen 

te worden ter ere van de H. Maagd en voor de zielen in het vagevuur. Verder 

moesten jaarlijks 6 ponden geschonken worden aan de begijnen die zongen in 

het koor en 5 ponden aan de armen die zich meldden aan de poort van het 

begijnhof. De rest van de opbrengst moest de grootjuffrouw verdelen onder de 

titularissen van de bovenvermelde renten. Omdat Marie-Thérèse de Morgar 

anoniem wilde blijven, besloten grootjuffrouw Beatrix Casteele en haar raad 

in 1751 om de schenking "donatie van Ste Elisabeth" te noemen.268 Tot daar 

enkele voorbeelden. 

265 "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 243-244. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 242-243. 

266 SAG. nr. 234, fol. 132 ro. 
267 Cartulaire, 281. 
268 Cartulaire, 283-284. 
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2. De heilige-geesttafel, een steun voor de armen 

De heilige-geesttafel ondersteunde arme en hulpbehoevende begijnen. Begijnen 

die niet in hun levensonderhoud konden voorzien, werden heilige-geestkinderen 

genoemd. Zij werden voor een groot stuk en soms misschien volledig op kosten 

van de heilige-geesttafel onderhouden. In het Sint-Elisabethbegijnhof woonden 

er tussen 1784 en 1786 acht heilige-geestkinderen samen. Deze begijnen wer

den geen juffrouw meer genoemd maar zuster ("masoeur"). De andere armen 

van het hof konden ook rekenen op bijstand van de heilige-geesttafeL Boven

dien werd soms aan arme meisjes de kans geboden om begijn te worden. 

In het Sint-Elisabethbegijnhof beschikte de heilige-geesttafel over een eigen 

huis waar enkele heilige-geestkinderen konden samenwonen. Dit heilige

geesthuis bevond zich niet ver van de poort van het begijnhof. Het was een 

klein opvangtehuis dat slechts plaats bood aan drie arme begijnen. Naast het 

heilige-geesthuis bezat de heilige-geesttafel nog drie huizen in .het begijnhof: 

St.-Paulus, St.-Rosalia en St.-Franciscus. De verkoop of verhuur van deze drie 

huizen leverde inkomsten op aan de heilige-geesttafeL Wanneer een kamer 

van het heilige-geesthuis niet bewoond was door een heilige-geestkind, kon 

deze verhuurd worden aan een gewone begijn.269 Naast de huizen bezat de 

heilige-geesttafel ook gronden, renten en cijnzen.270 Het is dan ook niet te ver

wonderen dat de heilige-geesttafel niet alleen instond voor het onderhoud van 

arme begijnen maar ook andere uitgaven van het begijnhof bekostigde. 

Zo werden de begijnhoffuncties bezoldigd door de heilige-geesttafeL271 Deze 

instelling betaalde ook een deel van de Mattekensmaaitijd die de grootjuf

frouw elk jaar ter gelegenheid van het Mattekensfeest organiseerde. 272 

In ruil voor de ontvangen steun gingen de bezittingen van het heilige-geest

kind bij haar dood naar de heilige-geesttafeL Deze bezittingen werden dan 

openbaar verkocht ("venditie"). Wanneer een heilige-geestkind in de infirme

rie overleed, gingen haar bezittingen naar de infirmerie. De materiële toestand 

van een heilige-geestkind kon verbeteren door giften of een erfenis. Van een 

gewezen heilige-geestkind werd verwacht dat zij de heilige-geesttafel ver

goedde. Als zij bij haar dood nog in het krijt stond, werden de schulden afbe

taald met bezittingen uit haar sterfhuis.273 

269 SAG. nr. 183, fol. 1 V 0 -17; nr. 193, fol. 1-4; nr. 230; nr. 231, a, d; nr. 234, a, fol. 3. 
270 Cartu1aire, 285-286, 306, 290, 281. 
271 SAG. nr. 191, fol. 109-188. 
272 SAG. nr. 183, fol. 1 v0 -17; nr. 200, fol. 61 r0

• 

273 SAG. nr. 231, a, d, e; nr. 234, a, fol. 2. 
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Aan het hoofd van de heilige-geesttafel stonden de twee heilige-geestjuf

frouwen, ook "directricen van de heilige geest" genoemd. 274 Dit duo beheer

de de bezittingen van de heilige-geesttafeL Daarnaast waren zij verantwoor

delijk voor de arme en hulpbehoevende begijnen, vooral voor de heilige

geestkinderen. Elke heilige-geestjuffrouw stond in voor het onderhoud van de 

heilige-geestkinderen die zij zelf had aanvaard. Bij de aanvaarding van een 

heilige-geestkind door de heilige-geestjuffrouw was de toestemming van de 

grootjuffrouw, de juffrouw-geseinede en de voogden vereist.275 

Eén van de heilige-geestjuffrouwen tekende elkjaar de uitgaven op die de hei

lige-geesttafel deed ten behoeve van de arme begijnen. Wij onderzochten de 

uitgaven in de periode 1784-1786.276 Steeds kwamen dezelfde kosten terug. 

We vermeldden hier de belangrijkste. 

De heilige-geestkinderen hadden recht op bedelingen in geld en natura. In 

1784 kregen de acht heilige-geestkinderen om de veertien dagen samen twee 

ponden en één schelling groot. Het bedrag van deze veertiendaagse uitbeta

ling werd geleidelijk opgetrokken tot twee ponden en acht schelllingen in 

1785 en 1786. Per jaar was deze steun goed voor 50 à 60 ponden. 

Op de feesten van Sint-Elisabethen Sint-Judocus kreeg elk heilige-geestkind 

"een dobbelken". In de advent gaf de heilige-geesttafel 8 à 11 ponden uit voor 

tarwe en nog eens zoveel voor boter. De tarwe en de boter werden verdeeld 

onder de heilige-geestkinderen. De andere arme begijnen kregen ook wat boter. 

Elk heilige-geestkind ontving 8 stuivers om zich vastenfruit aan te schaffen. 

Op Witte Donderdag kregen de heilige-geestkinderen elk een pint wijn en een 

krakeling. De twee heilige-geestjuffrouwen van hun kant kregen een pot wijn 

en twee krakelingen. De twee portiersters en de kosteres hadden elk recht op 

een halve pint wijn en één krakeling. Deze bedeling kostte de heilige-geestta

fel 11 à 13 schellingen. Op Barnis (St.-Bavornis) werden 8 schellingen ver

deeld onder de heilige-geestkinderen. 

Naast deze jaarlijks terugkerende bedelingen waren er nog gelegenheden die 

extra's opleverden voor de heilige-geestkinderen, zoals de wafelbak die elk 

jaar georganiseerd werd. 

In de periode 1784-1786 waren de uitgaven voor de was, gebleekt linnen en 

kleding zoals een onderrok, een lijfrok, een katoenen mantel, een schort ... 

aanzienlijk. Per jaar kostte dat ongeveer 40 à 55 ponden aan de heilige-geest-

274 SAG. nr. 231, a, d, e. 
275 SAG. nr. 231, a; nr. 234, a, fol. 1-4. 
276 SAG. nr. 183, fol. 1 V0 -17. 
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tafel. In dit bedrag zijn ook andere kosten zoals het botergeld en het nieuw

jaar van de heilige-geestkinderen en de onkosten van de heilige-geestjuffrou

wen vervat. 

Soms had de heilige-geesttafel bijkomende kosten. Zo werd een zekere Catha

rine betaald voor "dienst" aan het heilige-geestkind Parys. In 1784 verdiende 

Catharine daarmee 6 ponden, 14 schellingen en 2 groten. In de volgende twee 

jaar werd haar vergoeding opgetrokken tot 8 ponden. In 1786 moest ze ook 

enkele weken dienst doen bij begijn Verbruggen wat haar 2 ponden, 6 schel

lingen en 8 groten extra opleverde. Wat die Catharine precies moest doen is 

onduidelijk. De heilige-geesttafel moest ook elk jaar een huishuur van 4 pon

den betalen voor het heilige-geestkind Parys. In 1785 en 1786 sprong de hei

lige-geesttafel ook heilige-geestkind Heynssens bij in het betalen van haar 

huishuur. In 1785 kreeg begijn Heynssens hiervoor 2 ponden, 6 schellingen en 

8 groten en in 1786 kreeg ze 2 ponden en 2 schellingen. 

Naast de heilige-geestkinderen konden ook minder gegoede begijnen rekenen 

op steun van de heilige-geesttafeL Zo gingen in diezelfde periode 1784-1786 

elk jaar 30 à 45 ponden aan aalmoezen naar begijnen die het niet breed had

den. Minder gegoede begijnen konden zich geen huis veroorloven en woon

den in een convent. De conventen kregen soms wat financiële steun van de 

heilige-geesttafeL Zo ontvingen de 18 conventen op vastenavond samen 

7 ponden. Op Sacramentsdag werd een os geslacht. De opbrengst van de ver

koop van de os (ongeveer 9 ponden) ging naar de conventen. Sommige con

venten, zoals het convent Ten Berge en Ten Durpe, Ter Eecken en het Groot 

Convent, kregen daarenboven nog aalmoezen. Waarschijnlijk woonden er veel 

arme begijnen in deze vier conventen. 

De heilige-geesttafel gaf ook steun aan onbemiddelde vrouwen om lid te 

worden van de begijnengemeenschap. Zo spendeerde ze jaarlijks 2 ponden, 

13 schellingen en 9 groten om "aerme dogters" begijn te laten worden. Deze 

sociale praktijk paste de heilige-geesttafel ook reeds vroeger toe. Op 6 sep

tember 1666 schonk heilige-geestjuffrouw Adriana de Zuttere immers met de

zelfde bedoeling een som van 1200 florijnen.277 En op 28 augustus 1755 kreeg 

de heilige-geesttafel 1000 florijnen van begijn Jeanne Rosalie van Laere. 

De opbrengst was bestemd voor een titel van 36 florijnen voor een jong meis

je uit Kruishoutem dat wilde binnentreden in het convent Ter Leijen. 278 

277 Cartulaire, 252. 
278 Cartulaire, 287. 
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In het uitgavenboekje (1784-1786) van de heilige-geesttafel noteerde de hei

lige-geestjuffrouw ook jaarlijks de kosten voor vier zielmissen voor Jan 

Lauttens. De zielmissen werden gelezen op de woensdag van elk quatertem

per. Bij elke mis moest de heilige-geesttafel 1 schelling en 8 groten betalen 

aan de begijnhofpriester en 10 groten aan de kosteres. Daarnaast werden nog 

eens 14 schellingen en 2 groten uitgegeven voor 17 broden van elk 6 groten, 

samen met 17 dobbelkens, die verdeeld moesten worden onder de heilige

geestkinderen en de infmneriekinderen. Zo'n zielmis kostte de heilige-geest

tafel dus samen 16 schellingen en 8 groten. 

Deze vier zielmissen vloeiden voort uit een stichting van 22 juni 1602. Toen 

beslisten Jan Lauttens, raadsheer van de aartshertogen en meester van de 

rekenkamer in Rijsel, en zijn vrouw Elysabeth Nutyncq dat er eeuwigdurend 

vier requiemmissen per jaar moesten opgedragen worden in de kerk van het 

Sint-Elisabethbegijnhof tot lafenis van alle gelovige zielen, vooral deze van 

hun ouders en zichzelf. Aan de kerk en de drie priesters werden daarvoor 

respectievelijk 2 schellingen en 3 schellingen betaald per mis. Bij elke mis 

zouden er 30 tarwebroden van elk 6 groten uitgedeeld moeten worden. In elk 

brood moesten 4 groten zitten. Achttien tarwebroden waren bestemd voor de 

arme begijnen van het hof en moesten door de heilige-geestjuffrouw verdeeld 

worden. De andere 12 broden waren voor de twee dichtste familieleden van 

de stichters. De dichtste bloedverwant van Jan Lauttens had recht op 6 bro

den, evenals de dichtste bloedverwant van zijn vrouw tot en met de vierde 

graad. Daarna zouden ook deze 12 tarwebroden naar de arme begijnen gaan. 

Vanaf dan zou de heilige-geestjuffrouw 30 broden moeten verdelen onder de 

armen van de infmnerie en de heilige-geesttafeL 279 

Op 18 april 1671 bepaalde de Gentse bisschop E.A. d' Allamont echter, op 

vraag van de heilige-geestjuffrouwen, dat de heilige-geesttafel voortaan 
slechts 18 broden moest uitdelen en slechts 1 schelling en 8 groten moest 
betalen aan de priester. De overige bepalingen van de stichting uit 1602 ble
ven ongewijzigd.280 

Afgezien van de aanpassing in 1671, werd de stichting uit 1602 dus in de 

tweede helft van de 18de eeuw nog altijd uitgevoerd. Het is niet geweten 

waarom er geen 18 broden aan de heilige-geestkinderen en de infirmerie

kinderen werden uitgedeeld maar slechts 17. 

279 Cartulaire, 234-235. 
280 ABG. Acta Episcopatus XII, fol. 161 (18 april1671). 
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Elke heilige-geestjuffrouw was persoonlijk verantwoordelijk voor haar heili

ge-geestkinderen. Deze zorg beperkte zich niet tot het materiële onderhoud. 

De heilige-geestjuffrouw had ook de opdracht om zieke heilige-geestkinderen 

te bezoeken. Wanneer de zieke klaar was om het sacrament van de stervenden 

te ontvangen, diende de heilige-geestjuffrouw hiervoor toestemming te vragen 

aan de grootjuffrouw. De heilige-geestjuffrouw bracht daarna de staatjuf

frouwen en de conventjuffrouwen op de hoogte van de berechting. De con

ventjuffrouwen lichtten dan op hun beurt de begijnen van hun convent in. 

De heilige-geestjuffrouw diende ook te zorgen voor het luiden van het Credo 

en voor het Veni Sancte Spiritus. Bij de dood van een heilige-geestkind regel

de de heilige-geestjuffrouw de begrafenis. Zij nodigde ook het begijnhof uit 

tot de uitvaart en deelde wittebrood uit. Na de uitvaart trok ze met de andere 

heilige-geestjuffrouw naar de woning van het begraven heilige-geestkind 

waar ze de bezittingen, die naar de heilige-geesttafel zouden gaan, in ogen

schouw namen. De heilige-geestjuffrouw was in het bezit van de sleutel van 

de kast waarin het heilige-geestkind haar bezittingen opborg. Afhankelijk van 

de hoeveelheid geld in de kast liet de heilige-geestjuffrouw nog enkele namis

sen opdragen tot lafenis van de ziel van het heilige-geestkind. Op de jaargetij
den werd geen "lijckbroot" gedeeld. 281 

De twee heilige-geestjuffrouwen waren samen verantwoordelijk voor de 

openbare verkoop van de bezittingen van de heilige-geestkinderen. Bij de ver

koop schreef de jongste heilige-geestjuffrouw op wie, welke begijn of welk 

convent, wat kocht. De oudste heilige-geestjuffrouw incasseerde het geld.282 

Telkens opnieuw stellen we vast dat de werking van de heilige-geesttafel tot 

in de details geregeld was. 

3. De jaarlijkse controle van de rekeningen 

De rekeningen van de infirmerie en de heilige-geesttafel, die respectievelijk 

werden bijgehouden door de schrijfsterigge en de heilige-geestjuffrouwen, 

werden elk jaar verplicht voorgelegd aan de twee voogden van het begijnhof. 

Lodewijk van Male had de twee voogden afgevaardigd om in zijn plaats con

trole uit te oefenen op het financieel beheer van het begijnhof. De groot-

281 SAG. nr. 234, a, fol. 1-2; nr. 183, fol. 1 V 0 -17 . 
282 SAG. nr. 231 , e; nr. 234, a, fol. 2. 
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juffrouw moest de inkomsten en de uitgaven kunnen verantwoorden. 283 

Enkele weken vóór de controle werden de voogden door de schrijfsterigge op 

de hoogte gebracht van dag en uur waarop de rekeningen zouden voorgelegd 

worden. Om niet helemaal onvoorbereid te zijn, kreeg de oudste voogd tien à 

elf dagen vóór de eigenlijke controle een eerste inzage in de rekeningen van 

het begijnhof. Na deze voorlopige controle moest de schrijfsterigge de reke

ningen terugbrengen naar het begijnhof. Alhoewel de rekeningen pas op 

maandag en dinsdag voorgelegd werden, arriveerden de voogden reeds 's 

zaterdags in het begijnhof. In de spreekkamer van het groothuis werden toen 

de rekeningen van de infirmerie en de heilige-geesttafel, samen met twee 

inktpotten, op een tafel gelegd. De schrijfsterigge las in aanwezigheid van de 

twee voogden de rekeningen voor. 

Op maandag werd de rekening van de infmnerie gecontroleerd en de volgen

de dag kwam de rekening van de heilige-geesttafel aan de beurt. De regel be

paalde dat naast de grootjuffrouw en de voogden, ook de prior van de domini

canen, de twee biechtvaders van het begijnhof en de conventjuffrouwen moes

ten aanwezig zijn.284 De schrijfsterigge en de heilige-geestjuffrouwen, die 

verantwoordelijk waren voor de rekeningen, waren natuurlijk ook van de par

tij, evenals de juffrouw-geselnede. De schijfsterigge was belast met het uitno

digen van al deze personen. 

De maandagactiviteit begon om acht uur in de kapel van het begijnhof waar 

door de prior van de dominicanen een mis van de H. Geest werd opgedragen. 

Na de mis stond de tafel in de spreekkamer van het groothuis gedekt voor een 

kleine hap bestaande uit "eijerkoek botteramen" met wijn. Na deze kleine ver

sterking haalde de schrijfsterigge de rekening van de infirmerie. Ze legde deze 

voor aan de twee voogden die ook elk een inktpot kregen. De "cladde" 

(memoriaal of aantekenboek waarin men achtereenvolgens lopende zaken 

vermeldt) werd voorgelegd aan de jongste biechtvader, de kwitanties aan de 

prior. Na de controle van de . rekening werd het middagmaal genuttigd in de 

werkkamer van het groothuis. Ondertussen dekte de schrijfsterigge in de 

spreekkamer een koffie- en theetafel. 

Dinsdagmorgen om negen uur werd de rekening van de heilige-geesttafel 

gecontroleerd. "Sij hebben oock gelijck den maendag wijn suijpen en eijer

koek botteramen." Zoals de vorige dag werd 's middags weer uitgebreid gedi

neerd. 

283 BUG. nr. G 6425, Regel Lodewijk van Male, hfst. 12. 
284 BUG. nr. G 6425, Regel Lodewijk van Male, hfst. 12. 
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De jaarlijkse controle van de rekeningen was een aangelegenheid waarop 

blijkbaar veel gegeten en gedronken werd. Het nuttige werd aan het aangena

me gekoppeld. Wilden de begijnen misschien de controleurs in een goede 

stemming brengen? Of bejegenden ze enkel maar met veel respect de dienaars 

van de koning? In de dagen die aan de grote controle vooraf gingen, was de 

schrijfsterigge druk bezig met de voorbereidingen: het zilverwerk schoonma

ken, "princen boonttjens" en taarten doen bakken, Oosterse hammen bestel

len ... Naast de voogden, de dominicanenpaters en de leidende begijnen profi

teerden ook andere begijnen en hulpjes van de lekkernijen. Zo kregen de mei

den, de kosteres, de kokkin en diegenen die de vaat deden ook wat dessert en 

taart. De rest van de taart werd op woensdag naar de infirmerie gebracht. 

Sommigen verdienden ook wat aan deze hele bedoening. De knechten "die de 

taeffel dienen" op maandag kregen elk twee schellingen groot. Deze "die de 

hoesters komt open doen" kreeg zeven stuivers.zss 

285 SAG. nr. 200, fol. 45 V
0 -47; nr. 234, fol. 60 r0
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HOOFDSTUK 11: 
DE CONVENTEN EN DE HUIZEN 

De begijnen leefden in conventen of in huizen. Reeds in de regel van Johanna 

en Margarethais er sprake van conventen en huizen in het Sint-Elisabethbe

gijnhof. 286 Een novice moest de proeftijd van twee jaar doorbrengen in een 

convent. Ook na de steding was een begijn verplicht om nog enkele jaren in 

haar convent te verblijven. Een welstellende begijn kon daarna een huis kopen 

of huren. De band met het convent, waar ze ingeburgerd en gesteed was, bleef 

echter bestaan. Zo werd een begijn, of ze nu in een convent of in een huis 

woonde, altijd aangeduid met de vermelding van haar convent.287 

Een huis kopen was een zware financiële dobber. In ruil voor die investering 

genoot de begijn van een zekere vrijheiden zelfstandigheid. Het conventleven 

daarentegen was sterker gereglementeerd en vertoonde wat gelijkenis met het 

kloosterleven. 

In de loop der eeuwen werden 18 conventen en verschillende huizen gebouwd 

in het begijnhof. Wanneer een welgestelde begijn een begijnhotbuis liet bou

wen, mocht zij de bestemming ervan bepalen.288 Zo besliste begijn Steernaers 

dat het huis Ter Caerden na haar dood als een convent van "goeden beghinen" 

moest gebruikt worden. En zo geschiedde, want op 9 maart 1423 bezegelde 

grootjuffrouw Margriete sVriesen, met toestemming van de voogden, de 

stichting van het convent Ter Caerden.289 Na de dood van een bouwster werd 

haar huis altijd bezit van het begijnhof dat het huis dan kon verkopen of 

verhuren. 

Tijdens de 17 de eeuw, tussen 1625 en 1687, heerste er een grote bouwactivi
teit in het Sint-Elisabethbegijnhof. Alle conventen en veel begijnhofhuizen 

werden in die periode verbouwd. Enkele factoren speelden hier een rol. Het 

groeiend aantal begijnen had een uitbreiding van het woonbestand noodzake

lijk gemaakt. Daarom werden de bestaande 18 conventen vergroot en werden 

veel nieuwe huizen gebouwd. 290 Een andere stimulans voor deze bouwwoede 

was de beslissing van de schepenen van Gent in 1540 dat er geen houten ge

vels meer mochten gebouwd of hersteld worden. Vanaf 1616 verleende het 

286 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 31. 
287 AGB. nr. 4; nr. 24. 
288 Werken en Kerken, 118. 
289 Cartulaire, 141-142. 
290 cfr. infra, 121-122, 123, 129. 
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stadsbestuur zelfs subsidies om houten woningen te herbouwen in steen. In 

het Sint-Elisabethbegijnhof genoten de grootjuffrouw, enkele conventjuffrou

wen en een aantal begijnen van deze toelagen. De woningen in het begijnhof 

waren immers nog grotendeels van hout en hadden een strooien dak. Bovendien 

hadden de woningen tijdens de religieuze en politieke troebelen van de tweede 

helft van de 16de eeuw heel wat schade opgelopen en restauratie drong zich op. 

De 17 de-eeuwse begijnhofarchitectuur was gekenmerkt door een zekere sober

heid en eenvoud. De conventen en huizen waren, zoals het groothuis en de infir

merie, voor het grootste deel opgetrokken in baksteen. Natuursteen werd 

gebruikt voor de decoratieve elementen. Deze mengtechniek was kenmerkend 

voor de lokale barokarchitectuur. Typisch voor het Sint-Elisabethbegijnhof was 

een dwarse trap- of tuitgevel als voorgevel. De architectuur vertoonde weinig 

verscheidenheid. Een meer speels of kleurrijk effect werd soms bereikt met het 

spekmotief. Zo bestonden de bogen, die instonden voor de ontlastingen boven 

de deuren en ramen, soms uit een afwisseling van witte natuursteen en rode 

baksteen. Een andere vorm van decoratie waren de gesculpteerde stukken.29I 

1. De conventen, voor wie geen huis bezat 

De conventen waren gemeenschapshuizen waarin begijnen onder leiding van 

een conventjuffrouw leefden en werkten. Conventen waren bestemd voor 

begijnen die financieel niet in staat waren een eigen huis te kopen of te huren. 

De meeste begijnen waren om financiële redenen verplicht om in een convent 

te blijven wonen. Omdat er geen apart novicehuis bestond in het Sint-Elisa

bethbegijnhof verbleven ook de novicen tussen de andere conventbegijnen. 

In het Sint-Elisabethbegijnhof waren er in de 17de en 18de eeuw achttien con

venten.292 In vergelijking met andere begijnhoven was dit veei.293 Het aantal 

conventen is weinig relevant voor de berekening van de begijnenpopulatie 

omdat niet alle conventen even groot waren. In een convent was plaats voor 

tien tot veertig bewoonsters. Het aantal was bepaald bij de stichting van het 

291 Werken en Kerken, 75-77. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 241-242. 
Vandenbussche, Uitzicht, 10-11. 

292 AGB. nr. 4; nr. 24; nr. 49. 
SAG. nr. 230; nr. 199. 
SAG. Billet, J. Pollitije-bouck lil, fol. 80 D V

0 -81 E r0
• 

293 Dossier Antwerpen en Brabant, 79. 
Cailliau, BegijnhofTer-Hooie, 81. 
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convent maar werd later soms gewijzigd door een akte.294 In de stichtingsak

te van het convent Ter Caerden (1423) werd het aantal begijnen beperkt tot 

twaalf. Later werd beslist om er zestien begijnen te laten wonen. 295 In het 

begin van de 18de eeuw woonden er 665 begijnen in de 18 conventen. 296 

Op het einde van de eeuw, in de periode 1798-1800, woonden er 600 à 620.297 

Hieronder volgt een overzicht per convent. 

Conventen Aantal begijnen 
begin 18E 1798-99 1799-1800 

Ten Hove 49 37 37 
TerVelden 41 ? 25 
St.-Joseph 40 27 24 
Nieuw Convent 39 57 56 
St.-Jan-Baptista 25 32 32 
St.-Elisabeth 42 31 ? 
Ter Wijngaerden 43 36 36 
Ter Caerden 35 37 37 
Groot Convent 21 24 25 
Ter Steenen 35 31 30 
Ter Spiegelen 52 38 38 
Ten Bergen 27 24 24 
Ter Eecken 39 37 36 
Ten Durpe 36 40 40 
Ter Leijen 36 42 38 
Ter Engelen 29 39 42 
St. -Christin a 36 35 35 
H. Drijvuldigheijt 40 25 25 

Veel conventen werden in de Middeleeuwen gesticht door belangrijke Gentse 

families. Veel conventbenamingen verwijzen naar de familienaam van de 

stichters: Ten Hove, Ter Velden, Te Pielvaecx, Te Reyms, Ter Leyns, Ten Ber

gen, Ter Eecken, Ter Leijen, Ter Volderstraeten, Ter Amee ... De naam Nieuw 

Convent wijst op een jongere ontstaansdatum en zou pas in 1660 gebouwd 

zijn.298 Het stedingsboek vermeldt echter begijnen die vóór 1660 gesteed wer

den in het Nieuw Convent.299 In de 18de eeuw kregen enkele conventen een 

andere naam, meestal deze van een heilige. 300 

294 Werken en Kerken, 60. 
295 Cartulaire, 141-142. 
296 AGB. nr. 49. 
297 SAG. nr. 199. 
298 Werken en Kerken, 60. 
299 AGB. nr. 24, fol. 30. 
300 cfr. infra, 126-128. 
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Een convent bestond uit gemeenschappelijke en individuele kamers. De ge

lijkvloerse verdieping werd door een gang verdeeld. Aan de ene zijde van de 

gang bevonden zich de gemeenschappelijke zalen als de werkkamer, de refter 

en de keuken. Aan de andere zijde lagen enkele spreekkamers, waar bezoekers 

ontvangen werden, een kamer van de conventjuffrouw en de ziekenkamer. De 

bovenverdieping was de slaapafdeling die "dormter" werd genoemd. Daar 

bevonden zich kleine individuele slaapkamers ("cellen") aan weerszijden van 
een gang.30I 

De kamers moesten eenvoudig en zonder luxe ingericht worden. Een convent

reglement uit het Sint-Elisabethbegijnhof bepaalde dat houten meubels als 

kasten, ledikanten en tafels niet versierd mochten zijn met snijwerk. Ook het 

behang, de gordijnen en de dekens mochten niet opvallend zijn_302 In de con

venten was er ook een zolder en soms een kelder. 

Naarmate het aantal begijnen groeide, werden de conventen uitgebreid met 

één of meer vleugels. Deze vleugels werden zelfstandig opgevat. Hierdoor 

kon men de indruk krijgen dat een convent uit twee of meer woonhuizen 

bestond. De vleugels werden trouwens vaak afzonderlijk, met een tussentijd 

van enkele jaren, herbouwd of aangepast. De conventvleugels waren opge

trokken rond een binnenhof met een grasperk, waarrond zich enkele opberg

plaatsen bevonden. 

Vóór het convent lag een tuin die van de straat gescheiden was door een muur. 

De voortuin was opgedeeld in enkele plantsoenen die door paadjes van elkaar 

gescheiden waren. De plantsoenen hadden de vorm van een vierkant, ruit, cir

kel of hart of vormden samen een kruispatroon. Elk plantsoen was afgehoord 

met buxus, in de volksmond palm genoemd, waarbinnen een weelde van bloe

men stond. Als klimplant kwam vaak een rozenstruik voor. De tuinmuur die 

elk convent van de straat scheidde, was op één plaats onderbroken door een 

toegang die in de 17de eeuw werd voorzien van een monumentale stenen 

omlijsting. Naast de 17de-eeuwse barokke poortjes waren er ook enkele 18de

eeuwse in sobere rococo uitgewerkt. Boven de doorgang bevond zich meest
al een nis waarin een heiligenbeeld stond. 303 

301 AGB. nr. 55, fol. 16-18; nr. 53, art. 2, 6. 
RAG. nr. E 386, fol. 4 , 89, 93. 
Werken en Kerken, 60. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 237. 

302 AGB. nr. 53, art. 7. 

303 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 237, 254, 257. 
Werken en Kerken, 60, 63, 77. 
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In de 17 de eeuw werden alle conventen verbouwd. Volgens de bronnen waren 

de conventen onbewoonbaar, vervallen of niet meer bestand tegen "den reg

hen ende tempest van winde". Dit kan de ware reden geweest zijn om de con

venten te herbouwen. Het is echter ook mogelijk dat dit een geijkte formule 

was om toestemming voor nieuwbouw te verkrijgen.304 Om een woning te 

bouwen of te herstellen, was de toestemming van de grootjuffrouw vereist. 305 

De conventjuffrouw die haar convent wilde vernieuwen, kon een beroep doen 

op toelagen van de grootjuffrouw en de stadsmagistraat. De conventen moch

ten in de 17de eeuw slechts herbouwd worden als men beschikte over een ste

delijke toelage. Deze stadssubsidie werd vaak direct aan de conventjuffrouw 

betaald. Hieruit blijkt de relatieve autonomie waarover de conventjuffrouw 

beschikte. 306 

De inkomsten van de conventen bestonden in de eerste plaats uit de huur die 

de conventbegijnen moesten betalen. 307 Hoewel de meeste goederen buiten 

het begijnhof en de huizen binnen het hof in handen waren van de infirmerie 

en de heilige-geesttafel, bezaten sommige conventen ook een huis of wat 

grond. Zo was het convent Ter Wijngaerden in het bezit van eigendom in Won

delgem.308 Op 26 juni 1666 besliste de raad van de grootjuffrouw dat het huis 

Te Beeninghe eigendom was van het convent Ter Caerden. Het convent 

Ter Caerden kon dus het huis verkopen of verhuren en de inkomsten op

strijken. Met deze beslissing ging de raad van het begijnhof in tegen de wil 

van de grootjuffrouw. De raad kon zijn beslissing echter staven. Er werd ver

wezen naar de stichtingsakte (1423) van het convent Ter Caerden waarin 

bepaald was dat het convent Ter Caerden in het bezit was van het huis Te Bee

ninghe. De grootjuffrouw bleef echter bezwaren opperen tegen de beslissing 

van haar raad. Het mocht niet baten want op 23 maart 167 4 verkocht het con

vent Ter Caerden het huis tegen 100 ponden groot.309 Nochtans was normaal

gezien naast de toestemming van de staatjuffrouwen ook deze van de groot

juffrouw vereist als een convent een huis wou verkopen. De overhandiging 

van de aankoopsom gebeurde dan in het groothuis en een deel van het bedrag 

ging naar de inflrmerie.310 

304 Werken en Kerken, 77. 
305 BUG. nr. G 6425, Regel Loctewijk van Male, hfst. 7. 
306 Werken en Kerken, 60, 77. 
307 RAG. nr. E 361. 
308 Cartulaire, 286. 
309 o.c., 252. 
310 SAG. nr. 200, fol. 31 r0
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De conventen kregen ook schenkingen. Op 16 maart 1610 verdeelde grootjuf

frouw Marie Lijnen een rente van 10 schellingen groot onder zeven conven

ten. Deze rente had Jan vande Velde in 1550 geschonken voor de fundatie van 

pitancies.3II Voor de stichting van pitancies op het feest van St.-Joris en op 

Witte Donderdag kreeg het convent Ter Leijen op 20 april 1630 een rente van 

4 ponden van Joorijnne Lanchals.312 Op 14 september 1666 schonk Barbara 

van der Roost een rente van 3 ponden aan het begijnhof. Een deel daarvan 

moest in de winter besteed worden aan kaarsen voor het convent Ter Leijen. 

Terwijl de begijnen aan het werk waren in het licht van de kaarsen, moesten 

ze een "de profundis" en een "miserere" opzeggen.313 Op 20 december 1670 

schonk kanunnik Nicolas de Beudele 1200 ponden. De opbrengst moest 

besteed worden aan 9 renten van elk 6 ponden voor het convent Ter Wijngaer

den of Ter Leijen.314 Op 9 maart 1691 stichtte Isabeau Heubens, conventjuf

frouw van Ter Caerden, een jaarlijkse rente van 6 ponden en 25 schellingen 

aan een begijn van haar convent.315 

Soms bedacht de schenkster ook de arme conventbegijnen. Op 20 september 

1685 schonk begijn J os sine Cardon 300 ponden aan het convent Ten Hove. 

De opbrengst moest verdeeld worden onder de arme begijnen van het con

vent.316 Enkele weken later, op 8 oktober, deed zij opnieuw een schenking van 

200 ponden, deze keer voor het convent Ter Leijen. De renten van de schenking 

moesten gebruikt worden voor het onderhoud van de arme begijnen van het con

vent_317 En op 8 mei 1689 bedacht Jossine Cardon de armen van het convent Ter 

Spiegelen met een stichting van 4 renten van elk 6 ponden} IS Op 27 maart 1735 

werden twee renten van elk 6 ponden geschonken aan de arme begijnen van het 

Nieuw Convent door Marie-Thérèse de Brune, weduwe van J.B. de Morgaren 

Pierre d'Hoossche, en haar kinderen Laurent d'Hoossche (pastoor van St.-Anna 

in Brugge) en Marie-Thérèse-Jossine de Morgar (begijn). Van de rente van 

102 florijnen moest een deel besteed worden aan eenjaargetijde en acht missen 

per jaar voor de overledenen van de familie de Brune-vander Vennet_319 

311 Cartulaire, 236. 
"pitancie" , Middelnederlandsch woordenboek, VI, 386-387. 
pitancie: een portie eten verstrekt aan een lid van een geestelijke gemeenschap, een trakta
tie; ook in algemeen: een uitdeling van lekker eten en drinken [een extraatje]. 

312 o.c., 245. 
313 o.c., 253. 
314 o.c., 255. 
315 o.c., 269. 
31 6 o.c., 264. 
317 o.c., 266. 
318 o.c., 268-269. 
319 o.c., 281. 

125 



Men kon dus schenkingen doen aan de infmnerie, de heilige-geesttafel en de 

conventen. Kon dit niet leiden tot concurrentie, spanningen en zelfs con

flicten? We hebben hier geen sporen van teruggevonden. 

In het Sint-Eiisabethbegijnhof stonden 18 conventen: 
Het convent Ten Hove stond in de Begijnhofdries. Het bestond uit drie con

ventvleugels die in een U-vorm waren opgesteld rond een binnenhof. De drie 

conventvleugels waren in de 17de eeuw in afzonderlijke bouwfases opgetrok

ken. Boven de deur was een reliëf van Christus in de olijfhof aangebracht dat 

mogelijks uit de 17de eeuw dateert. Volgens C. Vandenbussche houdt deze 

voorstelling verband met de naam van het convent. Dat impliceert echter niet 

dat de conventsnaam Ten Hove van bij de stichting van het convent verwijst 

naar de olijfhof. Volgens de studie "Werken en Kerken ... " gaf de stichter van 

het convent Ten Hove zijn naam aan het convent. 320 

Het convent Ter Velden bevond zich op de hoek vandeEdmond Boonenstraat 

en de Begijnhofdries. In 1664 werd het herbouwd_321 Het convent Te Pielvaecx, 

in de 18de eeuw St.-Joseph genoemd 322, stond op de hoek van de Begijnhof

dries en de Zwartekatstraat In 1640-41 werd dit convent herbouwd. Convent

juffrouw Anna van (den) Haute ontving daarvoor toelagen van de grootjuffrouw 

en het stadsbestuur.323 Waarschijnlijk was het convent klaar in 1654 want de re

kening voor de wederopbouw dateert van 11 september 1654. Conventjuffrouw 

van (den) Haute nam een deel van de kosten om de werken te voltooien voor 

haar rekening. 324 Het jongste convent werd het Nieuw Convent genoemd. Het 

stond op de hoek van de Edmond Boorrenstraat en de Hippoliet Lammensstraat 

In de 17de eeuw grepen er verbouwingen plaats aan de conventen Ter Rijvers 

(ook Te Reyms genoemd) en Ter Leyns (of Ter Leyn(e)).325 Deze conventen 

werden vanaf de 18de eeuw respectievelijk St.-Jan-Baptista en St.-Elisabeth 

genoemd.326 Het convent Ter Rijvers stond op de hoek vandeEdmond Boon-

320 Werken en Kerken, 60, 77, 171 , 173. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 256. 

321 Werken en Kerken, 172. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246, 247. 

322 AGB. nr. 4; nr. 24; nr. 49. 
SAG. Billet, J. Pollitije-bouck III, fol. 81 E r0
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SAG. nr. 199; nr. 230. 
323 Werken en Kerken, 185. 
324 Cartulaire, 250. 
325 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246-247. 
326 AGB. nr. 4; nr. 24; nr. 49. 
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enstraat en de Hippoliet Lammensstraat Het convent Ter Leyns stond in de 

Hippoliet Lammensstraat Het convent Ter Wijngaerden, soms ook Ter Wijnen 

genoemd, bevond zich op de hoek van de Matbias Gesweinstraat en de Hip

poliet Lammensstraat en werd in 1664-65 herbouwd. 327 

Het convent Ter Caerden stond in de Hippoliet Lammensstraat Het was op 

9 maart 1423 gesticht.328 In 1640-41 werd het convent volledig afgebroken en 

heropgebouwd. Het was veel hoger dan het oude convent en kon van ver 

gezien worden. Het werd een "chieraet" van de stad genoemd. 329 Nog in de 

17de eeuw werd het Groot Convent en het convent Ter Steenen herbouwd. Het 

Groot Convent lag op de hoek van de Hippoliet Lammensstraat en de Jan 

Verspeyenstraat. Het convent Ter Steenen stond op de hoek van de Jan 

Verspeyenstraat en de Sopbie van Akenstraat In de jaren 1630-31, 1641-42 en 

1663-64 waren er bouwwerken aan dit convent. Het vernieuwde gebouw be

stond uit twee vleugels (vier huizen) die haaks op elkaar stonden. In de ene 

vleugel bevonden zich de dagverblijven, in de andere de spreekkamers .. 330 

Andere conventen waren Ter Spiegelen, Ten Berge(n) en Ter Eecken. Het con

vent Ter Spiegelen lag op de andere hoek van de Jan Verspeyenstraat en de 

Sopbie van Akenstraat De laatste twee conventen lagen in de Sopbie van 
Akenstraat Rond 1630 werd het convent Ter Eecken verbouwd.33I Het con

vent Ten Durpe, vanafhet einde van de 18de eeuw St.-Begga genoemd 332, be

vond zich op de hoek van de Sopbie van Akenstraat en de Matbias Geswein

straat. In 1617 zou het zo erg gesteld geweest zijn met het convent dat het 

bijna inviel. De grootjuffrouw en de staatjuffrouwen zorgden ervoor dat het 

convent nog hetzelfde jaar hersteld werd.333 Het convent Ten Durpe had een 

dubbele trapgevel. De linkertrapgevel dateerde uit 1617, de rechtertrapgevel 
uit 1667.334 

Het convent Ter Leijen was gelegen op de andere hoek van de Sopbie van 

Akenstraat en de Begijnhofdries, naast het convent Ter Eecken. Rond 1653 

327 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246-247. 
328 Cartulaire, 141-142. 
329 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246. 
330 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246-247, 255. 

Werken en Kerken, 170-171. 
331 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246. 

Werken en Kerken, 172. 
332 AGB. nr. 4; nr. 24; nr. 49. 

AG. Billet, J. Pollitije-bouck III, fol. 80 D V
0 

• 

. SAG. nr. 199; nr. 230. 
333 SAG. nr. 234, c. 
334 Werken en Kerken, 171. 
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werd het herbouwd tot één van de grootste conventen_335 Het convent Ter Vol

derstraeten, in de Sophie van Akenstraat, kreeg in de Nieuwe Tijd de naam 

Ter Engelen.336 Het convent dankte zijn nieuwe naam aan een 17de-eeuwse 

legende. Bij verbouwingswerken aan het convent in 1640 was er geldgebrek 

en konden de werken niet voortgezet worden. De "heilige" begijn Maria van

der Linden vroeg God om hen uit de moeilijkheden te helpen. De volgende 

nacht bouwden engelen verder aan het convent. Uit de stadsrekeningen blijkt 

dat er inderdaad verbouwingen nodig waren. Het convent was namelijk 

gedeeltelijk onbewoonbaar geworden omdat het strodak niet meer bestand 

was tegen regen en wind. Rond 1654 waren de bouwwerken klaar.337 De nieu

we naam van het convent vond niet onmiddellijk (overal) ingang; Want in 

1662 werd de oude conventsnaam "Ter Volderstraeten" nog gebruikt. 338 

Twee andere conventen die een naamsverandering ondergingen, waren het con

vent Ter Amee en het convent Ter Olieven, die vanaf de 18de eeuw respectie

velijk convent St. -Christina en convent H. Drijvuldigheijt werden genoemd.339 

Deze twee conventen stonden naast elkaar in de Gravin Johannastraat Het con

vent Ter Amee werd in 1655 herbouwd. In 1625-26 had het convent Ter 

Olieven nog een strodak. Op verzoek van de conventjuffrouw stond de stad 

een toelage toe om het convent te verbouwen. Enkele jaren later, in 1628-29, 

stond het convent er weer vervallen bij en werd het nog eens hersteld. Na deze 

verbouwing was het convent op een 25-tal inwoonsters berekend.340 

2. De huizen voor de gegoede begijnen 

Gegoede begijnen konden een huis kopen of huren voor hun leven. Na de 

dood van een eigenares-begijn moest de familie niet rekenen op een erfenis, 

want de huizen kwamen dan weer in handen van de infirmerie, de heilige

geesttafel of een convent.341 Het eigendomsrecht bleef in de praktijk beperkt 

335 Werken en Kerken, 172. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246-247. 

336 AGB. nr. 4; nr. 24; nr. 49. 
SAG. Billet, J. Pollitije-bouck III, fol. 80 D V

0
• 

SAG. nr. 199; nr. 230. 
337 Moulaert, Groot-Beggynhof, 42-44. 

Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246. 
338 SAG. Billet, J. Pollitije-bouck lil, fol. 80 D V0

• 

339 AGB. nr. 4; nr. 24; nr. 49. 
SAG. Billet, J. Pollitije-bouck III, fol. 81 E r0

• 

SAG. nr. 199; nr. 230. 
340 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 246. 
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tot' een soort van vruchtgebruik zoals we het nu kennen. De infirmerie was de 

echte eigenaar van bijna alle huizen in het begijnhof. Aangezien het verhuren 

van een huis of een deel van een huis niet echt voordelig was voor de kas van 

de infirmerie (lage inkomsten, belangrijke onderhoudskosten voor de infrrme

rie i.p.v. voor de huurster) bleef het een beperkt bedreven activiteit.342 

In het Sint-Elisabethbegijnhof werden in de 17de eeuw veel huizen bijge

bouwd of herbouwd door begijnen. Slechts in enkele gevallen kwam de 

nieuwbouw op kosten van de infirmerie.343 In 1662 stonden er al 70 huizen. 

Minstens 13 huizen daarvan waren nieuw.344 In 1781 was het aantal huizen al 

opgelopen tot 103. In dat getal waren het groothuis, het heilige-geesthuis en 

de twee poortwoningen berekend. 345 

We zouden kunnen verwachten dat de nieuw gebouwde huizen een grote 

aantrekkingskracht uitoefenden op begijnen die financieel in staat waren om 

een huis te kopen. De goede staat waarin een huis zich bevond, gaf echter niet 

altijd de doorslag. De twee huizen achter de poortwoningen hadden het groot

ste succes bij de kandidaat-koopsters. Het was altijd meegenomen om te kun

nen zien wie het hof binnen en buiten ging. Ook de huizen op de hoek van een 

straat of met zicht op een recht vooruitlopende straat lagen goed in de markt. 

Nieuwsgierigheid is blijkbaar van alle tijden. 346 

Rond 1662 werden sommige huizen genoemd naar Jezus, een heilige of een ge

beurtenis of plaats uit de bijbel. Andere huizen kregen de naam van een bloem of 

plant. Huisnamen die verwezen naar de eventuele stichtster of bewoonster waren 

uitzonderlijk.347 Op het einde van de 18de eeuw waren de heiligennamen over

heersend. Net zoals bij de conventen veranderden sommige huizen in de 18de 

eeuw van naam.348 Naast een naam hadden de huizen ook een huisnummer.349 

Een begijnhofhuis bestond uit een eetkamer, een werkkamer, een slaapkamer, 

een keuken en een bijkeuken. De voortuin van elk huis was, zoals bij de con

venten, afgescheiden van de straat door een muur die op één plaats onderbro

ken was door een poortje. 350 Hoewel de huizen zeer groot waren voor één per-

342 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 221. 
343 Welvaert, "o.c.", 242. 
344 SAG. Billet, J. Pollitije-bouck III, fol. 78 B V

0 -80 D. 
345 Vandenbussche, Uitzicht, 11-12. 

SAG. nr. 230. 
346 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 234-235. 
347 Lijst van huizen: cfr. bijlage I 0. 
348 Lijst van huizen: cfr. bijlage 11. 
349 SAG. nr. 230. 
350 Werken en Kerken, 61. 

Vandenbussche, "Bouw geschiedenis", 237. 
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soon, was er meestal slechts één begijn betrokken bij de verkoop van een huis. 

Soms gebeurde het dat twee begijnen (zussen of nichten) samen een huis 

kochten. Soms leefde een ·begijn samen met een dienstmeid. Uitzonderlijk 

verbleven drie of meer bewoonsters in een huis. Zo'n situaties duurden niet 

lang omdat, als gevolg van sterfte, het aantal bewoonsters tot zijn normale 

proporties werd herleid. 351 

Begijnen konden slechts een huis kopen of huren als er één vrij kwam. Voor

aleer men in een huis kon gaan wonen, moest men bovendien een bepaalde 

leeftijd bereikt hebben en een minimum termijn in een convent verbleven heb

ben.352 Precieze cijfers hierover vonden we nergens terug. In het Sint-Elisa

bethbegijnhof verbleven begijnen na hun steding gemiddeld nog 19 jaar en 

1 maand in hun convent vooraleer ze in een huis gingen wonen. Ze waren dan 

gemiddeld bijna 46 jaar oud.353 

De grootjuffrouw en juffrouw-geseinede waren verantwoordelijk voor de ver

koop van de huizen in het begijnhof. De heilige-geestjuffrouwen en de voog

den moesten op hun beurt toestemming geven voor elke verkoop_354 Een leeg

staand huis werd meestal binnen de maand verkocht. 355 Vóór de eigenlijke 

verkoop van een huis van de infirmerie maakte de schrijfsterigge een afspraak 

met "de baesen". Dit waren "de baes temmerman" en "de baes metsers", twee 

vaklieden van buiten het hof. Zij moesten het huis inspecteren en schatten. 

Hierop trokken ze naar het groothuis waar de schrijfsterigge hen pen en pa

pier en een zegel van vier stuivers gaf om hun rapport op te maken. 356 In het 

rapport werd de prijs, de afbetalingsmodaliteiten en de herstellingswerken die 

moesten uitgevoerd worden, genoteerd. 357 De koopster stond immers in voor 

al die reparaties.358 De grootjuffrouw hield zich meestal aan de geschatte prij

zen die de twee experten hadden voorgesteld. Alleen als er twee of meer begij

nen samen een huis kochten, verhoogde de grootjuffrouw vaak de verkoop

prijs. En dat had zo zijn reden. Het huis zou dan immers een langere tijd be-

351 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 226, 232. 
352 SAG. nr. 234, fol. 19 V0

• 

353 Welvaert "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 230. 
354 SAG. nr. 200, fol. 30 V 0

; nr. 231, b. 
BUG. nr. G 6425, Regel Ladewijk van Male, hfst. 8. 
De regel bepaalde dat de grootjuffrouw, met advies van vijf of zes wijze personen uit het 
hof, huizen mag verkopen op voorwaarde dat de opbrengst besteed wordt ten voordele van 
het hof. 

355 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 236. 
356 SAG. nr. 200, fol. 30 V

0
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357 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 239. 
358 SAG. nr. 231, b. 
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woond worden, waardoor het minder snel opnieuw in omloop kon worden ge

bracht.359 

Eens het rapport opgesteld, ging de schrijfsterigge de kandidaat-koopster 

halen en werd het rapport voorgelezen. Als de koopster akkoord ging, werd er 

thee gedronken in de eetplaats. De meester-timmerman en de meester-metser, 

die elk vier schellingen kregen, dronken wijn met biscuits in een andere 

kamer.360 De koopster moest nu nog het koopcontract ondertekenen.36l De op

brengst van de verkoop kwam ten goede aan de infmnerie. Bij een verkoop 

van een huis kregen de infmneriekinderen een stuiver, de meiden vijf schel

lingen en voor de heilige-geestjuffrouwen was er een etentje in het groothuis. 

De verkoop van een huis dat eigendom was van de heilige-geesttafel gebeur

de ongeveer op dezelfde manier als de verkoop van een huis van de infirmerie. 

Alleen werd de taak van de schrijfsterigge dan overgenomen door de heilige

geestjuffrouwen. De heilige-geestjuffrouwen betaalden ook de wijn en de ver

goeding van de twee vaklieden, gaven 6 schellingen aan de meiden en een 

stuiver aan de infmneriekinderen. Bij de verkoop van een huis van de heilige

geesttafel gingen de heilige-geestjuffrouwen niet eten in het groothuis.362 

Ook na de verkoop van een huis bleef de grootjuffrouw een vinger in de pap 

houden. In 1784 besliste grootjuffrouw de Deckere met haar raad dat de koop

ster van een huis binnen de zes maand in haar huis moest gaan wonen.363 

Eenmaal een begijn haar convent verlaten had, mocht zij er niet meer terug 

gaan wonen, tenzij ze er tot conventjuffrouw werd verkozen. Dit werd in 1659 

beslist door de grootjuffrouw en de staatjuffrouwen. 364 

Het soort van vruchtgebruik dat de begijnen over hun eigendom hadden, werd 

nog eens aan banden gelegd door het koopcontract. Het contract bepaalde 

immers dat de eigenares haar huis niet mocht onderverhuren of toezeggen aan 

andere begijnen zonder het fiat van de grootjuffrouw. Zonder toestemming 

mocht ze er ook geen school houden of handel drijven. Begijnen dienden 

immers niet met handel maar met handenarbeid hun kost te verdienen. De 

eigenares was ook verplicht haar huis te onderhouden. 365 Hoe beter de staat 

van het huis, hoe hoger de vraagprijs na de dood van de eigenares, zal hier wel 

de redenering geweest zijn. Of deze bepaling ook werd opgevolgd is zeer de 

359 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 239. 
360 SAG. nr. 200, fol. 30 V0

• 

361 SAG. nr. 231, b. 
362 SAG. nr. 200, fol. 30 V0 -31 f 0
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363 SAG. nr. 234, fol. 19 v0
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364 SAG. nr. 200, fol. 31 V
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vraag. Telkens een huis werd verkocht, constateerden de meester-timmerman 

en de meester-metser immers grote schade aan het huis_366 Restauratie en re

paratie jaagden de koopster in de kosten en zo'n vooruitzicht was niet bevor

derlijk om met grote gedrevenheid een huis te kopen. Naast het onderhoud 

had een eigenares van een begijnhofhuis nog andere kosten. Zij moest haar 

hele leven lang ook lasten zoals huis- of schouwgeld betalen voor het huis. 

Die lasten konden opgelegd zijn door de overheid. Het koopcontract voorzag 

verder dat het huis na de dood weer in handen kwam van het begijnhof. 367 Een 

eigenares had er dus geen enkel belang of profijt bij dat haar huis in goede 

staat werd achtergelaten. Ook wanneer een begijn het hof verliet om naar de 

wereld terug te keren of in een klooster te treden, moest ze haar huis afstaan 

aan het begijnhof. Ook wanneer een begijn in die mate de regel overtrad dat 

ze van het hof werd weggestuurd, verloor zij alle rechten op haar huis.368 Deze 

laatste bepaling werd niet altijd geslikt. Zo spanden ex-begijn Margrita Mar

tensen Jean-Jacques de Laval, de man van een andere uit het hof gezette be

gijn, respectievelijk rond 1686 en 1762, een proces aan tegen het begijnhof. 

Deze processen eindigden in het voordeel van het begijnhof.369 In het koop

contract werd zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid dat het huis af

brandde. In dat geval moest de grootjuffrouw tevreden zijn met hetgeen over

bleef van het huis. Als de eigenares niet de middelen had om het huis uit zijn 

as te laten herrijzen, mocht de grootjuffrouw het huis verkopen. De nieuwe 

eigenares moest dan maar op haar beurt instaan voor de heropbouw. 370 

Het kopen van een huis was een zware investering en dus alleen weggelegd 

voor gegoede begijnen. Deze begijnen waren vaak afkomstig uit landelijke 

gebieden.371 Door een huis te kopen, konden ze zich differentiëren en distan

tiëren van de onbemiddelde begijnen. Niet alle welvarende begijnen woonden 

echter in een huis. Niet iedereen voelde immers de behoefte in een huis te 
leven. Bovendien kochten de meesten pas een huis op middelbare leeftijd. Het 

valt op dat veel koopsters van huizen steeds uit dezelfde conventen afkomstig 

waren. Gegoede begijnen woonden immers vaak samen. In de 18de eeuw 

waren vooral het convent H. Drijvuldigheijt, Ter Spiegelen, Ter Engelen, Ter 

Steenen en St.-Elisabeth verzamelplaatsen van financieel goed voorziene 

vrouwen. Bepaalde huizen bleven soms gedurende een tijd in handen van 

366 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 242. 
367 SAG. nr. 231, b. 
368 SAG. nr. 231, b. 
369 cfr. infra, 183, 184. 
370 SAG. nr. 231, b. 
371 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 231. 
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begijnen die uit hetzelfde convent kwamen.372 Naast de gegoede begijnen 

woonden ook de niet-begijnen die op het begijnhof leefden in huizen en niet 

in conventen. 373 

Op het ogenblik dat een begijn vond dat de tijd rijp was om een huis te kopen, 

moest ze een optie nemen op dat huis tegen de som van 8 ponden wisselgeld. 

Na de betaling van deze optie kreeg ze een bewijs in handen. Ook de infir

merie hield zo'n briefje bij in het "comptoir". Eens een huis gekocht, kreeg de 

begijn de 8 ponden terug. 374 Soms gebeurde het dat de optieneemster een hele 

tijd moest wachten vooraleer het huis vrij kwam. Het kon gebeuren dat tijdens 

die wachttijd onvoorzien een ander huis vrij kwam. Wanneer er geen optie op 

dat huis rustte, kon de begijn dit vrijgekomen huis kopen. Vanaf 1687 kregen 

de leidinggevende begijnen in zo'n geval eerst de mogelijkheid om het huis te 

kopen. Pas wanneer zij het huis niet wilden, mocht de begijn die reeds het 

langst een optie op een ander huis had, het huis kopen. 375 

Op 25 april 1793 maakte de grootjuffrouw en haar raad een einde aan dit op

tiesysteem. De aanleiding voor deze ingrijpende maatregel was de negatieve 

ervaring van het hof met het optiesysteem tijdens de Franse troebelen in 1792-

93. Toen hadden verschillende begijnen hun optiebewijs teruggegeven en hun 

geld teruggevraagd. Indien alle optieneemsters dit zouden gedaan hebben, zou 

het hof niet in staat geweest zijn ieders geld terug te geven. Deze ervaring 

deed het begijnhof beseffen dat de bijdragen van de optieneemsters, tot dan 

toe altijd beschouwd als winst, in feite een schuld vormden van het hof. Het 

hofbestuur gaf opdracht aan alle optieneemsters om hun briefjes te komen in

ruilen tegen de betaalde bijdragen. Er zou als overgangsmaatregel wel nog re

kening gehouden worden met deze vervallen opties.376 

Het verkopen van huizen was een zeer winstgevende activiteit voor de infir

merie die de meeste begijnhofhuizen in bezit had. Hoe vlugger de huizen ver

kocht werden, hoe groter het inkomen. De opbrengst van de verkoop van de 

huizen was bijna zuivere winst aangezien de infirmerie zelden aangesproken 

werd wanneer huizen moesten opgeknapt of herbouwd worden. Wanneer een 

begijn het huis vóór haar dood verliet, omdat ze werd opgenomen in de infir

merie, kon het huis vroeger dan verwacht in circulatie gebracht worden. 

372 Welvaert, "o.c.", 232. 
373 SAG. nr. 234, fol. 149 f 0

• 

374 SAG. nr. 231, b; nr. 234, fol. 65 T0
• 

375 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 233-234. 
376 SAG. nr. 234, fol. 65 . 
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Dat dit gewaardeerd werd, blijkt uit het feit dat de infirmerie deze begijnen 

een mooie begrafenis beloofde. 377 

Dat er een geest van winstbejag heerste in het begijnhof blijkt uit de volgende 

brieven uit het einde van de 17 de eeuw. De infmnerie had bij een begijn 300 

à 400 pond geleend. Op een bepaald moment had de infmnerie enkele nieu

we huizen laten bouwen. Kon deze begijn, die nu zin had om een huis te 

kopen, aanspraak maken op een lagere koopprijs? En had de infirmerie wel 

het recht het huis tegen een verminderde prijs te verkopen aan deze begijn? 

Op 22 juni 1682 kwam er antwoord op deze twee vragen van drie Leuvense 

dominicanen Joannes Antonius D' Aubermont, Albertus Kleinen en Raijmun

dus Matthijs. Ze waren alle drie doctor in de theologie en Kleinen en Matthijs 

waren professor. De drie antwoordden negatief op de vragen van het begijn

hof. Het verkopen tegen een lagere prijs aan de uitleenster werd gelijkgesteld 

met pure "woeckerije". Dit antwoord kwam de infirmerie niet slecht uit. 

Enkele jaren later riep het begijnhof de hulp in van twee doctors in de the

ologie uit Brussel. Aanleiding hiervoor was volgend voorval. De ouders van 

een begijn waren met de grootjuffrouw overeengekomen om een huis voor 

hun dochter te bouwen in het begijnhof. Er kwam echter onverwacht een huis 

vrij in het begijnhof. De ouders van de begijn wilden het vrijgekomen huis ko

pen. Ze waren zelfs bereid er een grotere som voor te betalen. Deze beslissing 

stuitte echter op verzet van het begijnhotbestuur. Het niet bouwen van het 

huis, dat na de dood van de begijn aan het hof zou komen, betekende een ver

lies voor het hof. De twee theologen uit Brussel stelden het hotbestuur op 

8 mei 1687 volledig in het gelijk. 378 

De infirmerie was dus niet enkel een verzorgingsinstelling voor zieke begij

nen maar ook een goed gerund immobiliënkantoor. De nabestaanden van de 

eigenaressen van huizen moesten zich niet veel begoochelingen maken. Na de 

dood van een begijn keerde het huis immers in alle omstandigheden terug naar 

de infirmerie. In de koopcontracten werd alles haarfijn bepaald. Alle clausu

les waren in het voordeel van het begijnhof opgesteld. Er werd niets aan het 

toeval overgelaten. Het begijnhof was dus allerminst een noodlijdende in

stelling. 

377 Welvaert, "Wonen in het Sint-Elisabethbegijnhof', 223. 
378 SAG. nr. 193, 2 brieven. 
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HOOFDSTUK 111: 
DE KERK EN DE KAPELLEN 

De kerk, toegewijd aan de H. Elisabeth van Hongarije, stond centraal in het 

begijnhof. In het begin van de 17de eeuw kwam het begijnhotbestuur met 

plannen voor de dag om de kerk te vergroten. De stadsmagistraat kwam in 

1631 tegemoet aan het verzoek van de grootjuffrouw om de uitbreiding van 

de kerk financieel te ondersteunen. In ruil voor een toelage van veertig pon

den groot, stond de grootjuffrouw een eilandje af dat gelegen was in de 

Waaldam aan de Brugse Poort. De verbouwingen, die op kosten van de infir

merie gebeurden, startten pas in 1636. De gotische basilicale begijnhofkerk, 

met spitse vierzijdige kerktoren, werd in die jaren uitgebreid en verbouwd tot 

hallenkerk. De zijbeuken werden verbreed en opgetrokken tot de hoogte van 

de middenbeuk. De kerk werd afgedekt met een zadeldak. Er werd ook een 

J7UE .OE GAN.O 

(,~~V Vtv ~-'(i.LtrW qf;)'1)UU~t«.~4o> 
De kerk van het Sint-Elisabethbegijnhof. 
Lithografie van P Monti. Verschenen in "Trentes vues de Gand" van uitgeverij Tessaro in 1830. 

SAG. Atlas Goetghebuer, L60, nr. 11 b. 

135 



nieuw voorportaal geplaatst. Op 12 maart 1640 verleende de stad opnieuw een 

toelage van dertig ponden groot. Rond 1641 waren de werken voltooid. 

In 1682 waren er weer verbouwingen aan de kerk nodig. Om dit werk aan te 

kunnen, deed de grootjuffrouw een beroep op de financiële hulp van de begij

nen, conventjuffrouwen en kapitaalkrachtige burgers. In de jaren 1682-1684 

werd het bovengedeelte van de middenbeuk verhoogd en werden er boven

lichten aangebracht. Daardoor werd de kerk omgevormd tot een pseudo

hallenkerk. De zijbeuken werden verbreed, de vierzijdige spitse toren werd 

vervangen door een polygonale, uivormig bekroonde dakruiter en de westge

vel werd geflankeerd met twee zeszijdige, uivormig bekroonde torentjes. Ook 

het interieur werd vernieuwd: een stenen doksaal, een houten preekstoel en 

apostelbeelden. In het najaar 1684 waren de werken voltooid en op 9 novem

ber werd de kerk opnieuw gewijd. De Sint-Elisabethkerk wordt nu niet als een 

volwaardige barokke kerk beschouwd, omdat ze nog heel wat gotische remi

niscenties bevat. 379 In de kerk waren twee kapellen: de H. Kruiskapel en de 

0.-L.-Vrouwkapel.380 

Achter de kerk bevond zich het kerkhof. Op de gravure van het Sint-Elisa

bethbegijnhof van P. Wauters uit 1781 is het kerkhof ommuurd voorgesteld.381 

Vanaf 1784 veranderde het kerkhof in weiland. Dat was het gevolg van het 

decreet van 26 juni 1784 dat door Jozef II werd uitgevaardigd,382 Aan het uit

einde van het kerkhof bevond zich op de hoek een kleine kapel. Deze kapel 

stond niet ver van de ingang van het begijnhof. Volgens pater Benedictus 

Dhooghe (t1803) stond ze er sinds onheuglijke tijden. Zeker is dat de kapel 

er eind 16de eeuw al stond,383 In de kapel bevond zich een beeld van de lij

dende Christus met verscheidene mysteries van het passieverhaaL Het ecce
homo werd zeer vereerd. Velen gingen er bidden, kaarsen branden en nog 

andere vrome handelingen verrichten. Aangespoord door de godsvrucht van 

de begijnen nam grootjuffrouw de Deckere in 1793 het initiatief om de bouw

vallige kapel te herstellen. De grootjuffrouw was ervan overtuigd dat de de-

379 Werken en Kerken, 67. 
Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 242-244. 
Vandenbussche, Uitzicht, 7,9, 10, 13. 

380 cfr. infra, 188, 190, 198, 201, 231. 
381 Vandenbussche, Uitzicht, 14. 
382 cfr. infra, 232. 
383 RAG. nr. B 4683, e. 

Vandenbussche, Uitzicht, 3-4. 
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votie van de begijnen er nog zou door toenemen. 384 De kapel, die opgetrokken 

was in barokstijl, werd datzelfde jaar nog herbouwd tot een classicistische ka
pe1.385 

Het Sint-Elisabethbegijnhof kende vooral in de loop van de 17de eeuw een 

zeer intense bouwactiviteit Deze getuigt van een levend geloof in de formule 

van het begijnhofleven en ook van de financiële kracht van de instelling. 

384 RAG. nr. B 4683, e. 
385 Vandenbussche, Uitzicht, 14. 
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DEEL IV 

BEZIGE HANDEN BINNEN 

DE BEGUNHOFMUREN 
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De begijnen moesten ieder voor zich in hun onderhoud voorzien. Eten, kleren 

en huisvesting werden uit eigen zak betaald. Geen wonder dus dat de begijn

hoffuncties werden vergoed. In de kloosters daarentegen werden de zusters 

door de gemeenschap onderhouden. Wie in het klooster binnentrad, moest de 

gelofte van armoede afleggen maar hoefde zich verder geen zorgen meer te 

maken in aardse beslommeringen. De begijnen daarentegen legden geen 

belofte van armoede af en mochten beschikken over de inkomsten van hun be

drijvigheid. Ook over de bezittingen die de begijnen naar het begijnhof had

den meegebracht, bleven ze de volle eigendom behouden. Op die manier ver

wierven ze een zekere onafhankelijkheid. Kloosterlingen daarentegen deden 

bij intrede afstand van hun persoonlijk bezit en verloren hierdoor hun on

afhankelijkheid. 

De regel van het Sint-Elisabethbegijnhof bepaalde dat niemand de eerste vier 

jaar na: de steding ten laste van het begijnhof kon vallen.386 De meeste be

gijnen hadden dus niet veel keuze en waren verplicht om door arbeid voor 

zichzelf te zorgen. Werken was niet enkel een noodzaak maar ook een wezen

lijk onderdeel van het begijn-zijn. Dat komt ook in de regel tot uiting.38? Deze 

stipuleerde echter eveneens dat men tevreden moest zijn met zijn bezittingen 

en een sober leven moest leiden. 388 Niet. elk soort werk kreeg het fiat, want 

ook hier trad de regel beperkend op door te st~llen dat enkel fatsoenlijk werk 

toegelaten was. Zo werd het werk buiten het begijnhof aan enkele beperkin

gen onderworpen.389 Werken was dus een zaak van arm en rijk al kunnen we 

ons best voorstellen dat rijke begijnen wel iets minder met de werkdruk 

gecol)fronteerd werden dan arme begijnen. 

Sommigen zongen de lof over het feit dat begijnen "het werken en het kerken" 

combineerden. Voor anderen was dit tweeledig karakter een steen des aan

stoots. Zij verweten de begijnen dat ze geen duidelijke keuze maakten tussen 

een leven als leek en dat van een kloosterling.390 Uit de levensbeschrijving 

van de zes "heilige" begijnen die in de 17de eeuw in het Sint-Elisabethbegijn

hof leefden, blijkt dat zowel het actieve als het contemplatieve leven als waar

devol werden aangezien. Deze vrome begijnen waren niet welgesteld en 

moesten hard werken om te kunnen overleven. Naast hun gewone functie in 

386 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 13. 
387 BUG. nr. G 6425, Regel Ladewijk van Male, inleiding, hfst. 4. 
388 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 11. 
389 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 22, 26; Regel Ladewijk van Male, 

inleiding, hfst. 10. 
390 Dossier Antwerpen en Brabant, 7. 
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het begijnhof waren ze ook bezig met zieken- en armenzorg. Volgens Cathari

na de Grise, die in 1679 overleed, betekende arm zijn een geluk want zo volg

de men Christus na. De klemtoon in de levensbeschrijvingen van de "heilige" 

begijnen werd niet gelegd op de handenarbeid waarmee ze de kost verdienden 

maar op hun intense gebedsleven en op het geringe belang dat ze aan wereld

se aangelegenheden hechtten. Slechts één van die zes "heilige" begijnen 

maakte opgang binnen het begijnhof, eerst als novicemeesteres en daarna als 

conventmeesteres. Ze nam echter ontslag om zich beter op haar spirituele 

leven te kunnen concentreren.391 

Op gebied van levensonderhoud was leven binnen de beschermde be

gijnhofmuren voor velen aantrekkelijker dan leven in de stad. Uiteindelijk 

bestond er een vorm van solidariteit en wie het moeilijk had, werd niet in de 

steek gelaten. Begijnen die niet meer in hun levensonderhoud konden voor

zien, mochten een beroep doen op de infirmerie of de heilige-geesttafeL 

Bovendien kon het begijnhof rekenen op weldoeners en af en toe viel er een 

extraatje te rapen. Zo werd er bij overlijdens en jaargetijden wittebrood uitge

deeld. Op kerkelijke feesten werden lekkernijen als wafels, mastellen, krake

lingen, vijgen, rozijnen en soms zelfs een stuk vlees verdeeld. De grootjuf

frouw nodigde al eens één of meer leden van het begijnhofbestuur of enkele 

begijnen die in de kerk werkten uit om bij haar een glas wijn of een maaltijd 

te gebruiken. Ter gelegenheid van kerkelijke feesten werd soms ook wat zak

geld, bv. een "nieuwjaar", gegeven)92 

Naast de persoonlijke arbeid, die bezoldigd werd, waren er in de conventen 

enkele taken die in een beurtrol waargenomen werden. 

391 Moulaert, Groot-Beggynhof, 32-92. 
392 SAG. nr. 191, fol. 45-46 ro; nr. 200, fol. 41-49. 
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HOODSTUKI: 
WERKEN EN ZINGEN IN DE KERK WERDEN VERGOED 

1. De kosteres, bijgestaan door de koster 

De functie van kosteres ("costesse") was de belangrijkste liturgische functie 

die door de begijnen · in de kerk werd uitgeoefend. De kosteres was ver

antwoordelijk voor het onderhoud van de gewaden, de liturgische voorwerpen 

en het kerkgebouw. Ze stond ook in voor de versiering van de kerk en de al

taren. Bovendien moest ze het hoofdaltaar met de liturgische gewaden tooien 

en alle attributen voor de vieringen klaarleggen. De bronnen spreken over de 

kosteres die het altaar afstoft en versiert, de gewaden en het lijnwaad van de 

kerk herstelt, de kerk schrobt .. .393 Waarschijnlijk deed de kosteres dat niet 

allemaal alleen en werd ze bijgestaan door andere begijnen. 

De liturgische feesten en plechtigheden volgden mekaar in snel tempo op en 

daarom was het geen overbodige luxe dat de kosteres over een draaiboek be

schikte. In dat soort van handleiding dat "dient voor de costesse om haer daer 

naer te reguleren al watter moet ghedaen worden als volght", werd gede

tailleerd beschreven wat er tijdens kerkelijke plechtigheden te gebeuren stond. 

Zo staat er bijvoorbeeld beschreven dat er op het feest van Driekoningen vóór 

de hoogmis een processie met kruis en vaandel uitgaat en dat na de middag 

tijdens het sermoen met de schaal wordt rondgegaan. Op de maandag na Drie

koningen was er een algemene offerande tijdens de eerste mis en tijdens de 

hoogmis stond er een offerande voor de infirmeriebegijnen geprogrammeerd. 394 

Namen van 17de-eeuwse kosteressen zijn me niet bekend. In de eerste helft 

van de 18de eeuw was Anna Hegghelput kosteres in de kerk van het Sint

Elisabethbegijnhof. Zij hield in gedetailleerde rekeninguittreksels haar in

komsten en uitgaven bij.395 In 1745 werd Catharina Vijncke kosteres. Ze ver

diende in het eerste jaar tien ponden groot per jaar, de volgende jaren kreeg ze 

twaalf ponden. In 1794 werd Catharina Vijncke opgevolgd door Marie Joan

na de Jaeger. Ook zij kreeg twaalf ponden per jaar.396 Naast een vaste· wedde 

ontving de kosteres ook kerkrechten bij uitvaarten van het hof, jaargetijden ... 

393 SAG. nr. 191, fol. 173 r0
; nr. 200, fol. ongenummerde blz. vooraan, 22 r0

, 24 vO, 56-59 r0
, 

43 [0
• 

394 SAG. nr. 200, fol. 56-59 ro . 
395 SAG. nr. 200, fol. ongenummerde blz. vooraan- 9. 
396 SAG. nr. 191, fol. 173 r0

• 
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Zeker vanaf het midden van de 18de eeuw was er ook een koster ("coster") 

actief in het begijnhof. Hij woonde buiten het hof en was soms getrouwd. 397 

De koster moest alle diensten in de kerk zoals gewone missen, uitvaarten, 

jaargetijden en loven dienen. Hij was er ook voor het zware werk in de kerk 

zoals het dragen van stoelen. 398 Rond het midden van de 18de eeuw was Jan 

Baptista Pluijm koster in de kerk van het Sint-Elisabethbegijnhof. Hij kreeg 

jaarlijks zes ponden. Hij beklaagde zich echter over de grote last, waarop 

grootjuffrouw Joanna Andries in juni 1766 zijn loon optrok tot acht ponden 

per jaar. In 1765 werd koster Pluijm opgevolgd door Josephus Lallemant. 

Deze werd benoemd door de grootjuffrouw en ontving ook acht ponden per 

jaar. Daarbovenop kreeg hij nog een nieuwjaar van negen schellingen en vier 

groten. Vanaf 22 december 1795 ging de koster de zondag rond met de schaal 

en ontving daarvoor twee schellingen en vier groten per jaar.399 

Net zoals de kosteres ontving ook de koster kerkrechten bij bepaalde missen. 

In de tweede helft van de 18de eeuw kregen de kosteres en de koster elk één 

schelling en twee groten bij een narnis van iemand van het hofbestuur. 400 Naar 

aanleiding van de mis van de H. Geest, die plaats vond vóór de verkiezing van 

de grootjuffrouw, ontvingen de koster en de kosteres in de tweede helft van de 

18de eeuw samen één schelling en negen groten.40I De mis op het feest van 

de H. Dominicus leverde de kosteres vijf groten op en de koster drie groten. 402 

Ook op andere kerkelijke feestdagen en bij jaargetijden ontvingen de kosteres 

en de koster kerkrechten. Meestal incasseerde de kosteres iets meer dan de 
koster.403 

2. De organiste en de orgelblaaster404 

De organiste, ook "orgelist meestesse" of '.'orgeliste" genoemd, luisterde aan 

het orgel de erediensten op. Zij werd op het doksaal bijgestaan door een orgel

blaaster ("de blaeserigge"). Op het einde van de 18de eeuw waren er soms 

397 SAG. nr. 200, fol. 48 vo. 
Cartulaire, 243. 

398 SAG. nr. 191, fol. 110 r0
, 188 V0

; nr. 200, fol. 28 r0
• 

399 SAG. nr. 191, fol. 110-111 r0
, 188 v0

; nr. 200, fol. 20 ro, 22 V0
• 

400 SAG. nr. 190, fol. 1 V 0
, 2 ro, 3 V 0

, 4 r0
, S ro, 6 ro, 7 V 0

• 

401 SAG. nr. 190, fol. 2 r0
, 3 V0

, S r0
• 

402 SAG. nr. 190, fol. 2 vo; nr. 200, fol. 24 r0
• 

403 SAG. nr. 190, fol. 1 V0
, 2 ro; nr. 200, fol. ongenummerde blz. vooraan, 14 ro, 1 S ro, 16 ro, 17 

V
0

, 18 V
0

, 20. 
404 De bronnen geven alleen informatie over de tweede helft van de 18de eeuw. 
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twee organisten actief in het Sint-Elisabethbegijnhof.405 Zo werd organiste van

den Berge eerst bijgestaan door organiste van Oottegem, van 1785 tot 1794 kreeg 

ze assistentie van organiste Stevens en vanaf 1796 was er Clapaert. Theoretisch 

verdiende elke organiste acht ponden en twee schellingen groot per jaar. Maar 

aangezien organiste vanden Berge soms meer werk deed, verdiende zij meer. In 
de jaren 1783, 1784 en 1795 was begijn vanden Berge de enige organiste van de 

kerk. Zij kreeg dan ook dubbel zoveel: 16 ponden en vier schellingen per jaar.406 

Op het einde van de 18de eeuw kreeg de orgelblaaster elk jaar één pond en 

15 schellingen voor het blazen. De orgelblaaster was ook verantwoordelijk 

voor het vegen van het doksaal. Op het einde van de 18de eeuw ontving ze 

daarvoor negen schellingen en vier groten per jaar. Voor blazen en vegen 

samen ontving ze twee ponden, vier schellingen en vier groten per jaar. 

Orgelblaaster Joanna Maria de Kersmaeker, die op 13 juni 1802 orgelblaaster 

Everaert had opgevolgd, moest het stellen met één pond en 15 schellingen 

omdat er niet zoveel gezongen missen meer waren.407 

Naast een vaste wedde ontvingen de organiste en de orgelblaaster ook kerk

rechten. In de tweede helft van de 18de eeuw kregen ze samen twee schellin

gen en vier groten bij de narnis van iemand van het hofbestuur.408 Bij de mis 

van de H. Geest, vóór de verkiezing van de grootjuffrouw, en bij de mis op het 

feest van de H. Dominicus kreeg de organiste één schelling en de orgel
blaaster twee groten.409 Ook op jaargetijden en kerkelijke feestdagen ontvin

gen de organiste en de orgelblaaster kerkrechten. De orgelblaaster kreeg 

meestal twee groten, de organiste meer.410 

3. De zangeressen 

Om geen beroep meer te moeten doen op zangers van buiten het begijnhof liet 

grootjuffrouw Elisabeth Hebberecht in het begin van de 18de eeuw twaalf be
gijnen opleiden in de kerkzang.411 Misbruiken met die zangers van buiten het 

hof lagen ongetwijfeld aan de basis van deze beslissing. Dit blijkt ook uit een 

verordening van 1762 waarin nog eens herhaald wordt dat de goddelijke dien

sten moeten opgeluisterd worden door zingende begijnen om "groote abuijsen 

405 SAG. nr. 191, fol. 124; nr. 200, fol. 21 V0
• 

406 SAG. nr. 191, fol. 124. 
407 SAG. nr. 191, fol. 138 ro; nr. 200, fol. 21 r0

, 23 r0
• 

408 SAG. nr. 190, fol. 1 V0
, 2 T0

, 3, 4 T0
, 5, 6 f 0

, 7. 
409 SAG. nr. 190, fol. 2, 3 V 0

, 5 f 0
• 

410 SAG. nr. 200, fol. 14 r0
, 15 T

0
, 17 V0

, 18 V0
, 26 T0

• 

411 Cartulaire, 275-276. 
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van weerelijcke sangher" te vermijden.4I2 De twaalf zangeressen ("de zang

steriggen") konden echter slechts pover vergoed worden omwille van de slech

te tijd. De in 1651 geboren begijn Judoca Cardon loofde de grootjuffrouw 

omdat ze twaalfbegijnen liet opleiden in de kerkzang tot bevordering van de lof 

en de dienst van God. Judoca Cardon wilde dit "prijsbaeren" initiatief financieel 

ondersteunen. Dat was de reden waarom ze op 30 juli 1704 samen met groot

juffrouw Elisabeth Hebberecht en met juffrouw-geseinede Isabeau Heubens bij 

de Gentse notaris Adriaen de Rouck was. Notaris de Rouck legde bij akte vast 

dat Judoca Cardon een rente van 150 ponden groot met de warme hand (in 

leven) gaf om zes zangeressen te onderhouden. Het zangkoor, zo werd verder in 

de akte gestipuleerd, zou dus voortaan achttien zangeressen tellen in plaats van 

twaalf. Van de opbrengst van de rente moesten elk jaar twintig schellingen gaan 

naar elk van de zes in het koor zingende begijnen. Deze stichting zou eeuwigdu

rend gelden. In geval de opbrengst van de rente niet besteed werd aan het onder

houd van de koorbegijnen, voorzag Judoca Cardon dat de opbrengst moest gaan 

naar diegene die de begijnen opleidde in de kerkzang. Dit kon gebeuren als één 

of meer koorbegijnen gratis zongen of op een andere manier betaald werden, of 

als een zangeres stierf, of als de grootjuffrouw zelf insprong in het koor bij de 

dood van een zangeres in afwachting van een nieuwe bekwame zangeres. In een 

aanpassing van de akte liet Judoca Cardon schrijven dat haar stichting moest 

herverdeeld worden onder vier in plaats van zes zangeressen.413 

Judoca Cardon stond niet alleen als milde schenkster voor de koorleden. In 

1737 schonk begijn Jeanne-Françoise vander Helst 60 ponden aan de infmne

rie. De rente daarvan was bestemd voor de begijnen die op het doksaal zon

gen.4I4 In 1747liet begijn Marie-Thérèse de Morgar een testament na met de 

bepaling dat per jaar zes ponden moesten uitgedeeld worden aan de begijnen 

die zongen in het koor.4I5 

Heel de 18de eeuw door bleef het koor bestaan.4I6 De zangeressen zongen op 

het doksaal van de kerk waar ook het orgel stond. Zij werden opgeleid door 

een zangmeester die zes ponden per jaar verdiende.4I7 

412 SAG. nr. 234, fol. 148 r0
• 

413 Cartulaire, 275-276. 
De oorspronkelijk Nederlandse tekst is door G. Van Hoorebeke vertaald in het Frans in: 
Fondations de Ja vertueuse et bienfaisante demoiselle Jossine-Marie Cardon béguine et 
supérieure du couvent Ter Spiegelen au Grand-Béguinage à Gand 0668-1725). G. Van 
Hoorebeke, ed. Gent, 1858, 25. 

414 Cartulaire, 281. 
415 Cartulaire, 283-284. 
416 SAG. nr. 183, fol. 1 V0 -17. 

cfr. supra, 112. 
4!7 SAG. nr. 183, fol. 1 V0

, 7 r0
, 12 vo; nr. 200, fol. 28 ro; nr. 234, fol. 169 V0

• 
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Naast een jaarlijkse vergoeding genoten de zangeressen van extra inkomsten 

zoals "het Ceciliageld" op Sint-Ceciliadag.418 Bij jaargetijden, kerkelijke 

feestdagen ... ontvingen de zangeressen ook nog kerkrechten.419 Bij de narnis 

van iemand van het hofbestuur en bij de H. Geestmis, vóór de verkiezing van 

de grootjuffrouw, bedroegen deze rechten tien schellingen voor het hele koor 

samen.420 

4. De klokkenluidsters 

De klokkenluidsters, "de luijtsteriggen", waren verantwoordelijk voor het lui

den van de klokken en het opwinden van het uurwerk van de kerk.421 Er werd 

geluid bij een sterfgeval, een begrafenis, een jaargetijde of bij de narnis van 

iemand van het hofbestuur. Femandina de Bock, grootjuffrouw tussen 1676 

en 1699, liet optekenen dat bij begrafenissen in de zijkapel 15 schellingen 

groot moesten betaald worden voor het luiden van de grote klok. 422 Toen 

begijn Theresia Gillet in 1795 begraven werd, werden drie schellingen en drie 

groten betaald voor het luiden van de doodpozen en "het deppen" van het 

credo.423 Voor de narnis van voogd Charles Joseph Graaf van Lichtervelde, 

Heer van Lathem, Ludiek etc. op 6 mei 1783 luidden de klokkenluidsters vier 

pozen met twee klokken.424 Bij jaargetijden werden soms twee pozen geluid 

met de grote klok of met twee klokken. 425 

De klokken werden niet alleen geluid ter gelegenheid van de dood of ter her

innering aan de dood. Er werd bijvoorbeeld ook geluid op kerkelijke feestda

gen of vóór de mis van de H. Geest die opgedragen werd vóór de controle van 

de rekeningen.426 

In de 18de eeuw kregen de klokkenluidsters elk 15 schellingen per jaar. Voor 

het opwinden van het uurwerk ontvingen ze elk een pond. In 177 5 verhoogde 

de grootjuffrouw hun vergoeding. Twee klokkenluidsters kregen elk drie pon

den en tien schellingen per jaar, de "derde luijtsterigge" slechts tien schellin-

418 SAG. nr. 183, fol. 1 V 0 -17; nr. 200, fol. 24 V 0
, 26 r0

• 

419 SAG. nr. 190, fol. 1 V 0
, 2 V

0
; nr. 200, fol. 15 [0

, 17 V
0

, 18 V
0

, 23 f 0
, 24 [0

, 27 r0
; nr. 233. 

420 SAG. nr. 190, fol. 1 r0
, 1 v0

, 2 r0
, 3 ro, 3 v0

, 4 r 0
, 5, 6 r 0

, 7; nr. 234, fol. 149 r0
• 

421 SAG. nr. 191, fol. 186; nr. 200, fol. 20 f 0
• 

cfr. infra, 230. 
422 SAG. nr. 231, f. 
423 SAG. nr. 233. 
424 SAG. nr. 200, fol. 34 V

0
• 

425 SAG. nr. 200, fol. 13 r0
, 14 r0

• 

426 SAG. nr. 200, fol. 18 V
0

, 20 r0
, 46 f 0

• 
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gen. Deze laatste hoefde dan ook niet zo veel te werken als haar twee colle

ga's.427 

De klokkenluidsters kregen ook kerkrechten bij begrafenissen, jaargetijden en 

op kerkelijke feestdagen.428 Bij de narnis van iemand van het hofbestuur kre

gen ze in de tweede helft van de 18de eeuw samen meestal negen schellingen 

en zes groten.429 In 1786 waren begijnen de Reu, van Tiegem en Jaeger de drie 

klokkenluidsters.430 Of er ook vóór 1775 drie klokkenluidsters actief waren in 

het begijnhof is niet zeker. In elk geval waren ze wel met z'n tweeën. 

5. Kleine bezoldigde functies 

Sommige begijnen verdienden een kleinigheid met bepaalde secundaire func

ties in de kerk of bij kerkelijke plechtigheden. Zo waren er kruis- en vaandel

draagsters die op kop liepen bij processies en begrafenissen 431, begijnen die 

Maria op haar troon droegen en begijnen die met een flambouw in de hand 

mee opstapten. 432 De begijn die in de kerk aan het tafeltje bij het H. Kruis zat, 

verdiende daarmee één pond groot per jaar op het einde van de 18de eeuw. 

Daarnaast kreeg ze nog eens 1 pond, 10 schellingen en 4 groten per jaar voor 

het schrobben van de kerk op vrijdag.433 Naar aanleiding van de kruisdagen 

konden enkele begijnen iets bijverdienen met het schoonmaken van het koper

werk van de kerk.434 

427 SAG. nr. 191, fol. 186; nr. 200, fol. 49 r0
• 

428 SAG. nr. 191, fol. ongenummerde blz. vooraan; nr. 231, f; nr. 233; nr. 200, fol. 13 ro, 14 ro, 
15 V

0
, 18, 20 r0

• 

429 SAG. nr. 190, fol. 1, 2 f 0
, 3, 4 r0

, 5, 6 r0
, 7; nr. 200, fol. 34 V0

, los blad; nr. 234, fol. 149 r0
• 

430 SAG. nr. 191, fol. 186. 
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, 3, 4 r0

, 5, 6 ro, 8 V 0
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HOOFDSTUK 11: 
VRUE EN ONVRIJE SCHOOLMEESTERESSEN 

De begijnen gaven ook onderwijs: als broodwinning en uit liefdadigheid. 

De regel van Sint-Elisabeth vermeldt hier niets over, maar in de verkoopcon

tracten van huizen staat dat de begijn-koopster geen "schole van kinders" mag 

houden in het huis, tenzij ze hiervoor toelating heeft van de grootjuffrouw.435 

Vanaf 1771 vonden we aanwijzingen van "vrij" onderwijs in het Sint-Eli

sabethbegijnhof. De term vrij onderwijs uit de 18de eeuw mag niet verward 

worden met het hedendaags verzuild begrip "vrij onderwijs". Men sprak des

tijds van vrij onderwijs wanneer de overheid toestemming had gegeven om te 

onderwijzen. Vóór 1771 werd er ook school gelopen op het Sint-Elisabethbe

gijnhof. Dat gebeurde echter bij onvrije of niet-geadmitteerde meesteressen, 

begijnen die onderwijs gaven zonder toelating van de overheid. De activiteit 

van onvrije schoolmeesters betekende een grote concurrentie voor de vrije 

meesters. De Sint-Gregoriusgilde, de gilde van vrije meesters en meesteressen 

van Gent, stak veel energie in het bestrijden van deze concurrentie.436 

In 1669 gaf scholaster Pieter De Mey opdracht aan de deken en de boekhou

der van de Sint-Gregoriusgilde om een einde te maken aan het illegale onder

wijs dat verstrekt werd door 14 begijnen in het Sint-Elisabethbegijnhof.437 

In een brief, geschreven na 1718, beklaagde een deken van de Sint-Gregori

usgilde zich bij zijn superieuren over de concurrentie van het illegaal onder

wijs. Ook het begijnenonderwijs werd daarbij gerekend. De scholen van 

begijnen hadden geen admissie of toelating en maakten zich niet bekend. 

Zij ontsnapten ook aan de kosten die de vrije meesters moesten betalen. 

Bovendien gaven de niet-erkende schoolmeesteressen in de begijnhoven ge

mengd onderwijs.438 

In een andere klachtenbrief van de gilde van de vrije schoolmeesters en 

schoolmeesteressen van Gent, daterend van 23 november 1769, gericht aan de 

schepenen van de keure van de stad Gent, wordt Maria Joanna de Rudder, be

gijn in het Sint-Elisabethbegijnhof, ervan beschuldigd dagelijks verschillende 

kinderen te leren lezen en schrijven in haar huis zonder dat ze daartoe admis

sie had. Begijn de Rudder werd verplicht onmiddellijk te stoppen met haar 

435 SAG. nr. 231, b. 
436 Put, "Het onderwijs", 225-227. 

De Beer, Het "Vrij" onderwijs te Gent, 2-3, 34, 47-48, 57, 85-86, 136-139. 
437 Huysman, "Begijnhof van Ste Elisabeth", 347-348. 
438 De Beer, Het "Vrij" onderwijs te Gent, 104. 
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school.439 Later kreeg begijn de Rudder wel toelating om school te houden in 

het Sint-Elisabethbegijnhof. In 1775 wordt ze immers vermeld in de 

"Wegwyser der stad Gend" waarin de "vrye meesterssen die de meyskens lee

ren lesen, schryven ende spellewerken" zijn opgesomd.440 

Van 1771 tot 1773 waren de begijnen J. Lammertyn en J. Verlée erkend als 

vrije schoolmeesteressen van het Sint-Elisabethbegijnhof. J. Verlée gaf ook les 

in de jaren 1774 en 1775. De volgende acht jaar, van 1776 tot 1783, was Judoca 

de Jaeger actief als vrije schoolmeesteres. Begijn Isabelle Lottu brak het record, 

ze gaf 24 jaar lang onderwijs in het Sint-Elisabethbegijnhof. Met uitzondering 

van de jaren 1782 en 1783 bleef ze schoolmeesteres van 1777 tot 1802.441 

In 1782 richtten de begijnen Judoca de Jaeger en Isabelle Lottu een verzoek 

tot burggraaf Philippe Matthias Ferdinand Jean Gislain Vilain XIIII, de hoog

baljuw van Gent. De aanleiding van hun schrijven was de reglementering van 

de vrije dagen of "speeldagen" die Vilain Xliii op 8 april 1780 had uitgevaar

digd. Artikel 28 van dat reglement bepaalde o.m. dat zowel op dinsdagmiddag 

(i.p.v. zaterdagmiddag) als op donderdagmiddag geen school mocht gehouden 

worden. In het reglement van 30 mei 1669 was al bepaald dat donderdag

middag een vrije middag was. Dan . werd immers catechismusles gegeven in 

de parochiekerken. Deze les van de parochiepriester moest door alle scholen, 

onder begeleiding van de meester, worden bijgewoond. 442 

In het Sint-Elisabethbegijnhof was de zaterdagmiddag echter een speelmid

dag want op zaterdag werden de huizen schoongemaakt en werd het lijnwaad 

van de inwonende pensionairen in het huis van schoolmeesteres Lottu 

klaargemaakt. Naar oude gewoonte werd op dinsdag les gegeven en werd op 

donderdagmiddag catechismus- en godsdienstonderricht gegeven. 

Judoca de Jaeger en Isabelle Lottu vroegen toestemming aan Vilain XIIII om 

deze gewoonte verder te zetten. Daarenboven wilden deze schoolmees

teressen ook vrijgesteld worden van het geven van onderwijs op de feestdagen 

van het Sint-Elisabethbegijnhof: H. Elisabeth, Begga, Ursula, Alexius, kruis

verheffing, de kruisdagen. Op die dagen ging men immers naar de mis en 

woonde men sermoenen bij. Op de kruisdagen zou echter wel les gegeven 

worden in de middagen. 

439 SAG. nr. 5. 
440 Wegwyser der stad Gend, 1775, 64. 
441 o.c., 1771, 71; 1772,91; 1773, 76; 1774,64; 1775,64; 1776,52; 1777,61; 1778,57; 1779, 

51; 1780,52; 1781,53; 1782,56; 1783,56; 1784,60; 1785,59; 1786,61; 1787,61; 1788, 
63; 1789, 41; 1790, 58; 1791, 24bis; 1792, 27bis; 1793, 25bis; 1794, 25bis; 1795,48: 1796, 
48; 1797, 19; 1798, 21bis; 1799, 19bis; 1800, 28; 1801, 22; 1802, 16. 

442 De Beer, Het "Vrij" onderwijs te Gent, 126, 130-132. 
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Op 9 mei 1780 bevestigden de voogden van Sint-Elisabeth, op vraag van 

Vilain XIIII, de beweringen van de schoolmeesteressen over de gewoonten in 

het begijnhof. De voogden drongen erop aan om het verzoek van de begijnen 

in te willigen. Nadat Vilain Xliiihet advies van de dekens van de gilde van 

de vrije schoolmeesters had gehoord, gaf hij op 1 juli 1780 toestemming aan 

de schoolmeesteressen van het begijnhof om op dinsdag en donderdagmiddag 

les te blijven geven. De zaterdagmiddag mocht een speelmiddag blijven. 

De hoogbaljuw stond echter niet toe dat op de feestdagen van de begijnen 

geen onderwijs zou verstrekt worden. 443 

Toen scholaster E.A. Hellin, ook scholaster van de kathedrale kerk van Sint

Baafs, in de periode 1784-1787 de vrije scholen van Gent bezocht, bracht hij 

ook enkele bezoeken aan schoolmeesteres Isabelle Lottu in het Sint-Elisa

bethbegijnhof.444 Hellin maakte een beknopt verslag van zijn inspecties. Hij 

ging na hoeveelleerlingen er in elke school waren en controleerde of de meis

jes gescheiden zaten van de jongens. Voor het overige was hij alleen bekom

merd om de kennis van de catechismus van de leerlingen. 

Op 7 oktober 1784 was hij voor de eerste keer in de klas van meesteres Lot

tu. Volgens zijn verslag waren er 58 leerlingen. De 12 beste waren echter niet 

aanwezig. Het verbod op het gemengd onderwijs werd in de school van het 

begijnhof waarschijnlijk geëerbiedigd in tegenstelling tot de meeste andere 

scholen die in 1784 jongens én meisjes telden. Hellin ondervroeg de kinderen 

van juffrouw Lottu over de catechismus, waarschijnlijk de grote catechismus 

in 41 lessen. De oudste leerlingen brachten er niet veel van terecht, maar de 
anderen wel. Hellin beloofde dat hij bij zijn volgende inspectie boeken zou 

uitdelen aan de leerlingen die de catechismus het beste kenden. Hellin was 

dus nog vrij positief over de leerlingen van de begijnhofschooL Dat was hij 

niet over de leerlingen uit de meeste andere vrije scholen van Gent die hij 

vaak "seer onwetende volgens hunne jaere" noemde. Dat kan ook gezegd 

worden bij Heliins andere bezoeken aan de school van het begijnhof op 

16 februari en 29 november 1785, 28 maart 1786 en 22 augustus 1786.445 

443 BUG. Vliegende Bladen, IV B 41. 
444 De Beer, Het "Vrij" onderwijs te Gent, 69-70, 134-135, 140. 
445 RAG. nr. K 2525 . 
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Barokke toegangspoort van het Sint-Elisabethbegijnhof. 
Achille Marchand maakte deze aquarel in 1879, hetjaar waarin deze poort uit de 17de eeuw werd 
afgebroken ten gevolge van de ontmanteling van het begijnhof. In 1925 werd het poortgebouw 
opnieuw opgericht als monumentale ingang van het Bijlokemuseum. 

SAG. Atlas Goetghebeur, L60, nr. 13b. 
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HOOFDSTUK III: 
BEGIJNEN, ZE DANSTEN NIET MAAR WERKTEN 

1. De bestuursfuncties 

De hele 18de eeuw lang verdiende een grootjuffrouw 4 ponden groot per jaar, 

een juffrouw-geseinede 2 ponden, 6 schellingen en 8 groten. Tot november 

1785 ontving de schrijfsterigge 5 ponden per jaar. Daarna werd haar loon 

opgetrokken tot 7 ponden.446 De hoogste bezoldiging ging dus niet, zoals te 

verwachten, naar de grootjuffrouw maar naar de schrijfsterigge. Dat had on

getwijfeld te maken met haar zeer uitgebreide taak en verantwoordelijkheid. 

Hoeveel de twee heilige-geestjuffrouwen verdienden, konden we niet 

achterhalen. In elk geval hadden ze, evenals de grootjuffrouw en juffrouw

geselnede, recht op 15 schellingen van de maaltijd die elkjaar gehouden werd 

in het begijnhof.447 Daarnaast ontvingen de grootjuffrouw, de juffrouw-gesei

nede en de schrijfsterigge elk jaar linnen hemden ter waarde van 1 pond en 

1 schelling.448 

Eens verkozen ging de grootjuffrouw in het groothuis wonen. Zo kon ze, als 

ze tenminste niet uit een convent kwam, haar eigen woning verhuren. Dat 

bracht haar inkomsten op. 

2. De portiersters449 

In het Sint-Elisabethbegijnhof waren er twee portiersters actief.450 Zij werden 

"poorteriggen" of "poortressen" genoemd. Ze woonden elk in een huis naast 

de poort van het begijnhof. Er waren dus twee poortwoningen die de toe

gangspoort tot het begijnhof flankeerden. 451 De portiersters moesten die poort 

op vaste uren openen en sluiten en controleren wie uit en in het begijnhof 

446 SAG. nr. 191, fol. 132 ro, 142 r0
, 143 ro, 150 r0

• 

447 SAG. nr. 191, fol. 132 ro, 142 r0
• 

448 SAG. nr. 191, fol. 132-133, 142-150 
449 Lijst van portiersters: cfr. bijlage 6. 

De vergoedingen en andere voordelen van de portiersters die in deze tekst vermeld zijn, gel
den voor het einde van de 17de eeuw en het grootste deel van de 18de eeuw. 

450 SAG. nr. 191, fol. 175-184 r0
; nr. 200, fol. 48 V

0
• 

451 SAG. Billet, J. Pollitije-bouck III, fol. 79 V
0

• 

SAG. nr. 191, fol. 175 ro, 182 ro; nr. 230. 
Wanneer een nieuwe portierster werd aangesteld, moesten de meiden het poorthuis in orde 
maken en helpen verhuizen. 
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kwam.452 Hiervoor kregen ze elk twee ponden groot per jaar. Of dat al dan niet 

een zware job was, laten we in het midden, maar op een gegeven ogenblik in 

de tweede helft van de 18de eeuw deden de portiersters hun beklag over hun 

zware last, zodat grootjuffrouw Joanna Andries in 1766 besloot om hen één 

pond meer te geven. Drie ponden per jaar voor elke portierster kon niet roy

aal genoemd worden. De portiersters genoten echter het voordeel dat ze gra

tis in hun poorthuis mochten wonen. Bovendien kregen ze elke dag een maal

tijd ter waarde van drie schellingen en vier groten. De grootjuffrouw stelde 

hen ook hout ter beschikking ofwel 15 schellingen waarmee ze zelf hout kon

den kopen.453 Van de acht steen kaarsen die de portiersters ontvingen, moch

ten ze elk één steen kaarsen voor zichzelf houden. De overige zes steen kaar

sen moesten gebrand worden aan de poort.454 

Naast hun hoofdfunctie vervulden de portiersters nog enkele kleinere taken. 

Zo waren zij verantwoordelijk voor de uitdelingen aan de armen die zich aan 

het begijnhof aanboden. De portiersters kregen hiervoor een vergoeding van 

elk één pond en tien schellingen.455 De portiersters hadden ook de taak om 

bepaalde zaken bekend te maken ("te roepen") in het begijnhof, zoals de dag 

waarop een bijzondere mis zoals een narnis van iemand van het hofbestuur of 

een mis van de H. Geest zou plaatsvinden. Bij de dood van een infirmeriekind 

moest een portierster "roepen" wanneer de openbare verkoop ("venditie") van 

de bezittingen van de overledene zou plaatshebben. Tegelijkertijd moest ze 

oproepen tot het bidden van een paternoster voor de gestorven begijn. 456 De 

portierster had ook een taak in de kerk van het begijnhof. Op elke hoogdag 

ging ze rond met de schaal.457 Ze moest ook "heerschen" en dat hield in dat 

ze de orde moest handhaven en zorgen voor een ordentelijk verloop van de 

plechtigheid. Dat laatste leverde haar één pond op.458 

452 SAG. nr. 191, fol. 177. 
453 SAG. nr. 191, fol. 175, 176 V

0
• 

454 SAG. nr. 191, fol. 175 ro; nr. 200, fol. 24 ro, 27 V0
• 

"steen", Middelnederlandsch woordenboek, VII, 2014. 
steen: een gewichtseenheid, gewoonlijk zes pond, soms acht pond. 
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0
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3. De zorg voor zieke en oude begijnen 

Sommige begijnen verzorgden hun zieke en oude collega's in de infirmerie.459 

De ziekenzorg was weliswaar bezoldigd maar er was ook een aspect liefda

digheid aan verbonden. In de 18de eeuw waren er vijf "infirmerie begijnen", 

ook "hospitalieriggen" genoemd, tewerkgesteld in de infirmerie.460 Bij de ver

zorging van de zieken werden zij bijgestaan door meiden.461 De infirmeriebe

gijnen woonden in de infirmerie gedurende de periode dat ze er werkten.462 

De ziekenzorg beperkte zich niet tot de zieke begijnen in de infirmerie. Ook 

buiten het hof maakten begijnen zich verdienstelijk met het verplegen van zie

ken. De ziekenzorg buiten het hof was wel aan voorwaarden verbonden. Be

gijnen mochten geen zieken verplegen in huizen waar geen vrouw aanwezig 

was. Bovendien moesten ze, wanneer ze het begijnhof verlieten, altijd verge

zeld zijn van een andere begijn. De regel stond begijnen ook slechts een 

beperkte afwezigheid toe. Wanneer de grootjuffrouw hen terugriep, moesten 

zij onmiddellijk terugkeren naar het begijnhof, ook als hun zieken nog niet ge

nezen waren.463 Jozef II gaf in 1782 gehoor aan de klachten van enkele begij

nen door de regel voor de ziekenzorgsters te versoepelen. De begijnen kregen 

het recht om alleen uit de stad te gaan en de grootjuffrouw mocht begijnen niet 

meer naar het begijnhof terugroepen vooraleer hun patiënten genezen wa
ren.464 

Dankzij het bestaan van de infirmerie werden het Sint-Elisabethbegijnhof en 

ook andere begijnhoven in de Franse tijd niet als religieuze instelling ge

klasseerd en opgeheven maar als liefdadige instelling erkend. Het begijnhof 

werd onder het bestuur van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen ge

plaatst. De infirmeriebegijnen werden toen betaald door deze Commissie. 

Ze kregen elk 7 ponden groot per jaar.465 

459 Lijst van infirmeriebegijnen: cfr. bijlage 7. 
460 SAG. nr. 191, fol. 157-168. 
461 SAG. nr. 191, fol. 160 r0

, 162 V 0
, 165 r0

, 168 V 0
• 

AGB. nr. 4; nr. 24. 
462 SAG. nr. 191, fol. 158 r0

, 158 V
0

, 159, 160, 164 v0
, 165 r0

, 168 r0
• 

463 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 22, 26; Regel Ladewijk van Male, 
hfst. 10. 

464 cfr. supra, 71. 
465 Werken en Kerken, 59. 

SAG. nr. 191, fol. 160 r0
, 162 V

0
, 164 V

0
, 165 r0

, 168 V
0

• 
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4. Handenarbeid 

In de Middeleeuwen was de lakennijverheid, die in de steden een bloeiperio

de kende, een belangrijke economische activiteit in veel begijnhoven. De be

gijnen legden zich toe op bepaalde takken van de lakennijverheid zoals kaar

den, spinnen, weven, noppen en bleken.466 Verschillende begijnhoven ont

stonden niet toevallig langs een waterloop die o.m. belangrijk was voor het 

bleken van linnen.467 Het Sint-Elisabethbegijnhof lag in de onmiddellijke 

omgeving van de Leie, de Waal en het Lievekanaal.468 In de Nieuwe Tijd was 

de linnennijverheid, specifiek het bleken van linnen, nog altijd een belangrij

ke activiteit in het Sint-Elisabethbegijnhof.469 Het amortisatiedecreet dat op 

15 september 1753 door Maria-Theresia werd uitgevaardigd, was een bedrei

ging voor de blekerijen van het begijnhof. Als gevolg van dat decreet moch

ten kerkelijke instellingen geen eigendommen meer verwerven zonder dat ze 

hiervoor de toestemming van de overheid hadden gevraagd. Kerkelijke goe

deren waarop geen belasting werd betaald (goederen van de dode hand) moes

ten als gevolg van het decreet binnen de twaalf maanden worden verkocht. 

Gebeurde dit niet dan werden ze geamortiseerd door het betalen van een één

malige belasting die één zevende van de waarde bedroeg. De begijnen van 

Sint-Elisabeth waren weinig opgezet met het decreet van Maria-Theresia. In 
1777 waren de drie blekerijen nog altijd niet geamortiseerd. Pas met een 

zwaar proces voor ogen plooiden de begijnen en betaalden ze 30.000 gulden 

voor de amortisatie van hun blekerijen.470 

Aan de noordzijde maar nog binnen de ommuring van het begijnhof lag een 

grote blekerij. De blekerij was helemaal omgeven door grachten. Een dikke 

muur scheidde de blekerij van de muren aan de Brugse Poort. De blekerij had 

alleen een uitgang via het begijnhof.471 De combinatie van water (grachten) 

en weide was ideaal voor het bleken van linnen. Op de blekerij was van ouds

her het pesthuis gevestigd. In tijden van epidemieën werden de zieken daar 

afgezonderd.472 Het pesthuis was dus een geïsoleerd gebouw, verwijderd van 

de bewoning. Hierdoor was de kans op een snelle verspreiding van een 

466 KAL. nr. 1004, a, fol. 47. 
Cartulaire, 294. 

467 Dossier Antwerpen en Brabant, 81. 
468 Vandenbussche, "Bouwgeschiedenis", 236. 
469 Cartulaire, 289. 

SAG. nr. 183. 
470 Cartulaire, 292-296. 
471 Cartulaire, 294-295. 
472 Cartulaire, 294. 

AGB. nr. 4. 
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besmettelijke ziekte minder groot. Wanneer er geen epidemie heerste, functio

neerde het pesthuis als washuis.473 

Ook het naald- kant- en borduurwerk was een belangijke bron van inkomsten 

van begijnen.474 In de 18de eeuw was Gent trouwens een kantcentrum waar 

vooral valenciennes werd geklost. Een 18de-eeuws reiziger schreef over de 

begijnen van het Sint-Elisabethbegijnhof dat ze de tijd doorbrachten met kant

werk.475 Er zou echter slechts weinig te verdienen zijn met "spellewerck".476 

Begijnen deden ook al aan confectie, reden waarom ze vanaf begin januari 

1793 op de bescherming konden rekenen van generaal Jean Henri Ferrand, 

plaatscommandant van de Franse troepen in Gent. De generaal was zo opge

togen over het feit dat de begijnen met grote ijver hemden voor de Franse sol

daten maakten dat hij op 4 januari 1793 een brief schreef waarin hij iedereen 

waarschuwde die een vinger naar de begijnen zou uitsteken.477 Sommige 

begijnen verdienden de kost als wasvrouw. Zij stonden in dienst van de kerk, 

de infirmerie en de heilige-geesttafel.478 Waarschijnlijk deden ze ook de was 

van de gegoede bewoners (al dan niet begijnen) van het begijnhof. 

Overal in het begijnhof waren meiden ("maerten") actief: de meiden van de 

grootjuffrouw, de keukenmeid van de kokkin die op haar beurt in dienst stond 

van de grootjuffrouw, de meiden die de lijken aflegden ... 479 Soms lieten rij

kere begijnen of niet-begijnen die in het begijnhof woonden, zich dienen door 

een minder gegoede begijn.480 

De arbeid van de begijnen was zeer verscheiden. De begijnen die een be

stuursfunctie uitoefenden werden goed betaald en genoten bovendien aanzien. 

In de kerk was de kosteres de belangrijkste dienares. Het belang van haar taak 

werd weerspiegeld in haar inkomen. Ook de organiste had niet te klagen over 

haar bezoldiging. De begijnen bleven niet noodzakelijk hun hele leven de

zelfde functie uitoefenen. Zo werden de infirmeriebegijnen Joorijntien de 

473 Werken en Kerken, 62. 
474 RAG. Raad van Vlaanderen, nr. 16417, fol. 2-3 r0

• 

RAG. nr. E 386, fol. 89-91. 
475 Werken en Kerken, 122. 

"valenciennes". Woordenboek der Nederlandsche taal, XVIII (1958) 270. 
valenciennes: soort van Vlaamse kloskant 

476 Cartulaire, 283. 
477 Cartulaire, 30 I. 
478 SAG. nr. 200, fol. 14 r0

, 15 r0
, 20 V0

, 22 V0
, 24 V0

, 28 f
0

, 33 r0
; nr. 183. 

479 SAG. nr. 191, fol. ongenummerde blz. vooraan; nr. 200, fol. 10 r0
, 26 V

0
, 41-48. 

480 Moulaert, Groot-Beggynhof, 57. 
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Baets, Livine Calcaert en Petronella Haentiens respectievelijk in 1709, 1724 

en 1735 portierster. De functie van portierster was blijkbaar meer gegeerd dan 

die van infmneriebegijn. Het spreekt voor zich dat de meer ontwikkelde be

gijnen zich bezighielden met het onderwijs aan kinderen van de stad. Voor hen 

waren ook de leidinggevende en belangrijke posten weggelegd. Dat sloot niet 

uit dat rijkere begijnen een grotere kans hadden een mooie functie te bemach

tigen dan de minder gegoede. 

Wie de begijnen aanstelde in hun functie is niet duidelijk. De grootjuffrouw 

had er in elk geval haar zeg in en ze zal ongetwijfeld de keuzes waarin ze niet 

rechtstreeks betrokken was bekrachtigd hebben. De grootjuffrouw, samen met 

haar raad, bepaalde de vergoeding van de begijnhoffuncties. Zo was het de 

grootjuffrouw die in de tweede helft van de 18de eeuw het loon optrok van de 

klokkenluidsters, de portiersters en de koster. Het was ook de grootjuffrouw 

die in 1785 samen met de voogden en de staatjuffrouwen besliste dat de 

schrijfsterigge voortaan meer zou bezoldigd worden.48I In elke gemeenschap 

moet een persoon het laatste woord hebben: in het begijnhof kwam dit toe aan 

de grootjuffrouw op grond van haar grote finale verantwoordelijkheid. 
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HOOFDSTUK I: 
DE CONVENTJUFFROUWEN ALS SPILFIGUREN 

Een conventjuffrouw had de leiding over een convent. De conventbegijnen wa

ren haar gehoorzaamheid verschuldigd.482 Alle achttien conventen van het Sint

Elisabethbegijnhof werden door een conventjuffrouw bestuurd. De convent

juffrouw zorgde voor de goede gang van zaken in het convent en voor het doen 

naleven van de begijnhofregel en de conventreglementen. Ze werd bijgestaan door 

een conventbegijn die ouderlinge werd genoemd. Deze trad ook op als novice

meesteres.483 De conventjuffrouw moest ook zakelijke belangen behartigen. 

Zo was ze verantwoordelijk voor het beheer van de inkomsten en uitgaven van het 

convent. De registratie van de goederen en de inkomsten en uitgaven van het con

vent werd evenwel nog gecontroleerd door de grootjuffrouw en de juffrouw-ge

selnede. Dit gebeurde om het half jaar.484 De conventjuffrouw stond verder in voor 

het onderhoud van het conventgebouw en het uitvoeren van herstellingen.485 

De andere taken van de conventjuffrouw waren in de regel vastgelegd. Zo 

moest de conventjuffrouw samen met de conventbegijnen toestemming geven 

voor de kleding en de steding van novicen. Voor de steding was evenwel ook 

nog de voorafgaande toestemming van de grootjuffrouw vereist.486 De con

ventjuffrouw was verantwoordelijk voor de zuiverheid en de vroomheid van 

haar begijnen. Ze moest dan ook goed op de hoogte gehouden worden van de 

levenswandel van haar ondergeschikten. Zo bepaalde de regel dat een begijn 

haar overste diende in te lichten wanneer ze te communie ging. 487 Ook telkens 

wanneer een begijn het begijnhof verliet, moest ze vooraf toestemming vra

gen aan de conventjuffrouw. Die stuurde dan een andere begijn mee om haar 

te begeleiden. De conventjuffrouwen schuwden blijkbaar de wereld buiten de 

begijnhofmuren, want bij de thuiskomst van een begijn kon de conventjuf

frouw haar telkens vragen waar ze geweest was.488 

482 cfr. infra, 164. 
483 Moulaert, Groot-Beggynhof, 48, 83 . 

SAG. nr. 200, fol. 30 r0
• 

AGB. nr. 55, fol. 17. 
Cartulaire, 269. 

484 SAG. nr. 200, fol. 20 V0
, 24 ro, 30 r0

• 

RAG. nr. E 361; nr. E 362. 
485 cfr. supra, 124. 
486 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 5-8. 
487 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 20. 

AGB. nr. 53, art. 4. 
488 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 26; Regel Loclewijk van Ma1e, hfst. 10. 
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De conventjuffrouw kon ook gebieden of verbieden. Ze had het recht om te 

straffen. Alleen als de misstap zo groot was dat de conventjuffrouw geen 

bevoegdheid had om op te treden, moest ze het kenbaar maken aan de groot

juffrouw. Deze zou dan, na haar raad geadviseerd te hebben, de straf bepa

len.489 De conventjuffrouw had ook het recht om begijnen in uitzonderlijke 

gevallen te ontslaan van een verplichting. Zo kon de conventjuffrouw dispen

satie verlenen voor de vroegmis, het vasten ... 490 

De taak van de conventjuffrouw bleef niet beperkt tot het bestuur van het con

vent. Zo waren al de conventjuffrouwen aanwezig bij de jaarlijkse controle 

van de rekeningen van het begijnhof. Na die controle moesten zij hun oordeel 

en appreciatie geven over het bestuur van de grootjuffrouw. Was hun oordeel 

negatief, dan moest overgegaan worden tot het verkiezen van een andere 

grootjuffrouw. De conventjuffrouwen verkozen samen met de staatjuffrouwen 

de grootjuffrouw.491 

De conventjuffrouw stond de grootjuffrouw niet bij in het nemen van beslis

singen, behalve in zaken die haar convent en haar conventbegijnen aanbelang

den, zoals de kleding en de sterling van novicen en het recht van conventbe

gijnen om een huis te kopen.492 

De regel bepaalde dat de conventjuffrouw aangesteld werd door de grootjuf

frouw. Aanvankelijk moest de grootjuffrouw daarbij alleen rekening houden 

met het advies van de conventbewoonsters. Later was ook hun goedkeuring 

vereist.493 Nog later verschoof het recht om de conventjuffrouw aan te stellen 

naar de conventbegijnen zelf. De grootjuffrouw moest dan wel nog de keuze 

bekrachtigen. De bewoonsters van de conventen konden vrij hun conventjuf

frouw kiezen. Toch kregen ze via het conventreglement enkele aanbevelingen 

mee. Zo bepaalde het reglement dat "niemand en zal eenige conspiratie mae

ken, maer met gebeden den H. Geest laeten werken, niemand en zal zyne 

zinnelykheyd volgen, zyn maegschap of eygen baete zoeken, maer de regte 

conscientie; aenzien gods eere en 't gemeyne welvaert."494 De begijn die 

verkozen werd tot conventjuffrouw moest niet noodzakelijk behoren tot het 

489 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 3, 32, 33. 
AGB. nr. 53, art. 3. 

490 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 16, 19, 20, 27. 
AGB. nr. 53, art. 6; nr. 55, fol. 18. 

491 cfr. supra, 48-51 , 118. 
492 SAG. nr. 234, fol. 19 v0

, 60 V0
, 65 V

0
, 66 r0

, 146 r0
, 148 r0

, 149 r0
• 

493 BUG. nr. G 6425 , Regel Johanna en Margaretha, hfst. 3; Regel Loctewijk van Male, hfst. 6. 
494 AGB. nr. 53, art. 5. 

SAG. nr. 234, fol. 69 V
0

• 
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convent dat op zoek was naar een nieuwe juffrouw.495 Als er een begijn uit een 

ander convent werd gekozen, moest dit eerst gemeld worden aan haar overste. 

Die zou dan op haar beurt de verkozen begijn inlichten. Deze tussenstap was 

niet nodig wanneer een begijn uit een huis verkozen werd tot conventjuffrouw. 

Deze werd rechtstreeks van haar verkiezing op de hoogte gebracht.496 

Het is niet altijd duidelijk of alle regelvoorschriften m.b.t. de convent

juffrouwen in de Nieuwe Tijd nog van toepassing waren. Het is wel zo dat de 

regel in de loop van de Nieuwe Tijd herhaaldelijk door de vorsten bevestigd 

werd. Dat gebeurde in 1531 door Karel V, in 1623 door Filips IV en in 1681 

door Karel 11.497 

495 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 3. 
SAG. nr. 200, fol. 30 f 0

• 

496 SAG. nr. 200, fol. 30 r0
• 

497 cfr. supra, 69-71. 

Cartulaire, 191-193. 
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HOOFDSTUK 11: 
STREVEN NAAR EEN HARMONIEUS MODEL 

De conventbegijnen waren niet enkel gebonden door de regel van het Sint

Elisabethbegijnhof. Deze algemene regel schreef ook de naleving van de con

ventregel voor.498 Een conventreglement met acht artikels uit de 18de eeuw 

bleef bewaard. Mogelijks was dit reglement reeds vroeger van kracht in de 18 

conventen. 499 Om ons een beeld te kunnen vormen van het reilen en zeilen in 

een convent beschikken we ook over een "Memorie van differente gebmijken 

in het Groot Convent".SOO Waarschijnlijk bestond er ook iets dergelijks voor 

de andere conventen. 

Aan het hoofd van een convent stond een conventjuffrouw. De begijnen waren 

haar eerbied verschuldigd en moesten zich volledig aan haar gezag onderwer

pen.SOl 's Morgens werd de conventjuffrouw beleefd gegroet. Voor het slapen 

gaan, werd haar zegen gevraagd en gepolst of ze iets wenste. Een begijn 

mocht niet morren tegen de conventjuffrouw. Op een verbod of een weigering 

werd welwillend gereageerd. Samenzwering tegen de overste was uit den 

boze. Wanneer de conventjuffrouw een begijn berispte, mocht de conventjuf

frouw niet bestookt worden met onbeleefde woorden en reacties. De on

gehoorzame begijn moest daarentegen ootmoedig haar schuld belijden en zich 

excuseren. Van zelfbeklag of volharding in het kwaad mocht geen sprake zijn. 

Van de conventbegijnen werd volledige gehoorzaamheid verwacht. Een bel

signaal was het sein om samen te komen voor gebed en werk. so2 

De bewoonsters van een convent leefden in een wat afgesloten wereld. De dag

indeling verliep volgens een vast stramien. De conventbegijnen stonden alle

maal op hetzelfde uur op. Ze gingen in groep naar de kerk en keerden samen 

terug. Na het ontbijt werkten en baden ze samen in een gemeenschappelijke 

ruimte die werkkamer werd genoemd. Handwerk stond hoog in het vaandel 

geschreven. Het middagmaal werd in de refter genomen. Ook na de middag 

498 BUG. nr. G 6425 , Regel Johanna en Margaretha, hfst. 14. 
499 AGB. nr. 53. 
soo AGB. nr. 55, fol. 16-18. 
SOl BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 3, 9. 

AGB. nr. 53, art. 1. 
RAG. nr. E 386, fol. 94. 

so2 AGB. nr. 53, art. 1. 
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werd gewerkt en gebeden, soms ging men naar sermoenen luisteren. Na het 

avondmaal was er tijd voor recreatie in de werkkamer, waarna de begijnen 

naar de slaapafdeling ("dormter") gingen en zich voor hun nachtrust terug

trokken in hun cel. 503 

De stilte of "silentie" was een wezenlijk onderdeel van het leven in een con

vent. De stilte was nodig om niet afgeleid te worden en om zo met de gedach

ten bij God te kunnen zijn. Op weg van en naar de kerk en tijdens het bidden 

in de werkkamer was stilte de boodschap. Tijdens het kantklossen in de 

werkkamer mocht er niet té veel gepraat worden. Ook in het bijzijn van een 

overste of een oudere begijn en tijdens het eten was veel gebabbel uit den bo

ze.504 In het Groot Convent werd, behalve de zondag, tijdens het ontbijt niet 

gesproken. Tijdens de advent en de vasten bleven de begijnen tijdens elke 

maaltijd stil. De conventjuffrouw kon deze maatregel versoepelen. Op de 

dagen dat er recollectie was, mocht er in het Groot Convent niet gepraat wor

den. Er werd een uitzondering gemaakt voor de keuken en de refter.505 Ook 

's avonds vóór het slapen gaan, mocht er niet of weinig gesproken worden. 

Zo geraakten de begijnen in de geschikte sfeer om God te aanroepen.506 

De maaltijden werden gemeenschappelijk gebruikt in de refter van het con

vent. Er mocht alleen gegeten en gedronken worden op de vastgestelde uren 

en na de maaltijd werd de Heer gedankt. Er werd gewaarschuwd voor over

dadig eten en drinken en geregeld een versterving doen werd aangeprezen. 507 

Op de vastgestelde vastendagen, op de vigilies van 0.-L.-Vrouw en op vrij

dag werd er gevast. 508 In het Groot Convent mocht men tijdens de vasten en 

de advent op maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond niet koken en 

geen eten verwarmen. Alleen bij ziekte kon men hiervoor vrijstelling vragen 
aan de conventjuffrouw.509 

503 Cartulaire, 253. 

BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 16-18; Regel Loctewijk van Male, hfst. 4. 
AGB. nr. 55, fol. 16; nr. 53, art. 6. 
RAG. nr. E 386, fol. 87-96. 

504 RAG. nr. E 386, fol. 87, 90, 92, 97. 
AGB. nr. 53, art. 4, 6. 
BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 17. 

505 AGB. nr. 55, fol. 16, 18. 
506 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 18. 
507 RAG. nr. E 386, fol. 4, 92. 

AGB. nr. 55, fol. 16; nr. 53, art. 2. 
Een studie van de voeding en de eetgewoonten moest achterwege blijven wegens de 
omvang van de andere onderzoeksvelden. 

508 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 19. 
509 AGB. nr. 55, fol. 18. 
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Vermits elke begijn instond voor haar eigen onderhoud, werden niet alle maal

tijden gezamenlijk bereid. Soms kookten ze individueel. Het koken van 

gemeenschappelijke maaltijden werd via een beurtrol geregeld. Tijdens het 

koken moesten de begijnen die geen dienst in de keuken hadden, geduldig 

wachten tot het eten klaar was. Ze mochten geen pottenkijker spelen. Intussen 

hadden ze een andere bezigheid. 510 In de refter had elke begijn een eigen kast, 

een schapraai, waarin ze haar levensmiddelen en gerei bewaarde. Zo'n 

"begijnenkast" had een uittrekbaar blad dat als tafel dienst deed. De schap

raaien stonden langs de muren van de refter naast elkaar opgesteld. 511 

Ook de andere taken in het convent werden via een beurtrol toegewezen. Som

mige bezigheden werden uitsluitend aan de jongsten toevertrouwd. De taken 

waren o.m. het halen van hout, het aansteken en doven van vuur, het doen van 

de vaat, het vegen of dweilen van de vloer en het openen en sluiten van de 

deur.512 In het Groot Convent moest de portierster de conventjuffrouw op de 

hoogte brengen van elke bezoeker die over de vloer kwam. Ook wanneer de 

gast het convent verliet, werd de conventjuffrouw ingelicht. Bij afwezigheid 

van de conventjuffrouw werd de ouderlinge van het komen en gaan op de 

hoogte gebracht. Nog in het Groot Convent waren de jongste conventbegijnen 

om beurten verantwoordelijk voor het vegen van de kamer van de conventjuf

frouw. De zes jongste begijnen waren ook belast met het bakken van koeken. 

In ruil hiervoor kregen zij twee of drie koeken extra. 513 Niemand mocht zich 

aan deze taken onttrekken. Wanneer de conventjuffrouw iemand ontsloeg van 

haar werk, mochten de andere begijnen daar niet over morren.514 

De algemene regi en de conventreglementen schreven ook voor hoe de begij

nen zich tegenover elkaar en de buitenwereld moesten gedragen. Van de 

begijnen werd verwacht dat ze vriendelijk en behulpzaam waren en elkaar in 

het goede aanmoedigden. Krakeel werd niet geduld, want een vermaning aan 

het adres van een andere begijn werd discreet en in stilte gegeven. De begijn 

die een berisping kreeg, moest dankbaar zijn voor de terechtwijzing en de fout 

toegeven. Roddelen, kritiek uiten, liegen, spotten of elkaars naam bevuilen, 

was niet toegelaten. Ook het gebruik van onbeleefde woorden en bijnamen 
werd niet gedoogd. Als twee begijnen ruzie hadden, werden ze door de con-

510 RAG. nr. E 386, fol. 94. 
511 SAG. Nota's Van Werveke. nr. 1058. Artikel: "Begijnen en begijnhoven. Sprokkelingen ter 

gelegenheid van de Gentsche tentoonstelling." (12 juli 1929). 
512 RAG. nr. E 386, fol. 95 . 
513 AGB. nr. 55, fol. 17. 
514 AGB. nr. 53, art. 6. 
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ventjuffrouw op het matje geroepen. Het ontvreemden van andermans 

bezittingen stond als een zware overtreding gecatalogeerd en kon bestraft 

worden met een uitwijzing. Pas wanneer een begijn voldoende bewijzen had 

dat ze bestolen was, mocht ze de conventjuffrouw op de hoogte brengen. 

Op dat ogenblik mocht nog geen ruchtbaarheid aan de zaak gegeven worden. 

De conventjuffrouw onderzocht discreet de zaak. SIS 

Begijnen kregen ook de opdracht om zich in overeenstemming met hun status 

te gedragen en geen aanstoot te geven. Ze mochten zich niet onbetamelijk of 

onfatsoenlijk uitdrukken en ook niet luidkeels roepen of schaterlachen. Licht

vaardige liedjes en dansen werden niet gedoogd.516 Begijnen mochten niet te 

vertrouwelijk met niet-begijnen omgaan. Vooral voor het contact met mannen 

werd gewaarschuwd. Begijnen moesten immers hun kuisheid behouden. Als 

een niet-begijn een bezoek bracht aan een jonge conventbegijn mochten zij 

niet alleen gelaten worden. De conventjuffrouw duidde een andere begijn aan 

om hen te vergezellen in de spreekkamer. De deuren van de spreekkamer 

moesten open blijven. Bezoekers mochten ook niet samen met de con

ventbegijnen eten. De regel bepaalde dat mannen niet mochten overnachten in 

huizen of conventen zonder toelating van de grootjuffrouw. In 1670 werd be

slist dat vaders of broers van begijnen maximum twee à drie dagen mochten 

logeren in het begijnhof. Alleen bij ziekte of in andere uitzonderlijke gevallen 

konden ze langer blijven. In 1670 werd ook bepaald dat begijnen geen vreem

de vrouwen onderdak mochten verlenen.5l7 

Als begijnen te communie waren geweest, mochten ze niemand van buiten 

noch van binnen het hof uitnodigen voor een maaltijd. Op die dagen mochten 

de begijnen ook niet naar recreatieve bijeenkomsten gaan, laat staan dat ze het 

hof mochten verlaten. In de advent en in de vasten mochten de begijnen van 

het Groot Convent geen bezoeken afleggen. 

In vergelijking met kloosterlingen hadden begijnen een vrij grote bewegings

vrijheid. Zo konden zij voor een beperkte tijd het hof verlaten en een stap in 

de "wereld" zetten. Van overnachten in de stad kon echter geen sprake zijn. 

Aan het uitgaan waren bepaalde voorwaarden verbonden. Zo was er toe

stemming nodig van de conventjuffrouw en moest men telkens vergezeld zijn 

van een andere begijn. Te grote nieuwsgierigheid werd als gevaarlijk aan-

515 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 11, 28-30. 
AGB. nr. 53, art. 3, 5. 
RAG. nr. E 386, fol. 94. 

516 AGB. nr. 53, art. 1, 2. 

BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 30. 
517 SAG. nr. 234, fol. 146 f 0

• 
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gezien, want de begijnen kregen de raad mee om met neergeslagen ogen te 

wandelen. Contact met mannen, ook geestelijken, was niet toegelaten. Het 

gezelschap van mannen of vrouwen van verdacht allooi was ten strengste ver

boden. Ook een bezoek brengen aan priesterhuizen, mannenkloosters, herber

gen of verdachte huizen was taboe. Ook het deelnemen aan kraambedfeesten, 

bruiloften, kermissen, processies, ommegangen, maaltijden of andere bijeen

komsten waar mannen waren, werd niet toegelaten. De begijnen mochten niet 

op elke dag of uur het begijnhof verlaten. Op zondagen en misdagen en als ze 

te communie waren geweest, werd geen uithuizigheid toegelaten. Wie op die 

dagen het hof toch wilde verlaten, had speciale toelating nodig. sis 

Ondanks het leven van gebed en arbeid en ondanks het verbod om aan wereld

lijke vermakelijkheden deel te nemen, was het leven in het begijnhof niet echt 

eentonig. De conventen hadden geregeld hun verzetjes: oudejaarsavond, Drie

koningen, vastenavond, uitvaarten van een begijn uit het convent... allemaal 

gelegenheden waarop extra versnaperingen en drank werden uitgedeeld.519 

Stedingen en jubilea gingen ook gepaard met festiviteiten. Begijnen vierden 

hun 25-jarig en 50-jarig jubileum. Ter gelegenheid van stedingen en jubilea 

werden soms gedichten gemaakt.520 Naast plechtigheden en feestelijke 

gebruiken in het hof waren de begijnen soms ook aanwezig bij plechtigheden 

in de stad. 

518 AGB. nr. 55, fol. 18; nr. 53, art. 2. 
BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 10, 20-23, 25-26; Regel Loclewijk 
van Male, hfst. 10-ll, 5. 
RAG. nr. E 386, fol. 95. 

519 Cartulaire, 236, 245, 282. 
SAG. nr. 231, f; nr. 233. 

520 BUG. nr. G 3473 (0-1, 3-5, 8, 11-18, 20, 24-27, 29-34, 36-38, 40-43); nr. G 13999 (0-4). 
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HOOFDSTUK 111: 
DE KLEDU: SOBER EN EEN BEETJE STATUSSYMBOOL 

De begijnen mochten niet opvallend of luxueus gekleed zijn. Soberheid was 

de regel. Geen enkele begijn mocht opzichtige of eigenaardige kledij dragen. 

Tijdens het eerste proefjaar droeg de novice nog haar donkere wereldlijke kle

dij. Bij haar kleding kreeg de novice een habijt, een eendelig gewaad, en een 

doek.52I De regel bepaalde dat toestemming van de grootjuffrouw nodig was 

om kledij te maken die niet aan de voorschriften beantwoordde. De kledij 

moest aan enkele criteria beantwoorden: een onopvallende effen kleur en 

eenvoudig van vorm en snit. De opslag aan de mouwen moest ongeveer drie 

vingers breed zijn. De hoofdbedekking zoals een kaproen (kap) mocht niet uit 

te kostbaar of te opzichtig linnen gemaakt zijn. Eenheid en soberheid golden 

ook voor handschoenen, riemen en beurzen. Schoenen en overschoenen 

moesten uit zeemleer of nog eenvoudiger leer vervaardigd zijn. 522 

Het voorlaatste artikel van het conventreglement uit de 18de eeuw is bijna vol

ledig gewijd aan de kledij. Net zoals met de regel het geval is, bevat dit arti

kel vooral beperkende maatregelen die overdaad willen tegengaan. Er is geen 

duidelijke beschrijving van de kledij. Begijnen moesten gekleed gaan in een 

onopvallende kleur. Zo waren witte lijfjes of voorschoten verboden. 

Daarnaast mochten ze binnenshuis geen gekleurde rokken, kapoten of 

mantelines (kapmantels) dragen. Ook luxueuze paternosters waren niet 
toegelaten. 523 

De begijnen gingen meestal in het grijs of zwart gekleed. Het habijt en het doek 
waren typische stukken van de begijnenkledij. Alleen de grootjuffrouw en de 

staatjuffrouwen droegen constant het habijt. De andere begijnen hadden op 

gewone dagen een rok met lijfje aan. Op het hoofd droegen ze een ondermuts 

met daarover een lint dat als bindsel diende. Op de muts werd een kap beves

tigd die met een punt midden op de rug viel. De kap was een witte doek die rond 

het hoofd en de schouders hing en vastgemaakt werd met bandjes. Wanneer de 

begijnen naar de kerk gingen en naar aanleiding van bijzondere gelegenheden, 

de kleding van een novice of het Mattekensfeest, trokken ze boven hun rok het 

habijt aan. In de kerk legden de begijnen de vout (doek) op hun hoofd. 

521 cfr. supra, 74-75. 
522 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 27; Regel Lorlewijk van Male, hfst. 2. 
523 AGB. nr. 53, art. 7. 
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Een begijn in huisdracht uit het Sint-Eiisabethbegijnhof. 
De begijn draagt een witte kap en het zwarte habijt met een opgeschorte rok. 
Aquarel op papier van rond 1806 van Louis De Clercq naar Leon de Vlaming. 

SAG. Atlas Goetghebuer, L60, nr. 18a. 
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De kaproen en de falie (lange zwarte of blauwe sluierdoek) werden meestal 

niet door gewone begijnen gedragen. De barbette werd enkel door de grootjuf

frouw en de staatjuffrouwen gedragen. De barbette is een kap die op de borst 

open is en over eert witte rechthoekige doek op de borst ligt. De kaproen en 

de falie werden voor bepaalde gelegenheden voorgeschreven. De groot

juffrouw, de staatjuffrouwen en de conventjuffrouwen droegen de kaproen tij

dens het lof, tijdens de vastenmeditatie en tijdens de hoogmis. Ook op de 

hoogdagen werd de kaproen voorgeschreven, maar dan alleen voor de 

grootjuffrouw en de staatjuffrouwen. De conventjuffrouw droeg de kaproen 

wanneer een kandidaat-begijn het register kwam tekenen.524 

Na hun overlijden werden de begijnen in hun beste habijt opgebaard. Ze wer

den getooid met de pelerine en een kroon op het hoofd.525 Een schilderij uit 

1675 toont grootjuffrouw Maria vanden Haute (t1675) op haar sterfbed. 

Ze ligt opgebaard in het habijt van de derde-ordelingen. De begijnen van Sint

Elisabeth, die tot de Derde Orde van de H. Dominicus toetraden, mochten dit 

habijt dragen. Op het hoofd van Maria vanden Haute was een kroon in de 
vorm van een bloemenkrans bevestigd. 526 

Ter gelegenheid van een uitvaart, een narnis van iemand van het hotbestuur of 

een jaargetijde waren de conventjuffrouwen verplicht om habijt en falie te dra

gen. Bij het ten offer gaan of het groeten van het lijk droegen ze de kaproen. 

De staatjuffrouwen, die altijd in habijt waren, moesten voor een uitvaart of 

een narnis de barbette en de kaproen aantrekken. 527 

Op 17 december 1770 stond grootjuffrouw JoannaAndries de begijnen toe om 

hun kaproenen rond te maken aan het hoofd. De begijnen moesten voortaan 

ook geen lange falie meer dragen. 528 

In testamenten en inventarissen van sterfhuizen werden kledingstukken ver

meld. De habijten en rokken (gewone rokken, onderrokken, lijfrokken ... ) 

waren grijs of zwart, de voorschoten blauw of zwart en de lijfjes blauw, zwart 

of wit. De begijnen hadden ook hemden, soorten mutsen ( ondermutsen, 

524 SAG. nr. 231, c, d, e; nr. 200, fol. 11 r0
, 29 r0

, 30 r0
, 34 r0

, 60 V0
; nr. 234, fol. 160 r 0

, 145 r0
• 

RAG. nr. E 386, fol. 85-89. 
525 AGB. nr. 70; nr. 55, briefje. 

SAG. nr. 231, f; nr. 190, fol. ongenummerde blz. vooraan. 
BUG. nr. G 14069 (23). 

526 Werken en Kerken, 115, 193. 
527 AGB. nr. 70. 

SAG. nr. 190, fol. 4 vo; nr. 234, b; nr. 234, fol. 145 ro, 149 r0
• 

528 SAG. nr. 234, fol. 19 V0
• 
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Een begijn uit het Sint-Eiisabethbegijnhof "gaende door de stad". 
De begijn draagt een zwart habijt met een opgeschorte rok en een zwarte voorschoot. Over de 
witte kap is de kaproen gelegd: een grote zwarte doek die tot het middel reikt en wat uitstaat aan 
weerszijden van het hoofd. 

BUG. nr. G 21946. De Clercq, Louis. Costumen der Religieusen ordens, en Geestelijke 
Vergaderingen, die binnen de stad geweest zijn. by gevoegt hunne wapens, Bevevens eene Korte 
beschrijvinge van den tijd hunde Stigtinge, en vernietinge. 1810. 
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trekmutsen, slaapkoven), doeken en bandjes, vouten, voiles, falies en ka

proenen. Daarnaast waren de begijnen ook in het bezit van schoenen en kou

sen en soms ook van een manteline en handschoenen. Veel begijnen bezaten 

in verhouding zeer veel hemden, doeken en mutsen. Vermoedelijk werden 

deze stukken gemaakt om te verkopen. 529 

Wie in het begijnhof binnenkwam, moest letterlijk en figuurlijk zijn wereldse 

gewaden afleggen. Binnen de muren was uniformiteit de regel. 

529 SAG. nr. 231, c, d, e. 
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DEEL VI 

CONTACT MET DE BUITENWERELD 
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HOOFDSTUK 1: 
KOMEN EN GAAN IN HET SINT-ELISABETHBEGUNHOF 

1. Koninklijk bezoek 

Het Sint-Elisabethbegijnhof was geen hermetisch afgesloten wereld. Bezoek 

was toegelaten maar gereglementeerd. Een begijnhof was zeker geen duiven

til. In de loop der eeuwen kwam hoog bezoek over de vloer. Zelfs de Franse 

koning Lorlewijk IX de Heilige (1226-1270) zou het begijnhof bezocht heb

ben. Hij was zo onder de indruk van de vroomheid van de begijnen dat hij ook 

in Parijs en elders in zijn rijk begijnhoven stichtte.530 Ander opgemerkt 

bezoek aan het Groot-Begijnhof was dat van Albrecht en Isabella 531 en van 

Jozefii. 

De Gentse begijnen van Sint-Elisabethen hun begijnhof wekten vaak sympa

thie op bij de bezoekers. Rond 1662-63 bezocht de Gentse politiemeester 

Justus Billet het begijnhof. Hij vond het een mooi en groot begijnhof. Hij was 

vooral onder de indruk van de grote bouwwerken in het begijnhof. . Volgens 

Justus Billet woonden er ongeveer 920 begijnen in het hof.532 Een reiziger uit 

de 18de eeuw die het Sint-Elisabethbegijnhof bezocht, beweerde dat er bijna 

5.000 vrouwen woonden in het begijnhof. Dat aantal is echter schromelijk 

overdreven. Hij schreef ook dat deze vrouwen gingen waar ze wilden en de 
tijd doorbrachten met kantwerken. 533 

In de 18de eeuw waren er ook enkele Engelsen op bezoek in Gent. Naar 

aanleiding van dat bezoek omschreef een zekere Essex in 1773 een groep van 

600 begijnen als "a pleasing appearance". Waarschijnlijk had hij het over het 

Sint-Elisabethbegijnhof. De Engelsen bewonderden de kleine dimensie van de 

kamers en de tuintjes van de begijnen, hun werkzaamheid en bewegingsvrij

heid. Ze erkenden er het sociale nut van, onder meer als oplossing voor over

last aan meisjes en als remedie tegen de prostitutie. Het begijnhof was de 

enige instelling die lady Calderwood, een dame uit het Engelse gezelschap, 

wou overnemen van de katholieke kerk. 534 

530 KAL. nr. 1004, fol. 51. 
531 cfr. infra, 206. 
532 SAG. Billet, J. Pollitije-bouck lil, fol. 92 vo; V, fol. 119 ro. 
533 Werken en Kerken, 122. 
534 Stols, "De Oostenrijkse Nederlanden in de kijker van de buitenlanders", 526. 
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Tijdens zijn reis door de Nederlanden bezocht Jozef II op 16 juni 1781 het 

Sint-Elisabethbegijnhof. Als veiligheidsmaatregel waren een hooggeplaatst 

agent met enkele stadsofficieren naar het begijnhof gezonden om de poort te 

bewaken en het volk buiten te houden. Twee hellebaardiers stonden aan het 

huis van de grootjuffrouw. Toen Jozef II om 16.30 uur binnentrad in het be

gijnhof, werd hij tegemoet gekomen door de grootjuffrouw die vergezeld was 

van juffrouw-geselnede, de oudste heilige-geestjuffrouw en de oudste voogd. 

Zij verwelkomden de keizer met een knieval. De poort van het begijnhof werd 

gesloten om het vele volk buiten te houden. Jozef II trok met de grootjuf

frouw, de staatjuffrouwen en de voogd naar het groothuis waar hij anderhalf 

uur bleef. Van daar stapte hij naar het convent St.-Christina en naar de kerk 

waar alle begijnen verzameld waren. Nadat de vorst ook nog het huis van St.

RosaHa had bezocht, verliet hij het hof. Op zijn verzoek waren er geen 

plechtigheden voorzien. 535 Zijn reis was immers geen ontspannings- maar een 

studiereis. Jozef II reisde ook incognito. Bij het gewone volk was er teleur

stelling om zo weinig pracht en praal. Onder het volk heerste immers een 

groot verlangen om hun vorst goed te ontvangen en te eren. Zo'n koninklijk 

eerbetoon was niemand meer te beurt gevallen sinds de dood van aartshertog 

Albert in 1621. Op het ogenblik dat Jozef II door de Nederlanden reisde 

(1781), was hij nog niet omstreden en zelfs populair. Het feit dat hij de zoon 

was van de zeer geliefde Maria Theresia, speelde hier ongetwijfeld een rol. 

Bovendien stond de functie van vorst in aanzien. Door zijn reis won Jozef II 

nog aan populariteit.536 

Toen de Engelse dichter en prozaïst Robert Southey (1774-1843) in 1815 

Gent bezocht, vond hij het Sint-Elisabethbegijnhof het belangwekkendste en 

merkwaardigste van de stad. Volgens hem was dit begijnhof niet kleiner dan 

de stad Keswick waar hij woonde. Robert Southey waande zich bijna in een 

andere wereld. Hij vond het begijnhof zowel een nuttige als godsdienstige 

instelling. 537 

Het begijnhof viel in de smaak van de bezoekers. Zowel de begijnhofarchitec

tuur als de activiteit en bewegingsvrijheid van de begijnen wekten belang

stelling en waardering op. 

535 SAG. nr. 234, fol. 56 V
0

• 

536 Delannoy, Jozef II, 4, 23-24, 105. 
537 Southey, Dagboek van de rondreis in de Nederlanden in de herfst van 1815, 39-41. 
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2. Nieuw religieus leven buiten de muren 

In de tweede helft van de 18de eeuw, vanaf de jaren 1760, verlieten enkele 

begijnen het begijnhof om binnen te treden in een klooster. Het stedings- en/ of 

doodsboek vermelden voor deze periode twaalf begijnen die de stap naar het 

klooster zetten. Nog eens vijf begijnen verlieten in diezelfde periode met 

ongekende bestemming het begijnhof.538 Mogelijks hadden zo'n kleine uit

tochten ook vroeger plaats, maar werd er geen gewag van gemaakt. Dat som

mige begijnen in de tweede helft van de 18de eeuw worstelden met de vraag 

of ze geen "volmaekteren staet" moesten kiezen, blijkt uit een sermoen uit 

1789. Met deze "volmaekteren staet" wordt waarschijnlijk het kloosterleven 

bedoeld. De predikant roept de begijnen op om standvastig te zijn en begijn te 

blijven. Ze moeten niet proberen om een volmaaktere staat te bereiken als dat 

niet Gods wil is. Men bereikt de volmaaktheid als men, zoals Christus, de wil 

van God volbrengt. God wil in de eerste plaats standvastigheid. Pas als God 

zeer duidelijke tekenen geeft dat het zijn wil is dat men een volmaakter leven 

aangaat, moet men daarop ingaan. De inhoud van dit sermoen lijkt te willen 

ageren tegen een tendens of een geest om een trapje hoger te klimmen op de 
geestelijke ladder. 539 

Waarschijnlijk hadden niet alle begijnen hetzelfde verheven motief om het 

begijnhof te verlaten. De begijnhoven hadden wellicht, net zoals de kloosters, 

na 1750 af te rekenen met matheid in de eigen rangen. De gloed van de 17de 

eeuw was wat uitgedoofd en het elan van de Contrareformatie had zijn kracht 
verloren. 540 

538 cfr. bijlage 1. 
539 AGB. nr. 64. 
540 Weemaes, "Kloosters en kloosterleven", 166-167. 
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HOOFDSTUK II: 
CONFLICTEN WERDEN IN PROCESSEN OP 

DE SPITS GEDREVEN 

In het Sint-Elisabethbegijnhof werden in de 17de eeuw enkele begijnen uit het 

hof weggestuurd omdat ze de regel hadden overtreden. De begijnen namen de 

uitdrijving niet en gingen in de tegenaanval. Tevergeefs. Sommigen dienden 

klacht in bij de Raad van Vlaanderen. Ook dat mocht niet baten, want de Raad 

stelde de grootjuffrouw, op grond van de regel, steeds in het gelijk. De regel 

bepaalde immers dat de grootjuffrouw het recht had om begijnen te straffen 

en indien nodig uit het begijnhof te verwijderen. 

De vaak bitter gevoerde processen, waarbij de bevoegdheid van de grootjuf

frouw op het spel stond, werden behandeld door de Raad van Vlaanderen, het 

provinciale rechtscollege van de vorst. Het was immers niet de bisschop maar 

de vorst die de hoogste autoriteit en de beschermheer van het Sint-Elisa

bethbegijnhof was. Zoals zal blijken werd het spel vaak hard gespeeld en 

kwam de grootjuffrouw met groeiend moreel gezag uit de strijd. 

1. Uithuizigheid had zijn beperkingen 

Uitspraak van de Raad van Vlaanderen op 5 maart 1624 in de zaak van 
Legier Cardon tegen grootjuffrouw Joanna Bauters en de voogden van 
het begijnhof. 

Begijn Elisabeth Cardon had toestemming gekregen van grootjuffrouw Joan

na Bauters om gedurende een zekere tijd bij haar broer Legier Cardon, die 

pastoor van Hulst was, in te wonen. Toen het verblijf zich verlengde en ge

ruchten uitlokte in het begijnhof, kreeg Elisabeth Cardon bevel om terug te 

keren naar het hof. Nadat zij tevergeefs een verlenging van haar verlof had 

gevraagd, nam ze haar toevlucht tot de bisschop van Gent die, voor zover hij 

in deze materie bevoegd was, met haar vraag instemde. Elisabeth Cardon 

kreeg ook toestemming (octrooi) van de koning op 21 juli 1623. 

Op 4 november 1623 ging grootjuffrouw Bauters in de tegenaanval en vroeg 

de annulatie van het octrooi. Volgens de grootjuffrouw was het octrooi op een 

bedriegelijke wijze verworven. Daarnaast wilde de grootjuffrouw dat Zijne 

Majesteit zou verklaren dat ze helemaal geen inbreuk had willen plegen op de 

regel van het begijnhof. Als reactie op deze zet verklaarde Elisabeth Cardon 
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dat het niet haar bedoeling was geweest de statuten van het begijnhof te 

overtreden, zeker niet deze met betrekking tot de vereiste toestemming van de 

overste in geval van afwezigheid van begijnen. Een nieuw koninklijk edict van 

23 november 1623 erkende dat Elisabeth Cardon in niets de constituties van 

het begijnhof had overtreden. Maar vier dagen later bevestigde koning Filips 

IV de regel van Sint-Elisabethom onmogelijk te maken dat "libertinen" nog

maals zouden proberen om wijzigingen aan te brengen aan de regel.541 Hier

door werd Elisabeth Cardon eigenlijk in het ongelijk gesteld. 

De grootjuffrouw moet zich wel gesterkt gevoeld hebben door de bevestiging 

van de regel door de vorst. Ze schreef drie brieven naar Elisabeth Cardon 

waarin ze haar telkens uitnodigde voor een onderhoud. Elisabeth Cardon rea

geerde op haar manier en dagvaardde de grootjuffrouw voor de officiaal van 

het bisdom. Toen de derde en laatste termijn (uitstel) was verlopen zonder dat 

Elisabeth Cardon teruggekeerd was, was de maat vol voor de grootjuffrouw. 

Op 29 januari 1624 deed ze, na rijp overleg en raadpleging, de uitspraak dat 

Elisabeth Cardon voor altijd de toegang tot het begijnhof ontzegd werd. 

De grootjuffrouw liet Elisabeth Cardon per exploot van 10 februari 1624 
weten dat ze zonder uitstel haar meubels en kleren moest komen weghalen. 

Pastoor Legier Cardon spande daarop een proces aan bij de Raad van 

Vlaanderen. Hij vroeg de annulatie van de besluiten van de grootjuffrouw. 

Volgens hem had de grootjuffrouw haar bevoegdheid overschreden. Boven

dien, zo stelde hij, waren de besluiten in strijd met de koninklijke octrooien, 

met de beslissing van de bisschop en met de uitspraak van de officiaal. De 

grootjuffrouw repliceerde dat haar beslissing gerechtvaardigd werd: in rechte 

door de regel van het begijnhof en in feite doordat Elisabeth Cardon volhard

de in de boosheid. De grootjuffrouw beklemtoonde bovendien dat ze haar 
koninklijke opdracht om bij afwezigheid van begijnen op te treden, correct 

had uitgevoerd. De grootjuffrouw wees er verder op dat de bisschop, zoals hij 

ook te kennen had gegeven, niet bevoegd was om hier op te treden. Bovendien 

ressorteerde de zaak niet onder het officialaat, daar de begijnen niet genoten 

van de kerkelijke immuniteiten en ze slechts tijdelijke geloften aflegden. 

Zij vielen altijd onder de jurisdictie van de schepenen van Gent. Op 5 maart 

1624 hakte de Raad van Vlaanderen de knoop door en stelde grootjuffrouw 

Joanna Bauters in het gelijk. Eiser pastoor Legier Cardon werd veroordeeld 

tot het betalen van de gerechtskosten. 542 

541 cfr. supra, 69-70. 
542 Cartulaire, 239-240. 

SAG. nr. 234, fol. 24 V
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2. Geen habijt en doek voor de verstotenen 

Uitspraak van de Raad van Vlaanderen op 3 december 1627 in de zaak 
van grootjuffrouw Joanna Banters tegen de uitgewezen begijn Sara 

Stekeldoorne. 

Elisabeth Cardon en Sara Stekeldoome, een andere begijn die uit het begijn

hof was gezet, weigerden hun habijt en doek af te leggen. Daarom richtte 

grootjuffrouw Joanna Bauters zich samen met de voogden tot koning Filips 

IV. Ze verzocht de vorst om te ordonneren dat begijnen die uit het begijnhof 

gezet waren onder geen voorwaarde nog het habijt en het doek mochten dra

gen. 

Op 31 oktober 1624, na het inwinnen van advies van de Raad van Vlaanderen, 

ging Filips IV in op het verzoek van de grootjuffrouw. Hij bepaalde ook dat 

desnoods officieren en een deurwaarder van de Raad van Vlaanderen konden 

ingeschakeld worden. Als de uitgewezen begijn niet inging op de sommatie 

van de deurwaarder konden, op verzoek van de grootjuffrouw, officieren wor

den ingeschakeld om de maatregel te doen naleven. Op 7 januari 1625 som

meerde deurwaarder van Steenberghe Elisabeth Cardon in Hulst. 

Deurwaarder Goethals sommeerde Sara Stekeldoome in Gent op 27 augustus 

1627 en opnieuw op 27 oktober 1627. Sara Stekeldoome bleef echter wei

geren om de ordonnantie van 31 oktober 1624 uit te voeren. Op verzoek van 

de grootjuffrouw veroordeelde de Raad van Vlaanderen haar op 3 december 

1627 tot inhechtenisneming.543 

3. Een ontslag werd niet geargumenteerd 

Uitspraken van de Geheime Raad op 30 mei 1686 en op 14 juli 1687 in de 
zaak van de uitgewezen begijn Margrita Marteos tegen grootjuffrouw 
Fernandina de Bock. 

In oktober 1675 had Margrita Martens de regel overtreden. Grootjuffrouw 

Adriana de Zuttere liet twee advocaten bij de voogden komen. Dit gebeurde 

in aanwezigheid van de prior, de twee paters van het begijnhof en de staatjuf-

543 Cartulaire, 241-242, 244. 
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frouwen. De twee advocaten adviseerden de grootjuffrouw schriftelijk om 

Margrita Martens uit het hof te zetten. De volgende dag kreeg Margrita Mar

tens van de grootjuffrouw en de staatjuffrouwen te horen dat ze het begijnhof 

moest verlaten. Margrita Martens weigerde. Ze wilde weten waarom de groot

juffrouw haar buiten het hof zette maar de grootjuffrouw wilde het niet zeg

gen. De volgende dag werd Margrita Martens, met groot schandaal, uit het 

begijnhof gezet door een officier en nog een man. Omdat ze uit het begijnhof 

werd gezet en omdat de grootjuffrouw niet wilde zeggen waarom, diende 

Margrita Martens een klacht in bij de Raad van Vlaanderen. Volgens de regel 

was de grootjuffrouw echter niet verplicht om haar beslissing te motiveren, 

reden waarom de klacht van Margrita Martens door de Raad van Vlaanderen 

niet werd ingewilligd. Dit voorval was de reden waarom de nieuwe grootjuf

frouw Fernandina de Bock in 1677, een jaar na haar aantreden, een verzoek 

richtte tot de vorst Karel II en advies vroeg over haar recht om begijnen uit te 

sluiten. Er werd eerst advies ingewonnen bij de Raad van Vlaanderen en bij 

de bisschop van Gent, waarna op 6 september 1677 een decreet werd 

uitgevaardigd. Hierin keurde de vorst het optreden van de grootjuffrouw, dat 
in overeenstemming was met de regel, goed en bevestigde haar recht om 

begijnen uit de gemeenschap te zetten. 

Margrita Martens legde zich echter niet neer bij de beslissing van de vorst en 

spande een proces aan tegen de grootjuffrouw van het begijnhof. De begijn 

beweerde recht te hebben op het behoud van haar huis in het begijnhof dat ze 

voor haar leven had gekocht. De grootjuffrouw repliceerde echter dat men een 

gesloten zaak niet meer kon heropenen. Bovendien was de aanspraak van 

Margrita Martensin strijd met de eeuwenoude gewoonten van het begijnhof 

en met het koopcontract waarin staat dat wanneer een begijn de regel over

treedt, "sij van gelijken oock [sal] verbeuren haer hof en oock haer huijs". Na 

de beide partijen gehoord te hebben, deed de Geheime Raad op 30 mei 1686 

uitspraak in het voordeel van de grootjuffrouw. Het decreet van 6 september 

1677 werd bevestigd. 

Op 14 juli 1687 bepaalde de Geheime Raad dat een uitgewezen begijn geen recht 

heeft op alimentatie van het begijnhof. Deze uitspraak was een gevolg van een 

nieuw proces dat Margrita Martens tegen de grootjuffrouw had aangespannen. 

Margrita Martens had immers gevraagd of ze een lijfrente kon krijgen.544 

544 Cartulaire, 259-261, 266-268. 
SAG. nr. 234, fol. 36 V

0 -50 r0
, 147 ro; nr. 231, b. 
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4. Een beroep op rechtsgronden van buiten de muren 

Proces voor de Raad van Vlaanderen in 1762 in de zaak van Jean-Jacques 

de Laval tegen het begijnhotbestuur. 

Uitgetreden begijn Marie-Sophie de Wilde had eertijds in het Sint-Elisa

bethbegijnhof het huis St.-Veronica "voor haar leven" gekocht. Nadat ze het 

begijnhof verlaten had, trouwde ze met Jean-Jacques de Laval. Haar man 

spande een proces aan voor de Raad van Vlaanderen. Hij maakte aanspraak 

op de 112 ponden groot die zijn vrouw betaald had voor het huis St.-Veronica. 

Volgens hem was het koopcontract, dat bepaalde dat een begijn die het hof 

definitief verliet haar huis moest afstaan aan het hof, ongeldig omdat het was 

afgesloten toen Marie-Sophie de Wilde nog minderjarig was. Het begijn

hotbestuur verdedigde zich en schoof de volgende argumentatie naar voren. 

In het Land van Waas, waar Marie-Sophie de Wilde geboren was, mochten 

minderjarigen, volgens het gewoonterecht, zaken kopen in contant geld. Bo

vendien was Marie-Sophie de Wilde niet meer minderjarig toen ze het huis 

kocht. Het gewoonterecht in het Land van Waas bepaalde immers dat men er 

meerdeijarig werd als men huwde, in een klooster trad of een ander goedge

keurd devoot leven ging leiden. Het begijnhofleven in Sint-Elisabeth kaderde 

perfect binnen dit gewoonterecht, temeer omdat de regel van het Sint-Elisa

bethbegijnhof door de vorst was goedgekeurd. De argumenten van het begijn

hotbestuur waren zo sterk dat Jean-Jacques deLaval afzag van zijn aanspraak. 

Op 10 september 1762 werd hiervan akte genomen.545 

Al deze uitspraken bevestigden en versterkten het gezag van de grootjuffrouw 

dat beslist zeer groot was. Het begijnhofbestuur kon rekenen op het opperste 

gezag dat zorgde voor discipline en gehoorzaamheid, factoren die onontbeer

lijk waren om een grote gemeenschap harmonieus te laten functioneren. Blijk

baar wilde de vorst geen zwakke schakels in zijn machtspiramide, want gezag 

op lager niveau stond borg voor prestige en macht op koninklijk niveau. 

545 Cartulaire, 287-288. 
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DEEL VII 

EEN RELIGIEUS BESTAAN GERICHT OP 

HET HIERNAMAALS 
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HOOFDSTUK I: 
HET RELIGIEUZE LEVEN 

Het godsdienstig leven was zeer intens in het Sint-Elisabethbegijnhof. Werken 

en zeker ook bidden liepen als een rode draad door het leven van de begijnen. 

De begijnen stemden hun leven af op God. Vrouwen die hun leven lang tus

sen de begijnhofmuren leefden, moeten als het ware vroom en diepgelovig ge

weest zijn: wie niet uit het goede hout gesneden was, zou de strakke re

glementering van het religieuze leven niet aangekund hebben. Veel marge 

voor improvisatie was er niet. Het hofbestuur, de dominicanen, de kapelanen, 

de parochiepriesters en de bisschop gaven structuur en impulsen aan het leven 

met God. De begijnen waren niet altijd slaafse uitvoersters van regels die door 

de kerk werden opgelegd. Soms wilden ze hun eigen klemtonen leggen zoals 

bij het te communie gaan en het meestappen in processies. 

1. Religieuze beleving volgens de regel(s) 

1.1. De mis, de getijden en het lof: de kerk als tweede thuis 

De mis, de getijden en het lof hadden plaats in de kerk, in één van de kapellen 

van de kerk of in de infirmeriekapeL Vroeg opstaan was de regel in het begijn

hof. In het begin van de 17 de eeuw begonnen de religieuze activiteiten in de 

zomer 's morgens om 4 uur en in de winter om 5 uur.546 

De begijnen woonden elke dag de eerste mis bij in de begijnhofkerk Ze zaten 

gegroepeerd per convent, zodat gemakkelijk kon vastgesteld worden wie afwezig 

was. Op zonder geldig excuus te laat of helemaal niet komen, stond een sanctie. 547 

De regel van het Groot Convent verbood de begijnen om vóór het luiden naar 

de kerk te vertrekken. Afwijkingen op deze regel moesten met de grootjuf

frouw onderhandeld worden. De zondag om 9 uur en 's middags om 13.30 uur 

werd vóór het luiden vertrekken wel toegestaan. 548 Van en naar de kerk mocht 

niet gepraat worden en er diende met neergeslagen ogen opgestapt te worden. 

Getreuzel mocht niet, want de begijnen kregen de opdracht zich te haasten om 

zeer tijdig in de kerk te zijn. Tijdens de dienst mocht niet gebabbeld worden. 

546 Cartulaire, 243. 
547 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 16; Regel Lorlewijk van Male, hfst. 4. 
548 AGB. nr. 55, fol. 18. 
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Ook zonder reden plots de kerk verlaten was niet toegelaten. Vol eerbied en 

ontzag het woord Gods aanhoren, was hét sleutelwoord bij het ter kerke 

gaan.549 De regel van Lodewijk van Male van 1354 verplichtte de begijnen om 

na de dienst een vurig gebed voor de vorst en zijn nakomelingen te bidden.550 

De regel bepaalde dat de begijnen elke avond de vespers moesten bijwonen in de 

begijnhofkerk.551 In de eerste helft van de 17de eeuw zongen de begijn

hofpriesters elke dag de getijden. Tot 1627 maar ook nog daarna zongen twee 

begijnhofpriesters, samen met de koster, elke dag zeven getijden en het lof.552 Of 

het lof en de getijden ook in de rest van de Nieuwe Tijd elke dag gezongen wer

den, is niet bekend. Zeker is dat er in de 18de eeuw elke vrijdagavond lof was in 

de H. Kruiskapel van de kerk. In de tweede helft van de 18de eeuw werd er elke 

zaterdagavond in de 0.-L.-Vrouwkapellof gedaan ter ere van O.-L.-Vrouw.553 

Naast de dagelijkse, door de regel opgelegde mis, werden er nog andere mis

sen gecelebreerd. Zo vernemen we bijvoorbeeld dat er in 1710 elke vrijdag

ochtend een mis van het H. Kruis werd opgedragen in de H. Kruiskapei.554 In 

1754 was er elke donderdag een mis van het H. Sacrament.S55 Op kerkelijke 

feestdagen woonden de begijnen de hoogmis bij in de kerk van het begijnhof. 

De hoogdagen van het jaar en de feesten van Maria, Maria-Lichtmis, Maria

Boodschap, Maria-Hemelvaart en Maria-Geboorte, werden speciaal gevierd. 

Ook het kerkwijdingsfeest en de typische feestdagen van het Sint-Elisa

bethbegijnhof, H. Elisabeth, Begga, Ursula, Alexius, kruisverheffing en de 

kruisdagen, gingen niet onopgemerkt voorbij.556 

549 AGB. nr. 53, art. 4. 
RAG. nr. E 386, fol. 87. 

550 RAG. nr. E 386, fol. 88. 
BUG. nr. G 6425, Regel Ladewijk van Male, hfst. 4. 

551 BUG. nr. G 6425, Regel Ladewijk van Male, hfst. 4. 
552 Cartulaire, 243. 

ABG. Acta Episcopatus IV, fol. 269 r0 (24 oktober 1642). 
553 Cartulaire, 283-284. 

SAG. nr. 234, fol. 62 T0
• 

AGB. nr. 75, fol. 4. 
554 AGB. nr. 75, fol. 4. 
555 PAL. nr. 1558. 
556 Cartulaire, 242. 
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Tot 1643 trokken de begijnen op de feestdag van de H. Dominicus en van de 

H. Catharina, twee heiligen van de dominicanen, naar de hoogmis in de kerk 

van de dominicanen. Tijdens de mis werd geofferd. Grootjuffrouw Quytinne 

Bauters schafte deze gewoonte af. Omdat de twee offerandes wegvielen, werd 

de grootjuffrouw bereid gevonden om ter compensatie voortaan 6 ponden 

groot te betalen aan het klooster. In 1643 maakte grootjuffrouw Bauters ook 

een einde aan de traditie dat de begijnengemeenschap aanwezig was op de 

eremis van de dominicanen. 557 

Nog heel wat andere missen, requiemmissen en jaargetijden volgden uit stich

tingen van begijnen en niet-begijnen. Op 4 augustus 1701 deden de voogd van 

het begijnhof Antoine Alegambe Heer van Aughem, Basinghien etc. en zijn 

vrouw enkele misstichtingen. Zo wilden ze dat er dagelijks een mis werd op

gedragen in de infirmeriekapel van het begijnhof, op werkdagen om 9 uur en 

op zondag of andere heiligedagen om 8 uur. Na elke mis moesten vijf tarwe

broden van elk 3 ponden groot uitgedeeld worden ter ere van de vijf H. Won

den van Christus. Deze broden waren bestemd voor vijf arme begijnen, op 

voorwaarde evenwel dat ze niet verzorgd werden in de infirmerie of 

onderhouden werden door de heilige-geesttafeL In ruil voor deze broodbede

ling moesten deze vijf begijnen de mis bijwonen. Bij ziekte werden ze vrijge

steld van deze verplichting. Tijdens de dienst baden ze voor de stichters. Na 

de dood van de stichters was het gebed bestemd voor het heil van hun ziel. 

Dezelfde voogd en zijn vrouw stichtten daarenboven, tot in eeuwigheid, re

quiemmissen tot lafenis van de zielen van hun ouders en overleden vrienden. 

Bij hun dood werden ook hun zielen in de intentie opgenomen. Op zondag en 

andere dagen, als geen zielsmissen gelezen werden, werden missen opgedra

gen ter ere van Maria. De stichters bestelden op hun respectieve sterfdag een 

jaargetijde. De jaargetijden werden opgedragen door de begijnhofpriester die 

aan het altaar omringd was door twee collega's die als diaken en subdiaken 

fungeerden. De lijkbaar werd opgesteld met vier stalkaarsen en op het altaar 

brandden zes kaarsen. De dichtste vrienden van de stichters uit Gent werden 

door de grootjuffrouw op de dienst uitgenodigd. Bij elk jaargetijde was een 

bedeling voorzien van dubbele broden van elk 6 ponden.558 

Op 27 juli 1703 stichtte Nicolaas-Ignace de Buck een wekelijkse mis ter ere 

van de Zeven Smarten van de H. Maagd. Deze mis zou gedurende 100 jaar 

557 RAG: nr. 2791. 
558 Cartulaire, 271-273. 
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opgedragen worden in de begijnhofkerk.559 Priester Paul de Clercq schonk op 

25 november 171 Q honderd ponden groot aan het begijnhof. Dat bedrag moest 

dienen om voor eeuwig elke vrijdag in de kerk een mis op te dragen aan het 

altaar van het H. Kruis. 560 Twee jaar later, op 16 februari 1712, stichtte juf

frouw-geseinede Isabeau Heubens, met instemming van de twee voogden, een 

mis ter ere van de H. Maagd. Deze mis zou 99 jaar lang de zaterdag worden 

gecelebreerd.561 Een andere begijn, Anne Paret, stichtte op 24 november 1712 

een mis die elke zondag in de infirmeriekapel moest opgedragen worden. 562 

In 17 4 7 bepaalde begijn Marie-Thérèse de Morgar in haar testament dat er 

zaterdag en maandag een lof diende gezongen te worden ter ere van de 

H. Maagd en één voor de zielen in het vagevuur.563 Deze lijst is vermoedelijk 

niet exhaustief: ze toont wel concreet aan hoe vrome begijnen hun hemelse 

toekomst veilig wilden stellen. 

Soms gebeurde het dat bepalingen in fundaties gewijzigd of verminderd wer

den. Elke eerste zondag van de maand en op de feestdagen van Maria zong het 

convent Ter Steenen na het lof een litanie in de kerk. Dat was bepaald in een 

fundatie. Toen op bepaalde tijdstippen de zangeressen deze afspraken 

verstoorden door tijdens het lof een litanie te zingen, vroegen de begijnen van 

het convent Ter Steenen toestemming aan bisschop Ph.E. van der Noot om de 

litanie op die dagen in hun convent te zingen in plaats van in de kerk. Op 

27 oktober 1724 kwam een positief antwoord van de bisschop.564 Nog een an

der voorbeeld. Bisschop G.G. Van Eersel kwam op 3 september 1777 tege

moet aan een verzoek van de begijnen van het convent Ter Eecken om vier ge

zongen jaargetijden te vervangen door vier gelezen missen.565 

Uit een document uit de eerste helft van de 17de eeuw blijkt dat de ver

plichtingen, die aan heel wat misstichtingen verbonden werden, in de loop der 

jaren niet meer volledig werden nagekomen. Uitvoerders van stichtingen had

den problemen met deze gang van zaken. Petrus Marchant, theoloog van de 

orde van Sint-Franciscus, zorgde voor geruststellend advies. Uit het document 

blijkt dat zelfs aan de gereduceerde verplichtingen niet meer volledig werd 

voldaan. De vraag werd dan ook gesteld waartoe het begijnhof nu nog ver

plicht was. Over de verplichtingen die niet nagekomen werden, moest men 

559 o.c., 274. 
560 o.c., 278. 
561 o.c., 278. 
562 O.C., 278-279. 
563 o.c., 283-284. 
564 ABG. Acta Episcopatus XXV, fol. 261 V

0 (27 oktober 1724). 
565 ABG. o.c. XXXVI, fol. 117 ro (3 september 1777). 
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zich geen zorgen maken. De inkomsten waren ten goede gekomen aan het 

begijnhof (arme begijnen, begijnhofdienaren, de infirmerie, de huizen ... ). 

Dergelijke gevallen waren al eerder behandeld volgens de principes van de 

Vlaamse theoloog jezuïet Leonardus Lessius (1554-1623) in zijn werk 

"De iustitia et iure" (1605). In dergelijke onzekere gevallen mag de bisschop 

beslissen. Het advies van theoloog Petrus Marchant wil scrupules en angst 

wegnemen. Marchant stelt dat ruim wordt voldaan aan de fundaties als er eens 

per maand een mis voor de overledene wordt opgedragen. 566 

1.2. De communie als de eenwording met Christus 

De regel bepaalde dat de begijnen, mits het advies van hun biechtvader, ten 

minste op de hoogdagen en de feestdagen van 0.-L.-Vrouw te communie 

moesten gaan. Wie te communie ging, bracht de conventjuffrouw op de hoog

te. Bezoek ontvangen voor een maaltijd, recreatieve bijeenkomsten bijwonen 

of het hof verlaten, was op die dagen verboden. De communiedagen dienden 

doorgebracht te worden in dienst van God door mis te horen en naar sermoe

nen te luisteren.567 

De begijnen hadden een speciale verering voor de H. Eucharistie, het Corpus 

Domini. Door de communie werden ze één met Christus. Het Concilie van 

Trente streefde naar een herwaardering van het H. Sacrament en ging het te 

vaak en ondoordacht communiceren tegen.568 Op 12 augustus 1645 vaardig

de bisschop Antoon Triest een lijst van communiedagen uit. De begijnen 

mochten voortaan nog enkel communiceren op de zon- en heiligendagen 

waarop men in de stad te communie mocht gaan, behalve op de vierde dag na 

Kerstmis en op de derde dag na Pasen en na Pinksteren. Andere toegestane 

communiedagen waren: de zeven heiligendagen (St.-Frans, St.-Jozef, 

St.-Anna, St.-Bonaventura, St.-Begga, St.-Barbara en St.-Augustinus), 0.-L.

Vrouwpresentie, de octaven van het H. Sacrament en van Maria-Hemelvaart, 

Portiuncula, de maandag vóór de vasten, Allerzielen en de patroondagen van 

de begijnen. De begijnen mochten ook communiceren op de donderdag in de 

weken waarin er geen reden was om aan de dinsdag, de woensdag of de vrij

dag de voorkeur te geven. 

566 RAG. nr. B 4683, f. 
567 BUG. nr. G 6425 , Regel Johanna en Margaretha, hfst. 20-21. 
568 Cailliau, Begijnhof Ter-Hooie, 14 7. 
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Op 23 maart 1646 herinnerde bisschop Triest nog eens aan de dagen waarop 

de begijnen te communie mochten gaan. Werd zijn oproep van 12 augustus 

1645 niet opgevolgd? De lijst was uitgebreid met een communie per week tij

dens de vasten en de advent en op de dagen waarop de grootjuffrouw en de 

biechtvader het wensten. Triest benadrukte dat hij de nadelen van het te vaak 

communiceren wilde voorkomen en wou dat iedereen even vaak te communie 

ging. Het "dictaat" van de bisschop viel niet overal in goede aarde. Op de 

ordonnantie van 23 maart 1646 volgde een proces voor de Raad van Vlaande

ren tussen Triest en het begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie (1646-1647). Het 

begijnhofTer-Rooie nam het niet dat de bisschop de communiedagen vastlegde. 

Dat recht kwam volgens het begijnhof aan de vorst toe. In het Sint-Elisa

bethbegijnhof had men blijkbaar minder problemen met de tussenkomst van 

Triest. De grootjuffrouw van Sint-Elisabeth verklaarde op 29 januari 1647 dat 

de bepaling van de bisschop in haar begijnhof precies werd opgevolgd en dat 

men geen toestemming gaf vaker te communiceren dan voorgeschreven was. 569 

Dat de wens om meer te communiceren wel leefde in het Sint-Elisa

bethbegijnhof blijkt uit een brief van 8 maart 1653 van pater Isidoros a Sancto 

Josepho aan bisschop Antoon Triest. Pater Isidoros, die in Rome verbleef, 

deelde de bisschop mee dat hij in Rome een dominicaan had ontmoet die in 

opdracht van een andere dominicaan de belangen van een begijn kwam behar

tigen. De dominicaan wilde aan de Romeinse Congregatie vragen of de begijn 

frequenter mocht communiceren en of ze de communie mocht ontvangen van 

een andere dan de begijnhofpriester. Isidoros liet de bisschop weten dat hij de 

dominicaan had overtuigd om dat niet te vragen aan de Romeinse Congre

gatie. De dominicaan wou toch iets doen voor zijn ordegenoot die hem deze 

opdracht had toevertrouwd. Daarom beloofde Isidoros a Sancto Josepho aan 
de dominicaan dat hij naar de bisschop zou schrijven met de vraag de begijn 

te troosten. Isidoros schreef in zijn brief aan bisschop Triest dat het beter was 

van dergelijke zaken gespaard te blijven, vooral omdat de secretaris van de 

Romeinse Congregatie niet gunstig stond tegenover zo'n verzoek. De dage

lijkse communie kan wel niet absoluut verboden worden maar de kardinalen 

wilden daaromtrent nog niets beslissen. 570 

In de 18de eeuw werd er soms wel toestemming gegeven om vaker te 

communiceren dan voorgeschreven. Deze tegemoetkoming werd gedaan door 

569 Cailliau, o.c., 147-148. 
570 RAG. nr. B 4683, c. 
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de conventjuffrouw nadat werd nagegaan of de aanvragers het verdienden om 

zo vaak te communie te gaan. Een begijn die in de week te biecht en te com

munie ging, moest vóór de middag terug in het convent zijn. Wie lichtvaardig 

praatte, onbeleefd, frank of stout was, kreeg geen toestemming van de con

ventjuffrouw om meer te communiceren dan op de gewone biechtdagen.571 

Er werd gebeden voor de begijnen die te communie gingen. In het Groot Con

vent werden op zaterdagavond een paternoster en een ave-rnaria gelezen voor 

alle mensen die de volgende dag de communie zouden ontvangen. Dat 

gebeurde omdat zij zouden te communie gaan tot meerdere eer en glorie van 

God en opdat alle mensen die niet te communie gingen, in gedachten begerig 

zouden zijn om te communiceren. 572 

De regel bepaalde dat de begijnen om de veertien dagen moesten biechten bij 

de daartoe aangestelde biechtvaders.573 Aangezien het ontvangen van de com

munie normaal werd voorafgegaan door de biecht, werd er waarschijnlijk 

meer gebiecht dan om de twee weken. Wat over de frequentie van de com

munie gezegd werd, geldt dus evenzeer voor het biechten.574 In het Sint-Elisa

bethbegijnhof traden de dominicanen op als biechtvaders. Aanvankelijk dien

den de begijnen ook minstens eens per jaar te biechten bij de pastoor van Sint

Michiels, maar deze verplichting werd in 1592 door paus Clemens VIIT afge
schaft.575 

1.3. Het bidden als een rode draad doorheen de dag 

In de eerste helft van de 18de eeuw werd de dagindeling in een convent opge

tekend. Het gebed drukte een zware stempel op zo'n dagindeling. Na de 

vroegmis trokken de begijnen naar de werkkamer om er te bidden en te wer

ken. Eerst lazen ze de zeven psalmen en die werden afgesloten met een "laat 

ons bidden" of oremus. 

Eens dat allemaal achter de rug was, mochten de begijnen wel wat praten, 

maar met mate. Ze spraken de wens uit dat ze die dag evenveel akten van be

rouw zouden kunnen verwekken als ze klosjes konden verleggen bij het kant

klossen en evenveel akten van liefde als ze spelden staken. Ze vroegen aan 

571 AGB. nr. 53, art. 4. 
572 AGB. nr. 53, art. 4; nr. 55, fol. 17. 
573 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 20. 
574 Cloet, "Zondagsviering en sacramenteel leven", 186. 
575 Huysman, "Begijnhof van Ste Elisabeth", 308. 
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God om evenveel zielen te redden uit het vagevuur als er spelden werden uit

getrokken en evenveel zondaars te bekeren als er klosjes werden verlegd.576 

In navolging van de regel lazen de begijnen wat later op de dag drie rozen

hoedjes. De weesgegroeten en onzevaders werden samen luidop gebeden. 

Iemand las de meditatie over het leven en de dood van Jezus en zijn moeder 

voor.577 Ook na het middagmaal brachten de begijnen een deel van de middag 

door in de werkkamer om te bidden en te werken. 578 

Als het bijna avond was, baden de begijnen van het Groot Convent de pater

noster, in de zomer om 17 uur en in de winter om 19 uur. Op dagen dat er voor 

het lof al om 17.30 uur geluid werd, verschoof de paternoster naar 16.45 uur. 

Na het avondmaal, dan was het 19.30 uur, werd het dankgebed gezegd en een 

fragment uit een gebedenboek gelezen. Toen werd het al tegen achten, tijd 

voor de recreatie die ook in de werkkamer plaatsvond. 

Op zaterdagavond werd er in het Groot Convent nog gebeden na de recreatie. 

Na het bidden werd er een paternoster en een ave-rnaria gezegd voor alle men

sen die de volgende dag al dan niet te communie zouden gaan. Daarna riep de 

conventjuffrouw op om een ave-rnaria te bidden tot haar intentie. Ook op zon

dagavond werd er in het Groot Convent nog gebeden. Elke begijn moest een 

antwoord en vraag uit de catechismus en een fragment uit een sermoen lezen. 

Op de dagen van recollectie hielden de begijnen van het Groot Convent elk 

kwartier na het uur een meditatie. Om 16.45 uur deden de begijnen en de con

ventjuffrouw de kruisweg.579 

Tijdens het gebed in de werkkamer was iedereen aanwezig. Er werd stilte 

geëist. Er mocht wel een korte vraag gesteld worden waarop een bondig ant

woord kwam. Na het bidden waren wereldlijke praatjes of liedjes en 

onstichtelijke manieren of woorden uit den boze. Men moest zich gedragen 

"als geestelyke dogters betaemt".sso 

576 RAG. nr. E 386, fol. 89-91. 
577 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 15. 

RAG. nr. E 386, fol. 91-92. 
Moulaert, Goot-Beggynhof, 35-36. 
BUG. nr. G 14071 (90) 
AGB. nr. 55; nr. 58. 

578 RAG. nr. E 386, fol. 93-94. 
579 AGB. nr. 55, fol. 16-18. 
580 AGB. nr. 53, art. 6. 

BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 17. 
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De regel bepaalde dat er vóór het slapen gaan niet of weinig mocht gesproken 

worden teneinde in de geschikte gesteltenis te komen om God te aanroepen, 

te danken en te loven en om te bidden voor de zielen in het vagevuur.58I Na het 

gewetensonderzoek werd om vergiffenis voor de fouten gebeden. De dag 

eindigde met het bidden van de akten van berouw, liefde en geloof. 582 

1.4. De vasten, een periode van geestelijke zuivering 

De regel bepaalde dat er op de vastendagen, op de vigilies van 0.-L.-Vrouw 

en elke vrijdag moest gevast worden. De vrijdag diende men, als dat zonder 

hinder kon, een wollen boetegewaad aan te trekken. 583 

Dat de vasten niet enkel een tijd was van onthouding en versterving maar ook 

van boetvaardigheid en gebed blijkt uit een document met aanbevelingen voor 

de begijnen. In dat soort van draaiboek werden de begijnen van Sint-Elisabeth 

voorgehouden dat het er in de vasten op aankomt geen zonden meer te begaan 

en een oprecht berouw te tonen voor de voorbije misstappen. Het uiteindelijke 

doel was het bereiken van een grotere deugdzaamheid. Het voorbeeld van 

Christus was een aansporing om de vasten godvruchtig door te brengen. 

De tekst schrijft enkele oefeningen voor die de begijnen in de vasten dagelijks 

dienden te onderhouden. In de morgengebeden konden de begijnen goede 

voornemens maken en de goddelijke gratie vragen om hun driften te be

dwingen en niet in hun fouten te hervallen. De hele voormiddag moesten ze 

een kwartier per uur mediteren over een passage uit het lijden van Christus. 

In de dagelijkse H. Mis dienden de begijnen sacramenteel of geestelijk te 

communiceren. Rond 9 uur werd tot het H. Hart van Jezus gebeden en werd 

ook het gebed "0 Jezus mijn geloof' opgezegd. Vóór het middagmaal dien

den de begijnen de gekruisigde Christus te aanbidden en zijn gratie af te sme

ken om zoals Hij het kruis heilig te dragen. Na een gewetensonderzoek volg

de een akte van berouw. Rond 2 uur dienden de begijnen alle godsdienstige 

oefeningen van de middag op te dragen aan God. Een uur later moesten de 

begijnen opnieuw de gekruisigde Christus aanbidden en zijn gratie afsmeken, 

deze keer om heilig te sterven. Daarop volgde het klassieke gebed van drie uur. 

Verder werd voorgeschreven om rond 4 uur het H. Hart van Jezus te aanbidden 

met het gebed "0 Jezus mijn geloof'. Het bezoek aan het H. Sacrament moest 

581 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 18. 
582 RAG. nr. E 386, fol. 96. 
583 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 19. 
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vóór of tijdens het lof gebeuren. 's Avonds werd een gewetensonderzoek, ge

volgd door een akte van berouw en de geestelijke communie, voorgeschreven. 

Naast het bidden waren onthouding en versterving twee leefregels van de vas

ten. De kerk wou echter niet dat de gezondheid hierdoor geschaad werd. De 

vastentekst raadde de begijnen aan om af en toe een versterving te doen. In de 

onthouding van spijzen mochten de begijnen niet te streng zijn. Als lichame

lijke penitentie konden ze de maandag- en donderdagnacht wat minder com

fortabel slapen, op voorwaarde dat de gezondheid dat toeliet. Wanneer de 

begijnen zich uitputten in lichamelijke boetedoening, dienden ze zich met 

raad te laten bijstaan. De tekst wees erop dat deze uiterlijkheden uiteindelijk 

niet het belangrijkste waren. Niet de uitwendige maar de inwendige verster

ving was van belang.584 

Elke gelovige diende de vasten te onderhouden, maar vooral in de 17 de en 

18de eeuw nam de mogelijkheid om dispensatie te krijgen toe. 585 De bisschop 

van Gent verleende rond februari of maart toelating voor het eten van vlees, 

eieren en soms ook voor melkproducten aan arme en/of zieke begijnen van 

Sint-Elisabeth. Meestal waren het de biechtvaders (dominicanen) van het be

gijnhof die de toelating kregen van de bisschop om de begijnen, op dokters

advies, van de vastenplicht te ontslaan. Eind 18de eeuw kreeg soms ook een 

begijnhofpriester deze toelating van de bisschop.586 

2. Ook nog tijd voor devotie 

2.1. Liever processies binnen de begijnhofmuren 

Op sommige kerkelijke feestdagen gingen processies uit in het begijnhof. 

De processies vonden meestal plaats naar aanleiding van de hoogmis. 

De kruis- en vaandeldragers liepen op kop. In bepaalde processies werd Maria 

584 AGB. nr. 54. (Deze bron is niet gedateerd. Op basis van de taal en de spelling mogen we 
veronderstellen dat dit een bron is uit de Nieuwe Tijd.) 

585 Dosogne, Vasten, 6. 
586 Wij geven slechts enkele voorbeelden. 

196 

ABG. Acta Episcopatus XX, fol. 172 ro (7 maart 1696); XXV, fol. 31 vo (28 februari 1718), 
fol. 61 V

0 (20 februari 1719); XXIX, fol. 124 V
0 (28 februari 1745), fol. 187 V

0 (22 februari 
1746), fol. 257 V

0 (10 februari 1747); XXXII, fol. 70 ro (24 februari 1757); XXXIV, fol. 92 ro 
(29 februari 1772); XXXVII, fol. 31 ro (1) (9 februari 1779), fol. 14 ro (8 februari 1780). 
RAG. nr. B 4683, d. 



op haar troon meegedragen. Naast het beeld stapten begijnen met versierde 

flambouwen. Soms werden ook relikwieën meegedragen. 587 

Begijnen waren ook soms verplicht om deel te nemen aan processies in de 

stad. Zij waren daar niet altijd mee opgezet. Hun regel verbood hen immers 

om aanwezig te zijn op processies buiten het begijnhof.588 Bovendien hadden 

processies in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw geleidelijk aan een meer 

profaan karakter gekregen. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw gingen 

veel clerici zich ergeren aan het groeiend profaan vertier in processies.589 

Wellicht heeft ook deze evolutie bijgedragen tot de afkeer van de begijnen om 

deel te nemen aan processies in de stad. In 1646 richtten grootjuffrouw 

Quytinne Bauters en de twee voogden het verzoek aan bisschop Antoon Triest 

om het begijnhof te ontslaan van deelname aan de jaarlijkse H. sacra

mentsprocessie in de stad. De begijnen waren niet te spreken over het onbe

leefd en onfatsoenlijk gepraat van sommige personen. Sommigen richtten hun 

schimpende uitlatingen zelfs rechtstreeks aan het adres van de begijnen. Het 

gebeurde dat de begijnen er ten onrechte van beschuldigd werden de proces

sie op te houden, met het gevolg dat deze werden opgejaagd. Volgens groot

juffrouw Bauters en de voogden waren het niet de begijnen maar de grote 

verwarring in de processie die voor de vertraging zorgde. 

Deelname van de begijnen aan de H. sacramentsprocessie in de stad was niet 

betamelijk zei de grootjuffrouw en ze verwees naar de collega-begijnen in 

Brussel, Antwerpen en andere steden die niet hoefden deel te nemen aan pro

cessies in de stad. In geen enkel ander land stapten geestelijke vrouwen trou

wens mee op in processies. De grootjuffrouw en de voogden stelden voor om 

zelf op H. Sacramentsdag een processie te organiseren binnen de begijnhof

muren. Dat werd hen toegestaan op 30 juni 1646, op voorwaarde dat ze wel 

deelnamen aan alle andere processies die door de bisschop werden ingesteld. 590 

Ook de begijnen van het begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie werden op 

3 augustus 1646 vrijgesteld van deelname aan de H. sacramentsprocessie in 

de stad.59l Op 23 juli 1660 had de plechtige installatie van bisschop K. van 

587 SAG. nr. 200, fol. 22 vo , 44, 56-59 ro. 
ABG. Acta Episcopatus I, fol. 132' f 0 (30 augustus 1620). 
Huysman, "Begijnhof van Ste Elisabeth", 340. 

588 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 22. 
589 Therry, "Lekenvroornheid en godsdienstige mentaliteit", 200. 
590 Cartulaire, 248-249. 

ABG. Acta Episcopatus VI, fol. 37-38 ro (30 juni 1646). 
591 Cailliau, Begijnhof Ter-Hooie, 153. 
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den Bosch plaats.592 Deze plechtigheid ging gepaard met een processie. Het 

Sint-Elisabethbegijnhof en het begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Hooie verkregen 

van de vicarissen, die de bisschop bijstonden in het beleid, dat ze niet hoef

den mee te stappen in deze processie. 593 

2.2. Blij met relieken van de H. Elisabeth van Hongarije 

In de loop der eeuwen verwierf het begijnhof veel relikwieën. Op 13 septem

ber 1496 schonk Henric van den Zomple, geneesheer van de abt van Sint-Pie

ters in Gent, een relikwie van het H. Kruis aan het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Hij had deze relikwie, na lang aandringen, gekregen van de abt van Sint-Pie

ters met de opdracht om ze aan het begijnhof te schenken. Van den Zomple 

wou dat de relikwie bij het 0.-L.-Vrouwaltaar van de kerk zou bewaard wor

den.594 Vast staat dat deze relikwie vanaf het begin van de 18de eeuw in de 

H. Kruiskapel van de kerk werd bewaard. 595 

Op donderdag 19 november 1665 werd het Sint-Elisabethbegijnhof weer 

enkele relikwieën rijker. De kapucijn Karel van Aremberg schonk het begijn

hof de relikwieën van de heiligen Elisabeth, Antonius, Rochus, Barbara, 

Catharina, Agnes en Blasius. Karel van Aremberg had de relikwie van de H. 

Elisabeth van Hongarije via aartshertogin Isabella gekregen. De begijnen wa

ren zeer blij met dit geschenk. De H. Elisabeth van Hongarije was immers de 

patroonheilige van het begijnhof. De relikwieën werden 's morgens vroeg in 

een processie vanuit de kerk van de abdij van Drongen naar de begijnhofkerk 

gebracht. Dat gebeurde door de priesters van Sint-Michiels en van het be

gijnhof. De grootjuffrouw en haar begijnen stapten de processie tegemoet. 

Veel begijnen hadden een flambouw in de hand. De processie trok rond het 

begijnhof en eindigde in de begijnhofkerk, die voor de gelegenheid kostbaar 

versierd was. Nadat de prelaat van Drongen een plechtige mis had opgedragen 

met mooie muziek, kregen de relieken "een weerdighe rustplaetse". 's Avonds 

werd er gevierd in het begijnhof. 596 

592 Cloet, "van den Bosch end' Allamont", 79. 
593 ABG. Acta Episcopatus VIII, fol. 239 V

0 (23 juli 1660). 
594 Cartulaire, 179-180. 
595 AGB. nr. 75, fol. 4. 
596 SAG. nr. 234, fol. 145 V0

• 

SAG. Billet, J. Pollitije-bouck IX, fol. 47 V
0

• 
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Rond 1673 bezat het begijnhof naast bovengenoemde relikwieën ook relieken 

van de heiligen Carolus Borromeus, Dorothea, Agatha, Petrus, Godelieve, Do

natus, Hubertus en van de sponde van Maria. Wanneer het begijnhof deze reli

kwieën verwierf, is niet bekend. De relieken werden bewaard in de kerk. Het 

stuk van het H. Kruis zat in en zilveren kruis. De relieken van de heiligen 

Elisabeth, Rochus, Antonius, Barbara, Catharina en Agnes zaten in een zilve

ren kast. 597 Of de begijnen zich vragen hebben gesteld naar de authenticiteit 

van al deze relieken is ons niet bekend. Het ziet er niet naar uit en er zijn in 

elk geval geen sporen van bewaard. 

2.3. Een goede voedingsbodem voor de broederschappen 

Tijdens de katholieke hervorming kenden de broederschappen een ruime ver

spreiding. Een broederschap of een confrérie is een kerkelijk goedgekeurde 

vereniging die wordt opgericht om de openbare eredienst te bevorderen en op 

te luisteren én om een persoonlijker beleefde vroomheid bij de leden te sti
muleren. De veralgemening van de broederschappen vond plaats rond het 

midden van de 17de eeuw. In het Sint-Elisabethbegijnhof werden er tussen 

1657 en 1782 vijf opgericht: drie op Christus gerichte broederschappen van 

de H. Drievuldigheid, van het H. Kruis en van het H. Sacrament; een mariale 

confrérie van de H. Rozenkrans en een broederschap van 0.-L.-Vrouw en de 

HH. Jozef, Anna en Joachim. Het belang van de christocentrische broeder

schappen was niet alleen kenmerkend voor het Sint-Elisabethbegijnhof, maar 

voor heel het bisdom Gent. Dat was een gevolg van de pastoraal van de bis

schoppen en de seculiere clerus die kaderde in een ruimer clericaal streven 
naar spiritualisering van het geloof. 598 

Op 21 januari 1657 werd de broederschap van de H. Drievuldigheid voor het 

vrijkopen van de christenslaven opgericht in de kerk van het Sint-Elisa

bethbegijnhof. De plechtige instelling gebeurde door pater Joannes Malasys, 

toen prior van de dominicanen, die werd bijgestaan door de twee biechtvaders 

Carolus Myleman en Vincentius de Clercq.599 De orde der trinitariërs richtte 

de broederschappen van de H. Drievuldigheid op met als doel de verering van 

597 BUG. nr. G 13220 (0, 1). 
SAG. nr. 200, fol. 58 r0

• 

598 Therry, "Lekenvroomheid en godsdienstige mentaliteit", 198-199. 
Defoort, "Broederschappen", 10. 

599 Moulaert, Groot-beggynhof, 99. 
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het mysterie van de H. Drievuldigheid te bevorderen. De belangrijkste activi

teit van deze broederschappen was echter het vrijkopen van de christenslaven, 

dat waren door mohammedanen gevangen genomen christenen. 

De broederschappen van de H. Drievuldigheid van het bisdom Gent werden 

overkoepeld door de aartsbroederschap van de H. Drievuldigheid in de Sint

Jacabskerk in Gent, ingesteld op 28 oktober 1641 door bisschop Triest. Bis

schop Triest stimuleerde de oprichting van broederschappen van de H. Drie

vuldigheid in zijn bisdom. Pastoor Joannes Jennyn van Sint-Gillis (Brugge), 

procurator (afgezant) van de trinitariërsorde, was de grote propagandist van 

deze broederschappen. In 1656 spoorde hij het Sint-Elisabethbegijnhof aan 

om een brief te schrijven naar bisschop Triest met de vraag om een drievul

digheidsbroederschap te mogen oprichten. Op 30 oktober 1656 werd het ver

zoek ingewilligd. 600 

De broederschappen die onder de aartsbroederschap actief waren, maakten 

hun financiële bijdragen over aan de koepelorganisatie. Het Sint-Elisabethbe

gijnhof gaf veel financiële bijdragen aan de moederbroederschap. In de 17de 

eeuw was Sint-Elisabeth zelfs de grootste schenkster. Het begijnhof deed zes 

stortingen, wat neerkwam op een totale financiële bijdrage van 114,92 ponden 

groot. Sint-Gillis (Dendermonde) stortte 63,15 ponden en kwam hiermee op 

de tweede plaats. In vergelijking met de giften van Sint-Elisabethen Sint-Gil

lis waren deze van de andere parochies van het bisdom Gent maar klein. In de 

18de eeuw nam Zaffelare de plaats van koploper over van het Sint-Elisa

bethbegijnhof, zowel wat het aantal stortingen (63) als de totale financiële 

bijdrage (559,3885 ponden) betrof. Het Sint-Elisabethbegijnhof kwam met 

252,9 ponden op de derde plaats.60l 

In 1678 werd de broederschap van 0.-L.-Vrouw en de HH. Jozef, Anna en 

Joachim opgericht in de kerk van het Sint-Elisabethbegijnhof.602 Toen Jozef 

II in 1786 alle broederschappen afschafte, bestond deze broederschap niet 

meer in het Sint-Elisabethbegijnhof.603 

600 AGB. nr. 49, b. 
ABG. Acta Episcopatus VII, fol. 385 V

0 -386 ro (30 oktober 1656). 
De Volder, Drievuldigheidsbroederschappen, 53-54, 115, 129, 135, 151-152. 

601 De Volder, Drievuldigheidsbroederschappen, 140-141, 146-148. 
602 ABG. Acta Episcopatus XIII, fol. 149 V

0 (14 augustus 1678). 
603 cfr. infra, 202. 
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Op 3 mei 1711 werd door paus Clemens XI de broederschap van het H. Kruis 

in de kerk van het begijnhof ingesteld. Hij verleende aflaten voor de leden van 

de broederschap. De pauselijke bul werd bijgehouden door de grootjuffrouw. 

Wie lid wou worden van deze broederschap diende zijn naam in een register 

te schrijven. Dit kon op om het even welke dag gebeuren, maar het was toch 

aangewezen dat men zich inschreef op de feestdagen van de kruisvinding, van 

de kruisverheffing, van de H. Alexius of van de H. Ursula. Een andere 

mogelijkheid was op vastenavond of op een vrijdag. De twee voogden, de 

twee biechtvaders, de drie kapelanen, de grootjuffrouw en de staatjuffrouwen 

waren er als eerste bij om in 1711 hun naam in het register te schrijven. 

De namen van de andere leden werden per convent genoteerd. 

De leden van de broederschap van het H. Kruis waren verplicht om alle vrij

dagen de relikwie van het H. Kruis te vereren in de H. Kruiskapel van de 

begijnhofkerk. Elke vrijdag dienden de leden van de broederschap een kruis

gebed te doen, zijnde vijf paternosters en vijf ave-maria's. Op hun slaapkamer 

hing een kruis zodat zij, in navolging van de H. Catharina van Siena, de vijf 

bloedende wonden van Christus konden kussen. Dit kon gebeuren bij het op

staan en bij het slapen gaan. Tot slot werd aan de leden van de broederschap 

van het H. Kruis gevraagd het goede voorbeeld te geven in het verduldig lij

den en in de liefde tot de medemens en de vijand. 604 

De door de dominicanen gepatroneerde broederschappen van de H. Rozen

krans waren het meest verspreid in het bisdom Gent en vermoedelijk ook in 

de omringende bisdommen. 605 Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de 

dominicanen, als zielzorgers van het begijnhof, een broederschap van de 

H. Rozenkrans wilden instellen in de kerk van het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Op 30 september 1721 stemde bisschop Ph.E. van der Noot in met de oprich

ting van deze broederschap. De oprichting gebeurde op 5 oktober 1721 door 

pater Thomas du J ardijn, toen provinciaal van de dominicanen. 606 

Vooral in de 18de eeuw drong de diocesane overheid van Gent er sterk op aan 

om een broederschap van het H. Sacrament in elke parochie op te richten.607 

604 AGB. nr. 75, fol. 1-5; nr. 25. 
ABG. Acta Episcopatus XXITI, fol. 142 V

0 (10 juli 1710). 
605 Therry, "Lekenvroomheid en godsdienstige mentaliteit", 198. 
606 Moulaert, Groot-Beggynhof, 103 

ABG. Acta Episcopatus XXV, fol. 144 r0 (30 september 1721). 
607 Therry, "Lekenvroomheid en godsdienstige mentaliteit", 198. 
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Nadat paus Pius VI (1775-1799) de aartsbroederschap van het H. Sacrament 

opnieuw had ingesteld, herinnerde bisschop F.M. de Lobkowitz op 23 mei 

1782 aan dit pauselijk initiatief. Bisschop de Lobkowitz wilde de "Broeder

schap van de Geduerige Aenbiddinge van den menseh-geworden Godt in het 

Alderheyligste Sacrament des Autaers" overal in zijn bisdom ingang doen 

vinden. Het hele jaar door zou het H. Sacrament in minstens één van de ker

ken van het bisdom Gent, van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's middags, worden 

uitgesteld. Bedoeling was dat het H. Sacrament in die periode zonder ophou

den zou aanbeden worden. 

Het Sint-Elisabethbegijnhof ging in op de wenken van de bisschop en op 

1 september 1782 werd de broederschap van het H. Sacrament opgericht in de 

kerk van het begijnhof. De begijnen die lid wilden worden van de broeder

schap van het H. Sacrament, schreven hun naam in een register dat geordend 

was per convent. De begijnen van het Sint-Elisabethbegijnhof kregen jaarlijks 

één of meer dagen om het H. Sacrament te aanbidden. Elke begijn die lid werd 

van de broederschap, kon vrij een uur kiezen om te gaan bidden. Men diende 

er wel voor te zorgen dat er constant iemand bij het H. Sacrament aanwezig 

was. Mocht het gebeuren dat men door vergetelheid, ziekte of een activiteit 

niet kon komen op het gekozen uur, dan mocht men op een ander uur bidden. 

Dat mocht dan zelfs thuis of op het werk gebeuren. 608 

Op 8 april 1786 schafte Jozef II alle broederschappen af. In de plaats diende 

in elke parochie een broederschap "van de werkende liefde van de evenmens" 

("de l'amour actif du prochain") worden opgericht. Het Sint-Elisa

bethbegijnhof werd verplicht de boeken van haar vier nog bestaande broeder

schappen uit de kerk te halen en aan de stadsgriffier te geven. De offerblok 

van de broederschap van de H. Drievuldigheid en van het H. Kruis verdwenen 

uit de kapel van 0.-L.-Vrouw. Het geld van de broederschap van de H. Drie
vuldigheid werd aan de stadsgriffier gegeven.609 

608 AGB. nr. 22. 
Moulaert, Groot-Beggynhof, 107. 

609 SAG. nr. 234, fol. 62 V0
• 

Cartulaire, 299. 
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2.4. De aflaten als stimulans voor de geloofsijver 

Begijnen die lid waren van een broederschap konden aflaten verdienen die 

door de pausen aan de broederschappen waren verleend. Er kon een volle af

laat bekomen worden op de dag van de inschrijving in de broederschap en op 

het sterfbed. Voorwaarde was echter dat men gebiecht en gecommuniceerd 

had. Het bekomen van een aflaat werd ook verbonden aan bepaalde gebedsoe

feningen. Een lid van de broederschap van het H. Sacrament kon elk jaar een 

volle aflaat verdienen door één uur te bidden voor het H. Sacrament. Om de 

devotie tot het H. Kruis te bevorderen, verleende paus Clemens XI op 12 april 

1710 een aflaat van zevenjaar en zeven quadragenen aan de broederschap van 

het H. Kruis. Al wie op de feestdag van de H. Alexius, of op de dag van de 

kruisverheffing, of op het feest van de H. Ursula of op vastenavond de ge

kruisigde Christus aanbad in de H. Kruiskapel van de begijnhofkerk, kon aan

spraak maken op deze aflaat. Andere voorwaarden om een aflaat te bekomen, 

waren: het deelnemen aan processies, een afgestorvene begeleiden naar het 

graf, een arme verzorgen of onderdak verlenen, vrede sluiten met iemand ... 610 

Ook de bisschoppen stimuleerden de geloofsijver door het begijnhof met afla

ten te begunstigen. Zo schonk de bisschop geregeld een volle aflaat, te ver

dienen op het feest van de H. Elisabeth of de H. Begga.6Il Ook op de feestdag 

van de H. Alexius en de H. Ursula was soms een aflaat te verdienen.6I2 

Er waren ook aflaten verbonden aan het bidden van een litanie, een veertig

urengebed, een kruisweg of het bidden vóór een kruis of een heiligenbeeld.613 

In 1621 werden de kruiswegstaties in het begijnhof vernieuwd. Aangezien de 

begijnen op zon- en heiligdagen het hof niet mochten verlaten, konden zij op 

die dagen in andere kerken geen aflaten verdienen. Daarom vroeg de groot

juffrouw aan bisschop J. Boonen aflaten te verbinden aan de kruisweg. In 

november 1621 begunstigde bisschop Boonen het begijnhof met een 

veertigdagenaflaat op zon- en heiligdagen te verdienen bij elke statie.614 

610 AGB. nr. 22; nr. 75, fol. 6-9; nr. 69, b. 
611 ABG. Acta Episcopatus VI, fol. 255 (19 juni 1654); VII, fol. 65 ro (15 november 1647), 

fol. 220 V
0 (31 oktober 1651); IX, fol, 11 ro (25 november 1660), fol. 52 ro (7 juli 1661); 

XI, fol. 194 (3 november 1668); XXIX, fol. 60 ro (13 februari 1744); XXXI, fol. 63 V
0 

(25 januari 1752); XXXIII, fol. 6 ro (3 december 1761), fol. 143 r0 (21 september 1765); 
XXXIV, fol. 113 V

0 (7 juli 1772); XXXVII, fol. 47 V
0 (1) (12juli 1779). 

612 ABG. Acta Episcopatus V, fol. 344 ro (15 juni 1645); X, fol. 21' ro (3 juli 1665), fol. 95' ro 
(22juni 1666); XXXI, fol.29 V

0 (10 september 1751). 
613 ABG. Acta Episcopatus X, fol. 21' ro (3 juli 1665); XII, fol. 234 vo (15 oktober 1671); XVII, 

fol. 47 ro (17 november 1684); XXIII, fol. 99 V
0 (30 september 1709); XXXI, fol. 233 r0 (2 

januari 1755). 
614 ABG. Acta Episcopatus I, fol. 140' ro (november 1621). 
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In oktober 1793 vroeg pater Benedictus Dhooghe, in naam van de grootjuf

frouw, aan bisschop F.M. de Lobkowitz, om een aflaat van veertig dagen in te 

stellen. Deze aflaat kon eens per dag verdiend worden als men vijf onzevaders 

en vijf weesgegroeten bad voor het beeld van de lijdende Christus in de kapel 

aan de ingang van het begijnhof. Om de bisschop wat onder druk te zetten, 

schreef pater Dhooghe dat de begijnen van Sint-Elisabeth, de talrijkste groep 

in België, zich daardoor moreel verplicht zouden voelen tot God te bidden 

voor de gezondheid en het welzijn van de bisschop. Om de devotie tot de ge

kruisigde Christus te vergroten, stelde bisschop de Lobkowitz op 16 oktober 

zo'n aflaat in. Deze aflaat kon gedurende zeven jaar verdiend worden.615 

Naast de aflaten ter bevordering van de devotie van Christus, waren er ook die 

een grotere verering van Maria tot doel hadden. Zo begunstigde de bisschop 

het begijnhof met aflaten voor het bidden van een Marialitanie, een processie 

met een Mariabeeld of een ommegang met staties ter ere van 0.-L.-Vrouw.616 

2.5. Matteken werd als een heilige vereerd 

In de tweede helft van de 15de eeuw leefde in het Sint-Elisabethbegijnhof een 

arme en vrome begijn die Matteken of Mattia werd genoemd. Rond haar per

soon is een hele legende ontstaan die in 1631 door Joseph van Rijckel, abt van 

de Leuvense Sint-Geertruiabdij, werd opgetekend. Op vastenavond rond het 

jaar 1470 waren Mattekens medeconventbegijnen op een feestmaal. Matteken 

was echter door niemand uitgenodigd. Ze ging haar nood klagen bij een 

Christusbeeld in de begijnhofkerk Christus sprak haar toe vanop het kruis. 

Matteken moest naar de grootjuffrouw gaan en zou er mogen blijven eten. 

Omdat Matteken de grootjuffrouw zou kunnen doen geloven dat ze door 

Christus werd gestuurd, gaf hij haar twee "sleutels" mee die de deuren zou

den doen opengaan: 1. de grootjuffrouw had haar dagelijkse gebeden, de 

rozenkrans en de penitentie, opgelegd in de biecht, nog niet opgezegd en 

2. 0.-L.-Vrouw had het ontnaaide kleed van de grootjuffrouw met rode draad 

hersteld. De grootjuffrouw, verstomd van deze boodschap, geloofde dat Mat

teken door God gezonden was en nodigde haar uit tot de maaltijd. Toen 

Matteken na de overvloedige maaltijd weer naar de kerk ging om Christus te 

615 RAG. nr. B 4683, e. 
ABG. Acta Episcopatus XLill, fol. 131 ro (16 oktober 1793). 

616 ABG. Acta Episcopatus I, fol. 132' ro (30 augustus 1620), fol. 140' ro (november 1621); III, 

fol. 22 V
0 (18 april 1623); VI, fol. 204 V

0 (12 juli 1653), fol. 255 (19 juni 1654); XXI, 
fol. 232 V

0 (19 november 1703). 
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danken, stierf ze in aanbidding op haar knieën. De klokken begonnen op dat 

moment vanzelf te luiden. De begijnen spoedden zich naar de kerk en vonden 

Matteken bij het Christusbeeld. Hoewel ze dood was, zat ze nog kaarsrecht. 

Ook de parallel tussen Christus' kruisdood en de dood van Matteken was 
wonderlijk. 617 

Het mysterie van Matteken was het begin van een eeuwenlange populaire ver

ering. In 1631, toen Joseph van Rijckel de legende optekende, vereerde men 

nog haar graf. Nu bestaat er over de plaats van haar graf geen zekerheid meer. 

Sommigen beweren dat Matteken begraven ligt achter de preekstoel.618 Sinds 

Mattekens dood werd op vastenavond een plechtige mis gezongen: de Mat

tekensmis. Na de mis vergastte de grootjuffrouw de begijnen op een Matte

kensfeest Dat feest had plaats in de grote zaal van het groothuis, die vanaf dan 

Mattekenskamer werd genoemd. Ook het begijnhofhuis Mattia dankt haar 

naam aan de legende.6I9 Op het Mattekensfeest stond speciaal brood op het 

menu. Men geloofde dat Mattekensbrood niet bedierf, het zou zelfs genees

krachtig zijn. Er waren immers twee zieken genezen na het eten van Matte

kensbrood. 620 Deze wonderbaarlijke genezingen moeten gesitueerd worden 

vóór 1631, het tijdstip waarop Van Rijckel deze voorvallen neerschreef. 

Uit een beschrijving van het Mattekensfeest, opgetekend in de tweede helft 

van de 18de eeuw, blijkt dat het Mattekensfeest meer was dan een broodmaal

tijd. Dagen op voorhand was de schrijfsterigge al druk bezig met de voorbe

reiding van het feest. Ze zorgde ervoor dat bier en wijn werd opgeslagen, eier

koeken werden gebakken en gezouten vlees werd besteld. De schrijfsterigge 

was ook belast met het uitnodigen van de voogden, de prior, de twee biecht

vaders en de vaste predikant. Ook de conventjuffrouwen met hun convent en 

de niet-begijnen die in het hof woonden, werden uitgenodigd op het feest. 

De conventjuffrouwen hadden de schrijfsterigge vooraf ingelicht wie aan

wezig zou zijn op de maaltijd. Vóór de eigenlijke maaltijd gingen de begijnen 

naar de Mattekensmis. Na de mis werd het brood gewijd door de prior.621 

Op vastenavond en de twee dagen ervóór werd er ook een veertigurengebed 

gezegd in de begijnhofkerk, meer bepaald in de kapel van het miraculeus 

617 BUG. nr. G 13220 (0, 1). 

618 Moulaert, Groot-Be&&ynhof, 22. 
Huysman, "Begijnhof van Ste Elisabeth", 332. 

619 SAG. nr. 230. 
620 BUG. nr. G 13220 (0, 1). 

621 SAG. nr. 200, fol. 60-61 f
0 (56 V

0
). 
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H. Kruis. Wie het veertigurengebed bijwoonde, kreeg een volle aflaat.622 Mis

schien werd de Mattekensmis met het veertigurengebed versmolten want tot 

in de 20ste eeuw werd de mis van het veertigurengebed op vastenavond de 

Mattekensmis genoemd. 623 

Het kruis met de Christus waar Matteken ging bidden, werd een object van 

verering. Velen kwamen er bidden om van hun kwalen en ziekten genezen te 

worden. Toen de aarsthertogen Albrecht en Isabella in het begin van de 17de 

eeuw het hof bezochten, zo verhaalt Joseph van Rijckel, vroeg Albrecht: 

"Waer is den gekruisten God die gesproken heeft tot een Beggyntje?". Toen 

men hem het kruis toonde, viel Albrecht samen met zijn hovelingen op zijn 

knieën om het kruis te aanbidden, "tot stichting van allen die het zagen". 624 

Er zou kunnen getwijfeld worden aan de historische waarde van het feitenre

laas van Joseph van Rijckel, omdat de auteur in hetzelfde werk sterk de mira

kuleuze toer opgaat. Anderzijds bezochten Albrecht en Isabella veel gerenom

meerde bedevaartplaatsen en namen ze deel aan religieuze feestelijkheden, 

waardoor ze de Contrareformatie bevorderden. 625 Uitgaande van dit gegeven 

zou het wel eens kunnen dat Van Rijckel niet overdrijft en dat Albrecht, samen 

met zijn hovelingen, knielend het kruis aanbad. 

Het kruisbeeld van Matteken, een werk uit de 14de eeuw, wordt nu nog 

bewaard in het groothuis van het Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg. In 

de kerk van het gewezen Sint-Elisabethbegijnhof in Gent hangt een kopie van 
het kruis. 626 

Het Sint-Elisabethbegijnhof was een oord van godsvrucht en devotie. Het was 

een spiegel van de vroomheid van de tijd. Het godsdienstig leven zal binnen 

de beschermende muren nog veel intenser geweest zijn dan in de dorpen en 

de steden, waar het leven meer bloot stond aan wereldse invloeden. 

Anderzijds werd het begijnhof bevolkt door een min of meer homogene groep 

van vrouwen die, hadden ze geen natuurlijke aanleg voor vroomheid, institu

tioneel gedreven werden naar een bestaan waarin godsdienst en devotie de 

toon aangaven. 

622 BUG. nr. G 13220 (0, 1). 
ABG. Acta Episcopatus VI, fol. 225 (19 juni 1654). 

623 Huysman, "Begijnhof van Ste Elisabeth", 332. 
624 BUG. nr. G 13220 (0, 1). 
625 Giraldo, Duizend jaar mirakels in Vlaanderen, 7. 
626 Werken en Kerken, 137-139. 
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3. De devotie tot Jezus, zijn moeder en de heiligen 

De Contrareformatie was een reactie tegen het protestantisme en tegelijkertijd 

een binnenkerkelijke hervormingsbeweging. Dit tweevoudig karakter kwam 

ook in de pastoraal ten aanzien van de devotie tot uiting. De kerkelijke 

hiërarchie stimuleerde de verering van Christus en het H. Sacrament om een 

meer spirituele en individuele geloofsbeleving tot stand te brengen. Waar de 

heiligenverering meestal in verband was gebracht met het lenigen van dagda

gelijkse materiële noden, moest het christocentrisme de aandacht van de gelo

vigen sterker op het hiernamaals en de eeuwige zaligheid richten. Toch bleef 

de heiligenverering tijdens de Contrareformatie een belangrijke plaats inne

men. Het bevorderen van de heiligenverering was een onderdeel van de katho

lieke propaganda. Dit kan verklaard worden als een reactie tegen de protes

tanten die de heiligenverering afwezen. 627 

De graad van devotie in het Sint-Elisabethbegijnhof hebben we kunnen ach

terhalen op basis van geschreven bronnen en enkele kunstwerken uit het Sint

Elisabethbegijnhof. De heiligen die steeds opnieuw aan bod komen in de 

bronnen, zijn dezelfde heiligen die voorkomen in de sermoenen van pater du 

Jardijn (1683-1684) en in een 18de-eeuws boekje met vrome overpeinzingen 

uit het Sint-Elisabethbegijnhof.628 

De begijnen hadden een bijzondere verering voor Christus en het H. Sacra

ment. Wat de heiligen betreft, ging de voorkeur van de begijnen uit naar vrou

wen, vooral de heilige maagden namen een belangrijke plaats in. Heilige 

maagden belichaamden de idealen waarnaar de begijnen streefden: kuisheid 

en volmaakte eenheid met Christus in afzondering van de wereld. 

Maria, de moeder van Jezus, was dé identificatiefiguur voor de begijnen. 

De Mariaverering stond dan ook centraal in de begijnhoven. In het Groot

Begijnhof nam ook de H. Elisabeth van Hongarije, als patrones van het 

begijnhof, een belangrijke plaats in. Vanaf de 17de eeuw werd de H. Begga, 

die toen als stichteres van de begijnen werd erkend, vereerd. De dominicanen, 

de geestelijke leiders van het Sint-Elisabethbegijnhof, stimuleerden op hun 

beurt de verering van hun heiligen: Catharina van Siena, Roza van Lima en 
Dominicus.629 Ook Maria Magdalena, Martha en Veronica, die in direct con-

627 Therry, "Lekenvroomheid en godsdienstige mentaliteit", 195. 
Thijs, "Devotieprenten", 14. 
Meulemeester, "Devotieprenten", 62. 

628 cfr. infra, 215-216. 
629 cfr. supra, 94-96. 
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tact met Christus hadden gestaan, waren geliefd. 630 Tot slot dienen ook nog de 

H. Ursula en Roebus vermeld te worden. Ursula en Rochus waren de patroon

heiligen van de ziekenverzorging. De verzorging van zieken was een belang

rijke activiteit in de begijnhoven, ook in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

De keuze van de naam voor het begijnhof was geen toeval, want de H. Elisa

beth van Hongarije was de patrones van godshuizen en hospitalen.631 

3.1. De devotie tot Christus, het H. Sacrament en Maria 

a. De begijnen in de voetsporen van de lijdende Christus 

De devotie van de begijnen richtte zich vooral tot het leven en het lijden van 

Christus en tot het H. Sacrament. De begijnen zagen Christus als hun mystie

ke bruidegom en streefden naar een volmaakte eenheid met hem. Waar

schijnlijk werd deze devotie in het Sint-Elisabethbegijnhof nog versterkt 

onder de invloed van de dominicanen wier gebedsleven sterk op Christus geo

riënteerd was. De Contrareformatie, waarin vooral de Sacramentsdevotie en 

andere christocentrische devoties werden gepropageerd, moedigde deze ten

dens nog aan. 632 

Het thema van het lijden was verbonden met dat van de mystieke liefde en de 

eenwording met Christus, wat het uiteindelijke doel was. De begijnen wilden, 

in navolging van Christus, hun kruis opnemen en hun lijdensweg gaan. In de 

schilderkunst ontstonden hierrond thema's als "de kruisweg van de begijnen" 

en "Christus die een begijn vraagt de weg van zijn passie te volgen". 633 

Een olieverf op paneel (17de eeuw) uit het Sint-Elisabethbegijnhof brengt de 

vier grote passiemomenten, die vaak werden afgebeeld, samen. Het eerste 

tafereel stelt Christus voor, knielend onder het kruis. Een begijn met een 

rozenkrans in de hand vraagt bedroefd: "Waarom ben je zo bang, zoete Jezus, 

630 Vandenbroeck, Hooglied, 50, 57-59, 71. 
Dossier Antwerpen en Brabant, 90-91. 
Moulaert, Groot-Beggynhof, 57. 

631 Therry, "Lekenvroornheid en godsdienstige mentaliteit", 202. 
De Vreese, "De armenzorg", 243. 
cfr. supra, 188, 230. 

632 Therry, "Lekenvroornheid en godsdienstige mentaliteit", 195. 
Dossier Anterpen en Brabant, 89. 
De Pue, Groot-Begijnhof, 18. 
cfr. supra, 136, 188, 197-198, 199-202, 205-206. 

633 Dossier Antwerpen en Brabant, 89. 
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dat je water en bloed zweet?''. Christus antwoordt haar: "Daaraan heeft je erge 

trouweloosheid schuld, die mijn ziel totterdood heeft bedroefd". In het twee

de tafereel is Christus als Man van Smarten afgebeeld. Jezus vraagt aan een 

begijn de wereld en al wat des werelds is te verlaten. De begijn belooft hem 

dat. Als teken van haar navolging van Christus' lijden, draagt ze een doomen

kroon en biedt ze haar van liefde brandend hart aan. De minne is het thema 

van de derde voorstelling van Christus op de koude steen. De knielende begijn 

vraagt: "Troost van mijn ziel, wie heeft je zo gekwetst?", waarop Jezus ant

woordt: "De liefde die ik je toedraag, 0 edele ziel, heeft me tot in mijn harten

grond gewond". Als tegengift biedt de maagd zuiverheid, ootmoed en liefde 

aan. Tenslotte aanbidt de begijn, in een vierde voorstelling, de dode Christus 

die op de schoot van Maria ligt. Op haar schouder draagt de begijn een kruis 

en passiewerktuigen. De begijn vraagt om in Jezus' wonden terug levend 

gemaakt te worden. Dit is het thema van de bron van eeuwig leven die ont

springt uit de wonden van Christus. 

Op twee andere 17de-eeuwse schilderijen uit het Sint-Elisabethbegijnhof 

wordt de kruisweg van begijnen afgebeeld. Het ene schilderij stelt de kruis

dragende Christus voor met de doornenkroon. Hij wendt zijn hoofd naar een 

begijn die naast een rozenstruik staat. In zijn linkerhand houdt Jezus een 

koord vast die rond de gevouwen handen van de begijn is vastgemaakt. Op de 

voorgrond van het tweede schilderij zijn drie begijnen geportretteerd die 

waarschijnlijk de opdrachtgeefsters voor het doek waren. Twee begijnen zijn 

ten voeten uit in beeld gebracht en houden in de linkerhand een kruishout vast. 

De derde begijn is geknield voorgesteld en omarmt een kruis. Ze kijkt verlan

gend naar Jezus die haar helpt dit kruis te dragen. 

Op een 18de-eeuws schilderij nodigt Jezus een begijn uit in zijn Hof. 

De begijn draagt in de linkerhand haar hart vóór de borst. Het is met een slot 

verzekerd en een duif, die de H. Geest voorstelt, bewaart het sleuteltje. De we

reld, een kruisdragende wereldbol, schiet pijlen naar het hart van de begijn. 

Vóór Christus en de begijn ligt een pad met doornen takken. Zij verlaten een 

tuin met rotsen en een kronkelend beekje die de wereld symboliseert. Het 

schilderij is herkomstig uit het convent Ten Hove. 

Het passiethema komt ook voor op een glasraam uit 1629 waarop Christus en 

de begijn Anna vander Linden zijn voorgesteld. Anna vander Linden knielt op 

een kussen voor Jezus. In haar gevouwen handen houdt ze een rozenkrans. 

Haar kraag en mouwen zijn van kant naar de mode van die tijd. Christus zegt: 

"Compt in minen hoff min suster min bruit." Rechts van Christus staat het op-
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schrift "De croone is de maechde belooft". Onderaan liet de schenkster de naam 

"Anna vander Linden" en het jaartal "1629" aanbrengen. Vermoedelijk liet 

Anna vander Linden dit glasraampje vervaardigen ter versiering van een con

vent. Het moest herinneren aan haar intrede in het Sint-Elisabethbegijnhof. 634 

b. Eén worden met Christus in de H. Eucharistie 

De begijnen hadden ook een speciale devotie tot de H. Eucharistie, het H. Hart 

en de H. Drievuldigheid. 635 De dominicanen hebben de verering van de 

Eucharistie gesteund, o.a. door hun medewerking bij de instelling van het 

H. Sacramentsfeest door paus Urbanus IV in 1264.636 

De Contrareformatie legde de nadruk op de verering van de Eucharistie. Van

daar dat de monstrans, de kelk en de ciborie bijzondere aandacht kregen. 

Vooral aan de monstrans, waarin de H. Hostie ter verering was uitgesteld, 

werd als schrijn veel aandacht besteed. In de 17de en 18de eeuw was demon-

634 Vandenbroeck, Hooglied, 64, 233. 
Werken en Kerken, 224-225. 
De vier staties van de passiegaande begijn 
Vlaams, 17de eeuw, Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg 
Schilderij, olieverf op paneel, 75 x 107 cm. 

Vandenbroeck,Hooglied, 230. 
Werken en Kerken, 224. 
Kruisweg van de begijn 
Vlaams, 17de eeuw, Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg 
Schilderij, olieverf op paneel, 52 x 66 cm. 

Vandenbroeck, Hooglied, 229. 
Werken en Kerken, 222-224. 
Kruisweg van de begijnen 
Vlaams, ca. 1628-1632, Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg 
Schilderij, olieverf op doek, 128 x 176 cm. 

Vandenbroeck, Hooglied, 251. 
Werken en Kerken, 227. 
Jezus nodigt een begijn ten Hove uit 
Vlaams, 18de eeuw, Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg 
Schilderij, olieverf op doek, 81 x 200 cm. 

Vandenbroeck, Hooglied, 251. 
Werken en Kerken, 228. 
Christus met begijn Anna vander Linden 
Vlaams, 1629, BijJokemuseum (Gent) 
Glasraam, 23, 5 x 19, 5 cm. (ovaal) 

635 Dossier Antwerpen en Brabant, 90. 
636 Simons e.a., Het Pand, 27. 
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strans hét pronkstuk van het altaar en de processie.637 In 1650 schonk groot

juffrouw Maria vanden Haute een monstrans aan het begijnhof. Op de voet 

zijn in medaillons het Laatste Avondmaal en passiewerktuigen voorgesteld. 

De monstrans wordt bekroond door de beeldjes van de H. Elisabeth van 

Hongarije en de H. Alexius van Constantinopel. Deze flankeren een beeld van 

0.-L.-Vrouw met kind dat opgesteld staat in een tempeltje.638 

c. Maria, moeder van Jezus en maagd 

De begijnen onderhielden ook een levendige verering van Maria. Maria was 

het voorbeeld bij uitstek voor alle vrouwen, vooral voor de begijn van wie het 

devies de navolging van 0.-L.-Vrouw was. Maria verenigde in zich het moe

derschap Gods, het directe contact met Christus en de maagdelijkheid. 639 In 

de 17de en 18de eeuw kende haar populariteit ongekende hoogten in het bis

dom Gent, waar ze verweg de meest vereerde heilige was.640 In het Sint-Elisa

bethbegijnhof was vooral de rozenkransdevotie zeer intens.641 

Maria werd vaak uitgebeeld in de kunst. Zo is er een beeldje bewaard van 

Maria met haar moeder de H. Anna. Dit beeld werd in 1684 aan de begijnhof

kerk geschonken door Isabeau Huytens, conventjuffrouw van het convent Ter 

Caerden. Maria is ook voorgesteld op een 18de-eeuws antependium. Ze wordt 

in de hemel gekroond door de H. Drievuldigheid. Aan de ene kant van het kro

ningstafereel is de H. Elisabeth voorgesteld, aan de andere kant de H. Begga. 

Op de keerzijde is op een opgenaaid stukje linnen het wapenschild van de 

schenkster-begijn Marie-Anne Mahieu (0 1673) geschilderd.642 

637 Werken en Kerken, 239. 
Dossier Antwerpen en Brabant, 90. 

638 Vandenbussche, Kerk, 29. 
Werken en Kerken, 242. 
monstrans 
Lenaert Kerckhof, 1650, Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg 
verguld zilver, h. 79 cm., diam. voet 23,5 cm. 

639 Dossier Antwerpen en Brabant, 90. 
Vandenbroeck, Hooglied, 71. 

640 Therry, "Lekenvroornheid en godsdienstige mentaliteit", 195. 
641 cfr. supra, 94-95, 199, 201. 
642 Vandenbussche, Kerk, 15. 

Maria en Anna 
Philippe de Wilde, 1684, Sint-Elisabethkerk (Gent) 
Beeld, steen, h. 160 cm. 

Werken en Kerken, 259-260. 
antependium 
Sint-Elisabethbegijnhof, ca. 1735, Groot-Begijnhof van Sint-Amandsberg 
Borduurwerk, goud- en zilverdraad, goudlamel en -cantille, parels, zijde, 92 x 266 cm. 
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3.2. De beschermheilige en de stichteres 

a. Onder de bescherming van de H. Elisabeth van Hongarije 

Bij de oprichting van het Groot-Begijnhof werd het hof onder de bescherming 

van de H. Elisabeth van Hongarije of van Thüringen (1207-1231) geplaatst. 

Ze was op dat ogenbik een zeer populaire heilige, die vooral als patrones van 

godshuizen en hospitalen gekozen werd en dit omwille van haar stichtelijk 

leven ten dienste van haar medemensen. Ook het feit dat gravin Johanna van 

Constantinopel door familiebanden verbonden was met het Hongaarse 

koningshuis, waarvan de H. Elisabeth als dochter van koning Andreas II van 

Hongarije deel uitmaakte, verklaart wellicht de keuze van de patroonheilige 

van het begijnhof. 643 

De patrones van het begijnhof was er alomtegenwoordig.644 Ze werd meestal 

voorgesteld met drie kronen en met een bedelaar aan haar voeten. In de nis 

van de barokke toegangspoort van het begijnhof, die uit 1660 dateert, stond 

een beeld van de H. Elisabeth. Waarschijnlijk dateert ook het beeld uit dat 

jaar.645 De H. Elisabeth stond ook in de nis boven het barokke voorportaal van 

de kerk, dat rond 1636 werd gebouwd. 646 In 1630 schonk begijn Elisabeth 

Spillebaut een glasraam aan haar convent waarop de H. Elisabeth met de 

H. Franciscus van As sis i waren voorgesteld. 647 

b. De H. Begga, vereerd als stichteres van de begijnen 

Pas in de 17de eeuw stelden de begijnen zich de vraag of er een stichteres aan 

de wieg van het begijnhofwezen had gestaan. Hun speurtocht naar de oor
sprong en de verklaring van hun naam leverde twee mogelijkheden op: ofwel 

de Luikse priester Lambert li Bègue (t1177) ofwel de H. Begga (t ca. 695), 

643 Werken en Kerken, 18, 121. 
644 cfr. supra, 188, 198-199, 203. 
645 Werken en Kerken, 176, 236-237. 

H. Elisabeth van Hongarije 
Gent(?), ca. 1660, Museum voor Stenen (Gent) 
Beeld, steen, h. 186 cm. 

646 Werken en Kerken, 161. 
Vandenbussche, Kerk, 6. 

647 Werken en Kerken, 228. 
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zuster van de H. Gertrudis en dochter van de hofmeier Pepijn I van Landen. 

De H. Begga droeg de voorkeur weg, daar ze een heilige was uit de hoogste 

adellijke kringen. Dat er tussen de dood van . de H. Begga en de opkomst van 

de eerste begijnen van de 13de eeuw een periode van meer dan 500 jaar lag, 

zagen de begijnen blijkbaar over het hoofd. Vandaag de dag zijn historici het 

eens dat noch Lambert li Bègue, noch de H. Begga aan de wieg van de begij

nen stonden. 648 

Op vrijdag 17 december 1666 was heel de stad Gent in feest om de duizend

ste verjaardag van de stichting van de begijnhoven door de H. Begga te vie

ren. In het Sint-Elisabethbegijnhof was die dag voorbereid met een octaaf. 

Gedurende deze octaaf was er elke dag een gezongen mis en lof. Op de dag 

zelf van het jubelfeest was een plechtige mis voorzien, een preek in de voor

en namiddag en 's avonds lof. Al deze religieuze activiteiten werden door de 

dominicanen verzorgd. Op de dagen in de octaaf en op het feest zelf konden 

aflaten verdiend worden. 649 

De plechtige mis in de begijnhofkerk werd opgedragen door de prior van de 

dominicanen en twee paters. Politiemeester Justus Billet noemde het "eenen 

schoonen ende devooten dienst" die bovendien de hele dag duurde. Justus 

Billet wees er op dat de begijnhofkerk te klein was. Naast een bijna voltallig 

hofbestuur had Billet ook ongeveer 900 begijnen geteld. De politiemeester 

noteerde ook dat de dienst werd opgeluisterd door een groot aantal wereldlijke 

personen. Verder staat in het politieboek opgetekend hoe de beiaard van het 

belfort speelde en de grote klok luidde. Ook de klokken van Sint-Baafs en van 

alle Gentse kloosters en abdijen lieten hun vreugdeklanken horen. 650 

In de Sint-Elisabethkerk bevindt zich thans nog een beeld van de H. Begga. 

Het bevindt zich tegen de derde koorpijler aan de zuidkant. Dit beeld werd in 

1684 aan de kerk geschonken door Isabeau Huytens, conventjuffrouw van Ter 

Caerden. 651 

648 Werken en Kerken, 17, 27. 
Olyslager, Be&ijnen Antwerpen, 27. 

649 cfr. supra, 188, 203. 
650 SAG. nr. 234, fol. 146 r 0

• 

SAG. Billet, J. Pollitije-bouck XI, fol. 29 V
0 -30. 

651 Vandenbussche, Kerk, 16. 
Werken en Kerken, 163. 
H. Begga 
Philippe de Wilde, 1684, Sint-Elisabethkerk (Gent) 
Beeld, steen, h. 160 cm. 
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De heiligenverering in het Sint-Elisabethbegijnhof kwam in grote lijnen over

een met deze in andere begijnhoven, maar vertoonde toch enkele eigen ac

centen, waar de dominicanen hebben toe bijgedragen. De verering van Jezus, 

zijn moeder en de heiligen droeg duidelijk de stempel van de contrareforma

torische periode. Een authentieke verering van Jezus en zijn moeder ging er 

gepaard met soms erg naïve devoties. 
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HOOFDSTUK II: 
SPIRITUALITEIT GERICHT OP GOD EN 

DE EEUWIGE ZALIGHEID 

Het is moeilijk om door te dringen tot de gedachtenwereld van de begijnen. 

Begijnen hebben geen dagboeken of persoonlijke notities achtergelaten die 

ons toelaten om eens diep in hun hart te kijken. Teksten van sermoenen en 

vrome overpeinzingen dringen wel door in de denkwereld van mensen die 

nauw in contact stonden met de begijnen. Het denken van de vrouwen werd 

ongetwijfeld gekneed en beïnvloed door hun geestelijke begeleiders. Centraal 

in het denken was de kloof tussen het leven op aarde en het hiernamaals. 

De aarde is een boosaardig tranendal vol kommer en kwel, terwijl in de hemel 

alle aardse beslommeringen wegvallen. Doel van het leven op aarde is het 

bereiken van het hiernamaals. Wie deze grote stap wil zetten, moet ver

trouwen op God, onderdanig zijn en veel bidden. Deze boodschap wordt ook 

uitgedrukt in de levensbeschrijvingen van "heilige" begijnen. In de 17de eeuw 

was er grote belangstelling voor dit fenomeen. De inhoud van deze werken is 

geen historisch feitenrelaas. Achter de heiligenlevens schuilt een dringende 

uitnodiging om in de voetsporen van de grote voorbeelden te treden. 

1. Sermoenen en vrome overpeinzingen 

Op zon- en feestdagen en op dagen dat de begijnen te communie gingen, 

mochten ze het begijnhof niet verlaten. Ze dienden die dagen door te brengen 

in dienst van God door mis en sermoenen bij te wonen en andere geestelijke 
werken te doen.652 

Er bleef een boekje met 17 sermoenen bewaard die pater Thomas du J ardijn 

op het einde van de 17de eeuw hield in de kerk van het begijnhof.653 Sommige 

sermoenen werden uitgesproken in de advent van 1683, andere in de vasten 

van 1684. De sermoenen zijn nogallangdradig en breed uitgesponnen. De lei

dende gedachte die telkens terugkeert, is dat men zich moet losmaken van we

reldse zaken en zich volledig aan God wijden. Na een aards leven van lijden, 

652 BUG. nr. G 6425, Regel Johanna en Margaretha, hfst. 21; Regel Lodewijk van Male, hfst. 5. 
BUG. Vliegende Bladen, IV B 41, a. 
SAG. nr. 200, fol. 56-59 r0

• 

653 RAG. nr. E 385. 
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zal men één worden met Christus in het hiernamaals. Pater du Jardijn doet zijn 

best om de thema's bevattelijk uiteen te zetten. Om in zijn opdracht te slagen 

maakt hij gebruik van verhalen, beelden en vergelijkingen. Uit de sermoenen 

blijkt dat hij een goed kenner is van de H. Schrift. Dat kan ook moeilijk an

ders, want hij was doctor in de godgeleerdheid en bekend voor zijn verklarin

gen van de H. Schrift. 654 

Het eerste sermoen "Gij zijt voor mij als een bloedeigen bruidegom" behan

delt het thema van het lijden. Pater du Jardijn stelt dat het thema van het lij

den verbonden is met dat van de mystieke liefde en de eenwording met 

Christus, wat het uiteindelijke doel is. Zoals Christus dient men op aarde te 

lijden om in het hiernamaals verenigd te worden met de mystieke bruidegom. 

In het leven moet men vier kruisen dragen: het versterven van de vijf zinnen 

(gezicht, gevoel, gehoor, reuk en de smaak) weegt zwaar; de wereld veracht 

devote zielen om hun stil en eenzaam leven en beschouwt hen als "alf onnoos

el", devote zielen hebben dan ook veel te lijden onder het schimpen en spot

ten; men moet ook weerstand bieden aan de verleiding van de duivel, hij pro

beert het geloof te ondermijnen en maakt wijs dat men met het inwendig 

gebed, dat zonder waarde is, zijn tijd verliest; ook Christus kan oorzaak zijn 

van lijden wanneer hij ons aan zijn gratie onttrekt.655 

Er werd ook een boekje bewaard met een compilatie van vrome overpein

zingen uit de eerste helft van de 18de eeuw.656 Dezelfde thema's als in de ser

moenen van pater du Jardijn worden ook hier breedvoerig behandeld. 

2. Begijnen die leefden in een sfeer van heiligheid 

In het Sint-Elisabethbegijnhof hebben in de loop der jaren heel wat "heilige" 

begijnen geleefd. Heilig mag hier niet al te letterlijk opgevat worden, want er 

werden nooit procedures opgestart om die vrouwen zalig, laat staan heilig, te 

laten verklaren. Op basis van hun levensbeschrijvingen, op de maat gesneden 

654 cfr. supra, 91. 
655 RAG. nr. E 385, fol. 1-2. 
656 RAG. nr. E 386. 
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van vroegere heiligenlevens, kan een beeld opgehangen worden van het pro

totype van de gedealiseerde begijn, een stichtend voorbeeld, zoals men dat in 

de periode van de katholieke reformatie voor ogen had. Eigenlijk gaat het hier 

om enkele extreme gevallen, om vrouwen die dusdanig het dagelijkse stra

mien van het begijnhofleven doorbraken dat ze begonnen op te vallen en tot 

de verbeelding spraken. 

Uit de 18de eeuw werden geen dergelijke merkwaardige begijnenlevens over

geleverd. Er bestaan wellevensbeschrijvingen van zes begijnen die in de 17de 

eeuw in het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof in een sfeer van "heiligheid" heb

ben geleefd: Maria vander Linden (t1645), Catharina de Grise (t1679), Maria 

Portebos (tl683), Anna Maria Adraensens (t1693), Andrea Zaman (t1694) 

en Isabella Walquin (t1697). Hun leven werd in 1720 in een Latijns hand

schrift opgetekend door de dominicaan Ludovicus Robyn. Robyn zou een be

voorrechte getuige moeten zijn, want hij werkte in het Sint-Elisabethbe

gijnhof als biechtvader. De dominicaan B.C.B. Moulaert heeft deze levens

schetsen overgenomen in zijn door ons gebruikte studie "Het Groot-Beg
gynhof van Gent" uit 1850. 

2.1. Het verpersoonlijkte ideaalbeeld van de begijn 

Pater Robyn heeft, in de geest van zijn tijd, vooral aandacht voor extremen. 

Zijn wondere en soms excentrieke verhalen over de "heilige" begijnen moe

ten met een grote korrel zout genomen worden, want ze zijn gebaseerd op "het 

verhael van onze Paters, hare tydgenoten en bestuerders, en verdere medezus
ters". De levensbeschrijvingen van deze "Beggynen, welke( ... ) het Beggyn

hof door hare stichtende en heilige voorbeelden vereerd hebben", worden gre

tig en met alle superlatieven door Moulaert overgenomen, omdat - zo vindt de 

auteur - deze "stichtende voorbeelden met regt het nageslacht ter bewondering 

en navolging mogen voorgesteld worden". 657 

Kort samengevat beantwoordt de "heilige" begijn aan volgende criteria: ze is 

van goede afkomst en treedt zeer jong in het begijnhof; ze put zich uit door 

lichamelijke boetedoening en zelfkastijding, door weinig te eten, door ruwe 

kleding te dragen en door een strozak boven een bed te verkiezen; zieken- en 

armenzorg nemen een belangrijke plaats in het leven in; haar gebedsleven is 

zeer intens en mystieke ervaringen accentueren het geringe belang dat ze aan 

wereldse aangelegenheden hecht; er is plaats voor wonderen die tijdens of na 

657 Moulaert, Groot-Beggynhof, 17-18. 
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het leven van de begijn zouden geschied zijn; ze wakkert anderen aan tot 

vroomheid en goedheid. Mag er aangenomen worden dat de biograaf van de 

"heilige" begijnen geprobeerd heeft om het ideaalbeeld dat hij had van een be

gijn te verpersoonlijken in vrouwen van vlees en bloed? 

De "heilige" begijn was mystiek aangelegd. Er moet echter wel voor ogen 

gehouden worden dat het begijnhof niet te herleiden was tot een centrum van 

mystiek. De modale begijn vertoonde geen extatische of mystieke trekjes en 

vaak ook maakte haar arbeid dit onmogelijk. Het is wel zo dat de mystica tot 

de verbeelding sprak. Noch de kerkelijke instituties, noch de grote "mystica" 

zelf moedigden een "mystisch model" aan, wel integendeel. Genoemde "leid

sters" hebben zich een vrijheid veroorloofd die maatschappelijk niet van

zelfsprekend was; het waren vaak controversiële en onconventionele perso
nen.658 

Extatische belevingen vielen ook niet altijd in goede aarde bij de andere begij

nen. Zo lieten ze eens een dokter roepen bij Andrea Zaman (tl694). Ze werd 

beschouwd als "machteloos of uitzinnig". Ook de biechtvaders van de begij

nen hadden al eens moeite met die grote spiritualiteit. De mystieke ervaringen 

van Isabella Walquin (tl697) waren soms zo verheven dat haar biechtvader 

Paulus van Biervliet haar naar andere geestelijke leiders stuurde. Ook deze 

hadden echter slechts weinig begrip voor haar "veropenbaringen". Een mys

tieke begijn zoals Maria Portebos (t1683) besefte dan ook vlug dat zij niet 

geschikt was om onder de mensen te leven. Ze bleef in haar cel en voorzag in 

haar onderhoud door het maken van "priemtjes", waarmee de vrouwen hun 

haar opstaken. 659 

Het ideaalbeeld van de "heilige" begijn uit de Nieuwe Tijd werd ongetwijfeld 
gevoed door devote begijnenlevens uit vroegere eeuwen, reden waarom vier 

begijnen uit de 15de en 16de eeuw hier niet onvermeld blijven: Matteken, Eli

sabeth Smeys, de zogenoemde Eenzame Begijn en Claesinne van Nieuwlant. 

Matteken leefde in het Sint-Elisabethbegijnhof in de tweede helft van de 15de 

eeuw. Het mysterie van Matteken was het begin van een eeuwenlange ver

ering.660 Naast de Eenzame Begijn en Elisabeth Smeys (16de eeuw) uit het 

Sint-Elisabethbegijnhof is er ook nog Claesinne van Nieuwlant (t1611). Hoe

wel zij een begijn uit het Klein-Begijnhof van Gent was, heeft zij mogelijks 

658 Vandenbroeck, Hooglied, 11. 
659 Moulaert, Groot-Beggynhof, 62-63, 77-78, 89-90. 
660 cfr. supra, 204-206. 
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een grote invloed uitgeoefend op het Sint-Elisabethbegijnhof. Tot voor kort 

werd zelfs gedacht dat zij een begijn uit het Sint-Elisabethbegijnhof was.661 

De levens van deze vier begijnen werden in 1631 opgetekend door J oseph van 

Rijckel, abt van de Leuvense Sint-Geertruiabdij. 

De datum 1631, het tijdstip waarop Joseph van Rijckel zijn vier "heilige" 

begijnen laat defileren, is hier niet onbelangrijk. Of is het een toeval dat de zes 

"heilige" Sint-Elisabethbegijnen precies in deze periode leefden en aandacht 

kregen? De belangstelling voor "heilige" begijnen was in de eerste helft van 

de 17de eeuw blijkbaar levendig. Ook in andere begijnhoven leefde er in de 

17de eeuw enkele devote mystieke begijnen. Hun extreme vroomheid maakte 

zo'n indruk op tijdgenoten dat ze naar de pen grepen om de levensbeschrijvin

gen voor eeuwig vast te leggen.662 Al dat geschrijf is niet verwonderlijk 

temeer omdat er in de 16de en 17 de eeuw een grote zucht naar wonderbare 

hemelse tussenkomsten en genezingen aanwezig was. 663 

Nu rijst nog de vraag of deze heiligenlevens wel een grote weerklank vonden. 

In welke mate werden deze levensbeschrijvingen verspreid en gelezen? In de 

Nieuwe Tijd was kunnen lezen geen vanzelfsprekendheid. De mondelinge af

kondiging van deze "heiligenlevens" door welbespraakte dominicanen tijdens 

de mis of tijdens sermoenen had waarschijnlijk een grotere slagkracht dan het 

geschreven woord. 664 

2.2. Goede eigenschappen als stichtend voorbeeld 

Uit de levensbeschrijvingen van deze zes "heilige" begijnen kunnen enkele 

kenmerkende eigenschappen gefilterd worden die als stichtend naar voren 

werden geschoven. 

a. Van goede afkomst en intrede op jonge leeftijd 

De ideale begijn had "godvruchtige en eerlyke ouders". Maria vander Linden 

kwam zelfs uit een zeer "heilig" gezin. Haar vader was "niet min in deugd dan 

661 Moulaert, Groot-Beggynhof, 18, 25-27. 
Mommaers, Claesinne van Nieuwlant, 20. 
Cailliau, BegijnhofTer-Hooie, 157-158. 

662 Philippen, "Begijnhoven en spiritualiteit", 187-196. 
663 Therry, "Lekenvroomheid en godsdienstige mentaliteit", 197. 

Therry, Religieuze beleving, 192-194, 205. 
Bruneel, Mirakelen, 43, 58. 

664 Geraldo, Duizend jaar mirakels in Vlaanderen, 6, 131. 
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in wetenschap achtbaer". Ze had twee broers. De ene werd priester, de ander 

trouwde zodat hij een vrouw "voor God zou gewonnen hebben". Maria's zus 

verachtte "alle wereldsche ydelheid". De zus van Maria Portebos en die van 

Andrea Zaman waren ook aangetrokken tot het leven van begijn. Ze traden 

samen met hun zus in in het Sint-Elisabethbegijnhof.665 

De "heilige" begijn maakte zich reeds vroeg los van aardse beslommeringen. 

Isabella Walquin en Anna Maria Adriaensens waren maar 17 jaar toen ze 

begijn werden, Andrea Zaman nauwelijks 15. Ook Maria vander Linden werd 

vroeg tot het begijnenleven geroepen. 666 

b. Aandacht voor lichamelijke boetedoening 

Begijnen waren "heilig" door hun spiritualiteit, die in de christelijke traditie 

meestal "tegen" het lichaam en de lichamelijkheid inging. Het lichaam werd 

gezien als een poel van zonden, broeihaard van ondeugden, prooi van duivels, 

teken van het kwaad ... 667 Catharina de Grise wilde zichzelf "verkleinen, ver

nederen en verachten". Ze vergeleek zichzelf met een vuilbak of mesthoop. 

Ze maakte haar kledij met garen "van afstekend kleur" en naaide er "half ver

sleten lappen" op.668 Er werden verschillende verstervingstechnieken ont

wikkeld. Om het lichaam te kwellen en te martelen, bedacht men talloze in

strumenten. Andrea Zaman kwelde haar lichaam met "disciplinen 669, wollen 

hemdem, hairen kleederen, yzeren ketenen". Ze sliep zeer weinig, "strooi of 

berdels" vormden haar bed. Haar biechtvader verbood haar zichzelf nog ver

der te kastijden. Andrea Zaman gehoorzaamde en onderwierp zichzelf aan 

andere kwellingen. Anna Maria Adriaensens droeg onder haar wollen hemd 

een ijzeren gordel met scherpe haakjes. Isabella Walquin's bed was een harde 

plank met wat stro. 's Nachts stond ze op om het "bitter lyden" van Christus 

te overschouwen, terwijl ze zich afmatte met "harde en bittende disci
plinen".670 

Er werd buitengewoon streng, lang en vaak gevast. De maaltijden van Anna 

Maria Adriaensens bestonden uit een stuk brood en water. lsabella Walquin 

was tevreden met groenten en water. Ze kocht wel boter, brood, groenten ... 

665 Moulaert, Groot-Beggynhof, 32-33, 52, 56, 64, 70, 82. 
666 Moulaert, o.c., 33, 65, 71, 82. 
667 Vandenbroeck, Hooglied, 99. 
668 Moulaert, Groot-Beggynhof, 53. 
669 Vandenbroeck, Hooglied, 43. 

disciplina : Metalen bepinde banden, waarmee men romp en/of ledematen omgordde. 
De pinnen drongen, naargelang de spanning, meer of minder diep in het vlees. 

670 Moulaert, Groot-Beggynhof, 67, 70-71, 82-83. 
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maar zij at er pas van toen het begon te bederven. Catharina de Grise knaag

de de beenderen af die bedoeld waren voor de katten. 671 

c. Oog voor de armen en de zieken 

Anna Maria Adriaensens gaf al haar linnen hemden weg, Isabella Walquin drie van 

de vier stuivers die ze dagelijks verdiende. Ook Andrea Zaman was bezorgd om 

de armen. Ze werkte bijna voortdurend en schonk "al hare winste" aan de armen. 

Catharina de Grise schonk niet alleen aalmoezen aan de armen, ze ging ze ook 

bezoeken om hen te verzorgen, te verplegen en vooral te troosten. Arm zijn 

was immers een geluk want zo volgde men Christus na. Andrea Zaman be

toonde niemand liever haar diensten dan de zieken. Aangezien Zaman met 

handenarbeid in haar onderhoud moest voorzien, stond ze 's morgens een uur 

vroeger op om zieken te bezoeken en te verzorgen. 672 

d. Intens gebedsleven en mystieke ervaringen 

De devotie van de begijnen richtte zich vooral tot Christus. Ze zagen Christus 

als hun mystieke bruidegom en streefden naar een volmaakte eenheid met 

hem. Om niet afgeleid te worden door wereldse zorgen had Andrea Zaman, 

naar het voorbeeld van de H. Catharina van Siena, "in hare ziel een celletje 

gemaekt, waer zy zich met haren lieven Jesus opsloot". Als iemand in de 

nabijheid van Maria Portebos over de liefde van Christus sprak, viel ze gedu

rende een tweetal uren in zwijm. Als ze ontwaakte, vloeiden er tranen uit haar 

ogen. In sommige gevallen was er zelfs sprake van het fysisch ervaren van hun 

mystieke liefde. Zo gebeurde het dat Maria vander Linden haar armen open

de en weer sloot alsof zij Jezus en zijn moeder omhelsde, want ze riep luid: 

"0 Jesus! hoe zoet zyt gy! 0 Maria! hoe zoet zyt gy!".673 

Er ging veel aandacht uit naar het lijden van Christus. Er werd gestreefd naar 

de navolging van dit lijden, o.m. door vasten, waakoefeningen en lichamelijke 

boetedoening. Toen Andrea Zaman onterecht van iets beschuldigd werd, 

reageerde ze niet. Ook Christus had immers niet gereageerd op de "verwyt

sels en lasteringen" die men hem aandeed. 674 

Op het sterfbed werd erg naar Christus, de Geliefde, verlangd. Andrea Zaman 

had op het einde van haar leven "tering" die lang aansleepte. Ze vond het een 

671 Moulaert, o.c., 52, 67, 87. 
672 Moulaert, o.c., 54-55, 68, 72-74, 83. 
673 Moulaert, o.c., 36, 62, 76, 77. 
674 Moulaert, o.c., 74, 82-83. 
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kwelling om zo lang te moeten wachten op de "omhelzingen van haren Brui

degom". Ook Maria vander Linden "zuchtte en wenschte ( ... ) gedurig naer 

den hemel" .675 

Er was een uitgesproken devotie tot de H. Eucharistie, het Corpus Domini. 

Het Concilie van Trente poogde een herwaardering van het H. Sacrament te 

bereiken en ging het te vaak en ondoordacht communiceren tegen. 676 Toch 

communiceerden Isabella Walquin en Andrea Zaman dagelijks.677 De begeer

te naar de communie is in het kader van de minne-mystiek geheel logisch. 

Door de communie wordt men één met Christus. De hostie is geen symbool, 

ze is volgens de kerkelijke leer werkelijk het lichaam van Christus. 678 Door 

het communiceren werden extreme gelukservaringen bewerkt.679 Bij Andrea 

Zaman verwekte de H. Communie "heelzame gevoelens". 680 

De H. Eucharistie werd in verband gebracht met de voorbereiding op de dood. 

Wie op zijn sterfbed nog de gelegenheid had te communiceren, maakte meer 

kans om (eventueel na een verblijf in het vagevuur) het eeuwig leven te beko

men.68l Toen Andrea Zaman en Isabella Walquin hun einde voelden naderen, 

vroegen zij dan ook om de communie te mogen ontvangen. 682 

Hoewel de vroomheid van de begijn christocentrisch was, had ze een levendi

ge verering voor Maria. Maria vander Linden had in haar cel een beeld van 

Maria, waarvoor ze geregeld knielde en soms zelfs "plat ter aerde lag". Om 

de eerbied tot Maria te vergroten, plaatste zij een beeld van Maria met kind in 

de tuin van het convent. Elke keer als ze kwam wandelen, las ze een rozen

kransgebed en andere gebeden voor het beeld. Toen juffrouw d'Hooge aan 

Maria Portebos vroeg om te bidden voor de goede aankomst van een schip, 

ging Maria bidden bij een beeld van Maria in de kapel van Schreiboom.683 

De H. Roza van Lima was ook zeer populair. Andrea Zaman en Isabella 

Walquin wilden haar heilige levenswijze navolgen. Toen Isabella Walquin 

haar convent verliet, ging ze in het huis van de H. Roza wonen. 684 

675 Moulaert, o.c., 49, 79-80. 
676 cfr. supra, 191-192. 
677 Moulaert, Groot-Beggynhof, 74, 83, 86. 
678 Vandenbroeck, Hooglied, 82-83. 
679 Vandenbroeck, o.c., 80. 
680 Moulaert, Groot-Beggynhof, 74-76. 
681 Thijs, "Devotieprenten", 14. 
682 Moulaert, Groot-Beggynhof, 80, 91. 
683 Moulaert, o.c., 33-34, 58-59. 
684 Moulaert, o.c., 70, 86. 
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e. "Wonderen" tijdens en na het leven 

Maria vander Linden, Maria Portebos en Andrea Zaman zouden aan de basis 

gelegen hebben van veel wonderen. We geven een greep uit deze wondere ge

beurtenissen. De neef van Maria vander Linden werd, samen met enkele 

slechte vrienden van hem, beschuldigd van geldvervalsing. Maria zei hem dat 

zijn ketenen zouden breken als hij onschuldig was, wat ook gebeurde ... 685 

Er zouden enkele wonderlijke genezingen gebeurd zijn. "Eene geestelyke 

dochter" had "kanker" in haar mond. Maria Portebos zei haar dat ze eerst haar 

zonde (ze was bij een tovenares geweest) moest biechten en daarna naar de 

kerk van Ekkergem moest gaan om het beeld van Jezus te kussen. De vrouw 

deed het en kwam gezond terug. Een ander voorbeeld. Een zieke kon geen 

enkel geneesmiddel inhouden. Andrea Zaman heeft toen een kruis gemaakt 

over een geneesmiddel dat voorgeschreven was door de dokter. Toen de zieke 

dat geneesmiddel innam, genas ze. 686 

Ook na de dood van deze "heilige" begijnen zouden "wondere" dingen 

gebeurd zijn. Toen bouwmeester Comelius Wyckhuyse van een stelling viel, 

was hij er erg aan toe. Toen hij op het bed van Maria Portebos werd gelegd, 

verdween de pijn en genas de man. Toen Maria vander Linden stierf, hoorde 

men "een zoet gezang". Twintig jaar na de dood van Maria vander Linden 

wilde men een andere begijn op dezelfde plaats begraven. Het lichaam van 

Maria vander Linden was echter nog niet ontbonden. Een gelijkaardig wonder 

zou gebeurd zijn toen men het graf van Isabella Walquin opende. Er kwam een 

"allerzoetsten geur" uit. .. 687 

f. De ideale begijn als voorbeeld 

Anna Maria Adriaensens was een stichtend voorbeeld voor haar medebegij

nen. Toen Isabella Walquin tot novicemeesteres was aangesteld, was haar 

"heilig" leven een aanzet voor de conventbegijnen om ook die weg op te 
gaan.688 

De "heilige" begijn stimuleerde ook actief andere mensen tot vroomheid en 

goedheid. Maria vander Linden wilde de verering van Maria bevorderen. 

685 Moulaert, o.c., 37-40. 
686 Moulaert, o.c., 61-62, 72. 
687 Moulaert, o.c., 49, 51, 63, 91. 
688 Moulaert, o.c., 83-85, 68-69. 
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Ze riep haar medebegijnen op om het beeld van Maria te groeten. Catharina 

de Grise stimuleerde de begijnen om de "gebreklydenden" te helpen.689 

g. Klemtoon op gehoorzaamheid 

Voor Isabella Walquin was gehoorzaamheid "hare geliefkoosde deugd". 

Hoewel Andrea Zaman vaak in extase kwam, belette dat haar niet om gehoor

zaam te zijn. God verkoos immers gehoorzaamheid boven de "offerande". 

Ook Maria vander Linden was een "groote minnares" van de gehoor

zaamheid. 690 

Het is niet onze opdracht een oordeel uit te spreken over het heiligheidsideaal 

van weleer. Wel menen we te moeten stellen dat deze levensbeschrijvingen 

zeer kritisch moeten benaderd worden. Ook durven we ons afvragen of de bi

zarre gedragingen van sommige "heiligen" niet met een onevenwichtige psy

che te maken hadden. Dat pater Robyn, een ontwikkeld man en een ervaren 

biechtvader, deze verhalen kon neerschrijven, publiceren en voorhouden, ge

tuigt van een mentaliteit die veel vragen oproept. We vermoeden evenwel dat 

de doorsnee-begijn haar gezond verstand er niet bij verloren heeft. 

Geheel in de geest van de Contrareformatie waren de begijnen en hun geeste

lijke leiders zeer bekommerd om en sterk gericht op de eeuwige zaligheid in 

de hemel. Voortdurend werd ervoor gewaarschuwd dat men door wereldse 

bekommernissen en geneugten de hogere bestemming dreigde te vergeten. 

Daarom diende men te verzaken aan zintuigelijke genoegens en wereldse 

aangelegenheden. Dat wil echter niet zeggen dat het aardse bestaan als onbe

langrijk werd afgedaan, want in dit leven moest de eeuwige zaligheid ver

diend worden door het beoefenen van de christelijke deugden. 

689 Moulaert, o.c., 33-34, 54-55. 
690 Moulaert, o.c., 49, 76, 82-83. 
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HOOFDSTUK III: 
ZIEKTE EN DOOD GEEN EINDPUNT 

1. Wie er stierf, werd er begraven 

In juli 1242 kregen de begijnen toestemming van de abt van Sint-Baafs om 

een bidplaats te bouwen en een kerkhof aan te leggen.691 Voor elke begrafenis 

ontving het begijnhof begrafenisrechten. De pastoors van Sint-Miebiels ble

ven de parochiepriesters van de begijnen: ze dienden de sacramenten der ster

venden toe en zorgden voor uitvaart en begrafenis. 

Wanneer een zieke of oude begijn klaar was om de laatste sacramenten te ont

vangen, werd de pastoor van Sint-Miebiels naar het begijnhof geroepen.692 Bij 

een berechting van een grootjuffrouw, een juffrouw-geseinede of de oudste 

heilige-geestjuffrouw werd de pastoor, die de communie droeg, vanuit de kerk 

door begijnen begeleid naar het huis van de stervende. De pastoor stapte on

der een baldakijn. Twee begijnen uit elk convent en de priesters van het 

begijnhof droegen een flambouw.693 

In 1765 betwistten de begijnhofpriesters van Sint-Elisabeth de afspraak dat de 

pastoors van Sint-Miebiels de laatste sacramenten mochten toedienen aan de 

begijnen. Volgens hen waren enkel de priesters van het begijnhof hiertoe 

gemachtigd. D~ begijnhofpriesters voelden zich bovendien niet verplicht om 

de pastoors van Sint-Michiels in te lichten wanneer zij een begijn zouden 

berechten. De pastoors van Sint-Michiels lieten echter niet begaan. J.B. Ver

meersch en Josse de Clercq spanden een proces aan voor de officialiteit van 

Gent tegen de begijnhofpriesters J.B. Versterre, François-Jean Coene en 

Charles Balzart. De uitspraak van dit proces werd niet bewaard.694 Ze blijkt 

alvast geen concreet gevolg gehad te hebben. 

Bij het overlijden van een begijn waren alle conventen verplicht het dode 

lichaam te groeten en voor haar zieleheil te bidden. De begijnen moesten de 

dode in het hiernamaals helpen door onthouding, door te waken bij het lijk, 

door te psalmeren en te bidden.695 Iemand ging naar de pastoor van Sint-

691 Cartulaire, 6-7. 
692 o.c. , 243. 
693 AGB. nr. 70. 
694 Cartulaire, 290-291. 
695 BUG. nr. G 6425, Regel Lodewijk van Male, hfst. 3. 
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Michiels om de dag en het uur van de uitvaart definitief vast te leggen.696 Door 

het feit dat de begijnen zelf hun begrafenis moesten betalen, mag aangenomen 

worden dat ze vóór hun dood al schikkingen dienaangaande hadden getrof

fen.697 

De grootjuffrouw en de leden van haar raad hadden recht op een tweede uit

vaart die betaald werd door het begijnhof. De begijnen waren verplicht om de 

beide uitvaarten bij te wonen. Net zoals op de eigenlijke uitvaart werd ook 

soms wittebrood uitgedeeld maar dat werd niet door het hof betaald. De twee

de uitvaart was een soort van narnis die enkele dagen na de eigenlijke uitvaart 

werd opgedragen. Vóór de narnis werden de vigiliën gezongen. De narnis 

werd gecelebreerd door de drie priesters van het begijnhof. Soms deed de 

prior van de dominicanen de mis. Hij werd dan geassisteerd door twee begijn

hofpriesters. De narnis voor een grootjuffrouw stond liturgisch wat hoger aan

geschreven dan die voor een staatjuffrouw. 698 

Een begijn die buiten het begijnhof stierf werd, als ze dat gewild had, naar het 

begijnhof gebracht om er begraven te worden. In dat geval waren de begra

fenisrechten niet voor de parochie waar ze overleden was maar voor het 

begijnhof. In 1780 stierf Anna Marie Cocquijt, begijn van het convent St.-Jan

Baptista, in het huis van haar vader Joannes in de parochie Heilig-Kerst, nu 

officieel Sint-Salvator. Zij werd niet in het begijnhof maar in Heilig-Kerst 

begraven. Het begijnhof kon geen aanspraak maken op de begrafenisrechten. 

De pastoor van Sint-Michiels eiste de begrafenisrechten op. De familie van 

begijn Cocquijt liet de discussie over de begrafenisrechten over aan de pas

toors.699 

Vrouwen die in het begijnhof verbleven zonder begijn te zijn, mochten ook in 

het begijnhof begraven worden. Ook personen die toevallig in het begijnhof 

stierven, konden een begrafenis in het begijnhof krijgen. In beide gevallen 

gingen de begrafenisrechten naar het begijnhof. Op 22 september 1694 stierf 

chef-president Blonde! Baron van Haudenhove tijdens een verblijf in het be

gijnhof. Deze neef van grootjuffrouw Femandina de Bock werd echter niet in 

het begijnhof maar in zijn heerlijkheid begraven. Om te vermijden dat dit 

precedent de aanzet zou zijn om te beweren dat het begijnhof het recht verlo

ren had om niet-begijnen, overleden in het hof, te begraven vroeg groot-

696 SAG. nr. 234, a, fol. 1. 
697 SAG. nr. 231, f. 

BUG. nr. G 14069 (23). 
698 AGB. nr. 70. 

SAG. nr. 190, fol. 1-7, briefje; nr. 200, fol. 33 V
0 -35 ro; nr.234, fol. 131, 149, 145 r0

, 160 V 0
• 

699 SAG. nr. 234, fol. 170 f 0
• 
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juffrouw de Bock een bevestiging van dit eeuwenoude recht aan de vorst. 

Op 5 oktober 1694 gaf de vorst gehoor aan het verzoek van de grootjuffrouw. 

Hij kondigde af dat het voorval met de baron geen atbreuk deed aan de begra

fenisrechten van het begijnhof. 700 

Tijdens de periode van grootjuffrouw Quytinne Bauters (1641-1648) reageer

de het begijnhof positief op de vraag van niet-begijnen om in het begijnhof 

begraven te worden. Dat werd echter niet in dank afgenomen door de 

parochiepriesters van Sint-Michiels die zeiden dat het begijnhof hier zijn 

boekje te buiten ging. De pastoors zagen node de begrafenisrechten aan hun 

neus voorbijgaan. Er rees een geschil tussen het begijnhof en de Sint-Mi

chielskerk. Op 15 mei 1646 kwamen beide partijen tot een vergelijk. Ze wa

ren bereid om de begrafenisrechten te verdelenJOl 

Elke berechting en elk sterfgeval werden door de conventjuffrouw aan de 

bewoners van het begijnhof gemeld. Het nieuws bereikte het eerst de groot

juffrouw, de staatjuffrouwen en de andere conventjuffrouwen. De conventjuf
frouwen zeiden de droeve mare op hun beurt door aan de begijnen van hun 

convent. Wanneer een heilige-geestkind berecht werd of stierf, bracht niet de 

conventjuffrouw maar de heilige-geestjuffrouw de meldingsprocedure op 

gang. Eenmaal dag en uur van de uitvaart vastgelegd, werden de begijnen uit

genodigd. De conventjuffrouw van de overleden begijn nodigde eerst haar 

collega's uit die dan elk op hun beurt de begijnen van de verschillende con

venten verwittigden. De grootjuffrouw en de staatjuffrouwen werden uit

genodigd door de schrijfsterigge. Bij de uitvaart van een heilige-geestkind re

gelde de heilige-geestjuffrouw de invitaties. 

Bij uitvaarten of narnissen van belangrijke personen zoals de grootjuffrouw of 
de staatjuffrouwen was het de schrijfsterigge die personen van buiten het hof 

zoals voogden, prior, biechtvaders, vrienden... uitnodigde. Op de maaltijd 

achteraf waren naast het hotbestuur en de genodigden ook de priesters die de 
mis hadden opgedragen, aanwezigJ02 

700 SAG. nr. 234, fol. 147 V 0
• 

Cartulaire, 270. 
701 o.c., 247-248. 
702 AGB. nr. 70. 

SAG. nr. 234, a, fol. 1; nr. 234, fol. 145 f
0
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2. Een begrafenis volgens rang en stand 

Ook na de dood bleef de hiërarchie in het begijnhof overeind. Niet iedereen 

kreeg dezelfde uitvaart. Rang en stand waren bepalend voor de liturgische 

aanpak. Bij een begrafenis eerste klasse stond de lijkbaar in het koor. De lijk

baar kon ook in één van de twee kapellen van de kerk of in de benedenkerk 

staan. Hoe hoger de dienst hoe hoger het prijskaartje. 

Bij elke uitvaart werden begrafenisrechten aan het begijnhof betaald. In de 

tweede helft van de 17de eeuw en in de eerste helft van de 18de eeuw werd 

het bedrag van deze rechten opgetekend. Voor een dienst met de lijkbaar in het 

koor werd 2 ponden groot betaald. Wanneer naast het koor ook de beide zij

altaren benut werden, betaalde men 10 schellingen meer, voor elk altaar 

5 schellingen. Nam de lijkbaar slechts de helft van het koor in, dan betaalde 

men 1 pond. Voor de baar in een kapel werd 1 pond en 10 schellingen aangere

kend. De lijkbaar kon ook in de benedenkerk staan, in de middenbeuk tussen 

de preekstoel en de communiebank. De begrafenisrechten bedroegen dan 

1 pond. Soms gebeurde het dat de baar in één van de zijbeuken stond of ach

teraan in de kerk. Voor deze lage dienst werd slechts 15 schellingen betaald. 703 

De plaats van de lijkbaar in de kerk was ook bepalend voor het aantal kaarsen 

dat brandend werd gehouden en voor de hoeveelheid wittebrood die werd uit

gedeeld. In de tweede helft van de 17 de eeuw werden deze gegevens gere

gistreerd. Wanneer een lijkbaar in het koor stond, werden 16 flambouwen van 

elk 2 pond aangestoken. Op het hoogaltaar stonden dan 4 pond kaarsen en op 

elk zijaltaar 2 pond kaarsen. Bij het lijk brandden 4 stalkaarsen van elk 2 pond. 

Bij een koorbegrafenis werd wittebrood gedeeld van één stuiver het stuk. 

Als de baar tijdens de dienst in een kapel stond, brandden er 10 flambouwen 

van elk een anderhalve pond, op het altaar een halve pond kaarsen en 4 stal

kaarsen bij het lijk. Er werd wittebrood gedeeld van één blank het stuk. Als de 

baar in de benedenkerk stond, brandden er 8 flambouwen en kaarsen van een 

vierendeel het stuk. 704 

De uitgaven voor de kaarsen en het wittebrood, die nog eens apart naast de 

begrafenisrechten werden betaald, liepen soms hoog op. Voor uitvaarten waar

bij de baar in een zijkapel van de kerk stond, werd op het einde van de 17 de 

703 SAG. nr. 234, fol. 169 ro; nr.234, b. 
704 SAG. nr. 234, fol. 169 ro. 
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eeuw 5 ponden en 8 schellingen groot betaald voor de kaarsen. Voor het wit

tebrood 9 ponden en 10 schellingen.705 Naar aanleiding van de uitvaart (koor

begrafenis) van begijn Thresia de Smet in 1754 werd voor de kaarsen 8 pon

den en voor het wittebrood 9 ponden, 12 schellingen en 8 groten betaald. 706 

Ook bij de dood van een infirmeriekind en een heilige-geestkind werd op kos

ten van het begijnhof wittebrood uitgedeeld. Wanneer een heilige-geestkind 

stierf, kregen de begijnen uit haar convent elk een wittebrood van een stuiver. 

De begijnen die in de buurt woonden van het convent van het overleden hei

lige-geestkind, kregen elk een wittebrood van een groot. Ook de grootjuf

frouw, de staatjuffrouwen en enkele andere begijnen profiteerden van de bede
ling.707 

De pastoor van Sint-Miebiels en de priesters van het hof, die hem assisteer

den tijdens de uitvaart, kregen een vergoeding. In 1670 legden grootjuffrouw 

Maria vanden Haute en haar staatjuffrouwen, in overleg met de pastoors van 

Sint-Michiels, vast welke vergoeding de pastoor en de priesters zouden krij

gen om de lijkdienst op te dragen. Wanneer de lijkbaar in het koor of in een 

kapel stond, kreeg de pastoor van Sint-Miebiels 2 ponden groot. Daarnaast 

had hij ook recht op 6 schellingen voor lijkbrood. De priesters van het begijn

hof die assisteerden kregen samen 1 pond. 

Met de baar in de benedenkerk kreeg de pastoor van Sint-Miebiels 9 gulden 

en daar bovenop nog eens 4 schellingen voor het lijkbrood. De begijnhof

priesters kregen 15 schellingen. Ongeveer 20 jaar later vonden de pastoors van 

Sint-Miebiels dat ze te weinig vergoed werden voor de uitvaarten waarbij de 

baar in de benedenkerk stond. Op 13 april 1693 trokken de pastoors Wiets en 

Van Haute met hun klacht naar het begijnhof. Het kwam tot een akkoord met 

grootjuffrouw de Bock.708 Wat er precies voor de pastoors uit de bus kwam, 

is niet vermeld. 

Na hun dood bleef de herinnering aan de begijnen, die missen hadden besteld, 

levendig. In de meeste gevallen werden deze missen opgedragen door de 

dominicanenJ09 Na de dood van grootjuffrouw Femandina de Bock werden 

705 SAG. nr. 231, f. 
706 BUG. nr. G 14069 (23). 
707 SAG. nr. 234, a; nr. 191, fol. ongenummerde blz. vooraan. 
708 SAG. nr. 234, fol. 169; nr. 231, f. 
709 SAG. nr. 231, f; nr. 233; nr. 234, a. 

BUG. nr. G 14069 (23). 
Cartulaire, 278-279. 
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gedurende 99 jaar elk jaar 40 missen op zondagen opgedragen. Grootjuffrouw 

de Bock overleed op 26 maart 1699. De bestelling van deze missen werd op 

30 mei 1699 bij akte vastgelegdJ10 Begijn Jossine Daen liet op 5 augustus 

1720 optekenen dat er na haar dood op elke maandag een requiemmis moest 

opgedragen worden. Ook hier beliep de termijn 99 jaar.711 Niet-begijnen kon

den ook voor na hun dood missen in het begijnhof boeken_712 Op 17 februari 

1718 werd een stichtingsakte ondertekend door notaris J.B. De Dobbele waar

in vermeld werd dat gedurende 99 jaar elke donderdag een requiemmis moest 

opgedragen worden voor Bauduin Maenhout en zijn vrouw Marie vande 

Putte.713 Sommige begijnen betaalden voor dagelijkse missen die tijdens een 

periode van zeven of dertig dagen werden opgedragen.714 

Bijna iedereen die bij de dood en de uitvaart van een begijn betrokken was, 

werd voor de geleverde prestaties vergoed. Dat was het geval voor de biecht

vaders die de begijnen bijstonden in hun doodsstrijd 715, de meiden die het lijk 

aflegden, de bidder, de klokkenluidsters voor het luiden van de "doodposen" 

en het kleppen van het Credo, de portierster voor "het roepen", de kruisdraag

ster, de conventbegijnen voor het dragen van de baar, de kosteres en de graf

delvers. Er werd ook een vergoeding aangerekend voor de lijkbaar en de 

doodskist, de pelerine ("pel"), de kroon en de standaard. Soms liet de over

leden begijn wat geld of wittebrood na voor de infirmeriekinderen en voorzag 

ze een "recreatie" voor de begijnen van haar convent_716 

De begrafeniskosten konden hoog oplopen. Zo werd op het einde van de 17de 

eeuw 37 ponden, 11 schellingen en 10 groten groot betaald voor een uitvaart 

met de lijkbaar in de zijkapel. 717 

De begijnen konden vrij over hun bezittingen beschikken maar in de meeste 
begijnhoven bestond de gewoonte dat begijnen bij hun dood één of ander 

710 Cartulaire, 271. 
711 o.c., 280. 
712 o.c., 282, 280, 271-273, 234-235, 281. 
713 o.c., 279. 
714 SAG. nr. 231, f; nr. 233; nr. 234, a. 
715 Het betalen van deze vergoeding was allerminst gereglementeerd. Het was een vnJ mttta

tief van sommige begijnen die hun biechtvader, voor de bijstand van de laatste uren, op die 
manier wilden bedanken. 

716 SAG. nr. 200, fol. 13 r0
, 24 r0

, 26 V
0

, bladje; nr. 231, f; nr. 233; nr. 190, fol. 7 r0
; nr. 191, 

fol. ongenummerde blz. vooraan; nr. 234, a. 
AGB. nr. 55, briefje. 
BUG. nr. G 14069 (23). 

717 SAG. nr. 231, f. 
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voorwerp of een gelijkwaardige som aan geld aan het hof nalieten.718 In het 

Sint-Elisabethbegijnhof was het een traditie dat de begijnen bij hun dood hun 

bed nalieten aan de grootjuffrouw. Wanneer een niet-begijn die in het hof woon

de buiten het begijnhof stierf, had de grootjuffrouw geen recht op het bed. Dat 

was het geval met juffrouw de Wever die in 1769 in Brussel overleed. Ook een 

vrouw die in het begijnhofhuis St.-Godelieve woonde, moest haar bed niet 

afstaan. Ze stierf in 1799 immers in de stad waar ze zieken verzorgde.719 

De rest van de bezittingen van de overleden begijnen, op hun huis na, ging 

naar de familie. Er waren begijnen die een deel van hun bezit aan het be

gijnhof nalieten of jaargetijden stichtten.720 

3. Bijgezet op het kerkhof of in de kerk 

De meeste begijnen werden op het kerkhof van het begijnhof begraven. 

Sommige begijnen werden in de kerk bijgezet. Hun graf werd dan overdekt 

met een grafsteen. In het koor en in de twee kapellen van de kerk bestaat de 

bevloering grotendeels uit witmarmeren stenen. De tekst van de meeste ste

nen is echter onleesbaar geworden.nt De "heilige" begijn Maria vander Lin

den (t1645) was de eerste die bij het 0.-L.-Vrouwaltaar werd begraven.722 

In 1715 werd ook grootjuffrouw Elisabeth Hebberecht bij het altaar van 

0.-L.-Vrouw bijgezet. Ook haar zus Jacoba en haar nicht Anne Debbaut wer

den daar begraven.723 De begijn Adriaene Franchoise Blomme werd in 1673 

in de nabijheid van de H. Kruiskapel begraven. Zij was waarschijnlijk welge

steld want ze was de dochter van Adriaen Blomme die burgemeester en sche

pen was_724 Isabella Walquin (t1697), een zeer devote begijn, vond zichzelf 

"onwaerdig" om in de kerk begraven te worden en verkoos het kerkhof als 

laatste rustplaats. Haar bloedverwanten lieten haar echter begraven in de kerk 

achter de preekstoel_725 In het Sint-Elisabethbegijnhof werden ook enkele 

718 Dossier Antwerpen en Brabant, 96. 
719 SAG. nr. 234, fol. 170 r0

, 171 r0
• 

Moulaert, Groot-Beggynhof, 63. 
720 SAG. nr. 234, fol. 170 r0

, 145 ro; nr. 234, a, fol. 2; nr. 231 , f. 
AGB. nr. 70. 
Cartulaire, 281. 

721 Werken en Kerken, 58. 
Baldewijnsen Laleman, Gids, 29. 
Vandenbussche, Kerk, 8-11. 

722 Moulaert, Groot-Beggynhof, 49. 
723 BUG. nr. G 14069 (3). 
724 BUG. nr. G 14069 (2). 
725 Moulaert, Groot-Beggynhof, 91. 
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doden in de infirmeriekapel begraven. Zo bepaalden de voogd Antoine 

Alegambe Heer van Aughem, Basinghien etc. en zijn vrouw Florence-Therese 

de Courtewiele op 4 augustus 1701 dat ze na hun dood in de kapel van de 

infirmerie, recht tegenover het altaar, wilden begraven worden. 726 

Vanaf 1784 werden de begraafplaatsen van alle begijnhoven opgedoekt. 

De kerkhoven veranderden in een weiland. Er werden toen ook geen begijnen 

meer begraven in de begijnhofkerken. Dat was het gevolg van het decreet van 

26 juni 1784 dat door Jozef II werd uitgevaardigd. Voortaan mocht niemand 

nog in een kerk, kapel of ander gebouw bijgezet worden. Ook alle kerkhoven 

moesten om hygiënische redenen uit de stad verdwijnen. In elke parochie 

werd een lijkhuisje voorzien waar de doden, in afwachting van een overbren

ging naar het kerkhof, konden opgebaard worden. De lijken zouden 's mor

gens vroeg of 's avonds laat door een lijkwagen naar het kerkhof buiten de 

stad gevoerd worden. 

De overleden begijnen van Sint-Elisabeth zouden bijgezet worden op het 

kerkhof buiten de Brugse Poort. Op 13 november 1784 richtte grootjuffrouw 

de Deckere zich met de voogden tot Jozef II. In afwijking van het decreet 

vroegen ze of ze een eigen lijkhuisje mochten bouwen in het begijnhof. 

Op 6 december 1784 kregen ze hiervoor de toestemming_727 De lijkwagen van 

de Sint-Michielsparochie moest de doden daar komen halen en overbrengen 

naar het nieuwe kerkhof. De pastoor van Sint-Miebiels deed de begrafenis. 

Het begijnhof kon hierdoor geen aanspraak meer maken op begrafenisrechten. 

Isabella Norbertina Lesselier was de eerste begijn die buiten de stad begraven 

werd. Ze stierf op 3 januari 1785. Na haar uitvaart werd het lijk, onder het zin

gen van het "Miserere", naar de infmneriekapel gebracht. Het lijkhuis was 

immers nog niet klaar. Om vier uur 's middags kwam de lijkwagen van Sint

Miebiels aan in het begijnhof. Twee mannen droegen het lijk met de lijkbaar 

naar de lijkwagen en reden toen naar het kerkhof buiten de stad. 728 

726 Cartulaire, 272. 
727 SAG. nr. 234, fol. 170 vo. 

Cartulaire, 298. 
728 SAG. nr. 234, fol. 170 V 0

, 171 r0
; nr. 200, bladje. 
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EPILOOG: 
HET SINT-ELISABETHBEGUNHOF NA 1789 

In 1789 brak een kommervolle tijd aan voor de begijnhoven. In het revolutio

naire gewoel zouden de begijnhoven hun zelfstandigheid, die ze jaren gekoes

terd hadden, verliezen. Ook het Sint-Elisabethbegijnhof ontsnapte niet aan de 

nieuwe tijdsgeest Het begijnhof kraakte maar vond toch nog genoeg dyna

miek om te verhuizen naar een vrediger oord. Het zou echter nooit meer wor

den als voorheen. Er was een nieuw tijdperk ingezet en op termijn werden de 

begijnen een uitstervende groep. 

Vanaf 1789 werd het woelig. Er barstte een volksopstand los tegen Jozef II en 

zijn radicale hervormingspolitiek. De Oostenrijkers werden verdreven door 

een patriottenleger. Tussen 13 en 16 november 1789 werd Gent veroverd door 

de patriotten. In de annalen van het Sint-Elisabethbegijnhof wordt melding 

gemaakt van grote troebelen in de stad. Er waren brandjes en er werd geplun

derd. De begijnen riepen om de hulp van God en zijn moeder Maria. De nieu

we republiek der Verenigde Nederlandse Staten werd uitgeroepen, maar bleef 

slechts een klein jaar, van januari tot november 1790, bestaan. In december 

1790 kon de Oostenrijkse keizer Leopold II zonder veel moeite de Oosten

rijkse macht in de Zuidelijke Nederlanden herstellen. Dit keer waren er, vol

gens de annalen van het begijnhof, geen troebelen in Gent. 

Bij de eerste Franse inval van 1792 legde de commissaris-generaal van het Fran

se leger een zware schatting van twee miljoen Franse ponden, wat over

eenkwam met één miljoen gulden, op aan de Gentse geestelijkheid. De bisschop 

verdeelde de som over de Gentse religieuze instellingen. Het Sint-Elisa

bethbegijnhof moest 24.000 ponden betalen. De begijnen van Sint-Elisabeth 

protesteerden en zeiden "dat het verre hun incomen te boven ginck". Tevergeefs. 

De voogden en de staatjuffrouwen gaven grootjuffrouw Joanna Monica de 

Deckere toestemming om een lening aan te gaan bij de 18 conventen. 729 

Na een nieuwe Oostenrijkse restauratie in 1793, behaalden de Fransen op 

26 juni 1794, nu definitief, de overwinning bij Fleurus. De Fransen namen op 

4 juli 1794 Gent in.730 Op 20 augustus kreeg grootjuffrouw Joanna Monica de 

729 SAG. nr. 234, fol. 63 V0
, 64 V0

, 65 r0
• 

730 Dossier Antwerpen en Brabant, 42. 
De Winter, "de Lobkowitz", 128. 
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Deckere een brief van het bestuur van de stad Gent. Hierin werd gemeld dat 

de Gentse geestelijkheid onderworpen werd aan een belasting van zeven mil

joen Doornikse ponden. Hiervan kwamen 40.000 ponden voor rekening van 

het Sint-Elisabethbegijnhof. De infirmerie was niet in staat om deze som te 

betalen. Op 23 augustus kwamen een voogd, de staatjuffrouwen en de 

conventjuffrouwen bijeen in het groothuis. Zij besloten om een deel van de 

som te betalen met het zilverwerk uit de kerk. De grootjuffrouw kreeg toe

stemming van een voogd en van de staat- en conventjuffrouwen om een lening 

aan te gaan bij de 18 conventen. Met dit bedrag zou de rest van de opgelegde 

40.000 Doornikse ponden betaald worden.731 

Op 1 oktober 1795 werden onze gewesten bij Frankrijk aangehecht. Dankzij 

het bestaan van de infirmerie werd het Sint-Elisabethbegijnhof, evenals de 

andere begijnhoven, toen niet als religieuze instelling geklasseerd maar als 

godshuis erkend. Zo ontsnapte het Sint-Elisabethbegijnhof aan de wet van 

15 fructidor IV (1 september 1796) die alle kerkelijke goederen nationaliseer

de. Uitzondering werd gemaakt voor de liefdadigheidsinstellingen waartoe de 

godshuizen behoorden. Het Sint-Elisabethbegijnhof werd onder het bestuur 

van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen geplaatst. De goederen van het 

begijnhof, die beheerd werden door de Commissie, dienden tot algemeen nut 

van de armen. De Commissie verhuurde de begijnhofwoningen aan de begij

nen. In 1797 moesten de begijnen hun habijt afleggen. De begijnhofkerk werd 

van 11 juni 1798 tot 13 juni 1802 gesloten. Grootjuffrouw Joanna Monica de 

Deckere werd op 19 januari 1799 tijdelijk afgezet. Op 21 juli 1799 werd ze in 

haar functie hersteld. 

Na de machtsovername van Napoleon in 1799 veranderde er niet veel voor de 

Gentse begijnhoven. Het concordaat tussen paus Pius VII en Napoleon van 

15 juli 1801 had wel een kerkrechtelijke wijziging voor gevolg: de kerken van 

Sint-Elisabethen Ter-Hooie werden parochiekerken. 

In 1815 werden Noord en Zuid samengevoegd tot het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden. De begijnen hoopten op het herstel van hun rechten. Willem I 

stond de begijnen wel toe hun habijt weer aan te trekken, maar zette ander

zijds het Franse beleid gewoon verder. De Commissie bleef verantwoordelijk 

voor het beheer van de begijnengoederen. Op 25 februari 1823 nam Willem I 

een ingrijpende maatregel. Hij erkende slechts de rechten van de begijnen die 

731 SAG. nr. 234, fol. 66. 
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gesteed waren vóór de Franse Revolutie. Alleen zij hadden recht op bijstand 

van de Commissie. Hij liet wel een zekere soepelheid toe om ook begijnen die 

later ingetreden waren wat te ondersteunen. De Commissie stoorde zich ech

ter niet aan deze maatregel van Willem I en financierde de opname en oplei

ding van alle nieuwe begijnen. Ze ging ook door met het verhuren en zelfs 

verkopen van huizen aan begijnen. Verklaring hiervoor is de aanwezigheid 

van uitgesproken katholieken in de Commissie. 

In de eerste helft van de 19de eeuw ging het niet slecht met het Sint-Elisa

bethbegijnhof. Het begijnhof dat in 1820 onderdak verleende aan 604 begij

nen zag dit aantal groeien tot 694 in 1860. Maar in de tweede helft van de 

19de eeuw werden de Gentse begijnhoven de speelbal van de liberaal-katho

lieke confrontatie in Gent. De Commissie en het liberale stadsbestuur wilden 

enkele kleine godshuizen, waaronder het Sint-Aubertusbegijnhof, ontruimen. 

Het Sint-Elisabethbegijnhof en het begijnhof Ter-Hooiemoesten 76 behoefti

gen uit deze godshuizen onderdak verschaffen. Beide begijnhoven weigerden 

echter behoeftigen uit andere godshuizen in hun hof op te nemen. De relatie 

tussen de Commissie van de Godshuizen en de begijnhoven werd steeds meer 

gespannen. Op 3 maart 1862 besliste de Commissie haar plannen eenzijdig 

door te zetten. Enkele behoeftigen werden in het Groot- en Klein-Begijnhof 

geplaatst. 

De enige uitweg voor de begijnhoven was zich onafhankelijk te maken van de 

Commissie van de Godshuizen en het liberale stadsbestuur. Het Klein-Begijn

hof vond in Engelhert Auguste Antoine, hertog van Arenberg, een katholieke 

geldschieter om het hof af te kopen van de stad. Op 31 december 1862 werd 

de verkoopakte ondertekend. De hertog was de nieuwe eigenaar van het 

begijnhof Ter-Hooie. De begijnen waren hem jaarlijks een huurvergoeding 

schuldig. 

Het Sint-Elisabethbegijnhof had het intussen moeilijk. Het begijnhof lag op 

een plaats die goede perspectieven bood voor de uitbreiding van de stad. 

De stad werkte urbanisatieplannen uit waardoor het Sint-Elisabethbegijnhof 
haar afgesloten karakter verloor. In 1860 begon de ontmanteling van het 

begijnhof: grachten werden gedempt en nieuwe straten werden aangelegd. In 

1868 werden veel begijnhofwoningen openbaar verkocht en gesloopt. De 

moeilijkheden met het stadsbestuur stonden een normaal religieus leven in de 

weg. Het begijnhof nam dan ook het besluit om te verhuizen. Hertog 

Engelhert van Arenberg sprong weer op de bres en toonde zich bereid twee 

derde van de kosten voor de bouw van een nieuw begijnhof op zich te nemen. 
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De rest viel ten laste van het begijnhof. Er werd een stuk bouwgrond gevon

den in Sint-Amandsberg. In 1873 werd begonnen met de bouw van het begijn

hof en in minder dan twee jaar tijd verrees een begijnhof in neogotische stijl: 

80 huizen, 14 conventen, een groothuis, een infirmerie, een kapel en een kerk. 

Het plan was gemaakt door Jean Baptiste de Bethune, de baron die aan het 

hoofd stond van de neogotische beweging in België. 

De uittocht uit de stad naar Sint-Amandsberg op 29 september 1874 verliep 

feestelijk. Zevenhonderd begijnen hadden een nieuwe thuis gevonden. 

Het nieuwe begijnhof ging gebukt onder financiële lasten. De begijnen moes

ten zelf één derde van de kostprijs van het begijnhof op zich nemen. Ze vroe

gen en kregen echter financiële steun van de katholieke burgerij. Zelfs bis

schop Hendrik Frans Bracq liet zich niet onbetuigd. De begijnen dienden 

daarnaast ook jaarlijks huur te betalen aan de hertog van Arenberg, die eige

naar was van een deel van het begijnhof. 

Intussen kreunden de verlaten gebouwen van het oude begijnhof onder de 

sloophamer. Nieuwe straten werden aangelegd, huizen werden openbaar ver

kocht of verdwenen door de rechttrekking van straten. Aan de aftakeling en 

verkrotting kwam geen eind. Op vandaag blijft er niet veel meer overeind van 

wat eens het machtige Sint-Elisabethbegijnhof was,732 

Op het einde van de 20ste eeuw heeft het begijnhof van Sint-Allandsberg zijn 

functie verloren. De begijnen zijn er op één hand te tellen en de gebouwen 

worden nu voor sociale, culturele en religieuze doeleinden gebruikt. 

732 Werken en Kerken, 31-45. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

Het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof was een stad in de stad. Het begijnhof

leven was op bestuurlijk, institutioneel, economisch, sociaal en religieus vlak 

goed georganiseerd. Het begijnhof bezat een grote autonomie en kon steeds 

rekenen op de welwillende steun van de vorst. Naast het Sint-Elisabeth

begijnhof waren er nog twee andere begijnhoven in Gent, maar Sint-Elisabeth 

was het grootste en bezat het meeste prestige. Vooral in de 17 de maar ook nog 

in de 18de eeuw kende het Sint-Elisabethbegijnhof een grote bloei. 

De leiding van het Sint-Elisabethbegijnhof was in handen van een overste die 

grootjuffrouw werd genoemd. Zij had een groot gezag, maar was geen alleen

heerseres. Een begijnhofraad stond haar bij en had inspraak. Deze raad be

stond uit de drie staatjuffrouwen (begijnen), de twee voogden van het be

gijnhof, de prior van de dominicanen en twee biechtvaders (dominicanen) van 
het begijnhof. De voogden vertegenwoordigden de vorst. Het dagelijks leven 

van de begijnen werd geordend door de regel van het begijnhof. De grootjuf

frouw en haar raad keken er nauwgezet op toe dat de regel gerespecteerd 

werd. Naar aanleiding van betwistingen werd aan de vorst gevraagd om nog 

eens formeel de regel te bevestigen. De regel was het middel bij uitstek om de 

zelfstandigheid van het begijnhof te vrijwaren. 

Het Sint-Elisabethbegijnhof, ook Groot-Begijnhof genoemd, gaf onderdak 

aan enkele honderden begijnen. In 1663 telde men er zelfs 920 inwoners. 

Wellicht zijn ook de enkele niet-begijnen, die in het begijnhof woonden, in dit 

getal vervat. Kandidaat-begijnen dienden eerst twee proefjaren in een convent 

door te brengen. Daarna volgde de steding waardoor ze begijnen werden. 

Begijnen met geld konden enkele jaren na hun steding een huis kopen. · In ruil 

voor deze zware financiële inspanning genoten de begijnen die in een huis 

woonden een zekere vrijheid en zelfstandigheid. Het conventleven daarente

gen was sterker gereglementeerd en vertoonde wat gelijkenis met het kloos

terleven. Aan het hoofd van een convent stond een conventjuffrouw. De con

ventbegijnen waren niet enkel gebonden door de regel van het Sint-Elisa

bethbegijnhof, ze moesten ook het conventreglement naleven. 

Het Sint-Elisabethbegijnhof was een rijke instelling, wat beslist niet betekent 

dat alle begijnen rijk waren. De heilige-geesttafel en vooral de infirmerie 

bezaten veel goederen buîten het begijnhof en de meeste huizen binnen het 
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hof. Het beheer van al deze bezittingen bracht veel geld op. In de 17de eeuw 

werd het gebouwenbestand van het Sint-Elisabethbegijnhof bijna volledig 

vernieuwd. Dit getuigt van de financiële draagkracht van de instelling. 

De begijnen moesten ieder voor zich in hun eigen onderhoud voorzien. De be

gijnhoffuncties werden dan ook vergoed. Werken was niet alleen een nood

zaak, maar ook een wezenlijk onderdeel van het begijn-zijn. Begijnen hecht

ten veel belang aan de verzorging van zieken. Sommige begijnen gingen zie

ken verzorgen buiten het begijnhof in de stad. 

Op gebied van levensonderhoud was leven binnen de beschermde begijnhof

muren voor velen aantrekkelijker dan leven in de stad. Zieke begijnen werden 

verzorgd in de infirmerie van het begijnhof en begijnen die niet meer in hun 

levensonderhoud konden voorzien, mochten een beroep doen op de heilige

geesttafel. 

Het godsdienstig leven was zeer intens in het Sint-Elisabethbegijnhof en sterk 

gericht op het hiernamaals. De kerk stond centraal in het begijnhof. De domi

nicanen waren, meer dan wie ook, de zielzorgers van de begijnen. Door mis

sen te celebreren, te prediken, biecht te horen en geestelijke raad te geven, 

drukten ze een diepe stempel op het geestesleven van de begijnen. Drie be

gijnhofpriesters, ook kapelanen genoemd, namen een deel van de missen voor 

hun rekening. De pastoors van Sint-Michiels waren de parochiepriesters van 

de begijnen van Sint-Elisabeth: ze dienden de sacramenten der stervenden toe 

en zorgden voor uitvaart en begrafenis. In het Sint-Elisabethbegijnhof waren 

de invloed, de macht en het beslissingsrecht van de bisschop eerder gering. 

Op grond van de grafelijke stichting zocht men in Sint-Elisabeth steeds zijn 

toevlucht tot de vorst. 

Het doen en laten in het Sint-Elisabethbegijnhof verschilde in weinig van het 

reilen en zeilen in het andere Gentse begijnhof 0.-L.-Vrouw-Ter-Rooie. In 

Ter-Rooie woonden wel minder begijnen dan in Sint-Elisabeth, vandaar de 

namen Klein- en Groot-Begijnhof. Het aantal begijnen in het Klein-Begijnhof 

schommelde tussen een kleine 200 en iets meer dan 350, weinig in vergelij

king met de bevolking in Sint-Elisabeth. Gedurende een eeuw, van ca. 1645 

tot ca. 1745, telde het Groot-Begijnhof tussen 700 en 1000 begijnen, terwijl 

dezelfde bronnen ca. 300 (en meer) begijnen opgeven voor het Klein

Begijnhof. Zelfs als we een zekere overdrijving incalculeren bekomen we nog 

een globaal aantal van 1000 tot 1200 begijnen, wat wijst op een zeer grote 

aantrekkingskracht van de Gentse begijnhoven. Op een totale bevolking van 

ca. 50.000 (halfweg de 17de eeuw) betekent dit ruim 2 %. Deze uitzonderlij-
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ke bloei duurde bovendien meer dan een eeuw. Tijdens de tweede helft van de 

18de eeuw telde het Groot-Begijnhof tussen 500 en 600 begijnen en het 

Klein-Begijnhof zowat half zoveel. Een totaal van 750 tot 800 blijft indruk

wekkend. De begijnhoven waren te Gent beslist meer dan een numeriek onbe

langrijk randverschijnsel.733 Volgens de overlevering werden zowel het Groot

als het Klein-Begijnhof in 1234 gesticht door gravin Johanna van Constanti

nopeL De regel van Johanna en Margaretha van Constantinopel en de aanvul

ling van de regel uit 1354 van Lodewijk van Male golden voor beide begijnho

ven.734 Beide begijnhoven ontwikkelden zich tot op zekere hoogte los van el

kaar. Toch zijn er, naast de algemene kenmerken van begijnhoven, opmerke

lijke parallellen tussen Sint-Elisabethen Ter-Hooie. Het waren ten slotte twee 

Gentse begijnhoven en bovendien geen gesloten vestingen en dat bracht mee 

dat alles wat er gebeurde niet binnen de muren bleef. Bovendien won het 

Klein-Begijnhof soms advies in bij het Sint-Elisabethbegijnhof, een bewijs 

dat het geen twee eilanden in de stad waren.735 

Belangrijke verschillen situeren zich in het bestuur en de zielzorg. In beide 

begijnhoven werd het bestuur waargenomen door een grootjuffrouw en een 

raad. In het Sint-Elisabethbegijnhof bestond deze raad uit drie staatjuf

frouwen, twee voogden en drie dominicanen of vijf externe bestuurders. In 

Ter-Hooie daarentegen was deze raad exclusief uit begijnen samengesteld: 

zeven conventjuffrouwen en zes juffrouwen van staat. 736 Het Klein-Begijnhof 

moest geen rekening houden met twee voogden die uit hoofde van de vorst 

een oogje in het zeil hielden. Toch kon het bestuur van het Klein-Begijnhof 

niet eigenmachtig optreden, want de prior van de Sint-Pietersabdij, de deken 

en de parochiepastoor(s) van Sint-Baafs eisten een soort rol van voogd op in 

het Klein-Begijnhof. Hun rol en invloed werden door de begijnen niet altijd in 

dank afgenomen en ze werden er meermaals op gewezen dat ze hun be

voegdheid te buiten gingen. De invloed van de Gentse clerus op het begijnhof 

kan verklaard worden: de Sint-Pietersabdij was als houder van het patronaats

recht bij het begijnhof betrokken en Ter-Hooie lag op het grondgebied van de 

Sint-Baafsparochie. 737 

In tegenstelling tot het Groot-Begijnhof was de invloed van de diocesane cle

rus in het Klein-Begijnhof groot. De drie bovengenoemde Gentse geestelijken 

733 Cailliau, BegijnhofTer-Hooie, 49, 176-177. 
cfr. supra, 80-86. 
Decavele, Gent. Apologie van een rebelse stad, 130. 

734 cfr. supra, 64. 
735 cfr. supra, 38-39. 
736 Cailliau, BegijnhofTer-Hooie, 57, 188. 
737 Cailliau, o.c., 53, 95-96. 
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waren de beschermers van het Klein-Begijnhof. Ze zaten de rekeningvergade

ring en de grootjuffrouwverkiezing voor. Ook de invloed van de bisschop was 

niet gering in het Klein-Begijnhof. De begijnen namen af en toe hun toevlucht 

tot hem. Ook in niet-religieuze zaken werd soms zijn raad gevraagd.738 

De zielzorg in het Sint-Elisabethbegijnhof werd waargenomen door drie be

gijnhofpriesters en vooral door de dominicanen. De invloed van de dominica

nen was groot. In het Klein-Begijnhof namen een begijnhofpastoor en een on

derpastoor de pastorale zorg van de begijnen op zich. De begijnhofpastoor 

was in alles ondergeschikt aan de Sint-Baafsparochie.739 

Vanaf 1795 kwam voorgoed een einde aan de bloei van het begijnenwezen. 

In 1874 verhuisden de begijnen van Sint-Elisabeth naar een nieuw begijnhof 

in Sint-Amandsberg. Ze wilden opnieuw aanknopen met de begijnentraditie, 

maar slaagden er niet in het niveau van de Middeleeuwen en de 17 de-18de 

eeuw te bereiken. Het begijnhof kreeg meer en meer het karakter van eenvou

dige en volkse vroomheid. Deze evolutie bepaalde ook het beeld dat in deze 

tijd is overgebleven van de "begijntjes" zoals ze in de volksmond genoemd 

worden. De begijnenbeweging heeft zichzelf te lang overleefd om nog het 

beeld op te roepen van een echt boeiende gemeenschap van gecultiveerde, 

gelovige, zelfstandige en geëmancipeerde vrouwen. Of toch? De recent ver

nieuwde belangstelling voor begijnhoven heeft de traditionele stempel die op 

het fenomeen begijn werd gedrukt al wat laten verbleken. We hopen dat deze 

studie een steentje heeft bijgedragen tot een betere kennis van het leven van 

deze unieke en intrigerende gemeenschappen. 

738 Cailliau, o.c., 100, 110. 
739 Cailliau, o.c., 68-69. 
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Bijlage 1: Prosopografische lijst 

AGB. nr. 4; nr. 24. 

De prosopografische lijst van begijnen is gebaseerd op het stedingsboek en 

het doodsboek of overlijdensregister. Nadat een kandidaat-begijn een proef

periode van twee jaar had doorlopen in één van de conventen, werd ze gesteed 

en ingeschreven in het stedingsboek. Het stedingsboek is geordend per con

vent. De dood van een begijn staat vermeld in het doodsboek. Het doodsboek 

is niet geordend per convent, maar chronologisch op sterfdatum. 

De eerste steding die we in het door ons geanalyseerde stedingsboek aantrof

fen dateert van 1622. De eerste overleden begijn in ons overzicht stierf op 

9 november 1701. Het stedings- en doodsboek lopen door tot in het begin van 

de 20ste eeuw, maar wij zijn gestopt bij stedingsdatum 1800. Alle begijnen, 

die binnen het bestek van onze onderzoeksperiade gesteed werden, zijn we tot 

aan hun dood blijven volgen. Zo komt het dat we overlijdensgegevens uit de 

19de eeuw opgenomen hebben. 

In het stedings- en doodsboek vonden we naast de naam van de begijn met 

haar stedings- of sterfdatum ook nog andere gegevens zoals de geboor

tedatum, de plaats van herkomst, de naam van de ouders, de begraafplaats ... 

Vooral van de begijnen die gesteed werden in de tweede helft van de 18de 

eeuw, zijn veel gegevens bekend. 

De informatie uit het stedingsboek gebruikten we als basis voor de prosopo

grafische lijst. Wij vulden de lijst aan met gegevens uit het doodsboek. Net 

zoals dat in het stedingsboek gebeurde, hebben we de begijnen geordend per 

convent. Binnen elk convent staan de begijnen chronologisch volgens ste

dingsdatum. Sommige begijnen bleven niet hun hele leven in hun convent 

wonen maar verhuisden naar een huis. De band met het convent waar ze 

gesteed waren, bleef echter bestaan. Zo werd een begijn, ook als ze in een huis 

woonde, altijd aangeduid met de vermelding van haar convent. 

Voor elke begijn verstrekken we de volgende gegevens: 

Geb. geboren op (geboortedatum) 

Afk. afkomstig van (plaats van herkomst) 

Oud. 

Gest. 

Func. 

Over I. 

Zus 

Opm. 

ouders 

gesteedop (stedingsdatum) 

functie 

overleden op (sterfdatum) 

zus-medebegijn 

andere gegevens 
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De schrijfwijze van de namen van de begijnen in het stedingsboek verschilde 

soms met de vermelding in het doodsboek Zelfs binnen eenzelfde boek wer

den familienamen van begijnen, van wie vaststaat dat het zussen zijn, 

verschillend geschreven. Wij baseerden ons op de schrijfwijze van het ste

dingsboek. Alleen als de naam in het stedingsboek niet volledig leesbaar is, 

opteerden we voor de vorm uit het doodsboek Verschrijvingen van familie

namen penden we onveranderd over. Het is bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk 

dat de familienaam "Sijvane" eigenlijk "Sijnave" was. Toch vermelden we de 

naam "Sijvane". 

Wel noteerden we de plaatsnaam in de huidige spelling. Zo wordt bijvoor

beeld "Akkergem": "Ekkergem" en "Slijne": "Sleidinge". 

Soms ontbreekt in het stedingsboek de stedingsdatum bij de vermelding van 

de naam van een begijn. De algemene chronologische volgorde van het 

stedingsboek werd in deze prosopografische lijst dan gewoon overgenomen. 

Het gebeurde dat ook de zus(sen) van een begijn intrad in het begijnhof. Het 

valt echter uit de stedings- en doodsboeken niet altijd duidelijk op te maken 

of het om zussen of halfzussen gaat. Wanneer bijvoorbeeld bij twee potentiële 

zussen de ene keer de vader alleen, de andere keer de vader en de moeder ver

meld zijn, is het niet zeker dat ze dezelfde moeder hebben. Het zouden dus 

zussen of halfzussen kunnen zijn. Onze lijst maakt geen onderscheid tussen 

de beiden; we besloten ze allen onder de noemer zus onder te brengen. 

Begijnen met dezelfde familienaam, die zonder de namen van hun ouders in het 

stedings- en doodsboek opgenomen zijn, kunnen we niet automatisch familie

banden toeschrijven. Wanneer in deze gevallen twee gelijknamige begijnen op 

dezelfde dag gesteed werden, wordt de waarschijnlijkheid groter dat ze familie 

waren. Mogelijk waren het zussen of nichten maar de gegevens ontbreken om dat 

met zekerheid te achterhalen. Het aantal zussen (en nichten) dat naar het begijn
hof trok, kan dus nog veel hoger opgelopen zijn, dan uit onze lijst blijkt. 

Het samenstellen van de prosopografische lijst was een zeer arbeidsintensief 

monnikenwerk. De begijnen die de stedings- en doodsboeken bijhielden 

schreven niet altijd even mooi en de informatie was niet steeds netjes geor

dend. Vaak moesten we ontcijferen onder de loupe. Op het einde van onze 

zoektocht rekenden we na dat we 2518 begijnen de revue hadden zien passe

ren. Jammer genoeg ontbrak de tijd om diepgaande analyses van deze lijst af 

te leveren. Bovendien ontbraken soms elementaire gegevens om glasheldere 

besluiten te kunnen trekken. Toch kan deze lijst een aanzet zijn voor verder 

onderzoek naar aspecten die binnen het bestek van onze studie niet aan bod 

konden komen. 
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Aantal begijnen per convent 

Ten Hove 185 (p. 248) 
TerVelden 134 (p. 256) 

St.-Joseph 147 (p. 263) 

Nieuw Convent 136 (p. 270) 

St.-Jan-Baptista 114 (p. 277) 

St.-Elisabeth 141 (p. 282) 

Ter Wijngaerden 152 (p. 289) 

Ter Caerden 146 (p. 297) 

Groot Convent 112 (p. 303) 

Ter Steenen 148 (p. 309) 

Ter Spiegelen 169 (p. 316) 

Ten Bergen 108 (p. 323) 

Ter Eecken 130 (p. 329) 

Ten Durpe 137 (p. 335) 
Ter Leijen 131 (p. 342) 

Ter Engelen 149 (p. 348) 

St. -Christina 144 (p. 355) 

H. Drijvuldigheijt 135 (p. 362) 
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1. CONVENT TEN HOVE 

LAUWERS MAGDALBENE 
Gest. 04-06-1637 

DE CLYPEL MARIE 
Gest. 07-09-:1637 

VAN OOTEGHEM PITRONELLA 
Gest. 20-10-1639 

SCHAVVLlEGE BARBARA 
Gest. 22-09-1640 

HOOREBEKEISABEAU 
Gest. 08-08-1643 

EIJSE JOSIJNE 
Overl. 03-08-1708 

SCHAVVLlEGE ISABEAU 

DENIJS MARIE 
Gest. 11-08-1652 

TEN HELST JAQUEMIJNTJEN 

TACK CATHARINA 
Gest. 19-10-1653 
Overl. 06-07-1702 
Opm. Infirmeriekind 

VAN HERCKE ELISABETH 
Gest. 27-04-1654 

WIJCHUIJSE JOSIJNE 
Gest. 18-01-1656 

DE LOOR LIVIJNE 
Gest. 13-05-1657 

DE WACHTER ANNA 
Gest. 09-01-1661 

SARTEEL JACQUELIJNE 
Gest. 1661 
Overl. 26-11-1708 

BESACKE ELISABETH 
Gest. 03-07-1661 

DE WITTE MARIE 
Gest. 01-05-1662 
Overl. 1719 
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VANDER BECKE JULIANE 
Gest. 07-01-1663 
Overl. 09-04-1724 

COOMAN LIVIJNE 
Gest. 25-07-1663 
Overl. 27-10-1719 

TANGHEJOANNA 
Gest. 1663 

VAN OOTEGHEM MARIE 
Gest. 09-11-1664 

RIJCKAERT ELISABETH 
Gest. 11-01-1665 
Overl. 04-02-1705 

BASONANNA 
Gest. 14-02-1666 
Overl. 23-01-1716 

LOENS LIVIJNE 
Gest. 16-10-1664 
Overl. 27-06-1719 

DAVELOOSE ANNA 
Gest. 06-02-1668 

CARDONJOSIJNE 
Gest. 27-01-1669 
Overl. 04-04-1725 

COMAN JOSIJNE 
Gest. 26-01-1670 
Overl. 14-03-1709 

DE WACHTER JOSIJNE 
Gest. 20-10-1670 
Overl. 11-12-1707 

VAN HAUTE MARGERITE 
Gest. 10-07-1672 
Overl. 19-05-1709 

DE CRUDENAERE CATHARINA 
Gest. 19-07-1672 
Overl. 17-12-1740 

PLEVET PIETRONELLE 
Gest. 1673 



JACOPS MARIE 
Gest. 12-05-1675 
Overl. 30-07-1738 

VANDEN KERCHOVE CATHARINA 
THRESIA 
Gest. 21-10-1675 
Func. -heilige-geestjuffrouw 

-juffrouw-geselnede 
-grootjuffrouw (11-03-1715 

/26-01-1732) 
Over I. 26-01-1732 
Begr. 28-01-1732 

DE MULDER JOANNA 
Gest. 07-06-1676 

MEULENARE CLARA 
Gest. 07-06-167 6 
Over I. 07-06-1705 

MASSABRT CATHARINA 
Gest. 21 -11-1676 
Overl. 07-1715 

VAN OOTEGHEM PITRONELLA 
Gest. 30-05-1677 

TACK CATHARINA 
Gest. 30-05-1677 
Overl. 21-03-1731 

~SPELAREJANNEKEN 

Gest. 21-11 -1677 
Overl. 08-05-1716 

MASSABRT JANNEKEN 
Gest. 19-06-1678 
Over I. 05-07-1724 

DE SOMER MARIE 
Gest. 30-04-1679 
Overl. 25-01-1744 

DE BOOSER JOSIJNE 
Gest. 27-10-1680 

DE CRUDENARE MAGDALENE 
Gest. 19-01-1681 

MORTHIER ANNA 
Gest. 08-06-1681 
Overl. 25-06-1704 

VERCRUSE CHRISTINA 
Gest. 28-09-1681 
Overl. 09-05-1727 

GELOT ANNA MARIE 
Gest. 10-01-1683 

VAN DE MAELE ELISABETH 
Gest. 30-05-1683 
Overl. 09-1730 

PARET PITRONELLA 
Gest. 09-01-1684 
Overl. 10-07-1712 

DE ROIJ AGATHA 
Geb. 1665 
Gest. 16-04-1684 
Func. -conventjuffrouw 

-heilige-geestjuffrouw 
-grootjuffrouw (29-01 -1732/ 

20-0 1-1736) 
Over I. 20-01-1736 

BATON ISABELLA 
Gest. 30-04-1684 
Overl. 03-04-1728 

BLONDEELTHERESE 
Gest. 20-05-1685 
Over I. 17-02-1706 

BERIANS ANTHONETTE 
Gest. 24-11-1686 
Overl. 21-11-1733 

SARTEL MADALEENE 
Gest. 14-06-1687 
Overl. 28-03-1728 

VAN DEN BERGHE JACQUEMIJNTJEN 
Gest. 02-05-1688 
Overl. 14-04-1743 
Opm. Infirmeriekind 

BOOSERSJOANNA 
Gest. 01 -08-1688 

SARTEELJOSYNE 
Gest. 12-06-1689 

SARTEEL JACQUELIJNE 
Gest. 12-06-1689 
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BIEBUICK JOSIJNE 
Gest. 04-06-1690 

DHEEREJOANNA 
Gest. 29-04-1691 
Overl. 06-10-1751 

REMI SUSANNE 
Gest. 05-08-1691 
Overl. 21-10-1742 

DE SMET MARIE 
Oud. Marten 
Gest. 28-09-1692 
Overl. 28-06-1735 

VAN HOOREBECE CLARA MARIE 
Oud. Jacques 
Gest. 28-09-1692 
Over I. 27-12-1707 

BIEBUICK CATHARINA 
Gest. 18-07-1694 
Overl. 03-04-1763 

POPEJOANNA 
Gest. 03-10-1694 

DEN HEUVEL ANNA MARIE 
Gest. 24-1 0-1694 
Over I. 29-12-17 48 

VAN BEYERE PITRONELLA 
Gest. 24-10-1694 
Over I. 10-1709 

AUDENARTSUSANE 
Gest. 17-07-1695 
Over I. 26-01-1709 

DE CUIJPER MARIE 
Gest. 12-02-1696 
Overl. 06-08-1703 

VERERBRUGGE ELISABETH 
Gest. 06-05-1696 
Overl. 13-11-1717 

VANDESTEEN JUDOCA 
Gest. 06-05-1696 
Overl. 16-03-1734 

DHEERE FRANCOISE 
Gest. 12-01-1698 
Overl. 02-03-1742 
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DE SMET ELISABETH 
Gest. 20-04-1698 
Overl. 31-08-17 59 

LIMONIER ANNA CATHARINA 
Gest. 28-06-1699 
Overl. 25-02-1715 

DENOOKERE JOANNE MARIE 
Gest. 05-09-1700 
Overl. 04-11-1712 

DE WAEGHENAER MARIE 
Gest. 24-10-1701 
Overl. 18-06-1706 

LUCAS ANNA MARIE 
Gest. 24-10-1701 
Overl. 22-03-1770 
Opm. Heilige-geestkind 

WINNE LIVINE 
Gest. 01-08-1701 
Overl. 09-11-1732 

DE DOBBEL MARIE CATHARINA 
Gest. 24-08-1701 
Overl. 13-06-1736 

WILLEMENCK LIVINA 
Gest. 06-01-1702 
Over I. 24-01-17 45 
Opm. Krankzinnig infirmeriekind 

DHEERE THERESE 
Gest. 20-11-1704 
Over!. 30-01-1752 

SCHERENS MARIE 
Over!. 11-07-1738 

DHANE ISABELLA 
Overl. 29-01-1730 

DE MEIJ MARIE ANGELINE 
Gest. 02-10-1707 
Overl. 12-09-1729 

VAN OOTEGHEM JOANNA 
Overl. 05-01-1732 

JACQUES LIVINE 
Overl. 24-09-1762 
Opm. Infirmeriekind 



WAESBERGHE MARIE 
Afk. Waarschoot 
Oud. Jan 
Over I. 02-01-1773 

ISEBAERT JOANNA 
Gest. 25-01-1711 
Over I. 10-09-1718 

DE JANS PITRONELLA 
Gest. 14-06-1711 
Overl. 18-04-1718 

ROGIERS MARIE CATHARINA 
Gest. 09-08-1711 
Overl. 10-05-1739 

CROIJCK ANGELINE 
Gest. 28-08-1712 
Overl. 12-02-1750 
Opm. Infirmeriekind 

DE BAEL MARIE THERESE 
Gest. 28-08-1712 

DHAERBE ANNA MARIE 
Gest. 14-05-1713 
Overl. 16-09-1720 

BERIANS LIVINE 
Gest. 03-09-1713 
Overl. 07-06-1727 

BERTHAUT ANNE MARIE 
Gest. 26-11-1713 
Overl. 30-01-1715 

LAMMONS AGENESSE THERESIA 
Gest. 24-11-1715 

DEMEIJ 
Gest. 10-05-1716 

DE JANS ANNA MARIE 
Gest. 20-09-1716 
Overl. 29-05-1726 

VAN OVERVELT MARIE 
Afk. Kaprijke 
Oud. Jacobus 
Gest. 22-11-1716 
Over I. 28-01-1773 
Opm. Infirmeriekind 

VAN OVERVELT JOANNA 
Gest. 30-05-1717 
Overl. 06-04-1736 

CASIER ISABELLA 
Gest. 24-08-1717 
Overl. 22-09-1748 

DE MEIJ ANNA THRESE 
Afk. Menen 
Oud. Christianus 
Gest. 14-11-1717 
Overl. 24-01-1774 

DE HULST MARIE CATHARINA 
Gest. 01-05-1718 
Overl. 18-11-1721 

DE RIJCKE ANNE MARIE 
Gest. 07-01-1719 
Overl. 20-12-1723 

COOREBIJTER CATHARINA 
Gest. 09-02-1721 
Overl. 02-12-1727 

VAN BRUSSEL COLETA 
Gest. 09-02-1721 
Over I. 10-07-1765 

VAN OVERVELT CORNELIA 
Gest. 27-04-1721 
Over I. 06-12-17 56 

BERIANS ISABELLA 
Gest. 14-09-1721 
Overl. 06-09-1764 

VAN VLIERBERGHE CATHARINA 
Gest. 17-05-1721 
Overl. 10-12-1740 

VAN BESELAER MARIE JOANNA 
Gest. 16-02-1722 
Overl. 06-02-1742 

BOELENS PITRONELLA 
Afk. Lembeke 
Gest. 13-09-1722 
Overl. 24-02-1771 

COUCKE MARIE ANNA 
Gest. 10-01-1723 
Overl. 11-03-1743 
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CASSIER FRANCOISE 
Afk. Eeklo 
Oud. Adriaen 
Gest. 27-09-1723 
Overl. 06-03-1771 

UDTENHOVE PITRONELLA 
Gest. 01-11-1723 
Over I. 10-09-17 59 

DE RDCKE THERESE 
Gest. 25-11-1725 
Overl. 17-10-1735 

BOELENS JUDOCA 
Gest. 02-06-1726 
Overl. 27-08-1770 
Opm. Heilige-geestkind 

BLANKAERT MARIE MAGDALON 
Gest. 24-06-1727 
Overl. 10-11-1753 

REIJNAERT MARIE JOANNA 
Gest. 21-09-1727 

CLAUS JOANNA 
Gest. 13-02-1729 
Overl. 11-1734 

DE RIJCKE PITRONELLA 
Geb. 1691 
Afk. Zomergem 
Oud. Pieter en Petronelle de Smedt 
Gest. 12-02-1730 
Overl. 15-01-1789 

BLOMME JOANNA 
Geb. 1702 
Afk. Oosteeklo 
Oud. J oannis en Elisabeth Pieters 
Gest. 11-01-1731 
Overl. 23-09-1780 
Opm. Haar vader is afkomstig van Keulen. 
Overleden en begraven in Oosteeklo 

HEULENBROUCKANNA 
Gest. 01-01-1732 
Overl. 17-03-1767 
Opm. Infirmeriekind 
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VERLE JOANNA CATHARINA 
Afk. Bellem 
Oud. Joannis 
Gest. 27-04-1733 
Overl. 26-05-1775 

TOSUNMARIE 
Geb. 1718 
Afk. St.-Michielsparochie Gent 
Oud. Baudewijn en Livina Wilde 
Gest. 01-07-1736 
Overl. 03-08-1783 

MARTENS JOANNA 
Gest. 07-1736 
Overl. 03-02-1817 
Opm. Begraven te Zomergem 

BILLIET MARIE PHILIPINE 
Geb. 1713 
Afk. Poeke 
Oud. Jan Baptiste en Rosa Danwers 
Gest. 25-11-1736 
Overl. 23-09-1780 

BILLIET ANGELINE CATHARINA 
Over!. 06-10-17 56 

SUTTERMAN PITRONELLA 
Geb. 1714 
Afk. Hansbeke 
Oud. Pieter en Livine Lamme 
Ge st. 30-06-173 7 
Overl. 15-02-1786 
Zus Marie Anna 

SUTTERMAN MARIE ANNA 
Geb. 1715 
Afk. Hansbeke 
Oud. Pieter en Livina Lamme 
Gest. 30-06-1737 
Overl. 23-11-1796 
Zus Pitronelia 

VERLOOCK MARIE CATHARINA 
Gest. 08-02-1739 

VAN DE VOORDE ANNA MARIE 
Geb. 21-09-1723 
Afk. Poeke 
Oud. Joannes en Francoise Joanna de 
Baets 
Gest. 06-05-1742 
Overl. 28-06-1805 
Zus Gode1ive 



DE WEVER JOANNA 
Gest. 06-05-1742 
Overl. 23-05-1770 

SMETJOANNA 
Afk. Waarschoot 
Oud. Jan 
Gest. 17-01-1745 
Overl. 1 0-1 0-1777 

BRAET MARIE FRANCOISE 
Geb. 1725 
Afk. Hansbeke 
Oud. Gillis en Livina 
Gest. 23-10-1746 
Overl. 30-11-1789 

DE RIJCKE WDOCA MARIE 
Geb. 06-07-1723 
Afk. Zomergem 
Oud. Joannis en Marie Versluys 
Gest. 22-04-17 4 7 
Overl. 23-11-1794 

VANDE VOORDE GODELIVE 
Geb. 1730 
Afk. Poeke 
Oud. Joannes en Francoise Joanna de 
Baets 
Gest. 08-06-1749 
Overl. 20-03-1803 
Zus Anna Marie 

VAN OVERSCHELDE ISABELLE CLARA 
Gest. 15-11-1750 
Opm. Ze heeft het begijnhof verlaten op 
15juli 1759. 

VAN ACHTE PITRONELLA 
Gest. 09-05-1751 
Overl. 04-03-1761 

VAN PAMEL JOANNA 
Afk. Poeke 
Oud. Pieter 
Gest. 30-04-17 52 
Over I. 09-01-177 5 

DE SMET BRIGITA 
Gest. 07-01-1759 
Overl. 07-04-1770 

VERNAET JOANNA MARIE 
Geb. 12-04-1732 

Afk. Eeklo 
Oud. Francis en Petronelia Casier 
Gest. 12-01-1755 
Overl. 11-10-1799 

LOENTJENS PITRONELLA 
Gest. 12-01-1755 
Overl. 09-11-1760 

BRAET PITRONELLA TRESE 
Afk. Hansbeke 
Oud. Francis 
Gest. 06-05-1759 
Overl. 04-05-1775 

VAN WONTERGEM JOANNA MARIE 
Geb. 14-03-1733 
Afk. Macheten 
Oud. Philippe en Joanna Marie van de 
Woestyne 
Ge st. 26-08-17 59 
Overl. 04-09-1796 
Opm. Ze is overleden in het huis van haar 
zus in Petegem a.d. Leie, alwaar ze begra
ven is. 

DE SMET CRISTINA 
Geb. 1733 
Afk. Macheten 
Oud. Pieter en Marie de Wagenare 
Ge st. 28-10-17 59 
Overl. 08-03-1803 

MARTENS ELISABETH THERESIA 
Gest. 16-11-1760 

DAMMAN ISABELLA FERNANDINA 
Afk. Macheten 
Gest. 23-05-1762 
Opm. Ze heeft het begijnhof verlaten op 
8 augustus 1764. 

DE SMET PITRONELLA 
Afk. Waarschoot 
Oud. Piter 
Gest. 14-11-1762 
Over I. 01-03-1772 

DE BUCK ANNA MARIE 
Geb. 1735 
Afk. Moerkerke 
Oud. Joannis en Marie Mackaert 
Gest. 17-04-1763 
Overl. 25-04-1788 
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DE SMET LIVINA THERESE 
Afk. Eeklo 
Oud. Joannes 
Gest. 16-06-1765 

VAN HECKE ANNA MARIE 
Afk. Zomergem 
Oud. Joannes 
Gest. 24-11-1765 
Overl. 03-12-1822 

VAN MELLE CATHARINA 
Geb. 1746 
Afk. Petegem a.d. Leie 
Oud. Francis en Anna van den Heede 
Gest. 24-01-1768 
Overl. 09-03-1786 

DUERMAEL BARBARA COLETA 
Afk. Gent 
Oud. Joannes 
Gest. 07-09-1770 
Overl. 29-06-1820 

LOOTENS ISABELLA THERESIA 
Geb. 1746 
Afk. Poeke 
Oud. Jacobus en Rebecca van Gampelaere 
Gest. 16-02-1772 
Overl. 12-07-1789 

VANDER WOESTIJNE JOANNA CA
THARINA 
Afk. Vinkt 
Oud. Piter Joannes 
Gest. 29-08-1773 
Overl. 12-05-1813 

DE BAETS MONICA 
Afk. Poeke 
Oud. Joannes 
Gest. 29-08-1773 
Overl. 06-05-1820 

VANDEVOORDEBARBARA 
THERESIA 
Afk. Lotenhulle 
Oud. Emanuel 
Gest. 14-11-1773 
Overl. 04-02-1775 
Zus Joanna Therese 
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VANDE VOORDE JOANNA THERESE 
Afk. Lotenhulle 
Oud. Emanuel 
Gest. 14-11-1773 
Overl. 02-1822 
Zus Barbara Theresia 

VERLOOCK PITRONELLA THERESE 
Afk. Lembeke 
Oud. Piter 
Gest. 06-02-1774 

BRAET MARIE ROMIJNE 
Afk. Doornik 
Oud. Iganatius 
Gest. 05-02-1775 
Overl. 01-03-1821 

VANDER DONCK JOANNA 
CATHARINA 
Geb. 1751 
Afk. Deinze 
Oud. Jacobus 
Gest. 04-02-1776 
Over I. 29-01-1841 

DE SMET COLETA 
Geb. 25-03-1755 
Afk. Ename 
Oud. Francis en Anna Marie Bekart 
Gest. 26-10-1777 
Overl. 30-11-1829 
Zus Marie Clara en Marie Therese 

VERLOOCK ISABELLA THERESE 
Afk. Assenede 
Oud. Francis 
Gest. 19-07-1778 
Overl. 23-05-1817 

DE MULDER MARIE BARBARA 
Geb. 21-07-1760 
Afk. Nevele 
Oud. Joannes en Livina Viviana de Clercq 
Gest. 15-11-1778 
Over I. 12-10-1830 

MEGANCK MARIE LIVINE 
Afk. Nevele 
Oud. Janbaptista en Joanna Pitronelle 
Meganck 
Gest. 15-11-1778 
Over I. 11-0 1-1808 
Zus Marie Isabella en Marie Anna 



VAN WONTERGEM MARIE 
CATHARINA 
Geb. 1754 
Afk. Lotenhulle 
Oud. Joseph en Joanna Kiesbulck 
Gest. 24-10-1779 
Overl. 15-02-1816 
Zus Isabella 

DE BEER JOANNA CAROLINA 
JOSEPHA 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Philippe Joseph en Joanna Regina 
Caro1ina de Beellaert 
Gest. 21-11-1779 

DE SMET MARIE CLARA 
Geb. 1748 
Afk..Enarne 
Oud. Francis en Anna Marie Bekart 
Gest. 05-08-1781 
Overl. 29-05-1828 
Zus Coleta en Marie Therese 

VAN WONTERGEM ISABELLA 
Geb. 1756 
Afk. Lotenhulle 
Oud. Joseph en Joanna Kiesbulck 
Gest. 05-08-1781 
Overl. 10-10-1820 
Zus Marie-Catharina 

FOWARGE ANNA ISABELLA 
Geb. 21-04-1762 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannes Miebil en Regina Francisca 
Buijse 
Gest. 03-02-1782 
Overl. 06-01-1829 

VAN HAUWAERT MARIE CHRISTINA 
Geb. 1756 
Afk. Machelen 
Oud. Judocus en Rosa de Caboitere 
Gest. 24-11-1782 
Overl. 11-10-1817 

BAUTS MARIE PITRONELLA 
Geb. 16-06-17 56 
Afk. Zomergem 
Oud. Guilliame en Joanna Marie de Rijcke 
Gest. 12-10-1783 
Overl. 10-05-1835 

VAN OVERWAELE CATHARINA 
Geb. 1756 
Afk. Evergem 
Oud. Joannes en Joanna Van Hijfte 
Gest. 16-01-1785 
Overl. 04-04-1791 
Opm. Ze werd gesteed na de opheffing 
van het klooster van Sint-Barbara, waar ze 
novice was. 

MEGANCK MARIE ISABELLA 
Geb. 1765 
Afk. Nevele 
Oud. Joannes Baptista en Joanna Pitronelia 
Meganck 
Gest. 01-06-1788 
Overl. 25-07-1789 
Zus Marie Livine en Marie Anna 

MEGANCK MARIE ANNA 
Geb. 18-08-1767 
Afk. Nevele 
Oud. Joannes Baptista en Joanna Pitronelia 
Meganck 
Gest. 01-06-1788 
Overl. 25-05-1833 
Zus Marie Livine en Marie lsabella 

BERMIJN MARIE JACOBA 
Geb. 14-07-1770 
Afk. Evergem 
Oud. Cornelis en Livina de Neve 
Gest. 14-09-1788 
Overl. 02-10-1858 

BOSSCHABRT ISABELLA THERESIA 
Geb. 1767 
Afk. Nevele 
Oud. Adrianus en Anna Marie Sche1straete 
Gest. 16-11-1788 
Overl. 10-09-1802 

DE SMET MARIE THERESE 
Geb. 1759 
Afk. Ename 
Oud. Francis en Anna Marie Bekart 
Gest. 11-10-1789 
Overl. 10-02-1840 
Zus Coleta en Marie Clara 

VAN NIEUWERBURGH JOANNA 
MARIE 
Geb. 01-01-1764 
Afk. Meigem 
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Oud. Joannes Francis enGodelive Therese 
de Vriese 
Gest. 11-10-1789 
Overl. 12-03-1841 
Zus Victoria en Joanna Catharina 

DEROOROSA 
Geb. 1767 
Afk. Poeke 
Oud. Augustinus en Cristina van 
Wontergem 
Gest. 16-05-1790 
Overl. 18-04-1832 
Zus Carolina 

VAN NIEUWERBURGH VICTORIA 
Geb. 1761 
Afk. Meigem 
Oud. Joannes Francis enGodelive Therese 
de Vriese 
Gest. 07-11-1790 
Overl. 25-05-1794 
Zus Joanna Marie en Joanna Catharina 

TOLLENS MARIE CATHARINA 
Geb. 1767 
Afk. Zomergem 
Oud. Joris Benedierus en Marie Anna Verle 
Gest. 15-05-1791 
Overl. 13-03-1831 

DE RAEDT MARIE JACOBA 
Geb. 1771 
Afk. Nevele 
Oud. Philipus Francis en Livina Joanne 
Goethals 
Gest. 09-10-1791 
Overl. 06-08-1828 

DE ROO CAROLINA 
Geb. 1771 
Afk. Poeke 
Oud. Augustinus en Cristina van 
Wontergem 
Gest. 14-10-1792 
Overl. 06-02-1832 
Zus Rosa 

WIEME REGINA PITRONELLA 
Geb. 28-01-1771 
Afk. Ronsele 
Oud. Piter en Anna Marie Carolina Verle 
Gest. 14-10-1792 
Overl. 12-11-1849 
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VAN NIEUWERBURGH JOANNA 
CATHARINA 
Geb. 1772 
Afk. Meigem 
Oud. Joannes Francis en Godelive Therese 
de Vriese 
Gest. 26-06-1797 
Overl. 04-09-1833 
Zus Joanna Marie en Victoria 

2. CONVENT TER VELDEN 

CRIJTAEL GANDIJNTJEN 
Gest. 06-09-1622 

BLOOTE MARTliNTJEN 
Gest. 18-09-1648 
Overl. 31-10-1704 

DHEVERS CORNELIA 
Gest. 21-11-1649 
Overl. 30-09-1703 

STEVENS PASSEHIJNTJEN 
Gest. 18-06-1651 

MEUL JACQUEMIJNTJEN 
Gest. 05-11-1651 

STEVENS JACQUEMIJNTJEN 
Gest. 19-07-1654 

VAN DOORNE MARTliNTJEN 
Gest. 27-10-1658 

MOREAUANNA 
Gest. 19-01-1659 

BUYSENSJOSIJNE 
Gest. 26-01-1659 

VANDER DONCK ELISABETH 
Gest. 19-06-1661 
Overl. 29-11-1706 

DE NOCKER JOANNA 
Overl. 10-1702 
Opm. Infirmeriekind 

DE POTTER JOZIJNTJEN 
Gest. 26-11-1662 



RAEPSAET JOSIJNE 
Gest. 17-02-1664 
Overl. 08-11-1714 

DE LEERSNIJDER MAGDALBENE 
Gest. 11-01-1665 
Overl. 19-03-1716 

DERABTANNA 
Gest. 08-04-1666 

CORNELIS LIVIJNE 
Gest. 26-07-1666 
Overl. 19-02-1714 

BOIJMANS CATHARINA 
Gest. 31-05-1667 

DEBUCKJOANNA 
Gest. 09-11-1667 
Overl. 01 -12-1712 

COLEANNA 
Gest. 06-11-1667 
Overl. 04-07-1703 

WILAIJS PITRONELLA 
Gest. 31-05-1668 
Overl. 31-03-1706 

DESIJEANNA 
Gest. 15-06-1670 
Overl. 19-12-1709 

DE SMED MARIE 
Gest. 06-07-1670 
Over I. 27-02-1706 

THIEBAUT JOSIJNE 
Gest. 24-09-1670 

SIEMOENS MARGARITA 
Gest. 10-06-1672 
Overl. 08-1710 

VAN WAESBERGHE JOANNA 
Gest. 30-06-1675 
Func. Juffrouw-geseinede (?/1723) 
Overl. 09-02-1723 

MOREL BARBARA 
Gest. 08-11-1676 

VAN HOVE CATHARINA 
Gest. 10-05-1682 

HERTS ANNA MARIE 
Gest. 07-06-1682 

STEVENS ANNA 
Gest. 25-10-1683 

TURBLIJN ELISABETH 
Gest. 07-01-1685 

DUPRE GEERTRUIJT 
Gest. 06-05-1685 
Overl. 05-09-1727 

VERNAVE JOSIJNE 
Gest. 14-05-1685 
Overl. 24-03-1731 

AFFRA CORNELIA 
Gest. 30-05-1685 

VAN HOVE ANNA MARIE 
Gest. 13-01-1686 
Overl. 31-12-1731 

DE BUIJSSERE PITRONELLA 
Gest. 15-03-1687 
Overl. 04-1702 

ELIAS THERESE 
Gest. 15-03-1687 
Overl. 10-1727 

BRANT ISABELLA 
Gest. 11-05-1687 
Overl. 27-03-1740 

DE LINCKE ANNA MARIE 
Gest. 14-06-1687 
Overl. 30-09-1714 

TAIJEGENNE 
Gest. 14-03-1688 
Overl. 21-03-1741 
Opm. Infirmeriekind 

DE PREMIER LEONORE 
Gest. 01-08-1688 
Overl. 04-05-1740 
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CHARITE NORBERTINE 
Gest. 01-08-1688 
Overl. 23-09-1724 

DE BOCK JOANNA CATHARINA 
Gest. 28-12-1689 
Overl. 11-1727 

TACK JOANNA MARIE 
Gest. 16-02-1690 
Overl. 06-05-1752 

VANDEN BERGHE JENNE 
Gest. 02-09-1691 
Overl. 23-12-1742 

VAN HECKE JOANNA 
Gest. 14-06-1692 

VAN MENDONCK MARIE PETRONELLA 
Gest. 24-10-1694 
Overl. 02-12-1720 

BUIJS MARIE 
Gest. 18-04-1695 
Overl. 15-08-1742 

VLEESRAUWER SUSANE CORNELIA 
Gest. 28-02-1697 
Overl. 27-09-1738 

VAN NESTE ANNA MARIE 
Gest. 14-03-1697 
Overl. 06-09-1732 

SMET CECILIA 
Gest. 10-05-1699 
Overl. 24-08-1753 

SCHREVELE JOANNA MARIE 
Gest. 06-09-1699 
Overl. 29-04-1757 
Opm. Infirmeriekind 

CREMERSNUUUEBARBARA 
Gest. 17-04-1701 
Overl. 26-08-1721 

DE BROUX MARIE CATHARINE 
Gest. 29-05-1701 

DE WAEVERANS ANNA MARIE 
Gest. 24-09-1701 
Overl. 06-04-1756 
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HEMERS CORNELIA 
Gest. 08-10-1702 
Overl. 28-06-17 5 3 
Opm. Heilige-geestkind 

VANDERELSTJOANNA 
Gest. 27-11-1702 
Overl. 04-07-1760 

NEEREMAN MARTIJNTJEN 
Ge st. 13-01-1704 
Overl. 28-06-17 54 

VAN LOO CATHARINA 
Gest. 24-10-1706 
Overl. 17-03-1731 

HERMIS JOANNA 
Gest. 05-06-1707 
Overl. 03-08-1745 
Opm. Infirmeriekind 

MORINCK ISABELLA CLARA 
Gest. 09-10-1707 

BULTINCK CATHARINA 
Gest. 01-07-1708 

WERNIERS MARIE 
Gest. 23-02-1710 
Overl. 02-12-1761 

VANDE STEENE MARIE ANNA 
MARGARITA 
Gest. 17-07-1713 
Overl. 06-06-1754 

VARENDONCQ CATHARINA 
Gest. 11-08-1715 

CONCKAERT PITRONELLA 
Gest. 06-10-1715 · 
Overl. 17-05-1753 
Opm. Heilige-geestkind 

CAMPE MARIE MAGDELENE 
Gest. 09-02-1716 
Overl. 22-03-1757 
Opm. Infirmeriekind 

DE SCHEPPER MAXIMILIANE 
FRANCOISE 
Gest. 24-05-1716 



MACQUE FRANCOISE PITRONELLA 
Gest. 29-08-1716 
Overl. 16-02-1765 

TOURIANI PITRONELLA 
Geb. 1695 
Afk. Aalst 
Oud. Jacobus en Livina de Blieck 
Gest. 15-11-1716 
Overl. 16-08-1779 

DUPRE CATHARINA 
Gest. 15-11-1717 
Overl. 06-1729 

DE CLIVERE FRANCOISE JUDOCA 
Gest. 08-05-1718 
Overl. 09-05-1770 

DE CLIVERE SUSANE PITRONELLA 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Philippe en Isabelle Wissaert 
Gest. 17-11-1720 
Overl. 19-02-177 5 

PIEN CATHARINA 
Gest. 01-02-1722 
Overl. 22-04-1761 

DE BRUIJCKER JOANNA CORNELIA 
Afk.Adegem 
Oud. Jacob 
Gest. 22-11-1722 
Overl. 26-09-1768 
Zus Anna Francoise 

DE BRUIJCKER ANNA FRANCOISE 
Geb. 1701 
Afk.Adegem 
Oud. Jacob en Marie Clays 
Gest. 07-05-1724 
Overl. 03-03-1781 
Zus Joanna Cornelia 

DE WALE CATHARINA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jacobus en Marie de Potter 
Gest. 03-08-1727 
Overl. 17-11-1786 

VAN GOETHEM MARIE FRANCOISE 
Gest. 23-11-1727 
Overl. 22-01-1733 

MEEUS CARELINA 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Jan 
Gest. 04-11-1728 
Overl. 16-04-1772 

LEGAST ANNA MARIE 
Geb. 1707 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Pieter en Marie Magdalene Boeche 
Gest. 13-02-1730 
Overl. 11-04-1779 

KNOCKAERT MARIE ANNA 
Geb. 1702 
Afk. Kruishoutem 
Oud. Francis en Joanna Lievens 
Gest. 25-01-1733 
Overl. 24-03-1783 
Opm. Infirmeriekind 

VANDEN HOVEN ANNA CORNELIE 
Gest. 25-01-1733 
Overl. 06-02-1764 

LAUWERIJNS ANNA CATHARINA 
Gest. 07-07-1737 
Overl. 09-08-1750 

VANDER VINCK MARIE THERESE 
Geb. 06-10-1719 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jacobus en Anna Van Huffel 
Gest. 07-07-1737 
Overl. 03-09-1790 

DE WAELE ANNA MARIE 
Geb. 1717 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jaques en Marie Anne de Maegt 
Gest. 20-04-1738 
Overl. 03-10-1785 

BECKMANJOANNA 
Afk. Herdersem 
Oud. Joannis 
Gest. 14-06-1739 
Overl. 25-02-1774 

VAN ESSCHE PITRONELLA 
Gest. 29-07-1742 
Overl. 12-09-1758 
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MEEUSBARBARA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Ferdinand 
Gest. 20-11-1746 
Overl. 22-06-1778 

BRUIJCKERS THERESIA 
Ge st. 20-11-17 46 

RVDDER MARIE JOANNE 
Afk. Elckergem 
Oud. Jooris 
Gest. 04-04-1748 
Overl. 16-07-177 5 

VERHEEKE ANGELINA 
Ge st. 06-07-17 48 

PLAVIJT THERESE 
Afk. Ekkergem 
Oud. Jacobus en Gilijne de Croock 
Gest. 17-06-1751 
Overl. 24-04-1794 

BEEKMAN ANNA CORNELIA 
Gest. 17-06-1751 
Overl. 01 -04-1814 

HOOREBEKE CATHARINA 
Gest. 12-05-1754 
Overl. 02-01-1767 

VAN KILLEGEM MARIE CORNELIA 
Geb. 1725 
Afk.Adegem 
Oud. Pieteren Anna Marie Matijs 
Gest. 19-01-1755 
Overl. 21-08-1780 
Zus Anna Marie 

BUIJSE JOANNA FRANCOISE 
Gest. 21-11-1756 
Opm. Ze heeft het begijnhof verlaten op 
24 mei 1768. 

DE RAEDT CATHARINA PETRONILLA 
Geb. 10-10-1731 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Andreas en Anna Maria Wageneere 
Gest. 07-05-1758 
Overl. 27-02-1818 
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VAN KILLEGEM ANNA MARIE 
Geb. 1731 
Afk.Adegem 
Oud. Pieter en Anna Marie Matijs 
Gest. 11-02-17 59 
Overl. 18-01-1797 
Zus Marie Comelia 

WAEIJENBERGE JOANNA FRANCOISE 
Geb. 1740 
Afk. Destelbergen 
Oud. Jacobus en Livina Ongenae 
Gest. 03-06-1764 
Overl. 30-12-1788 

BUIJSE JOANNA MARIE 
Afk. Oostakker 
Oud. Francis 
Gest. 03-06-1764 
Overl. 06-09-1770 
Zus Pitronelia 

ONGHENAEJOANNAMARIE 
Geb. 1744 
Afk. Destelbergen 
Oud. Louis en Joanna de Vijlder 
Gest. 02-09-1764 
Overl. 10-05-1791 

VAN LAERE MARIE ELISABETH 
Afk. Zeizate 
Oud. Livinus 
Gest. 12-01-1766 
Overl. 04-01-1812 

VEREECKEN ANNA CATHARINA 
Afk. Heusden 
Oud. Joannes 
Gest. 22-02-1767 

DE RIJCKE ANNA MARIE 
Afk. Aaigem 
Oud. Comelis 
Gest. 22-02-1767 
Overl. 15-07-1824 

HOFMAN MARIE ANNA 
Afk. Herdersem 
Oud. Joannes 
Gest. 13-09-1767 
Overl. 09-02-1771 



BUIJSSE PITRONELLA 
Afk. Oostakker 
Oud. Francis 
Gest. 01-05-1768 
Overl. 29-0 1-1813 
Zus Joanna Marie 

BRAECKMAN MARIE THERESE 
Afk. Oostakker 
Oud. Piteren Joanna Claeijs 
Gest. 24-09-1769 
Zus Livina en Barbara 

BRAECKMAN MARIE BERNAERDINA 
Geh. 1741 
Afk. Oostakker 
Oud. Joannes en Marie Anna Claeijs 
Gest. 24-09-1769 
Overl. 30-10-180 1 

LEIJNS ANNA MARIE 
Geh. 02-01-1746 
Afk. Eksaarde 
Oud. Judocus en Joanna Holeman 
Gest. 13-10-1771 
Overl. 03-05-1794 

MOREELS BARBARA ANGELINA 
Oud. Joannes Baptista 
Gest. 24-05-1773 
Overl. 18-11-1813 

BRUGGHEMAN JOANNA CATHARINA 
Geh. 02-1750 
Afk. Ursel 
Oud. Piter en Catharina de Zutter 
Gest. 24-05-1773 
Overl. 04-07-1800 

DE BRUIJCKERE ANNA THERESIA 
Afk. Adegem 
Oud. Piter 
Gest. 30-01-1774 
Overl. 06-11-1832 

LAMONT ISABELLA 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Francis 
Gest. 07-08-1774 

VAN BREUSEGHEM CATHARINA 
VICTORIA 
Geh. 1731 
Afk. Moerzeke 

Oud. Joannes Antonius en Anna Marie de 
Bruijoe 
Gest. 14-05-1775 
Overl. 13-07-1800 
Opm. Infirmeriekind 

DE VOS JUDOCA 
Geh. 01-01-1753 
Afk. Oostakker 
Oud. Andries en Pitronene Deuninck 
Gest. 20-10-1776 
Overl. 05-04-1785 

HILLAERT ANGELINA PITRONELLA 
Afk. Lokeren 
Oud. Adriaen 
Gest. 19-01-1777 
Overl. 02-01-1829 

BILLIET MARIE JOANNA 
Geh. 04-02-1754 
Afk. Zeveren 
Oud. Jacobus en Marie Jacoba de Clercq 
Gest. 19-01-1777 
Func. InfUTOeriebegijn 
Overl. 28-04-1838 

BAERT MARIE JOANNA 
Geh. 16-11-1759 
Afk. Belsele 
Oud. Pieter en Marie Angelina Durinck 
Gest. 29-06-1778 
Overl. 25-12-1792 

SAIJ JOANNA SABINA 
Geh. 10-05-1754 
Afk. Heusden 
Oud. Joannes en Livina Kolman 
Gest. 09-04-1780 

VANPOECKECATHARINA 
Geh. 1760 
Afk. Lochristi 
Oud. Tobias en Livina Vervaet 
Gest. 22-10-1780 
Overl. 23-05-1782 

BRAECKMAN LIVINA 
Geh. 1755 
Afk. Oostakker 
Oud. Piter en Joanna Claeijs 
Gest. 26-11-1780 
Zus Marie Therese en Barbara 
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BRAECKMAN BARDARA 
Geb. 1755 
Afk. Oostakker 
Oud. Piter en Joanna Claeijs 
Gest. 26-11-1780 
Overl. 16-02-1790 
Zus Marie Therese en Livina 

EVERAERT MARIE ANNA JACOBA 
Geb. 21-02-1756 
Afk. Oostakker 
Oud. Joannes en Pachasia Everaert 
Gest. 27-05-1781 
Overl. 30-04-1794 

DE ZOTTER MARIE JUDOCA 
Geb. 1762 
Afk. Ursel 
Oud. Comelis en Joanna Francoise Gietlis 
Gest. 16-ll-1783 
Over!. 16-12-1795 

STANDAERT ANNA MARIE 
Geb. 22-07-1769 
Afk. Adegem 
Oud. Bemaert en Marie de Baets 
Gest. 08-06-1788 
Over I. 15-07-1796 
Zus Susanna Comelia 

VAN BEVEREN MONICA 
Geb. 27-05-1769 
Afk. Brtvelde 
Oud. Joannes en Isabella Therese de Tarwe 
Gest. 22-ll-1789 

ROGIERS MARIE CATHARINA 
Geb. 07-01-1764 
Afk. Petegem a/d Leie 
Oud. Cristiaen en Regina de Clercq 
Gest. 13-06-1790 
Over!. 18-01-1847 
Opm. Infirmeriekind 

STANDAERT SUSANNA CORNELIA 
Geb. 19-12-1772 
Afk. Adegem 
Oud. Bemaert en Marie de Baets 
Gest. 22-05-1791 
Over!. 22-08-1852 
Zus Anna Marie 
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WILLEMS JOANNA CORNELIA 
Geb. 28-01 -1766 
Afk. Middelburg 
Oud. Francis en Joanna Comelia Versluijs 
Gest. 13-ll-1791 
Func.lnfirmeriebegijn 
Overl. 04-02-1819 

CLAEIJS ANNA MARIE 
Geb. 12-09-1765 
Afk. Lovendegem 
Oud. Geeraert en Marie Pitronelia van 
Hecke 
Gest. 20-10-1793 
Over!. 26-08-1846 

MARTENS MARIE THERESE 
Geb. 02-05-1757 
Afk. Meigem 
Oud. Joannes en Joanna Ludovica Beijaert 
Gest. 20-10-1793 
Overl. 24-05-1831 

VANDERVENNETJOANNA 
Geb. 05-03-1769 
Afk. Bellem 
Oud. Pitter Jacobus en Judoca de Paape 
Gest. 10-11-1793 
Overl. 06-0 1-1841 

DHAENENS JOANNA CAROLINA 
Geb. 05-02-1771 
Afk. Adegem 
Oud. Guilliaeme en Pitronelia de Rijcke 
Gest. 10-11-1793 
Overl. 01-03-1846 

DAUWE MARIE CATHARINA 
Geb. 12-1768 
Afk. Kaprijke 
Oud. Engelbertus en Marie Joanna van 
Belle 
Gest. 08-02-1795 

MANENS ANNA BREGITTA 
Geb. 08-10-1768 
Afk. Aalst 
Oud. Pieter en Francisca Verleijsen 
Gest. 24-11-1800 
Overl. 20-04-1846 



3. CONVENT ST.-JOSEPH 

VAN HERPE LIVIJNE 
Gest. 06-07-1638 
Overl. 01-05-1709 

DE CONINCK LIVIJNE 
Gest. 30-08-1638 

DE POORTE MARIE 
Gest. 15-05-1642 

SIJNAVE ELISABETH 
Gest. 14-07-1642 

CALENS CHRISTINA 
Gest. 05-01-1643 
Overl. 30-10-1705 

VAN RECHEM MARIE 
Gest. 17-04-1644 

VAN DAMME MARIE 
Gest. 01-10-1649 

BRUGGEN MARIE 
Gest. 04-09-1650 
Overl. 24-10-1703 

DE BOSSCHERAGNES 
Gest. 02-10-1650 

SIJNAVE MARIE 
Gest. 07-11-1651 

DE CONINCK MARIE 
Gest. 28-09-1653 
Over I. 17-03-1724 

MESDACH ADRIANE 
Gest. 09-11-1653 
Overl. 22-04-1723 

VAN DAMME CATHARINA 
Gest. 07-11-1655 
Over I. 25-10-17 50 

LEFEVER JOANNA 
Gest. 05-11-1656 
Over I. 11-01-1705 

BORMJOANNA 
Gest. 25-01-1657 
Over I. 26-07-1720 

CRETON CATHARINA 
Gest. 22-11-1657 

CRETONNOEL 
Gest. 23-06-1658 
Overl. 06-07-1714 

CRAENE MARIE 
Gest. 30-06-1658 

ANDERS MARIE 

DE RIJCKE MARIE 
Gest. 24-07-1659 
Overl. 16-12-1716 

VAN DER MERRE JOANNA 
Overl. 06-01-1705 

TOEAERTALDEGONDE 
Gest. 25-03-1660 
Overl. 20-04-1713 

DE RIJCKE JOANNA 
Gest. 19-06-1661 
Overl. 14-01-1715 

TOEAERT MARIE FRANCOISE 
Gest. 29-06-1664 
Over I. 20-01-1726 

TOEAERT THERESE 
Gest. 29-06-1664 
Overl. 03-02-1712 

LESECQ ANNA MARGUIRITA 
Gest. 05-10-1664 
Overl. 15-04-1713 

DE WAGHENARE ELISABETH 
Gest. 26-04-1665 
Overl. 11-04-1711 

BON ELISABETH 
Gest. 06-11-1667 

VAN MENSBRUGGHE CORNELIA 
Gest. 28-11-1667 
Overl. 07-03-1726 

VAN DER PLASSCHE BARBARA 
Gest. 10-1669 
Over!. 17-10-1704 
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BON CORNELIA 
Gest. 16-06-1675 
Over!. 01-03-1704 

GRAET CATHARINA 
Gest. 07-06-1676 

MALCAMP MAGDALENA 
Gest. 24-10-1676 

BOEDENS MARlANNA 
Gest. 15-11-1676 

DE WAELE ELISABET 
Gest. 10-02-1679 
Overl. 05-1715 

DE PAPE JANEKEN 
Gest. 18-06-1679 
Over!. 12-04-1733 

KNOCKAERTBARBARA 
Gest. 09-01-1684 

DE SMEDT MARIE 
Gest. 01-05-1684 

MARCHANTCATHARINA 
Gest. 01-05-1684 
Overl. 24-05-1745 

DE SMET MARTUNE 
Gest. 26-11-1684 

CNOCKAERT MARlANNA 
Gest. 22-04-1685 

WITTEVRONGELTHERESE 
Gest. 22-04-1685 
Overl. 25-08-1718 

VRIENTS MARIE FRANCOISE 
Gest. 11-05-1687 
Opm. Ze is later kapucines geworden te 
Brussel. 

MARTENS JOANNA 
Gest. 26-09-1688 

DE SMET MARIE 
Gest. 09-01-1689 

GEERAERT CATHARINA 
Gest. 09-08-1689 
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ONGENAE PITRONELLA 
Ge st. 08-01-1690 
Overl. 02-09-1710 

HUIJS JOANNA 
Gest. 02-02-1690 
Overl. 09-11-1737 

ONGENAE CATHARINA 
Gest. 14-03-1690 
Overl. 28-11-17 50 

MOERLOOSE MARIE 
Gest. 20-01-1692 
Overl. 11-04-1726 

BON ANNA MARIE 
Gest. 05-04-1693 
Overl. 05-08-1738 
Opm. Infirmeriekind 

MAHEU MARIE ANNA 
Gest. 14-06-1695 

COPPENS LIVIJNE 
Gest. 01-05-1696 
Overl. 02-05-1735 

WILLEMS JENNE MARIE 
Gest. 13-01-1697 
Overl. 16-05-17 45 

DE CALUWE JOSIJNE 
Gest. 13-01-1697 
Overl. 05-07-1752 

WIJCHUS THERESE 
Gest. 30-05-1699 

VAN GILSES ANNA MARIE 
Gest. 30-08-1699 
Overl. 04-12-1748 

VAN DRISSCHE MARIE THERESE 
Gest. 06-09-1699 

DE BAETS LIVINE 
Gest. 06-09-1699 
Overl. 24-03-1721 

LEIJNS CHRISTOFELINE 
Gest. 13-06-1700 
Overl. 25-06-1763 



VAN SANTEN CLARA 
Gest. 09-01-1701 
Overl. 09-05-1747 
Opm. Infirmeriekind 

DAMOERS ANNA FRANCOISE 
Gest. 17-04-1701 

VAN DRIJSSCHE BARBARA 
Gest. 24-04-1701 

WALLAERT MARIE FRANCOISE 
Gest. 27-07-1704 
Overl. 02-1720 

DE GROOTE JOANNA THERESE 
Gest. 10-01-1706 
Overl. 22-07-1716 

VAN OVERLOOP LIVIJNE 
Gest. 17-10-1706 
Overl. 09-11-1751 

WALLAERTISABELLA 
Gest. 16-10-1707 
Overl. 01-07-1766 

CACKAERT LIVINE 
Afk. Lotenhu11e 
Oud. Martinus 
Gest. 16-10-1707 
Overl. 11-06-1771 

PIELSEN MARIE THERESE 
Gest. 07-06-1711 

BRACKMAN JOANNA 
Geb. 1690 
Afk. Lochristi 
Oud. Joannis en Anna de Groote 
Gest. 17-01-1712 
Overl. 08-11-1783 

DE GROOTE JOANNA 
Gest. 17-01-1712 
Overl. 05-07-1716 

VAN DAMME PITRONELLA 
Gest. 02-05-1713 
Overl. 07-09-1767 

VERGAUWEN MARIE CATHARINA 
Afk. Verrebroek 

Oud. Jacobus 
Gest. 05-1714 
Func. Juffrouw-geseinede 
(17 -06-1761/17 -04-1777) 
Overl. 17-04-1777 

PAPE PITRONELLE 
Geb. 1696 
Afk. Bassevelde 
Oud. Christiaen en Marie van Damme 
Gest. 18-10-1716 
Overl. 25-03-1781 

DE MEIJERE JOANNA 
Geb. 1694 
Afk. Blekergem (Gent) 
Oud. Jan en Livina Portois 
Gest. 12-01-1717 
Overl. 14-12-1779 

VINCKE ANNA MARIE 
Gest. 28-08-1718 
Overl. 09-01-1753 

VAN MERODE PITRONELLE 
Gest. 21-05-1719 
Overl. 15-09-1763 

GESQUIRE CATHARINA 
Geb. 1699 
Afk. Wervik 
Oud. Jacobus en Joanna Bettens 
Gest. 12-05-1720 
Overl. 20-11-1782 

GAREMIJN MARGARITE 
Oud. Arrnant 
Gest. 12-05-1720 
Overl. 10-09-1770 

MAES BARBARINE 
Afk. Verrebroek 
Oud. Jaspart 
Gest. 11-08-1720 
Overl. 07-11-1771 

VAN DER MERSCH JOSEPHA 
Geb. 1699 
Afk. Aalst 
Oud. Jacobus en Marie Anna Tack 
Gest. 25-05-1721 
Overl. 05-03-1784 
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VAN HECKE ANNA MARIE 
Afk. Lochristi 
Oud. Matheus 
Gest. 1723 
Overl. 17-04-1777 

MINNE JOANNA JULIANE 
Geb. 1701 
Afk. Markegem 
Oud. Joannis en Marie vanden Heede 
Gest. 26-11-1724 
Over I. 27-08-1779 

MINNE JOANNA CATHARINA 
Gest. 11-06-1725 
Overl. 15-10-1767 

VANDER VAET MARIE ANNA 
Gest. 11-04-1728 
Overl. 10-08-17 43 

CLAES PITRONELLA 
Afk. Zomergem 
Oud. Baudawin 
Gest. 14-11-1 728 
Overl. 21-04-177 4 

DE VRIESE ANNE MARIE 
Gest. 13-02-1729 
Overl. 04-07-1762 

VAN SCHOEBEKE ELISABETH 
Afk. Rozebeke 
Oud. Pieter 
Gest. 08-05-1729 
Overl. 04-11-1770 

DE VEUGHEL MARIE JOSEPH 
Gest. 27-05-1731 
Over I. 11-09-17 48 

SAMAN MARIE JOANNA 
Afk. Lokeren 
Oud. Joannis 
Gest. 30-06-1732 
Overl. 04-02-1772 

VAN HAUTE ANNA FRANCOISE 
Gest. 20-07-1732 
Over I. 21-09-17 40 

COTTON CATHARINA JOANNA 
Afk. Duinkerke 
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Gest. 20-07-1732 
Overl. 25-06-1769 

DE GROOTE CATHARINA 
Gest. 23-11-1732 
Overl. 18-04-1755 

VAN SCHOEBEKE MARIE CATHARI
NA 
Geb. 1714 
Afk. Oostrozebeke 
Oud. Pieter en Martiena Maesoreel 
Gest. 07-08-1735 
Overl. 24-03-1789 

FLOIR JOANNA 
Gest. 24-11-1737 
Overl. 20-11-1749 

PORTGIS LIVINA 
Geb. 1713 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Miehiel en Clara Deynoot 
Gest. 20-04-1738 
Overl. 20-03-1783 

WALGRAEVE ISABELLA THERESE 
Geb. 01-01-1717 
Oud. Laureyns en Rosa van Bellegem 
Gest. 14-09-1738 
Overl. 30-04-1784 

DE SMEDT MARIE ANNA 
Gest. 19-01-1739 
Overl. 03-05-1740 

DE LOOSE JOANNA BERTOLOMEA 
Geb. 1710 
Afk. Watervliet 
Oud. Hubert en Georgia Leerman 
Gest. 02-09-1742 
Overl. 26-09-1781 

LAMMERTIJN MARIE CRISTINA 
Geb. 20-09-1715 
Afk. Kortrijk 
Oud. Martinus Francis en Rosa Francisca 
Flameen 
Gest. 16-05-1745 
Over I. 07-10-1794 

VAN DAMME CATHARINA 
Gest. 25-01-1750 



ZAMAN MARIE APOLONIA 
Gest. 14-11-1751 
Func. heilige-geestjuffrouw 
Overl. 17-01-1816 

BAUWENS ADRIANA LIVINA 
Geb. 1721 
Afk. Zaffelare 
Oud. Joannes en Elisabeth Uyttendaele 
Gest. 12-11-1752 
Overl. 13-02-1784 

VANDER MEULEN ANNA ROSA 
Gest. 20-01-1754 
Func. Tweede heilige-geestjuffrouw 
Overl. 10-10-1810 

VERGAUWEN JOANNA CATHARINA 
Geb. 1730 
Afk. Verrebroek 
Oud. Joannes en Catharina Maes 
Gest. 20-01-1754 
Overl. 04-04-1797 

DE WILDE SOPHIA MARIE ANNA 
Gest. 16-11-1755 
Opm. Ze heeft het begijnhof verlaten in 
december 1761. 

DE LOOSE PITRONELLA THERESE 
Geb. 01-01-1731 
Afk. Watervliet 
Oud. Petrus en Joanna Marie de Pape 
Gest. 09-05-1756 
Overl. 07-10-1786 

VANDERMEULENJOANNAJACOBA 
Geb. 1736 
Afk. Deinze 
Oud. Engel en Catherine van Wambeke 
Gest. 21-11-1756 
Overl. 09-04-1780 

VAN SCHOEBEKE CATHARINA ROSA 
Gest. 07-05-1758 
Overl. 22-05-1810 

COLMAN ANGELINA 
Gest. 12-11-1758 
Overl. 04-12-1819 

VANDE KERKHOVE MARIE THERESE 
Afk. Zomergem 

Gest. 06-05-1764 
Overl. 04-0 1-1805 

VAN ACOLIJEN ANNA MARIE 
Geb. 1739 
Afk. Bergen op Zoom 
Oud. Jan Baptista en Helena van Borst 
Gest. 26-01-1766 
Overl. 31-03-1803 
Zus Dijmphna 

VERBRUGGEN MARIE CATHARINA 
Afk. Lokeren 
Oud. Adriaen 
Gest. 16-11-1766 
Overl. 20-11-1767 

VAN HULLE JOANNA JUDOCA 
Geb. 26-07-17 49 
Afk. Zomergem 
Oud. Piter en Joanna de Paepe 
Gest. 10-01-1768 
Overl. 18-07-1795 

VAN COQUELAERE CATHARINA 
Afk. Ardooie 
Oud. Janbaptista 
Ge st. 12-06-17 68 
Overl. 27-07-1776 
Opm. Ze is overleden en begraven te 
Deinze. De uitvaartplechtigheid had plaats 
op 5 augustus tijdens de eerste mis. De 
begijnen van het doksaal en de orgeliste kre
gen samen 11 schellingen en 8 groten groot. 

CLAPPAERT CHRISTINA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Lauwerijns 
Gest. 06-08-1769 
Overl. 22-01-1773 

POPPE JOANNA MARIE 
Afk. Lokeren 
Oud. Janbaptista 
Gest. 05-08-1770 
Overl. 29-03-1775 

DE WAEGENAERE MARIE FRANCOI
SEJACOBA 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannes Francis 
Gest. 05-08-1770 
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VAN RIET JACOBAADRIANE 
Geb. 1724 
Afk. Zomergem 
Oud. Antonius en Barbara Dhaeyere 
Gest. 12-11-1770 
Overl. 19-04-1791 

VAN ACOLIJEN DIJMPHNA 
Geb. 1747 
Afk. Bergen op Zoom 
Oud. Janbaptista en Helena van Borst 
Gest. 22-11-1772 
Overl. 16-03-1799 
Zus Anna Marie 

TIERENTIJN LIVINE COLETA 
Afk. Evergem 
Oud. Guillielmus 
Gest. 06-02-177 4 
Overl. 11-05-1823 

VAN BRABANT MARIE ROSA 
Geb. 13-05-1755 
Afk. Oostrozebeke 
Oud. Servaes en Anna Marie van Neste 
Gest. 15-10-1775 
Overl. 13-11-1833 

VERBRUGGEN PITRONELLE FRAN
COISE 
Afk. Lokeren 
Oud. Piter 
Gest. 15-10-1775 
Over I. 22-10-1824 

CLAEIJS MARIE JUDOCA 
Afk. Zomergem 
Oud. Judocus Francis 
Gest. 10-11-1776 
Opm. Ze heeft het begijnhof verlaten op 
30 juli 1778. 

EEDINGER ISABELLA 
Geb. 01-01-1759 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Janbaptista en Marie Joanna Namur 
Gest. 05-07-1778 
Over I. 02-10-1831 

DE POORTER JOANNA THERESE 
Afk. Evergem 
Oud. Piter 
Gest. 05-07-1778 
Overl. 12-05-1822 
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VERGAUWEN MARIE CATHARINA 
Geb. 21-01-1757 
Afk. Verrebroek 
Oud. Joseph en Marie Francoise van 
Hoeck 
Gest. 18-01-1779 
Overl. 29-08-1794 
Zus Marie Francisca 

VAN BRUSSEL ANNA PITRONELLA 
Geb. 1743 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Petrus en Marie Therese Fourminoij 
Gest. 27-05-1781 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 02-1827 

HEBBELINCK MARIE JOANNA 
Geb. 1764 
Afk. Lochristi 
Oud. Joannes en Marie Therese Bauweos 
Gest. 21-10-1781 
Overl. 11-06-1783 
Opm. Ze is overleden te Lochristi en daar 
begraven. 

DE VALCK CECILIA BARBARA 
Geb. 1750 
Afk. Merchtem 
Oud. Paulus en Anna van Stappen 
Gest. 23-05-1784 
Overl. 07-0 1-1802 

VINCKIER MARIE ROSA 
Geb. 1764 
Afk. Meulebeke 
Oud. Francis en Anna Marie van 
Schoebeke 
Gest. 16-01-1785 
Overl. 12-07-1815 
Zus Marie Anna 

SMIDTSTHERESEISABELLA 
Geb. 08-07-1762 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannes Bermanus en Theresia de 
Keijser 
Gest. 11-09-1785 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 13-11-1850 



GILLIS ISABELLA ROSA 
Geb. 1759 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Petrus Marcus en Marie J acoba 
Delaval 
Gest. 11-09-1785 

VAN BRABANT COLETA FRANCISCA 
Geb. 1767 
Afk. Oostrozebeke 
Oud. Servaes en Anna Marie van Esthe 
Gest. 26-11-1786 
Overl. 27-12-1794 

PREMILlUS JOANNA PITRONELLA 
JOSEPHA 
Geb. 1762 
Afk. Evergem 
Oud. Piter en Marie Joanna Thirentijn 
Gest. 20-01-1786 
Overl. 31-12-1800 
Opm. Ze is overleden te Evergem. 

VINCKIER MARIE ANNA 
Geb. 1766 
Afk. Meulebeke 
Oud. Francis en Anna Marie van 
Schoebeke 
Gest. 20-01-1786 
Overl. 22-04-1791 
Zus Marie Rosa 

LEIJMAN JOANNA THERESE 
Geb. 30-04-1765 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Judocus en Judoca de Vos 
Gest. 18-01-1789 
Overl. 16-12-1829 
Zus Isabella Francisca 

VERGAUWEN MARIE FRANCISCA 
Geb. 1767 
Afk. Verrebroek 
Oud. Joseph en Marie Francoise van 
Hoeck 
Gest. 25-10-1789 
Func. juffrouw-geseinede 
Overl. 29-01-1848 
Zus Marie Catharina 

DE VOS ANGELINE 
Geb. 05-08-1764 

Afk. Eksaarde 
Oud. Piter Joannes en Joanna de Gelder 
Gest. 30-01-1791 
Overl. 02-06-1834 

WUIJTACK JOANNA CATHARINA 
Geb. 01-09-1761 
Afk. De Klinge 
Oud. Adrianus en Theresia van Hauwe 
Gest. 30-01-1791 
Overl. 10-11-1850 

DE GUCHTENEIRE ANNA MARIE 
CECILIA 
Geb. 04-03-1767 
Afk. Eksaarde 
Oud. Joannes en lsabella Verschelden 
Gest. 22-05-1791 
Overl. 07-08-1813 

LEIJMAN ISABELLA FRANCISCA 
Geb. 04-09-1762 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Judocus en Judoca de Vos 
Gest. 13-11-1791 
Overl. 28-10-1803 
Zus J oanna Therese 

LANSENS MARIE CATHARINA 
Geb. 12-1770 
Afk. Evergem 
Oud. Jacobus Adrianus en Livina de 
Sweemer 
Gest. 28-04-1793 
Overl. 24-05-1832 
Opm. Begraven te Ertvelde. 

NEIJT JOANNA MARIE 
Geb. 03-02-1760 
Afk. Lovendegem 
Oud. Janbaptista en Livina vande 
Kerckhove 
Gest. 04-05-1794 
Overl. 19-01-1818 

TIRENTIJN JOANNA CAROLINA 
Geb. 05-07-1765 
Afk. Waarschoot 
Oud. Jacobus en Anna Marie van Laere 
Gest. 07-08-1796 
Overl. 01-08-1812 

269 



VEROUGSTRAETE BARBARA THERESIA 
Geb. 31-01-1766 
Afk. Wontergem 
Oud. Joseph en Brigitta Verougstraete 
Gest. 07-08-1796 
Overl. 29-11-1822 

VAN MAERCKE ISABELLA ROSA 
Geb. 13-09-1776 
Afk. Oostrozebeke 
Oud. Joannes Franciscus en Anna Theresia 
van Brabant 
Gest. 22-09-1800 
Overl. 12-04-1847 
Opm. Infirmeriekind 

4. NIEUW CONVENT 

STEIJAERTJOSIJNE 
Gest. 20-07-1635 

ROELANT CATHARINA 
Gest. 17-01-1652 

GUIJSSE ELISABETH 
Gest. 09-02-1659 
Overl. 12-03-1709 

STANDAERT LIVIJNE 
Gest. 03-07-1661 
Overl. 27-07-1713 

VAN COPENHOLE THERESE 
Ge st. 08-07-1663 
Overl. 03-1708 

ADAMS JOANNA 
Gest. 29-07-1663 

NUTTENS BRIGITTE 
Gest. 05-08-1663 
Overl. 29-04-1712 

DE MEIIER ANNA 
Gest. 14-03-1665 
Overl. 21-12-1716 

BLOME FRANCOISE 
Gest. 14-09-1665 

ADRIAENSENS ANNA MARIE 
Gest. 01-03-1667 
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BLOME JOANNA 
Gest. 30-06-1669 
Overl. 10-02-1733 

DE GRAVE ANNA THERESE 
Geb. 1649 
Oud. Jacques 
Gest. 26-06-1670 
Overl. 30-11-1727 

SUTTERMAN JOSUNE 
Gest. 18-07-1671 
Overl. 29-01-1715 

VAN CROMBRUGHE ELISABETH 
Gest. 30-07-1673 
Overl. 25-11-1732 

GUIJSSE PITRONELLA 
Gest. 30-07-1673 
Overl. 26-03-1741 
Opm. Infirmeriekind 

DE RAVE CLARA 
Gest. 26-10-1675 
Opm. Ze is geen kind van het hof gewor
den "midts haer onbequaemigheijt voor 
haeren tijt". 

ADRIAENSENS ADRIANE 
Gest. 30-05-1677 

DE RUDDER ISABELLA 
Gest. 07-08-1678 
Overl. 28-03-1725 

ZUTTERMAN MARIE 
Gest. 26-01-1681 
Overl. 05-05-1742 

ADRIAENSENS MARIE 
Gest. 18-05-1681 

DE RUDDER MIECLIJNE 
Gest. 09-11-1681 
Overl. 14-02-17 41 

CLAUS PITRONELLA 
Gest. 10-05-1682 

VAN DE VONDEL ANNA 
Gest. 09-08-1682 
Overl. 06-03-1726 



VAN WAMBEKE CATHARINA 
Gest. 20-06-1683 
Overl. 05-05-1742 

VAN WAMBEKE JOSIJNE 
Gest. 30-04-1684 
Overl. 04-1711 

LAMME JOANNA 
Gest. 04-02-1685 
Overl. 30-09-1738 

VAN DRISSCHE JOANNA 
Gest. 01-05-1689 
Overl. 26-02-1715 

VAN CAUWENBERGHE LIVIJNE 
Gest. 02-10-1689 
Overl. 06-02-1722 

VAN DAMME JOANNA 
Gest. 11-02-1690 

VAN DRIESSCHE JOANNA MARIE 
Gest. 14-11-1694 
Overl. 23-10-1741 

TURREKENS GILIJNTJEN 
Gest. 19-06-1695 
Overl. 22-03-1750 

VANDER EEKEANNA 
Gest. 20-05-1696 
Overl. 14-02-1760 

HANSON CICELIA 
Gest. 11-11-1696 
Overl. 02-1720 

SIBILLE PITRONELLA 
Gest. 10-11-1697 
Overl. 06-04-1762 

NEERIJNCK MARIE 
Gest. 15-06-1698 

VAN CROMBRUGGE MARTINA 
Gest. 15-06-1698 
Overl. 18-10-1704 

BROM MARIANNE 
Gest. 13-06-1700 

STANDAERT CATHARINA 
Gest. 14-10-1700 
Overl. 09-11-1701 

DE MEilER PITRONELLA 
Gest. 20-11-1701 
Overl. 24-06-1760 

VAN COCKELAIR CLARA 
Gest. 04-06-1704 

MORGAR MARIE THERESE 
Oud. Jonkheer Jean 
Gest. 21-10-1704 
Overl. 16-04-1770 

VANDER KRUSSEN PITRONELLA 
Gest. 10-05-1705 
Overl. 10-09-1727 

STANDAERT JUDOCA 
Afk. Blekergem (Gent) 
Oud. Francis 
Gest. 21-11-1706 
Overl. 24-01-1769 

HUIJS MARIE THERESE 
Gest. 17-07-1707 

VANDER MEULEN MARIE THERESE 
Oud. Pieter en Catharina dela Marche 
Gest. 04-1708 
Overl. 06-01-1770 

DE VOS MARIE 
Gest. 04-1708 
Overl. 16-08-1762 

GOSSENS JOANNA MARIE 
Overl. 14-09-1727 

AERTS CATHARINA 
Gest. 05-1711 
Overl. 01-04-1731 

VERECKEN JOANNA MARIE 
Gest. 10-01-1712 

RIJNACKX CATHARINA 
Gest. 21-01-1714 
Overl. 26-12-1766 

ADRIANSSENS ADRIANE 
Gest. 26-08-1714 
Overl. 09-02-1766 
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BARBIER MARIE 
Gest. 15-09-1715 

HIELLE JACOBA CAROLINE 
Gest. 09-01-1718 

VANDER CRUCEN ISABELLE 
Gest. 09-01 -1718 

NIEUWENHOVE MARIE ANNA 
Afk. Ronse 
Gest. 25-09-1718 
Overl. 18-01-1774 
Opm. Infirmeriekind 

STANDAERTISABELLA 
Afk. Herzele 
Oud. Pieter 
Gest. 24-09-1719 
Overl. 19-12-1771 
Opm. Infirmeriekind 

SLOCK JOANNA 
Gest. 24-09-1719 
Overl. 12-12-1768 

COPPENS JOANNA 
Gest. 24-09-1719 
Overl. 20-12-1763 

VAN DRISSCHE JOANNA CATHARINA 
Gest. 15-06-1727 
Overl. 23-08-1758 

VANDE VELDE JOANNA THERESE 
Gest. 21-11-1728 
Overl. 23-10-1741 

HELEWAETISABELLA 
Gest. 08-05-1729 
Overl. 28-11-1765 
Opm. Infirmeriekind 

PETELON BRIGITTE 
Gest. 23-04-1730 

EECHOUTE ANNA MARIE 
Geb. 1712 
Afk. Nazareth 
Oud. Jacobus en Marie Agnes Brugge 
Gest. 23-01-1735 
Over I. 09-07-17 84 
Opm. Ze werd als laatste in de kerk begra
ven. 
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TACK CATHARINA ROSA 
Gest. 23-01-1735 
Over!. 20-01-17 48 

CROMPHAUT CHRISTINA 
Gest. 1735 
Overl. 28-05-1766 
Opm. Infirmeriekind 

VANDER CRUIJSEN JUDOCA 
Gest. 12-08-1736 
Overl. 06-10-1741 

BERNAERT 
Gest. 12-01-1737 

KILLEMAES ADRIANE 
Geb. 1716 
Afk. Ressegem 
Oud. Adrianus en Josijne van Me1kebeke 
Gest. 17-02-1737 
Overl. 26-07-1782 

GOVAERT MARIE 
Geb. 01-01-1709 
Afk. Brugge 
Oud. Joannis en Joanna Coppens 
Gest. 11-01-1739 
Over I. 22-07-1786 

LEGAISE PITRONELLE THERESE 
Geb. 1734 
Afk. Wakken 
Oud. Pieter en Philippine Minne 
Gest. 17-02-1743 
Overl. 16-09-1781 

BIEBUIJCK MARIE CATHARINA 
Ge st. 19-06-17 45 
Overl. 27-02-1746 

VAN HESE ANNA MARIE 
Gest. 08-05-1746 

KEIRSMAEKER FRANCISCA 
Gest. 25-08-1748 

SUNAERT JOANNA FRANCISCA 
Geb. 04-06-1731 
Afk. Bever 
Oud. Joannes en Martine D' Arbe 
Gest. 20-04-1749 
Overl. 19-07-1801 



OOSTERLUNK CATHARINA 
Gest. 18-07-1751 
Overl. 24-12-1811 

DE CLERCK MARIE ANNA 
Ge st. 27-08-17 52 
Overl. 02-02-17 59 

EERLONGE AMELBERGE 
Geb. 30-08-1732 
Afk. Bedare 
Oud. Jacobus en Francisca de Smet 
Gest. 21-01-1753 
Overl. 08-10-1794 

OOSTERLIJNK CAROLINA 
Geb. 1735 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannis en Joanna Lis 
Gest. 13-05-1753 
Overl. 27-12-1786 

DE GRAVE FRANCOISE REGINA 
Geb. 05-10-1735 
Afk. Ursel 
Oud. Jan en Regina Verstraete 
Gest. 24-11-1754 
Overl. 11-08-1803 

VAN HALLE ANNA MARIE 
Gest. 27-04-1755 
Overl. 21-08-1764 

NOBELS ANNA MARIE 
Afk. Sint-Niklaas 
Oud. Jacobus 
Gest. 20-04-1760 
Overl. 22-06-1776 

VAN LAEKE PITRONELLA 
Gest. 19-04-1761 

AUDENAERTISABELLAJACOBA 
Gest. 09-08-1761 
Overl. 28-05-1825 

HERNAUTJOANNAJOSEPHA 
Ge st. 19-06-17 63 
Overl. 31-01-1829 

BIEBUIJCK MARIE ANNA ROSA 
Gest. 25-08-1765 
Overl. 02-06-1766 

BERLONGIE JOANNA MARIE 
Afk. Bedare 
Gest. 25-08-1765 
Overl. 16-04-1776 

VANGREMBERGE LIVINA THERESE 
Geb. 1744 
Afk. Overmere 
Oud. Philippus en Amelberga Dierix 
Gest. 29-06-1766 
Overl. 08-11-1780 

HALLAERT JOANNA PITRONELLA 
Afk. Aalter 
Oud. PITER 
Gest. 10-01-1768 
Overl. 28-08-1818 

DE JANS ISABELLA COLETA 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Janbaptist 
Gest. 17-01-1768 
Overl. 18-11-1819 

DE BACKER ANNA THERESE 
Afk. Lokeren 
Oud. Piter 
Gest. 17-04-1768 
Overl. 23-04-1830 

VAN DIJNSB ANNA MARIE JUDOCA 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Guilliame 
Gest. 17-04-1768 

VANDEN STEENE MARIE CATHARINA 
Afk. Vinderboute 
Oud. Pachasius 
Gest. 06-08-1769 
Overl. 14-05-1835 

DE ZUTTER JOANNA MARIE JOSEPHA 
Afk. Mechelen 
Oud. Joannes en Therese Carolina de 
Haese 
Gest. 03-09-1769 
Func. -Conventjuffrouw van Nieuw 
Convent en later van Ter Engelen 

-Grootjuffrouw (03-12-
1800/28-06-1817) 
Overl. 27-06-1817 
Zus Therese J oanna Isabella 
Opm. Begraven te Sleidinge. 
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MERRESONNE ANNA MARIE 
Afk. Zomergem 
Oud. Piter 
Gest. 07-01-1770 
Over I. 10-10-1806 

WIEME MARIE FRANCOISE THERESE 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Paulus 
Gest. 07-01-1770 
Opm. In 1772 trad ze in bij de annuntiaten 
te Gent. 

DEZUTTERTHERESEJOANNA 
ISABELLA 
Afk. Mechelen 
Oud. Jan en Theresia Carolina de Haese 
Gest. 27-01-1771 
Overl. 06-06-1776 
Zus Joanna Marie Josepha 

DE NOTER JOANNA MARIE JACOBA 
Geb. 1751 
Afk. Lokeren 
Oud. Joannes Niclaes en Joanna Marie 
Lippens 
Gest. 05-09-1773 
Func. Eerste heilige-geestjuffrouw 
Overl. 04-05-1820 

IMPENS COLETA MONICA 
Afk. Lovendegem 
Oud. Jacobus en Marie Dhollander 
Gest. 02-01-1774 
Overl. 23-12-1837 

VAN AUDENAERDE MARIE COLETA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jan en Pitronelia Bardioe 
Gest. 02-01-1774 
Opm. Ze is op 8 september 1777 ingetre
den in het Rijk Gasthuis te Gent. 

LAGAISSE ISABELLA VICTORIE 
Afk. Tielt 
Oud. Joannes Philipus en Marie Therese 
Haernijng 
Gest. 28-08-1774 
Opm. Later werd ze religieuze in 
Frankrijk. 
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VAN HOLLEWIJNCKEL MARIE ANNA 
FRANCOISE 
Afk. Waasmunster 
Oud. Piter 
Gest. 17-11-1776 

SET MARIE HELENA 
Geb. 29-09-1755 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Dorninicus en Livina van Outroye 
Gest. 17-11-1776 
Over I. 10-06-1792 

LAMBRECHT MARIE THERESE 
Afk. Petegem a.d. Leie 
Oud. Joannes 
Gest. 26-01-1777 
Overl. 10-10-1814 

VAN HAUTE ISABELLA 
Afk. Wielsbeke 
Oud. Francis 
Ge st. 26-01-1777 
Over I. 18-07-1825 

DELVOIX MARIE JUDOCA 
Afk. Geraardsbergen 
Oud. Jacobus en Joanna van der Malle 
Gest. 09-04-1780 

DE WITTE ANNA JACOBA 
Afk. Bedare 
Oud. Jacobus en Angelina de Backer 
Gest. 14-10-1781 
Over I. 03-10-1784 

BOONE MARIE JOSEPHA 
Afk. Sint-Denijs-Westrem 
Oud. Joannes Francis en Marie Joanna 
Vertee 
Gest. 12-05-1782 
Zus Jacoba Philipa Josepha 
Opm. Later trad ze in bij de penitenten te 
Maastricht. 

BOONE JACOBA PHILIPA JOSEPHA 
Geb. 1759 
Afk. Sint-Denijs-Westrem 
Oud. Joannes Francis en Marie Joanna 
Vertee 
Gest. 18-05-1783 
Overl. 10-03-1794 
Zus Marie Josepha 



VAN HOOGHEWEGHE CAROLINA 
DOMINICA EUGENIA 
Geb. 1764 
Afk. 0.-L.-Vrouwparochie Brugge 
Oud. Guillielmus en Domenica de Roovere 
Gest. 18-05-1783 
Overl. 28-06-1839 

BAlJENS MARIE ANNA COLETA 
Afk. Wetteren 
Oud. Philipe en Angelina Colman 
Gest. 24-08-1783 

COLMAN JOANNA ANTONIA 
FRANCISCA 
Geb. 1758 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Piter Francis en Isabella Pitronelia 
Schellekeos 
Gest. 24-08-1783 
Overl. 31-05-1789 

PENNEMAN CAROLINA FRANCISCA 
Geh. 1753 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Carel Francis en Marie Philipine van 
Hamme 
Gest. 23-11-1783 
Overl. 10-02-1833 

VANDER STRAETEN COLETA 
FRANCIS CA 
Geb. 13-05-1763 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannes en Marie Anna Biebuijek 
Gest. 13-05-1784 
Overl. 25-12-1788 

DE VOS MARIE THERESE FERNAN
DINA 
Geb. 28-03-1756 
Afk. Nevele 
Oud. Piter en Joanna Therese Vervier 
Gest. 08-08-1784 
Opm. Later is ze religieuze geworden te 
Rijsel. 

VAN DAMME PITRONELLE CAROLINA 
Geb. 29-03-1757 
Afk. Lovendegem 
Oud. Carolus en Georgia Claeijs 
Gest. 08-08-1784 
Overl. 19-01-1814 

CARDON JOANNA ROSALlA THERESE 
Geb. 1762 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Janbaptista en Therese Joanna 
Grenier 
Gest. 08-05-1785 
Overl. 29-12-1842 
Zus Clara Joanna Catharina en Therese 
Pitronelia 

NIEULANT MARIE CATHARINA 
Geb. 14-06-1762 
Afk. Landegem 
Oud. Petrus en Anna Marie van Laeke 
Gest. 15-10-1786 
Overl. 03-09-1837 

DE MUIJNCK COLETA FRANCISCA 
Geb. 1760 
Afk. Sleidinge 
Oud. Petrus en Joanna de Ruijtere 
Gest. 15-10-1786 
Overl. 19-03-1820 
Zus Joanna Marie 

GOETHALS ANNA MARIE 
Geb. 26-02-1753 
Afk. Blankenberge 
Oud. Amandus en Joanna Theresia Pollet 
Gest. 04-02-1787 
Overl. 24-05-1839 
Opm. Voordien was ze religieuze in het 
klooster van de Rijke Klaren te Brugge. Na 
de opheffing van dat klooster trok ze naar 
het Groot-Begijnhof te Gent. 

VERDICKT PHILIPINA JACOBA 
Geb. 21-08-1769 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Guillielmus en Joanna Theresia 
Ceunes 
Gest. 26-08-1787 
Overl. 21-02-1836 

BOGAERT JOANNA CAROLINA 
Geb. 01 -1766 
Afk. Aalter 
Oud. Guillielmus en Marie Jacoba Aemaut 
Gest. 02-09-1787 
Overl. 21-04-1842 
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VAN VOOREN COLETA 
Geb. 1766 
Afk. Sleidinge 
Oud. Petrus en Livina Baetse1eer 
Gest. 24-05-1789 
Overl. 29-09-1811 
Zus Joanna Therese 

DE MUIJNCK JOANNA MARIE 
Geb. 04-03-1771 
Afk. Sleidinge 
Oud. Petrus en Joanna de Ruijtere 
Gest. 23-11-1789 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 07-07-1842 
Zus Coleta Francisca 

DE WAELE THERESIA COLETA 
Geb. 01-09-1763 
Afk. 0.-L.-Vrouwparochie Brugge 
Oud. Joannes en Marie Telly 
Gest. 23-11-1789 
Overl. 23-06-1832 

TOMBUIJSER ISABELLA THERESE 
Geb. 31-08-1765 
Afk. S1eidinge 
Oud. Guillielmus en Pitronelia Francoijs 
Gest. 07-02-1790 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 28-03-1837 

HESPEL ANTONIA FRANCISCA 
Geb. 03-04-1769 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Hendricus Ferdinandus en Joanna 
Isabella Verdonck 
Gest. 07-02-1790 
Func. Infirmeriebegijn 
Over I. 04-01-1849 

CARDONCLARAJOANNACATHARINA 
Geb. 09-01-1764 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Janbaptista en Theresa Joanna 
Grenier 
Gest. 10-10-1790 
Overl. 18-08-1847 
Zus Joanna Rosalia Therese en Therese 
Pitronelia 

MARTENS PITRONELLA JUDOCA 
Geb. 26-10-17 69 
Afk. Sleidinge 

276 

Oud. Andris en Joanna Marie van Dooren 
Gest. 22-11-1790 
Overl. 22-11 -1825 

DESANJOANNAWALBURGA 
Geb. 04-08-1771 
Afk. St.-Jacabsparochie Brugge 
Oud. Jacobus en Joanna Janssens 
Gest. 08-05-1791 

OOSTERLINCK M.THERESE CLEMEN
TIA CATHARINA 
Geb. 14-02-1774 
Afk. Bisdom Münster in Westfalen 
Oud. Janbaptista en Marie Elisabeth Alff 
Ge st. 25-09-1791 
Func.lnfinneriebegijn 
Overl. 10-02-1849 

DE VOLDER CATHARINA JOSEPHA 
Geb. 19-07-1763 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Jacobus en Catharina Laurentia 
Rernij 
Gest. 16-04-1792 
Func. Grootjuffrouw 
Overl. 31-05-1822 
Opm. Ze werd begraven te Bottelare. 

CARDON THERESE PITRONELLA 
Geb. 09-12-1765 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Janbaptista en Therese Joanna 
Grenier 
Gest. 16-04-1792 
Overl. 27-02-1841 
Zus Joanna RosaHa Therese en Clara 
J oanna Catharina 

NEETESONNE MONICA THERESE 
Geb. 19-08-1769 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Janbaptista en Anna Therese 
Kieckepoost 
Gest. 28-10-1792 
Overl. 05-08-1833 

MOUTON ISABELLA CLARA 
Geb. 04-01-1768 
Afk. Beemem 
Oud. Jacobus en Anna Catharina Blomme 
Gest. 16-06-1793 
Over I. 17-06-1829 



VAN VOOREN JOANNA THERESE 
Geb. 29-06-1766 
Afk. Sleidinge 
Oud. Piter en Livina Marie Baetseleer 
Gest. 12-07-1795 
Overl. 29-12-1836 
Zus Coleta 

DE KEERSMAECKER JOANNA MARIE 
Geb. 20-09-1766 
Afk. Sint-Amands a.d.Schelde 
Oud. Andreas en Catharina Vermeeren 
Gest. 22-09-1800 
Func. Keukenmeid in infirmerie 
Overl. 01-08-1803 

5. CONVENT ST.-JAN-BAPTISTA 

KOUCKELBERGE MARGARITA 
Gest. 21-09-1636 

HAEGHE JANNEKEN 
Gest. 14-09-1642 

CABEEKE LIVINA 
Gest. 09-05-1655 

VANDER HEECKE JANNEKEN 
Gest. 22-11-1650 

VAN HACKER JACQUEMIJNE 
Gest. 30-04-1656 

DE PRE ELISABETH 
Gest. 30-07-1656 
Overl. 11-08-1715 

STIJNAERT ELISABETH 
Gest. 24-02-1658 

HAEGENS CRISTINA 

VAN SUIJT ANNA 
Gest. 28-10-1663 

SAMAMARIE 
Gest. 04-11-1663 

SAMA ANDRILIJNTJEN 
Gest. 04-11-1663 

VANDE PLASSCHE JOANNA 
Ge st. 14-01-1664 

VERSPILT JACQUELIJNE 
Gest. 25-05-1664 

DE LEVER PITRONELLA 
Gest. 28-10-1664 
Overl. 1721 

WALKUN ISABELLE 
Gest. 17-06-1668 

LIJTS LIVINA 
Gest. 29-07-1669 
Overl. 02-02-1732 

HAERTE ISABELLA 
Gest. 01-09-1669 

VAN RAE MARIE 
Gest. 07-10-1672 
Overl. 29-08-1709 

LIJSSELlERS LOFFELIJNTJEN 
Gest. 20-11-1672 
Overl. 15-04-1728 

BRACKE JANNEKEN 
Gest. 10-08-1677 

LESECK ANNA MARIE 
Gest. 21-01-1680 
Overl. 28-03-1721 

SAMAN JANNEKEN 
Gest. 19-05-1680 
Overl. 29-01-1732 

DE CONINC JOANNA 
Gest. 26-01-1681 

DE CONINC AGNES 
Gest. 26-01-1681 
Over I. 26-09-1710 

LENSENS ISABELLA 
Gest. 10-01-1683 
Overl. 07-11-1715 

DE RUDDER MILLEMIJNE 
Gest. 21-02-1683 
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DE SMET MARIE 
Gest. 23-08-1683 

BRACKEJANNEKEN 
Gest. 30-01-1684 
Overl. 26-07-1753 

VAN DIJCKE LIVIJNE 
Gest. 30-01-1684 
Overl. 15-03-1724 

ROUSSEL MARIE 
Gest. 24-08-1684 
Over I. 01-09-1708 

VAN BEVER CATHARINA 
Gest. 11-1684 

BRACKE PITRONELLA 
Gest. 03-06-1683 

SENT BARBARA 
Gest. 17-02-1686 

SAMANANNA 
Gest. 17-02-1686 

SCHAEPMEESTERS MARIE 
Gest. 30-09-1687 
Overl. 26-01-17 46 

SENTSARA 
Gest. 15-02-1688 
Overl. 19-05-1716 

ANDRIS LUCIA 
Gest. 28-01-1690 
Overl. 03-04-1743 
Opm. Infirmeriekind 

VANDERBlliSTBARBARA 
Gest. 18-06-1690 

VANDE PLASSCHE JOANNA LIVINA 
Gest. 10-01-1694 
Overl. 15-04-17 54 

DE VLlliGHER MARIE 

LlliDTS LIVINA 
Gest. 28-08-1695 
Overl. 12-08-1724 
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VANDER STRAETEN CATHARINA 
Gest. 05-05-1697 

VANDE PLASSCHE MARIE ANNA 
Gest. 13-06-1700 
Overl. 13-01-1755 
Opm. Infirmeriekind 

VAN HENDEN JOANNA 
Gest. 12-09-1700 

HERIV AL MARlli THERESE 
Gest. 20-06-1701 
Overl. 05-09-1744 

ROUNVETSISABELLE 
Afk. Gent 
Oud. Sirnon 
Gest. 02-07-1702 
Overl. 17-01-1769 

DE CLERCQ BARBARA 
Gest. 10-09-1702 

SAEMANANNA 
Gest. 20-04-1704 

HAEDANS ANNA 
Gest. 21 -02-1707 

DE RUDDER JOANNA 
Gest. 23-10-1707 
Overl. 11 -11-1765 

BRACKE LIVINA 
Gest. 29-04-1708 
Overl. 14-06-1747 

BRACKEJOANNA 
Gest. 23-08-1709 
Overl. 06-06-1731 

OOSTERLINCK ANNA 
Gest. 25-08-1709 
Overl. 23-12-1769 

VANDENBRANDEJOANNA 
Gest. 24-07-1712 
Overl. 19-08-1762 
Opm. Heilige-geestkind 

BONNE MARIE JOANNA 
Gest. 30-04-1713 
Overl. 18-11-1748 



AENGHENS PITRONELLA 
Afk. Overmere 
Oud. Pieter 
Gest. 20-08-1 71 7 
Overl. 07-01-1776 

COPIETERS ANNA MARIE 
Gest. 25-09-1718 
Overl. 04-1719 

JANSSENS PITRONELLA 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. J udocus 
Gest. 10-09-1719 
Overl. 27-06-1775 

TOOLIER ISABELLA 
Gest. 27-11-1719 

MASSCHALCK ELISABETH 
Gest. 31-08-1721 
Overl. 23-12-1723 

RISSELBERGHE PITRONELLA 
Geb. 1701 
Afk. Desteldonk (Gent) 
Oud. Francis en Catharina Wanten 
Gest. 31-08-1721 
Overl. 13-12-1783 

MOORTELMAN ANNA MARIE 
Gest. 08-1724 
Overl. 31-01-1756 

VERHULST ANNA 
Gest. 30-05-1728 
Overl. 25-04-1752 

PORTERS JOANNA 
Gest. 25-09-1729 

SCHOEMACKERSCATHARINA 
Gest. 23-04-1730 
Overl. 15-02-1770 

VAN DAMME THEODORA 
Gest. 18-01-1733 
Overl. 08-12-1761 

SOETE LIVINA FRANCOISE 
Gest. 07-02-1734 

OOSTERLIJNCK JOANNA 
Gest. 06-02-1734 
Over!. 31-08-17 44 

VERREMAN MARIE 
Geb. 1709 
Afk. Laarne 
Oud. Pieter en Pitronelle Vermeirsch 
Gest. 06-02-1734 
Overl. 15-05-1783 

ANNOQUE MARIE ANNA 
Afk. ST.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Pieter 
Gest. 28-08-1735 
Overl. 08-12-1773 

VAN RENTERGHEM JOANNA 
FRANCOISE 
Gest. 20-11-1735 
Overl. 28-10-1766 

DE GEEST JOANNA CATHARINA 
Gest. 11-01-1739 
Overl. 19-12-1747 

DE MAESSCHALS MARIE 
Gest. 22-04-1742 
Overl. 21-10-1743 

VAN RENTERGEM ANNA MARIE 
Geb. 1722 
Afk. Meigem 
Oud. Livinus en Joanna Routeman 
Gest. 25-11-1742 
Overl. 03-05-1797 

WALKIERS MARIE THERESE 
Geb. 1721 
Afk. Ninove 
Oud. Daniel en Elisabeth Telle 
Gest. 24-11-1743 
Overl. 12-12-1780 

SLABBAERT JOANNA PITRONELLA 
Gest. 18-06-1747 
Overl. 14-09-1750 

DHOOGE LIVINA 
Afk. Evergem 
Oud. Jan 
Gest. 05-05-17 48 
Overl. 06-02-1773 
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DE GESELLE JOANNA MARIA 
Geb. 1727 
Afk. Brtvelde 
Oud. Judocus en Livine van Evere 
Gest. 14-02-1751 
Over!. 10-08-1788 

DE GESELLE MARIE ANNA 
Gest. 08-02-1755 
Over!. 24-03-1813 

AELTERMAN ANNA MARIE 
Afk. Melle 
Oud. Joannis en Elisabeth Schepens 
Gest. 08-02-1755 
Over!. 01-03-1789 

COCQUilT MARIE JOANNA 
Geb. 01-1735 
Afk. Molenstede 
Oud. Abraham en Catharina Soetaert 
Gest. 29-04-17 59 
Over!. 24-08-1796 

DE MOOR LIVINA CATHARINA 
Geb. 07-07-1737 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. J oannes en Catharina van Loo 
Gest. 11-11-1759 
Overl. 09-09-1799 

VERVIER JOANNA MARIE 
Geb. 05-11-1740 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Philippus en Marie Catharina 
Braeekman 
Gest. 14-09-1760 
Over!. 20-11-1803 
Zus Isabella Francoise, Catharina 
Francisca en Magdalena Debora 
Opm. Infirmeriekind 

DE SMEDT LIVINA 
Gest. 14-06-1761 
Overl. 03-12-1765 

VERVIER ISABELLA FRANCOISE 
Geb. 1742 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Philippe en Marie Catherine 
Braekman 
Gest. 06-02-1763 
Overl. 05-09-1781 
Zus Joanna Marie, Catharina Francisca en 
Magdalena Debora 
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VAN LIERDE JOANNA CATHARINA 
Geb. 1738 
Afk. Ninove 
Oud. Olivier en Marie Anna vander Linden 
Gest. 13-04-1766 
Overl. 15-08-1785 
Opm. Ze is gestorven en begraven te 
Ninove. 

DE GESELLE AGATA 
Afk. Brtvelde 
Oud. Judocus 
Gest. 22-11-1766 
Over I. 17-08-1821 

LAMBRECHT REGINA CONSTANTIA 
Afk. Hansbeke 
Oud. Gillis 
Gest. 22-11-1766 
Overl. 22-02-1821 
Zus Catharina 

VERVIER CATHARINA FRANCISCA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Philipus en Catharina Brackman 
Gest. 09-10-1768 
Overl. 03-04-1830 
Zus Joanna Marie, Isabella Francoise en 
Magdalena Debora 

VERVIER MAGDALENA DEBORA 
Geb. 1747 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Philipus en Catharina Brackman 
Gest. 09-10-1768 
Over!. 05-08-1788 
Zus Joanna Marie, Isabella Francoise en 
Catharina Francisca 

LAMBRECHT CATHARINA 
Afk. Hansbeke 
Oud. Gillis 
Gest. 20-11-1768 
Overl. 13-11-1819 
Zus Regina Constantia 

DE BRUIJCKERE CATHARINA LIVINA 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Jacobus 
Gest. 10-01-1773 
Opm. Voordien was ze religieuze in het 
klooster van St.-Jacob te Gent. Na de op
heffing van dit klooster werd ze begijn in 
het Groot-Begijnhof. 



MAENAUT PITRONELLA FRANCOISE 
Geb. 1745 
Afk. Aalter 
Oud. Augustmus en Isabella Therese de 
Smedt 
Gest. 13-11-1774 
Overl. 25-11-1782 

VAN RENTERGHEM CATHARINA 
Afk. Sint-Martens-Leeme 
Oud. Philipus 
Gest. 12-11-1775 
Overl. 01-07-1811 

WALCI<IERS CAROLINA CONSTAN
TIA 
Afk. Ninove 
Oud. Rocus Antonius 
Gest. 24-11-1776 
Overl. 28-07-1830 

COCQUIJT ANNA MARIE 
Geb. 1752 
Afk. Elckergem (Gent) 
Oud. Janbaptista en Petronilla Moentjens 
Gest. 24-11-1776 
Overl. 22-12-1780 
Opm. Ze werd begraven in de Hei
lig-Kerstkerk (Gent). 

POLFLIET ISABELLA 
Geb. 1762 
Afk. Zele 
Oud. Jacobus en Joanna Pitronelle van 
Hou te 
Gest. 20-06-1779 
Overl. 15-07-1782 

DE NEVE MARIE CATHARINA 
Geb. 1756 
Afk. Evergem 
Oud. Joannes en Joanna Marie van Laere 
Gest. 28-10-1781 
Overl. 13-02-1827 

VAN HASSCHE MARIE ANNA 
Geb. 1745 
Afk. Wannegem 
Oud. Joos en Therese van Thorhaut 
Gest. 12-05-1782 
Overl. 16-06-1802 

ROOTSAERT JOANNA MARIE 
Geb. 1759 
Afk. Bellem 
Oud. Bemaert en Marie Anna Sierens 
Gest. 24-10-1784 
Overl. 26-03-1822 
Zus E1eonora 

TACK RINRIA JOSEPHA 
Geb. 13-02-17 56 
Oud. Jacobus en Marie Joanna Delhaije 
Ge st. 24-10-1784 
Opm. Voordien was ze religieuze in het 
klooster van St.-Jacob te Gent. In 1784 
werd ze gesteed in het Groot-Begijnhof. 
Later trad ze in bij de penitenten te Ge
raardsbergen. 

ROOTSAERTELEONORA 
Geb. 01-01-1765 
Afk. Bellem 
Oud. Piter en Marie Anna Sierens 
Gest. 19-02-1786 
Overl. 30-03-1810 
Zus Joanna Marie 

ROELS PITRONELLA FRANCISCA 
Geb. 05-01-1765 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Jacobus en Pitronelia Botterberge 
Gest. 12-11-1787 

LEHEU ELEONORA ANTONIA 
Geb. 08-09-1755 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Philipe en Marie Anna Plissaert 
Gest. 04-05-1788 
Overl. 23-01-1822 

SERRUUS SOPRIA AMELIA 
PITRONELLA 
Geb. 04-02-1766 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Joannes Guillielmus en Theresia de 
Coninck 
Gest. 09-11-1788 
Func.Convenûuffrouw 
Overl. 23-06-1851 

POLFLIET ANNA MARIE 
Geb. 05-08-1763 
Afk. Kemzeke 
Oud. Benedictus en Marie Catharina Smet 
Gest. 18-10-1789 
Overl. 05-08-1836 
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SMET PITRONELLA 
Geb. 1755 
Afk. Oostakker 
Oud. Andris en Catharina van Loo 
Ge st. 24-01-1790 
Over I. 08-07-1815 

BEDDENS MARIE CATHARINA 
Geb. 02-02-1755 
Afk. Nevele 
Oud. Jacobus en Jaqueline de Veusere 
Gest. 16-05-1790 
Func. Infirmeriebegijn 
Over I. 07-02-1839 

NAUDTS JOANNA MARIE 
Geb. 1768 
Afk. Lochristi 
Oud. Liven en Pitronelia de Bruijne 
Gest. 21-11-1790 
Overl. 06-02-1832 

TOLLENAERE MARIE JACOBA 
Geb. 1759 
Afk. Waarschoot 
Oud. Piter en Marie Anna Standaert 
Gest. 21-11-1790 
Overl. 04-09-1823 

DE CRAEMERE MARIE WDOCA 
Geb. 1767 
Afk. Waarschoot 
Oud. Joannes en Elisabeth Vermeire 
Gest. 17-06-1792 
Overl. 16-12-1828 
Zus Angelina 

GELDENS PHILIPINA 
Geb. 07-11-1767 
Afk. Lokeren 
Oud. Jacobus en Barbara Verschure 
Gest. 24-11-1793 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 28-06-1844 

PUFFEROEN JOANNA MARIE 
Geb. 21-02-1769 
Afk. Eeklo 
Oud. Livinus en Marie Catharina de 
Craemer 
Gest. 11-05-1794 
Overl. 27-05-1821 
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DE CRAEMERE ANGELINA 
Geb. 08-03-1777 
Afk. Waarschoot 
Oud. Joannes en Elisabeth Vermeire 
Gest. 25-10-1795 
Overl. 22-05-1854 
Zus Marie Judoca 

6. CONVENT ST.-ELISABETH 

DE SMET CATHARINA 
Gest. 16-11-1642 

FREDUREJOSUNE 
Gest. 23-11-1642 

LIJBRECHTJOANNA 
Gest. 13-06-1644 

DOORESELE MARIE 
Gest. 01-10-1645 

VANDER HAEGHE CATHARINA 
Gest. 20-10-1645 
Overl. 20-04-1706 

VAN EECHAUTE CORNELIA 
Overl. 04-1716 

PITERS MARIE 
Gest. 28-01-1652 
Overl. 22-10-1709 

BOESIERS FLORENCE 
Gest. 14-09-1652 

DE RIJCKE CATHARINA 
Gest. 20-09-1654 

NOLF PITRONELLA 
Gest. 22-04-1657 
Overl. 03-02-1717 

VANDER SWAELME CICILIA 
Gest. 09-09-1659 
Overl. 02-06-1705 

CRETEMANT GEERTRUUT 
Gest. 17-11-1658 
Overl. 19-02-1711 



DE KIMPE JOANNA 
Gest. 09-10-1661 

DE KIMPE MARGARITA 
Gest. 09-10-1661 
Overl. 09-11-1705 

DE MEIIER ANNA 
Gest. 26-09-1662 
Overl. 13-05-1709 

VANDER SWAELMEN MARGARITA 
Over I. 12-01-1707 

VAN LOO JOANNA 
Gest. 23-11-1664 
Overl. 11-1714 

DE WULF CATHARINA 
Gest. 15-04-1668 
Overl. 04-02-1 718 

DE ZUITER ADRIANE 
Gest. 12-05-1669 
Overl. 08-08-1719 

WIJME LIVINE 
Gest. 24-06-1670 

DE MEIIER MARIE CATHARINA 
Gest. 22-05-1675 
Overl. 15-11-1747 
Opm. Infirmeriekind 

NEIJDONCK JOANNA MARIE 
Gest. 21-11-1676 

DE BAETS ELISABETH 
Overl. 31-10-1728 

DE JONCKER JOANNA MARIE 
Gest. 21-11-1677 

VAN LAERE JOANNA 
Gest. 21-11-1677 

BOUVE FRANCOIJSE THRESIA 
Gest. 08-05-1678 
Func. Grootjuffrouw (23-01-1736/ 

11-11-1737) 
Overl. 11 -11-1737 

DE BAETS JORIJNTJEN 
Gest. 18-02-1680 
Overl. 21-08-1742 

VAN DER HAEGHE CLARA 
Gest. 24-11-1680 

VANDEN HEEDE MARIE MAGDALEB
NE 
Gest. 11-06-1682 
Overl. 04-11-17 49 

DE JONCKER BARBARA 
Gest. 01-05-1684 
Overl. 05-07-1738 

DE ROO MAGDALBENE 
Gest. 04-06-1684 

LENSENS LIVIJNE 
Gest. 15-07-1685 
Overl. 13-01-1752 

VAN HERTSELE SUSANE 
Gest. 14-03-1686 
Overl. 16-01-1718 

DE BALLERE CATHARINA 
Gest. 11-08-1686 

VAN MALDEGEM MARIE CATHARI
NA 
Gest. 29-08-1688 

DE BRAUWER ELISABETH 
Gest. 03-05-1689 
Overl. 07-07-1723 

VANDER HAEGHEN CLARA 
Gest. 04-06-1690 
Overl. 18-04-1723 

VAN LABREN LIVINA 
Oud. Charles 
Gest. 09-06-1690 
Overl. 01-03-1731 

AGASSE MARIE CATHARINA 
Oud. Daneel 
Gest. 28-10-1692 

DE WULF JOANNA 
Gest. 14-06-1693 
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DE WANS PITRONELLA 
Gest. 1693 
Overl. 09-02-1757 

VANDERVENNEJOANNA 
Gest. 21-02-1694 

SOETAERT MARIE JACOBA 
Gest. 29-08-1694 
Overl. 10-10-1716 

WAELKENS MARIE 
Gest. 19-06-1695 
Over!. 05-10-1728 

DELVAUX JOANNA 
Gest. 04-09-1695 
Overl. 06-05-1760 
Opm. Infirmeriekind 

STEVENS CATHARINA 
Ge st. 27-10-1697 
Overl. 02-05-1718 

WIJLLABS CATHARINA ANGELINA 
Gest. 24-11-1697 
Overl. 19-10-17 43 

DEVULDERJOANNA 
Gest. 24-09-1698 
Overl. 22-06-1737 

BLONDEELJOANNA 
Gest. 19-10-1698 
Overl. 10-10-1751 
Opm. Infirmeriekind 

DE WANS MARIE ISABELLE 
Gest. 10-08-1699 
Overl. 19-10-1732 

DE COCK JOSIJNE LOWIJSE 
Gest. 10-08-1699 
Overl. 28-01-1739 

JACOBS MARIE ANNA 
Gest. 24-01-1700 
Overl. 04-1711 

WILLEMS CATHARINA 
Gest. 24-01-1700 
Overl. 05-01-1745 
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VANDEN BOSSCHE FRANCOISE 
Gest. 07-05-1700 
Overl. 12-05-1733 

NOTEJOANNA 
Gest. 16-01-1701 
Overl. 15-12-1741 

DANNEELSJACQUELINE 
Gest. 16-08-1701 
Overl. 03-04-1710 

DANNEELS MARGARITA 
Gest. 16-08-1701 
Func. Heilige-geestjuffrouw 
Overl. 31-03-1750 

VAN LAEREN JOANNA 
Gest. 04-09-1701 
Over I. 03-10-1724 

DE GINST MARIE 
Gest. 20-11-1701 
Overl. 29-01-1763 

AUDENROGGE ISABELLA THERESE 
Gest. 13-02-1707 
Overl. 09-01-1762 

DE RIJCKE ANNA MARIE 
Gest. 06-05-1708 
Overl. 17-07-1723 

DE GEEST MARIE 
Gest. 06-05-1708 
Over I. 26-07-1765 

DE BAETS ELISABETH 
Afk. Lovendegem 
Oud. Guillielmus 
Gest. 09-11-1710 
Overl. 08-10-177 5 

DEROUCK MARIE THERESE 
Gest. 12-06-1712 
Overl. 09-09-1760 

NEERINCX ROSA 
Geh. 1692 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Paulus en Catherina Stevens 
Gest. 14-01-1715 
Overl. 28-07-1779 



VAN KERREBROUCK PITRONELLA 
Geb. 1692 
Afk. Sleidinge 
Oud. Gillis en Josijntjen de Scherder 
Overl. 22-08-1781 

HAUWAERT ISABELLA ROSA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jan 
Gest. 18-10-1716 
Overl. 28-11-1772 

NEUTJOANNA 
Gest. 21-11-1717 
Overl. 31-10-1750 

SEGHERS ANGELINE 
Gest. 10-09-1719 

HOOFMAN JOANNA MARIE 
Gest. 26-04-1722 

DE SMET LIVINA 
Gest. 26-04-1722 
Overl. 19-03-1764 

DE PAUW BARBARA 
Afk. Maldegem 
Oud. Joannis 
Ge st. 08-01-1724 
Overl. 04-04-1772 

DE MEUER ANNA FRANCOISE 
Geb. 06-04-1706 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Comelis en Catharina Harynck 
Gest. 14-01-1725 
Overl. 24-12-1795 

DHAESE ISABELLA 
Gest. 22-04-1725 
Over I. 02-01-17 56 

NEUT JOSUNE 
Geb. 1702 
Afk. Lovendegem 
Oud. Lieven en Catherine van Kerckvoorde 
Gest. 16-02-1727 
Overl. 16-05-1783 

MAES ELISABETH 
Gest. 16-02-1727 
Overl. 28-11-1769 

NEUT LIVINA 
Gest. 29-06-1727 
Overl. 16-11-1768 

DE PORTERE ANNA THERESE 
Gest. 11-04-1728 
Overl. 27-01-1765 
Opm. Overleden en begraven te Sleidinge. 

DHAESE JUSTINA THERESE 
Gest. 07-02-1729 
Overl. 01-01-1771 

HEIJE ANNA CATHARINA 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Jacobus 
Gest. 26-04-1733 
Overl. 17-12-1773 

HERTELOOT MARIE JOSEPHA 
Geb. 1714 
Oud. Christofel en Marie Anna Verdure 
Gest. 03-07-1735 
Overl. 21-06-1785 

VINCKE CATHARINA 
Geb. 1713 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Pieter en Francoise Verhecke 
Gest. 17-02-1737 
Over I. 19-01-1795 

DE VOS ELISABETH 
Geb. 20-01-1716 
Afk. Drongen 
Oud. Christofel en Joanna Selis 
Gest. 25-09-1740 
Overl. 06-06-1793 

CLAUS MARIE 
Gest. 16-04-1741 
Overl. 19-04-1747 

MARTENS JOANNA 
Gest. 22-01-1747 
Overl. 14-12-1749 

GOETHALS PITRONELLA 
Gest. 05-05-1748 
Overl. 13-01-1761 

MAENHOUT PITRONELLA 
Gest. 14-05-1752 
Overl. 14-08-1811 
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KERREBROECK CHRISTOFORA 
Afte. Sleidinge 
Oud. Francies 
Gest. 03-09-1752 . 
Overl. 28-01-1770 

MOERAERT JOANNA MARIE 
Ge st. 03-09-17 52 
Overl. 21-03-1757 

NEUT JOANNA MARIE 
Gest. 01-07-1753 
Overl. 13-09-1835 

LIPPENS MARIE THERESE 
Geb. 24-12-1731 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes en Marie de Walsche 
Gest. 11-11-1753 
Overl. 25-04-1799 
Opm. Infirmeriekind. 
Begraven zonder dienst. 

SCHELFHAUTJOANNA 
Geb. 1734 
Afk. Lokeren 
Oud. Joannis en Jaqueline de Cock 
Gest. 04-08-1754 
Overl. 01-09-1794 

DE JAEGER MARTINA 
Gest. 31-08-1755 
Overl. 09-03-1814 

MAES ANGELINA 
Afk. Rozendaal 
Gest. 25-09-1757 
Overl. 09-03-1769 

COUSSEMENT MARIE CATHARINA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Piter 
Gest. 25-09-1757 
Func. Schrijfsterigge (14-11-1764/ 

06-11-1777) 
Overl. 06-11-1777 

NEUT GEORGIA 
Geb. 1738 
Afk. Lovendegem 
Oud. Pieter en Anna Versluys 
Gest. 05-11-1758 
Overl. 12-05-1783 
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VAN KERREBROUCK MARIE ANNA 
Gest. 25-11-1759 
Overl. 12-04-1820 

BLOMME GODELIVE CHRISTINA 
Geb. 1737 
Afk. Zomergem 
Oud. Francis en Marie Catharina Nuyt 
Gest. 10-02-1760 
Overl. 09-12-1799 

MAENHOUT MARIE JACOBA 
Afk. Waarschoot 
Oud. Jan 
Gest. 10-02-1760 
Overl. 20-03-177 4 

HESTERS LIVINA 
Geb. 04-11-1734 
Afk. Zeizate 
Oud. Leenaerd en Marie Vernaeve 
Gest. 23-11-1760 
Overl. 23-05-1802 

MAENHOUT MARIE CATHARINA 
Afk. Evergem 
Oud. Christophel 
Gest. 10-04-1761 
Overl. 08-11-1767 
Opm. Overleden te Evergem, maar begra
ven in het St.-Elisabethbegijnhof. 

DE MUIJNCK JOANNA MARIE 
Geb. 1734 
Afk. Oostwinkel 
Oud. Joannes en Petronelia de Backer 
Gest. 24-08-1761 
Overl. 02-05-1800 

DE SCHEIROER BRIGITTA 
Gest. 01-09-1765 
Overl. 19-06-1821 

BREUSEGHEM CATHARINA 
Afk. Vinderhaute 
Oud. Liven 
Gest. 19-01-1766 
Overl. 19-09-1768 

GALENS LIVINA JUDOCA 
Afk. Vinderboute 
Oud. Francis 
Gest. 02-08-1767 
Overl. 02-04-1829 



HAEMERLIJNCK JOANNA 
Geb. 1733 
Afk. Oosteeklo 
Oud. Lucas en Joanne Marie Geirnaert 
Gest. 28-10-1770 
Overl. 12-01-1796 

RUUSMARIE 
Afk. Rozendaal 
Oud. Jan 
Gest. 24-11-1771 
Overl. 28-01-1816 

VERHELST ELISABETH 
Afk. Wieze 
Oud. Francis 
Gest. 12-07-1772 
Overl. 27-10-1825 
Zus Francisca 

DE KETELAERE ANNA CATHARINA 
Geb. 1749 
Afk. Zomergem 
Oud. Francis en Anna Theresia Pauwels 
Gest. 17-01-1773 
Overl. 28-04-17 81 

VAN BOTTERDAELE JOANNA FRAN
CISCA 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Dorninicus 
Gest. 17-01-1773 
Overl. 30-08-1778 
Zus Co1eta Marie Francisca 

VERHELST FRANCISCA 
Afk. Wieze 
Oud. Francis 
Gest. 17-10-1773 
Zus Elisabeth 

VERBRUGGEN ANNA PITRONELLA 
Geb. 06-07-17 50 
Afk. Lokeren 
Oud. Adrianus en Livina Baeten 
Gest. 17-10-1773 
·Func.lnfUTneriebegijn 
Overl. 02-03-1831 
Opm. Aanvaard op 12 mei 1772. 
Infirmeriekind. 

VAN BOTERDAEL COLETA MARIE 
FRANCISCA 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Dominicus 
Gest. 20-11-1774 
Zus Joanna Francisca 

VAN STEENBEKE CATHARINA 
Afk. Lovendegem 
Oud. J oannes 
Gest. 20-11-1774 
Overl. 19-01-1828 

DE SCHEIRDER ISABELLA COLETA 
Geb. 10-06-17 54 
Afk. Sleidinge 
Oud. J oannes en Catharina van Hoorebeke 
Gest. 21-04-1776 
Overl. 01-03-1837 

DHAESE MARIE PITRONELLE 
Afk. Adegem 
Oud. Joannes 
Gest. 21-04-1776 

FOWARGE MARIE JOANNA 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannes Miebil 
Gest. 16-11-1777 
Opm. Later trad ze in bij de theresianen te 
Gent. 

DE RIJCKE ANNA CATHARINA 
Afk. Maldegem 
Oud. Bernaert en Joanna de Rijcke 
Gest. 29-06-1778 
Overl. 10-01 -1823 
Zus Pitronelia Therese 

PERSUN ANNA THERESE 
Geb. 1754 
Afk. Bavegem 
Oud. Piter en Francoise Moens 
Gest. 18-10-1778 
Overl. 12-02-1788 

DE WEVER CATHARINA JOANNA 
Geb. 1750 
Afk. Evergem 
Oud. Amandus en Judoca de Vos 
Gest. 14-11-1779 
Overl. 12-01-1787 
Zus Agnes 
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VERBRUGGEN CATHARINA JOANNA 
Geb. 1748 
Afk. Antwerpen 
Oud. Piter en Marie Anna Cammaerdt 
Gest. 04-06-1780 

DE WEVER AGNES 
Geb. 08-11-1756 
Afk. Evergem 
Oud. Amandus en Judoca de Vos 
Gest. 28-10-1781 
Overl. 10-09-1826 
Zus Catharina Joanna 

FIERENS COLETA GEORGIA 
Geb. 1957 
Afk. Sleidinge 
Oud. Jacobus en Carolina Hennebaut 
Gest. 13-10-1782 
Overl. 25-04-1787 

DE PAGE CATHARINA 
Geb. 1754 
Afk. Lokeren 
Oud. Joannes en Judoca Pitronelia Rooms 
Gest. 13-10-1782 
Overl. 22-02-1814 

CLAEIJS MARIE THERESE 
Geb. 1761 
Afk. Evergem 
Oud. Joannes en Anna Marie Lippens 
Gest. 01-06-1783 

NEIJT JOANNA 
Geb. 1744 
Afk. Oostakker 
Oud. Tobias en Therese de Groote 
Gest. 1 7-04-1 7 85 

BOUCHIER MARIE CATHARINA 
Geb. 1762 
Afk. Bellem 
Oud. Joannes en Aplonia Steijaert 
Gest. 17-04-1785 
Overl. 11-03-1832 

VERMEIRE CATHARINA FRANCISCA 
Geb. 1757 
Afk. Lovendegem 
Oud. Hubertus en Anna Cristina Loete 
Gest. 28-10-1788 
Overl. 04-12-1809 
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MOENS MARIE JACOBA 
Geb. 12-02-1766 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes en Livina Marie Grijp 
Gest. 28-10-1788 
Overl. 1 7-02-1840 
Zus Joanna Marie 

DE RIJCKE PITRONELLA THERESE 
Geb. 08-08-17 56 
Afk. Maldegem 
Oud. Bemaert en Joanna de Rijcke 
Gest. 21-06-1789 
Overl. 26-11-1834 
Zus Anna Catharina 

MOENS JOANNA MARIE 
Geb. 02-04-1759 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes en Livina Marie Grijp 
Gest. 12-10-1789 
Overl. 24-11-1801 
Zus Marie J acoba 

GLORIUS MARIA CHRISTINA 
Geb. 14-01-1771 
Afk. Baaigem 
Oud. Joseph en Joanna Catharina Piters 
Gest. 15-11-1789 
Overl. 15-12-1795 

VAN AUDENAERDE MARIE JOSEPHA 
Geb. 08-07-1768 
Afk. Dikkelvenne 
Oud. Guillielmus en Pitronelia Pieters 
Gest. 15-11-1789 
Overl. 13-06-1798 
Opm. Zij was de eerste begijn die zonder 
dienst begraven werd na de sluiting van de 
begijnhofkerk op 11 juni 1798 (Franse 
tijd). Deze werd opnieuw geopend op 13 
juni 1802. 

MINOODT ISABELLA THERESE 
Geb. 1772 
Afk. Mariakerke 
Oud. Piter Joseph en Catharina Volcaert 
Gest. 31-01-1790 
Over!. 10-03-1794 



WELVAERT BERNAERDINA COLETA 
Geb. 12-06-1763 
Afk. Waarschoot 
Oud. Judocus en Catharina van Laere 
Gest. 23-01-1793 
Overl. 22-05-1822 
Zus Joanna Marie 

WELVAERT JOANNA MARIE 
Geb. 16-11-1764 
Afk. Waarschoot 
Oud. Judocus en Catharina van Laere 
Gest. 15-01-1792 
Overl. 12-07-1834 
Zus Bemaerdina Coleta 

GALENS JOANNA MARIE 
Geb. 08-01-1769 
Afk. Vinderboute 
Oud. Cristiaen en Catharina de Roose 
Gest. 09-06-1793 
Overl. 08-12-183 7 

DE SCHEIROER LIVINA FRANCISCA 
Geb. 06-01-1775 
Afk. Sleidinge 
Oud. Janbaptista en Carolina Steijaert 
Gest. 09-06-1793 
Overl. 24-12-1862 

WILLEMS MARIE JACOBA 
Geb. 04-12-1772 
Afk. Ertvelde 
Oud. Hironirnus en Judoca Esters 
Gest. 12-11-1793 
Func. Infrrmeriebegijn+Conventjuffr. 
Overl. 02-01-1849 

PLETINXISABELLA 
Geb. 25-01-1773 
Afk. Oostakker 
Oud. Carel Francis en Marie vanden 
Driessche 
Gest. 26-04-1795 
Overl. 14-12-1829 

DE KEUKELAERE BERNAERDINE 
Geb. 04-10-1769 
Afk. Lovendegem 
Oud. Judocus en Marie de Jaeger 
Gest. 22-11-1795 
Overl. 25-11-1844 

7. CONVENT TER WUNGAERDEN 

ROLEAU MARGARITA 

VAN HONACKER MARIE 
Gest. 10-10-1638 

ALBRECHT ANNA 
Gest. 08-02-1641 
Overl. 01-11-1711 

VANDER MERRE CATHARINA 
Gest. 11 -11-1641 
Overl. 14-04-1708 

PARET PITRONELLA 
Gest. 02-04-1642 

LOMERS MARIE BERTHA 
Gest. 17-01-1649 

PARETANNA 
Gest. 23-11-1650 
Overl. 04-01-1727 

ROOTASE Jaquemijntjen 
Overl. 07-08-1702 

STALPAERT ELISABETH 
Gest. 06-02-1657 
Overl. 29-12-1719 

STALPAERT PITRONELLA 
Gest. 06-02-1757 

COCK MAGARITA 
Gest. 21-09-1759 
Overl. 09-11-1714 

ROOTASE MAGDALENA 

DE MUIJTER MARTIJNTJEN 
Gest. 07-11-1660 
Overl. 20-02-1714 

GOALLENS MARGARITA 
Gest. 14-11-1660 

VANDER MERRE JUDOCA 
Gest. 26-08-1663 
Overl. 09-02-1708 
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VANDER HAEGHEN ANNA 
Overl. 19-09-1722 

EECKELAERE ANNA 
Gest. 26-04-1667 
Overl. 09-12-1703 

DE BRUIJCKER MARIE 
Gest. 01-07-1668 
Overl. 27-01-1712 

VIJDT CATHARINA 
Gest. 17-02-1669 
Overl. 04-06-1719 

TANT LAURENCE 
Gest. 26-01-1670 
Overl. 19-03-1723 

DE NEVE ADRIANA 
Gest. 06-07-1670 
Overl. 18-05-1733 

DE DOBBELERE JOANNA 
Gest. 25-01-1671 
Over I. 11-01-1705 

DE NEVE JOANNA MARIE 

PARETANNA 
Gest. 29-04-1675 

BUIJS CATHARINA 
Gest. 16-06-1675 
Over I. 25-05-17 41 

VANDER HAEGHEN PITRONELLA 
Gest. 13-09-1676 
Overl. 31-08-1722 

BECKKAERT MARIE 
Ge st. 10-1677 

MISSEGERS ADRIANE 
Gest. 09-10-1678 
Overl. 22-11-1732 

DE MOERLOOSE MARIE 
Gest. 08-01-1679 

PARET CATHARINA 
Gest. 16-11-1679 
Overl. 07-12-1711 
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BECKAERT PITRONELLA 
Gest. 19-05-1680 
Overl. 07-06-1743 

VERSTICHEL CATHARINA 
Gest. 18-05-1681 
Overl. 02-01-1714 

DE MAN CATHARINA 
Gest. 10-05-1682 
Overl. 01-03-1740 

SCHERS MARIE 
Overl. 13-11-1726 

DE KIMPE MARIE MAGDALENA 

BAUCHT MARIE CATHARINA 
Gest. 25-10-1683 

DE BRUIJCKER ANNA MARIA 
Gest. 02-07-1684 
Overl. 07-11-1709 

VAN DAMME JOANNA 
Gest. 17-11-1686 

VLERICK ISABELLA 
Gest. 17-11-1686 
Overl. 02-06-1740 

VANDE PLASSCHE ISABELLA 
Gest. 27-04-1687 
Overl. 13-05-1739 

GHEERSSUSANA 
Gest. 24-08-1688 

DE MACKER MARIE ISABELLA 
Gest. 24-08-1688 
Overl. 06-06-1733 

LEMEUR ELISABETH 
Gest. 16-04-1690 
Overl. 01-02-17 54 

CRUIJT CATHARINA 
Gest. 08-04-1691 
Overl. 29-09-1702 

GEERS CICILIA 
Gest. 02-09-1691 
Overl. 05-02-1708 



DE RUDDER ISABELLA 
Gest. 06-07-1692 
Over!. 09-07-1705 

PITERS CATHARINA 
Gest. 1692 
Over!. 02-05-1702 

VANDEN BERGHE PITRONELLA 
Gest. 11-01-1693 
Over!. 04-03-1756 

GRIJP PITRONELLA 
Gest. 08-10-1693 
Overl. 04-12-1732 

VAN SPEIJBROECK JUDOCA 
Gest. 03-07-1695 
Overl. 24-12-1731 

MAERSCHALCK MARIE 
Gest. 15-01-1696 

VANDENBERGHEJOANNA 
Gest. 23-09-1696 
Overl. 05-01-1737 

GRIJPMARIE 
Gest. 23-09-1696 

STEIJAERT PITRONELLA 
Gest. 10-09-1697 
Over!. 20-02-1729 

VAN HECKE MARIE 
Gest. 10-09-1697 
Over!. 03-02-1727 

VANDEN BERGHE THERESIA 
Gest. 01 -09-1697 

VANDEN BOSSCHE ANNA MARIE 
Gest. 31-08-1698 
Overl. 05-03-1716 

FLOREINS ISABELLA 
Gest. 26-06-1700 
Overl. 23-09-1728 

CRUIJT ISABELLA 
Gest. 16-01-1701 
Overl. 20-09-1727 
Opm. Op de dag van haar steding vierde 

haar "moeye" (tante), Creijstiaene Cruijt, 
het 50-jarig jubileum van haar steding. 
Ter gelegenheid daarvan tracteerde deze 
haar vrienden en verwanten in haar kamer. 

VANDER VENNET PITRONELLA 
Gest. 19-06-1702 
Over!. 26-02-1704 

VANDER MERRE ISABELLA 
Gest. 16-09-1705 
Overl. 07-1721 

VANDER MERRE AGNES THERESE 
Ge st. 22-01-1708 
Over i. 01-08-17 48 

DE BAEDTS ANNA MARIE 
Gest. 18-07-1708 
Overl. 07-1721 

SIRENS JOANNA 
Gest. 18-07-1708 
Overl. 02-07-1711 

DE ROIJ ISABELLE 
Gest. 27-07-1710 
Func. -heilige-geestjuffrouw 

-grootjuffrouw ( 19-09-1760/06-
10-1761) 

Over!. 06-10-1761 
Begr. 08-10-1761 

VAN DAMME ISABELLA 
Gest. 18-01-1711 
Overl. 30-09-17 41 
Opm. Ziek overleden te Lokeren. 

VANDEN KERCKHOVE JUDOCA DO
ROTHE 
Gest. 18-01-1711 
Over!. 24-11-1739 

EVERAERT MARIE THERESE 
Func. Heilige-geestjuffrouw 
Overl. 22-04-1745 

VANDE PLASSCHE LIVINA 
Over!. 01-03-1747 

FERNANDE CATHARINA 
Gest. 08-05-1712 
Overl. 10-09-1729 
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ADAMS JOANNA 
Gest. 17-07-1713 
Overl. 12-04-1763 
Opm. Heilige-geestkind 

VANDER SLUIJS JOANNA 
Gest. 17-07-1713 
Over!. 16-03-17 57 

HEEMS ELISABETH 
Gest. 08-05-1717 
Overl. 20-08-1736 

VERMERSCH LIVINA 
Gest. 12-09-1717 
Overl. 29-05-1732 

BUNDERVOETJOANNA 
Gest. 15-05-1718 
Overl. 11-12-1745 

VAN CAUWENBERGHE CATHARINA 
Gest. 16-06-1720 
Over!. 19-07-1767 

VANMERHAEGHE ANNA MARIE 
Gest. 16-06-1720 
Overl. 19-04-1739 

DOOGHE MARIE JOANNA 
Gest. 11-08-1720 
Overl. 04-06-1749 

DE RIJCKE CATHARINA 
Gest. 12-01-1721 

VOLBRACHT LIVINA MARIE 
Gest. 10-01-1723 
Overl. 05-09-1727 

VANDER HEECKEN ROSA 
Gest. 28-05-1724 

VAN DOORSELAER ELISABETH 
Geb. 1704 
Afk. Zaffelare 
Oud. Guillielmus en Paulina Steels 
Gest. 28-05-1724 
Over!. 13-04-1791 

DE DONCKERE MARIE MAGDALENA 
Geb. 1706 
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Afk. Ronse 
Oud. Guillielmus en Magdalene Sibille 
Gest. 03-09-1724 
Overl. 14-05-1783 

VERBEKE MARIE JOANNA 
Gest. 28-01-1725 

VANDER WAERHEDE CHRISTINA 
Geb. 1702 
Afk. Zomergem 
Oud. Albertus en Marie Sierens 
Gest. 26-08-1725 
Overl. 22-11-1790 

VAN HECKE JUDOCA 
Geb. 1704 
Afk. Zomergem 
Oud. Pieter en Elisabeth van Rulle 
Gest. 26-08-1725 
Over!. 27-07-1782 
Zus Magdaleene 

STOFFERIS ANNA 
Gest. 02-06-1726 
Overl. 07-03-1735 

GAEREMIJN JOANNA MARIE 
Geb. 1698 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Guillielmus en Isabella vanden Haute 
Gest. 15-01-1728 
Overl. 21-06-1782 

VAN HESEANNA MARIE 
Geb. 1709 
Afk. Lokeren 
Oud. Joannis 
Gest. 23-01-1729 
Overl. 12-09-1784 
Opm. Infirmeriekind 

DE VAUX BRIGITTA 
Gest. 23-01-1729 
Over!. 20-04-1741 

BOUCKAERT AGNES 
Geb. 1694 
Afk. Ardooie 
Oud. Jacobus en Marie de Cuupere 
Gest. 12-02-1730 
Over!. 19-04-1787 



PEIRS MARTINA 
Afk. Adegem 
Oud. Martinus 
Gest. 12-09-1730 
Overl. 01-09-1773 

BADWENS MARIE CATHARINA 
Gest. 25-11-1732 
Overl. 23-02-1755 

VERSCHAETSEJUDOCA 
Geb. 1710 
Afk. Markegem 
Oud. Pieteren Joanna Lovaert 
Gest. 25-11-1732 
Overl. 04-12-1787 

VER COUTERE PITRONELLA 
Geb. 1707 
Afk. Wingene 
Oud. David en Marie Anna Vermeulen 
Gest. 25-05-1732 
Overl. 10-09-1787 

VERSLUIJS PITRONELLA 
Gest. 08-01-1736 
Overl. 17-03-173 7 

PRAET CAROLINA 
Geb. 1710 
Afk. Zottegem 
Oud. Miehiel en Livina Tysbaert 
Gest. 22-09-173 7 
Overl. 30-01-1790 

VERSLUIJS MARIE CATHARINA 
Geb. 1717 
Afk. Zomergem 
Oud. Guilliaeme en Petronelia van Hecke 
Gest. 22-09-1737 
Overl. 26-12-1798 
Zus J oanna Marie 

VAN HULLE PITRONELLA JUDOCA 
Geb. 1717 
Afk. Zomergem 
Oud. Carel en Magdalene Siereos 
Gest. 28-08-1738 
Overl. 30-0 1-17 84 

DE WEIRDT ROSA 
Gest. 22-11-1739 
Overl. 26-11-1806 

VAN HEECKE MAGDALBENE 
Afk. Zomergem 
Oud. Pieter en Elisabeth van Hulle 
Gest. 20-11-1740 
Overl. 16-02-1776 
Zus Judoca 

VAN AUGHEM CATHARINA 
Gest. 22-04-1742 
Overl. 10-03-1750 

RANSJOANNA 
Geb. 1718 
Afk. Eke 
Oud. Jacobus en Isabella Verhelst 
Gest. 24-11-1743 
Overl. 07-01-1793 

VERSLUIJS JOANNA MARIE 
Geb. 1725 
Afk. Zomergem 
Oud. Guilliaeme en Petronelia van Hecke 
Gest. 19-06-1746 
Overl. 10-01-1782 
Zus Marie Catharina 

MOERLOOSE CATHARINA 
Geb. 1716 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Joannis en Verbiest 
Gest. 25-02-1753 
Overl. 16-09-1781 

DE WALSCHE CATHARINA FRANCISCA 
Gest. 10-08-1755 
Overl. 16-02-17 59 

CRISPIJN JOANNA THERESE 
Geb. 1738 
Afk. Zomergem 
Oud. Joannes en Judoca de Pauw 
Gest. 11-01-1756 
Overl. 03-02-1803 

STEIJAERT JOANNA MARIE 
Afk. Bellem 
Ge st. 28-08-17 57 
Overl. 04-04-1768 

VAN HULLE MARIE THERESE 
Gest. 08-01-1758 
Overl. 08-08-1764 
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VANDENBERGHETHERES~ 

Geb. 1733 
Afk. Wachtebeke 
Oud. Louis en Coleta de Smedt 
Gest. 16-04-1758 
Overl. 05-11-1796 
Zus Anna 

VANDENBERGHEANNA 
Afk. Wachtebeke 
Oud. Louis en Coleta de Smedt 
Gest. 16-04-1758 
Overl. 14-05-1811 
Zus Theresia 

VAN RULLE HELENA 
Gest. 15-06-1760 

WILLEMS MARIE THERESE 
Afk. Zomergem 
Oud. Guillaume 
Gest. 15-06-1760 
Overl. 21-05-1775 

VAN KERREBROECK CAROLINA 
Geb. 06-05-1737 
Afk. Ursel 
Oud. Pitre en Theresia Dabhelaere 
Gest. 11-01-1761 
Overl. 09-04-1799 

VANDERHAEGHEN ROSA 
Oud. Joseph 
Gest. 12-06-1762 
Overl. 16-01-1816 

LAMBRECHT FRANCOISE 
Gest. 12-06-1762 
Overl. 29-12-1813 

CHRISPIJN MARIE THERESE 
Gest. 08-0 1-17 64 
Overl. 16-02-1821 

VANCOUTERE FRANCOISE 
Gest. 08-01-1764 
Overl. 23-01-1826 

DE WITTE ISABELLA 
Gest. 13-01-1764 
Func.urnrnrrneriebegijn 
Overl. 24-01-1817 
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DOBBELAERETHERES~ 

Afk. Vosselare 
Oud. Jacobus 
Gest. 11-05-1766 
Overl. 31-07-1820 

DE JAEGHER JUDOCA 
Geb. 12-10-1731 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Livinus en Adriane Lorret 
Gest. 13-09-1767 
Overl. 29-06-1798 
Opm. De begrafenisdienst had plaats in de 
kerk van de dominicanen. 

DHERBE MARIE F.THERESA 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Joannes Egidius 
Gest. 31-01-1768 

PEIRTSEGAELE JOANNA THERESE 
Afk. Nazareth 
Oud. Jacobus 
Gest. 09-04-1769 
Overl. 17-05-1773 

BEIJENS BRIGITTA 
Afk. Nazareth 
Oud. Piter 
Gest. 07-07-1771 
Overl. 06-12-1805 

TIJVAERT MARIE ADRIANE 
Geb. 1752 
Afk. Wakken 
Oud. J aannes en Marie Magdelene 
Wanneya 
Gest. 07-07-1771 
Overl. 06-05-1785 

DE ROO PITRONELLA 
Afk. Oosteeklo 
Oud. Livinus 
Gest. 12-06-1774 
Overl. 29-12-1832 
ZusAnna 
Opm. Pitronelia en Anna de Roo waren 
een tweeling. 



DEROOANNA 
Afk. Oosteeklo 
Oud. Livinus 
Gest. 12-06-1 77 4 
Overl. 01-01-1828 
Zus Pitronelia 
Opm. Pitronelia en Anna de Roo waren 
een tweeling. 

VANDEN BERGHE ANNA MARIE 
Geh. 02-11-1736 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Comelis en de Croy 
Gest. 27-04-1777 
Overl. 03-09-1799 

HEUDEANNACATHAruNA 
Geb. 13-03-17 48 
Afk. Zomergem 
Oud. Joseph 
Gest. 27-04-1777 
Overl. 21-05-1825 

MARTENS SUSANA THERESE 
Afk. Beliem 
Oud. Jacobus 
Ge st. 25-01-1778 
Overl. 25-09-1833 

MUULAERT MARIE CORNELIA 
Afk. Ronsele 
Oud. Joannes 
Gest. 25-01-1778 
Overl. 09-10-1818 

DE BAEDTS JOANNA THERESE 
Geh. 21-01-1760 
Afk. Zomergem 
Oud. Livinus en Marie Pitronelia Versluijs 
Gest. 17-05-1778 
Overl. 13-07-1832 
Opm. Overleden te Aalter. 

DESUTTEREJOANNATHERESE 
Geh. 1758 
Afk. Aalter 
Oud. Jan Baptista en Anna Marie Roggis 
Gest. 25-07-1779 
Zus Anna Catharina en Marie Anna 
Bekaert 

DETOLLENAERJOANNA 
Geh. 1759 
Afk. Eke 
Oud. Piter en Catharina de Coster 
Gest. 25-07-1779 

WAUTERS JOANNA JUDOCA 
Geb. 1762 
Afk. Oosteeklo 
Oud. Joannis en Joanna Marie Goethals 
Gest. 11-11-1781 
Overl. 07-09-1791 

DE SUTTERE ANNA CATHAruNA 
Geb. 1759 
Afk. Aalter 
Oud. Janbaptista en Anna Marie Roegis 
Ge st. 01-06-1783 
Overl. 13-02-1792 
Zus Joanna Therese en Marie Anna 
Bekaert 

DE BAETS CAROLINA PHILIPINA 
Geb. 22-11-1765 
Afk. Knesselare 
Oud. Piter en Isabelia Theresia Hertschap 
Gest. 14-11-1784 
Overl. 14-02-1815 

HERTSCHAPISABELLA 
Geh. 08-1766 
Afk. Knesselare 
Oud. Francis en lsabelia van Kerrebrouck 
Gest. 14-11-1784 
Opm. Ze trad in bij de kapucinessen te 
Gent na het herstel van die orde. 

HALLAERT ROSA DOROTHEA 
Geh. 1758 
Afk. Aalter 
Oud. Janbaptista en Therese de Weirt 
Gest. 05-06-1785 
Overl. 26-11-1813 

VANDEN BERGHE MARIE JOANNA 
Geb. 03-08-17 54 
Afk. Sleidinge 
Oud. Francis en Theresia D'hooghe 
Gest. 23-10-1785 
Overl. 06-12-1841 
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LEHEU MARIE ANNA JOANNA 
JOSEPHA 
Geb. 1757 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Philipus en Maria Anna Plisaert 
Gest. 25-11-1787 
Overl. 10-01-1830 

DER KINDEREN ISABELLA 
Geb. 30-08-1755 
Afk. Zele 
Oud. Franciscus en Maria de Loose 
Gest. 25-11-1787 
Overl. 10-08-1835 
Opm. Infirmeriekind 

DIRICK JUDOCA MARIE 
Geb. 01-06-1767 
Afk. Wetteren 
Oud. Egidius en Joanna de Craecker 
Gest. 25-04-1790 
Overl. 28-01-1855 

DHANIS JOANNA MARIE 
Geb. 21-04-1759 
Afk. Belsele 
Oud. Comelis en Judoca Marie de Bock 
Gest. 25-04-1790 
Overl. 24-04-1798 
Opm. Ze had voorzien in een brood
bedeling op haar begrafenis. 

DE WEIRT PITRONELLA COLETA 
Geb. 22-01-1769 
Afk. Ronsele 
Oud. Francis en Marie Jacoba Verwalst 
Gest. 13-06-1790 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 14-04-1851 

MUIJLAERT MARIE JUDOCA 
Geb. 1754 
Afk. Ronsele 
Oud. Joannes en Joanna vanden Hauwe 
Gest. 14-11-1790 
Overl. 15-05-1825 
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BEKAERT MARIE ANNA 
Geb. 23-03-1767 
Afk. Aalter 
Oud. Joannes Francis en Anna Marie 
Roegis 
Gest. 14-11-1790 
Func.Infirmeriebegijn 
Overl. 03-05-1844 
Zus Joanna Therese de Suttere en Anna 
Catharina de Suttere 

VERCOUTERE THERESIA 
Geb. 16-10-1773 
Afk. Pittem 
Oud. Francis Bemaerdus en Godelive 
J oanna van Schoebeke 
Gest. 25-09-1791 

DE RIJCKE JACOBA THERESE 
Geb. 03-07-1755 
Afk. Zomergem 
Oud. Joannes en Judoca Nuijt 
Gest. 04-08-1793 
Overl. 30-11-1832 

VERCOUTERE FRANCISCA 
Geb. 08-07-1777 
Afk. Kanegem 
Oud. Judocus "en Marie Anna Lambrecht 
Gest. 23-11-1794 
Overl. 02-08-1856 

COPEJANS MARIA PHILIPINA 
Geb. 19-02-1777 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Judocus en Joanna van Der Kele 
Gest. 23-11-1794 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 05-05-1851 

MARTENS MARIE CAROLINA 
Geb. 27-05-177 4 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Livinus en Constantia van der Vennet 
Gest. 18-07-1797 
Overl. 02-09-1861 



8. CONVENT TER CAERDEN 

GELDOF MARIE 
Gest. 16-07-1633 

GEIJLUNCK WILLEMIJNE 
Gest. 17-09-1639 

HEUBENS ISABEAU 
Gest. 18-09-1648 
Func. -conventjuffrouw van Ter Caerden 

-juffrouw-gese1nede (04-05-1697 I 
01-01-1715) 

Overl. 01-01-1715 

PLION GODELIEVE 
Gest. 13-06-1649 

VAN MASSEVELDE ANNA 
Gest. 02-06-1651 

VAN LOCKEREN MAGDALENA 
Gest. 03-09-1651 
Overl. 21-01-1712 

BLANCKAERT CATHARINA 
Gest. 28-01-1652 

VERHERBRUGGHE ANNA 
Gest. 16-10-1654 

VAN MEGRO JOSIJNE 
Gest. 15-10-1655 
Overl. 15-02-1705 

BLANCQUAERTJOANNA 
Gest. 26-11-1656 

DE RECHTER MARGARITA 
Gest. 24-11-1658 

VAN DE VIJVER CATHARINA 
Gest. 17-06-1659 
Overl. 04-11-1712 

VERSCHAFFEL ANTONETTE 
Gest. 11-01-1660 
Overl. 03-03-1705 

STROPER SUSANA 
Gest. 03-07-1661 

DE WITTE ELISABETH 
Gest. 16-02-1662 

DE RECHTER JACQUEMIJNTJEN 
Gest. 22-07-1663 

VAN GOETHEM MARGARITA 
Overl. 10-08-1713 

VAN HAUTE JOSIJNE 
Gest. 15-07-1665 
Overl. 10-12-1706 

HAGUNE MARIE 
Gest. 06-06-1666 

DE PAPE MARIE 
Gest. 06-07-1670 
Overl. 28-05-1718 

VAN DAMME ELISABETH 
Gest. 05-10-1670 
Overl. 13-10-1705 

VAN DE PUTTE JOANNA 
Gest. 17-01-1672 
Overl. 05-1723 

VAN WACHBERKE ELISABETH 
Gest. 19-01-1672 

RAES MARIE 
Gest. 05-11-1673 
Overl. 22-04-1709 

VANDE WAELE ELISABETH 
Gest. 05-11-1673 

DE BEUL CATHARINA 
Gest. 16-09-1675 
Over!. 24-02-1735 

DE PAPE PITRONELLA 
Gest. 18-06-1679 
Overl. 27-02-1709 

BRUGGHEMAN JACQUEMIJNTJEN 
Gest. 19-05-1679 
Overl. 23-08-1728 

VERBURCHT JACQUEMUNTJEN 
Gest. 07-02-1683 

297 



VAN MARCKE JANNEKEN 
Gest. 07-02-1683 
Over!. 26-04-1736 

DE CONINC ANNA 
Gest. 04-06-1684 
Over!. 01-05-1728 

VAN HAUTE MARIE 
Oud. Pieter 
Gest. 04-06-1684 

VAN DAMME MARIE 
Gest. 03-06-1685 

LAGUNE ANNA BARBARA 
Gest. 12-05-1686 

VAN DE POELE JOSIJNE MARIE 
Gest. 12-05-1686 
Over!. 16-04-1731 

ELIJNCK CATHARINA 
Ge st. 20-1 0-1686 

DER KINDEREN CATHARINA 
Gest. 18-01-1688 

ONGHENA JOSIJNE 
Gest. 30-05-1688 
Over!. 27-06-1729 

DE MAES CLARA 
Gest. 20-10-1691 

VERSCBRAVE LIVINA 
Gest. 09-08-1693 

VAN ROlJEN ISABELLE THERESE 
Gest. 05-06-1695 

RAESMARIE 
Gest. 15-01-1696 

DE WILDER LAUWERIJNSE 
Gest. 15-01-1696 
Overl. 13-10-1712 

SCHERENS JANEKEN 
Gest. 09-06-1697 
Overl. 22-01-1723 
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VAN GOETHEM ADRIANEKEN 
Gest. 09-06-1697 
Overl. 1720 

DE VOS JOANNA MARIE 
Gest. 26-01-1698 
Overl. 10-03-1747 

DE PAUW ADRIANE 
Gest. 10-01-1700 
Over I. 12-03-17 53 

THIJSEBAERT ELISABETH 
Gest. 05-09-1700 
Overl. 13-02-1723 

VAN GOETHEM ANNA MARIE 
Gest. 05-09-1700 
Overl. 28-06-1721 

CASSUR MARGO 
Gest. 10-06-1703 
Overl. 08-03-1705 

DE BRUIJNE ANNA MARIE 
Ge st. 10-06-1703 
Overl. 19-05-1765 

VAN DE WAELE JOANNA 
Gest. 29-07-1703 
Overl. 29-04-1720 

VANDER MERREN ANNA 
Gest. 24-05-1705 

VAN HECKE FRANCOISE 
Gest. 18-10-1705 
Overl. 10-1706 

BILLET CATHARINA 
Gest. 18-10-1705 
Overl. 07-06-1728 

VER CAUTER PITRONELLA CLARA 
Gest. 02-05-1706 
Overl. 03-07-1721 

ONGHENA MARIE ANNA 
Gest. 23-10-1707 
Overl. 08-04-1744 

DE MAEGHT SUSANNA 
Gest. 29-04-1708 
Overl. 28-05-1727 



DE BAETE ANNA 
Gest. 21-04-1709 
Overl. 17-10-1729 

VAN DAMME ANNA 
Geb. 1688 
Oud. Pieter 
Gest. 21-04-1709 
Overl. 31-07-1739 

VAN HECKE CATHARINA 
Gest. 05-11-1709 
Overl. 28-01-17 45 

VAN HECKE PITRONELLA 
Gest. 05-11-1709 
Overl. 11-08-1721 

DE RIDDER ANNA MARIE 
Overl. 23-03-1748 

CLAPPAERT JOSIJNE 
Gest. 19-04-1711 
Overl. 15-11-1755 

MOULIJN CATHARINA 
Gest. 19-04-1711 
Overl. 20-06-17 40 

BIELLET MARIE ANNA 
Gest. 18-10-1711 
Overl. 16-08-1723 

PRAET JOANNA 
Gest. 22-01-1714 
Overl. 14-03-1742 

VAN GOETHEM JOSIJNE 
Geb. 1692 
Afk. Stekene 
Oud. Pieter en Livine van Overtvelt 
Gest. 15-07-1714 
Overl. 23-02-1779 

VERSCHAEVEN PITRONELLA 
Gest. 23-09-1714 
Overl. 09-03-1742 

GHELDOF JACQUELINE 
Gest. 10-11-1715 
Overl. 09-07-1734 

DE BEUL MARIE 
Gest. 29-06-1717 
Overl. 15-04-1742 

CLAUAERT JOANNA 
Overl. 18-06-1727 

DE BRUIJNE ANNA 
Over I. 17-04-1728 

VAN DOSSELAER JOANNA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Christianus 
Gest. 09-1721 
Overl. 31-12-1776 

COPETERS JOSIJNE 
Afk. Zele 
Oud. Sirnon en Anna Margrita Marien 
Gest. 1721 
Overl. 18-09-1773 

WILLEMS JOANNA PITRONELLA 
Geb. 1697 
Afk. Kanegem 
Oud. Stephanus en Isabelle de Jaegere 
Gest. 23-11-1721 
Overl. 31-10-1780 

GOEMINNE MARIE ANNA 
Gest. 08-11-1722 
Overl. 30-05-1752 

VAN LOO MARIE JOANNA 
Gest. 07-11-1723 
Overl. 11-01-1763 

DU MOULIJN JACQUELINE 
Gest. 21-04-1724 
Overl. 10-1729 

D'HUIJVETTER JOANNA 
Geb. 01-01-1705 
Afk. Kruishoutem 
Oud. Pieter en Anna Willemins 
Gest. 21-04-1 724 
Overl. 05-06-1790 

MATTELEE CATHARINA JACOBA 
Gest. 03-09-1724 
Overl. 29-03-1729 
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VERGELLE ANNA MARIE 
Gest. 29-04-1725 
Overl. 26-03-1770 

DE RUIJCK MARIE CATHARINA 
Gest. 29-04-1725 
Overl. 01-11-1747 

RIJNAERT JOSIJNE 
Gest. 12-05-1726 
Overl. 29-10-1767 

ARIJN MARIE ELISABETH 
Gest. 09-02-1727 

BAETEMARIE 
Gest. 29-08-1728 
Func. Portierster 
Overl. 14-02-1766 

EECKELAER ANNA THERESE 
Gest. 10-1728 
Overl. 24-05-1759 

VERMEST PITRONELLA 
Gest. 26-01-1729 
Overl. 02-1732 

LAMAN PITRONELLA 
Geb. 1705 
Afk. Sinaai 
Oud. Jan Francis en Joanna Marie 
Verberdemoes 
Gest. 08-05-1729 
Overl. 03-05-1787 

DHUIJVETTER JOANNA THERESE 
Gest. 11-01-1733 
Overl. 28-04-1770 

DE SCHUIJTER LIVINA CAROLINA 
Geb. 1714 
Afk. Sint-Martens-Leeme 
Oud. Pieter en Anna Marie Volckaert 
Gest. 11-09-1735 
Overl. 25-04-1788 

VERSLUIJS PETRONELLA 
Afk. Zomergem 
Oud. Joannes 
Gest. 1735 
Func. Grootjuffrouw (22-08-1772/09-
10-1775) 
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Overl. 09-10-177 5 
Begr. 11-10-1775 

VANDERMOORTEL MARIE 
Gest. 21-07-1737 
Overl. 04-01-1755 

WILLEMS CAROLINA 
Afk. Nevele 
Oud. Stephanus 
Ge st. 01-09-1737 
Overl. 30-04-1771 

VERSCHRAVE ELISABETH 
Gest. 01-09-1737 
Overl. 19-07-17 46 

VERBERCKMOES MARIE MARGARITA 
Afk. Sinaai 
Oud. Joannis en Catherine Geldof 
Gest. 28-09-1738 
Func. heilige-geestjuffrouw 
Overl. 25-09-1776 

VANDE WIELE JOANNA 
Gest. 18-01-1739 
Overl. 19-03-1742 

BAETE CATHARINA 
Gest. 18-01-1739 
Over!. 30-09-17 55 

DE WAELE JOANNA 
Gest. 28-08-1740 
Overl. 17-03-1742 

VEIJS JOANNA THERESE 
Gest. 10-02-1743 
Overl. 27-12-1746 

ROELSSUSANNE 
Geb. 1717 
Afk. Lokeren 
Oud. Judocus en Joanna Marie Eeckelaere 
Gest. 26-01-1744 
Overl. 02-02-1780 

VERBERCKMOES JUDOCA JACOBA 
Geb. 1724 
Afk. Sinaai 
Oud. Joannis en Marie Margarita de Beul 
Gest. 07-01-1748 
Overl. 12-06-1781 



VANDEN HOUTE MARIE PETRONELLA 
Ge st. 14-06-17 50 

STUPERAERTJOANNATHERESE 
Geb. 1730 
Afk. Kruishoutem 
Oud. Louis en Marie van der Loven 
Gest. 25-02-1753 
Overl. 09-12-1792 

VANDER MERSCH JOANNA THERESE 
Oud. Francis Ignaes 
Gest. 23-11-1755 
Overl. 11-02-1814 

SCHAUTEET ANNA CATHARINA 
Gest. 23-11-1755 
Overl. 29-06-1810 

BAETE MARIA ANNA 
Gest. 20-06-1756 
Overl. 03-03-1814 

CALANT JOANNA THERESE 
Gest. 20-11-1757 

VANDER SLUIJS PITRONELLA 
Geb. 1726 
Afk. Sleidinge 
Oud. Pieter en Joanne Martens 
Gest. 11-02-17 59 
Overl. 03-02-1794 

POPE PITRONELLA 
Afk. Eksaarde 
Gest. 29-04-1759 
Overl. 23-09-1778 

MEHUES MARIE CATHARINA 
Gest. 25-11-1759 
Overl. 03-09-1765 
Opm. Overleden te Olsene. 

DHUINEITER JULIANE 
Gest. 07-02-1762 
Over I. 17-10-1808 

STRIJDONCK JOANNA FRANCOISE 
Gest. 07-02-1762 

DE GELDER JACOBA 
Gest. 14-11-1762 
Overl. 17-01-1814 

BEKAERT ANNA CATHARINA 
Gest. 10-11-1765 
Overl. 18-03-1825 

DE MEIJERE CATHARINA BRIGIITA 
THERESIA 
Geb. 22-05-1741 
Afk. Zomergem 
Oud. Carel en Jacoba Therese Aechtens 
Gest. 10-11-1765 
Func. Schrijfsterigge 
Overl. 12-07-1800 
Opm. Infirmeriekind 

CLAPPAERT JOANNA ANGELINA 
Geb. 1739 
Afk. Eksaarde 
Oud. Lauwerijns en Adriane van Driessche 
Gest. 15-06-1766 
Over I. 27-03-1786 

DE BLOCK JOANNA PITRONELLA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Melchior 
Gest. 24-01-1768 
Overl. 25-02-1814 
Zus Anna Regina 

VALCKEROSA 
Afk. Moortsele 
Oud. Joannes 
Gest. 15-05-1768 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 20-09-1817 

VAN BASTELAER JUDOCA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Joannes 
Gest. 15-05-1768 
Overl. 08-02-1814 

DE BEULE ANNA CATHARINA 
Oud. Francis 
Gest. 27-05-1770 
Overl. 26-12-1819 

VAN BASTELAERE PITRONELLA 
FRANCIS CA 
Gest. 27-05-1770 
Over I. 17-09-1828 
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DE GELDER ISABELLA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Gillis 
Gest. 24-11-1771 
Overl. 17-05-1810 
Zus Cornelia 

BOGAERT JOANNA MARIE 
Afk. Knesselare 
Oud. Joannes 
Gest. 23-02-1772 
Overl. 15-07-1816 

DE KOSTER MARIE ANNA 
Afk. Knesselare 
Oud. Joannes 
Gest. 23-02-1772 
Overl. 25-10-1822 

DE BLOCK ANNA REGINA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Melchior 
Gest. 23-02-1772 
Overl. 20-09-1818 
Zus Joanna Pitronelia 

BIJL CRISTINA 
Geb. 11-11-1746 
Afk. Drongen 
Oud. Cristiaen en Joanna de Beuck 
Gest. 23-02-1772 
Overl. 04-07-1803 
Opm. Infrrmeriekind 

DE GELDER CORNELIA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Gillis 
Gest. 19-04-1773 
Overl. 11-11-1824 
Zus Isabella 

DE POURCQ ANNA THERESIA 
Geb. 09-11-1750 
Afk. Huise 
Oud. Joannes en Juliane van de Moortel 
Gest. 19-04-1773 
Overl. 20-06-1841 

VAN CLAPDURP JOANNA MARIE 
Afk. Sinaai 
Oud. JacobusenAmelberge Verlijssen 
Gest. 21-11-1773 
Overl. 28-09-1839 
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BRIESSIJNCK MARIE ELISABETH 
Afk. Eksaarde 
Oud. Gillis en Cornelia de Maesschalck 
Gest. 21-11-1773 
Overl. 04-08-1825 

VERSLUIJS ANNA MARIE JACOBA 
Afk. Zomergem 
Oud. Piter en Aplonia Steijaert 
Gest. 29-10-1775 
Overl. 24-06-1817 
Opm. Begraven te Zomergem. 

BONNE ISABELLA 
Afk. Lokeren 
Oud. Laurijns en Livina de Smet 
Gest. 26-10-1777 
Overl. 26-04-1794 
Zus Catharina en Anna Carolina 

DE MEIJERE PITRONELLA FRANCISCA 
Geb. 1752 
Afk. Zomergem 
Oud. Carel en Joanna Livina Meulewaeter 
Gest. 14-11-1779 
Overl. 21-11-1819 
Zus Coleta Francisca 

CLAPPAERT ROSA 
Geb. 20-03-17 60 
Afk. Zeveneken , 
Oud. Piter en Marie Livina de Vildere 
Gest. 12-11-1780 
Overl. 02-02-1844 

BONNE CATHARINA 
Afk. Lokeren 
Oud. Laurijs en Livina de Smet 
Gest. 12-11-1780 
Overl. 26-12-1826 
Zus Isabella en Anna Carolina 

SCHIPMAN ANGELINA FELICITA 
Geb. 1757 
Afk. Duinkerke 
Oud. Philippus en Marie Mars 
Gest. 13-05-1781 
Overl. 24-01-1839 

DE MEIJERE COLETA FRANCISCA 
Geb. 1759 
Afk. Zomergem 
Oud. Carel en Joanna Livina Meulewaeter 
Gest. 10-11-1782 
Overl. 22-01-1828 
Zus Pitronelia Francisca 



BRAECKMAN MARIE ANNA 
Geb. 01-01-1754 
Afk. Wondelgem 
Oud. Marinus en Livina Geldof 
Gest. 27-07-1783 
Overl. 05-02-1831 

BONNE ANNA CAROLINA 
Geb. 1753 
Afk. Lokeren 
Oud. Laurijs en Livina de Smedt 
Gest. 27-07-1783 
Overl. 05-07-1815 
Zus Isabella en Catharina 

MARTENS ANNA MARIE 
Geb. 09-1763 
Afk. Oostkamp 
Oud. Piter en lsabella Standaert 
Gest. 17-10-1784 
Overl. 13-09-1843 

CATERS ANNA MARIE THERESE 
Geb. 1752 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jan Louis en MarieKerens 
Gest. 12-02-1786 
Overl. 01-01-1815 

PLANCKAERT MARIE THERESE 
Geb. 11-04-1770 
Afk. Menen 
Oud. Jacobus en Marie Catbarina Robart 
Gest. 13-11-1791 
Overl. 09-03-1812 

HEIJDE PITRONELLA JUDOCA 
Geb. 05-12-1764 

Afk. Zomergem 
Oud. Jacobus en Anna Marie Heijde 
Gest. 13-11-1791 
Overl. 21-06-1834 

WEST MARIE CATHARINA 
Geb. 1769 
Afk. Evergem 
Oud. Emanuel en Livina Patijn 
Gest. 22-04-1792 
Overl. 14-01-1810 

VANDEN ABEELE JOANNA CATHARINA 
Geb. 10-05-1768 
Afk. Knessetare 
Oud. Carolus Jacobus en Carolina 

Adrianssens 
Gest. 12-05-1793 
Overl. 07-11-1846 

9. GROOT CONVENT 

DE LANOIJ MARGARITA 
Gest. 08-06-1630 

WILLEMS ANNA 
Gest. 10-01-1646 

DE LANOIJ ANNA 
Gest. 26-07-1648 

PARREN EMELENTANE 
Gest. 13-03-1651 
Overl. 20-01-1712 

VAN MANCKE ELISABETH 
Gest. 01-10-1651 

SCHAUWERSCATHARINA 
Gest. 11-05-1652 

DE WESE MARIE 
Gest. 05-08-1657 

DE SCHAUWERS PITRONELLA . 
Gest. 26-08-1657 

DE VUST LIVINA 

HEIJDE JOANNA 
Gest. 01-10-1658 

DE WEELE PITRONELLA 
Gest. 29-05-1661 

STEIJAERT JACQUEMIJNTJEN 
Gest. 03-07-1661 

ROBERT MARGARITA 
Overl. 13-08-1713 

SERMET CATHARINA 
Gest. 11-11-1663 
Overl. 01-12-1707 

LAROS MARIE 
Gest. 14-09-1664 
Over!. 04-08-1724 
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DE BAERE CATHARINA 
Gest. 24-06-1664 

DE LANOIJ JAQUELINA 
Gest. 04-02-1665 

MASSCHALCK ELISABETH 
Gest. 08-06-1665 
Overl. 13-06-1714 

SNEPMARIE 
Overl. 25-09-1712 

FREDERICK FRANCOISE 
Gest. 18-11-1667 

STEIJAERT ANNA 
Gest. 28-01-1668 

ROBERT JOANNA FRANCOISE 
Gest. 08-11-1671 
Overl. 05-07-1709 

UUTTENHOVEJOANNA 
Gest. 24-07-1672 

STEIJAERT MARIE 
Ge st. 08-01-1673 
Overl. 14-02-1723 

DE WILDE JOSIJNE 
Gest. 10-06-1674 
Overl. 05-12-1726 

REIJNACX ADRIANE 
Gest. 30-06-1675 
Overl. 25-01-1715 

VAN HUPFEL ANNA 
Overl. 30-05-1723 

GOETHALS JOANNA 
Gest. 13-09-1676 
Overl. 10-08-17 46 

CAMBIER MARIE JENNE 
Gest. 13-11-1678 
Overl. 11-12-1732 

VAN HECKE JOANNA THERESE 
Gest. 05-11-1684 
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GOETHALS ELISABETH 
Gest. 07-01-1685 
Overl. 09-11-1710 

VERBURCHT ANNA 
Gest. 20-05-1685 
Overl. 28-09-1713 

VANDE VELDE ANNA THERESE 
Gest. 15-02-1688 

BUIJSE BARBARA 
Gest. 08-11-1693 

SAVATANNA 
Gest. 02-05-1694 
Overl. 27-05-1753 

VAN HOLLE MARIE 
Gest. 17-07-1695 
Overl. 28-07-17 46 

VAN DEN HAUTE ANNA THERESE 
Gest. 28-08-1695 
Overl. 02-07-1726 

ANION ANNA FRANCOISE 
Gest. 06-05-1696 

VAN EECKHAUT ISABELLA 
Gest. 02-05-1700 
Overl. 09-11-1756 

ANION MARIE THERESE 
Gest. 08-05-1701 
Overl. 25-03-1757 

VANDER STEENE ANNA MARIE 
Gest. 31-07-1702 
Overl. 25-02-1750 

KESSE LIVINE 
Gest. 18-04-1706 
Overl. 19-01-1711 

CARTON ISABELLA 
Gest. 16-11-1710 
Overl. 01-01-1766 
Opm. Heilige-geestkind 

HIJNGELBINS JOANNA BENEDICTE 
Gest. 14-10-1711 
Overl. 01-02-17 59 



DE MEIJER ELISABETH 
Gest. 05-11-1713 
Overl. 19-01-1763 

MAES CATHARINA 
Gest. 23-09-1714 
Overl. 26-12-1755 

HEECHAUTE CATHARINA 
Gest. 25-06-1715 
Overl. 01-09-1718 

VERLOOCK ANNA 
Gest. 16-02-1716 
Overl. 1720 

DE CROOCQ JOANNA 
Gest. 16-02-1716 
Overl. 25-11-1729 

RIJCKBOSCH ROSA 
Gest. 10-01-1717 
Overl. 04-02-1734 

VAN GUIJSE CLARA 
Gest. 20-10-1720 

PIETERSANNA 
Gest. 18-01-1722 

RIJCKBOSCH FLORENCE 
Geb. 1706 
Afk. Zomergem 
Oud. Pieter en Marie Steijaert 
Gest. 18-01-1722 
Overl. 23-04-1795 

DURMANISABELLA 
Gest. 19-07-1718 

DURMAN JOANNA LIVINA 
Gest. 21-04-1720 
Over I. 18-03-17 4 7 

STROOPER ANNA MARIE 
Afk. Ek.kergem (Gent) 
Oud. Nico1aus 
Gest. 18-07-1723 
Overl. 12-10-177 5 
Opm. Heilige-geestkind 

VAN DAMME THERESE 
Geb. 1707 
Afk. Zomergem 

Oud. Francis en Theresia Steijaert 
Gest. 11-06-1725 
Overl. 17-01-1783 

DE GROOTE ISABELLA 
Geb. 1706 
Afk. Ek.kergem (Gent) 
Oud. Jan en Josijntjen van de Walle 
Gest. 01-09-1726 
Overl. 24-02-1780 
Zus Marie 

LEBACKEJUDOCA 
Gest. 20-11-1729 
Overl. 01-01-1740 

DE GROOTE MARIE 
Geb. 25-01-1709 
Afk. Ek.kergem (Gent) 
Oud. Joannis en Josijntjen vande Walle 
Gest. 30-04-1730 
Overl. 26-04-1793 
Zus Isabella 

VANDER MERSCH GEERTRUDE 
Geb. 1714 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Francis en Anna Marie Elisabeth 
Angeloes 
Gest. 20-02-1735 
Overl. 05-03-1802 
Opm. Infirmeriekind 

DE CROOCK JOANNA 
Gest. 07-02-1740 
Overl. 04-1807 

VANDERBRUGGHEBARBARA 
THERESE 
Geb. 1723 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Joannis en Isabelle Hauwaert 
Gest. 20-11-1747 
Overl. 28-03-1780 

CORNELIS THERESIA 
Gest. 04-06-1752 

BAUWENSCORNEL~JOANNA 

Geb. 1724 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Jan en Isabella Serraes 
Gest. 09-11-1755 
Overl. 14-05-1781 
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CROOCQ JOANNA THERESE 
Gest. 11-01-1756 
Overl. 24-07-1763 

DE POORTERS JUSTINA 
Gest. 01-05-1757 
Overl. 18-10-1762 

VER CADTEREN CATHARINA 
Geh. 1731 
Afk. Lokeren 
Oud. Pieter en Catherina Faes 
Gest. 20-11-1757 
Overl. 14-11-1788 
Opm. Overleden en begraven te Zeveneken. 

DDVIEVIER ISABELLA THERESE 
Gest. 08-06-1760 
Over!. 06-10-1807 

VANADDEKERCKE MARIE JOANNA 
Afk. Hamme 
Oud. Pieter 
Gest. 05-04-1761 
Overl. 13-04-1776 
Zus Isabella Rosa 

BEIJAERT JOANNA JUDOCA 
Gest. 23-05-1762 
Overl. 22-01-1819 

BOCXELAEREJOANNA 
Geh. 18-04-1727 
Afk. Locristi 
Oud. Gillis en Joanna Vervaet 
Gest. 05-08-1764 
Overl. 07-04-1796 

BADWENS JOANNA MARIA 
Geh. 1740 
Afk. Laame 
Oud. Livinus en Joanna de Backer 
Gest. 19-01-1766 
Overl. 23-03-1801 
Opm. Infirmeriekind 

VAN DOOSSELAERE MARIE PITRO
NELLA 
Geh. 1720 
Afk. Zomergem 
Oud. Gillis en Carolina van Waesbergen 
Gest. 15-06-1766 
Overl. 26-01-1797 
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DE CONINCK LIVINA 
Geh. 13-08-1745 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Francis en Therese Waerie 
Gest. 15-02-1767 
Over!. 12-07-1793 

WEIJN JOANNA COLETA 
Afk. Gent 
Oud. Janbaptista 
Gest. 04-06-1769 

BRACKE CLARA 
Afk. Laame 
Oud. Joris 
Gest. 04-06-1769 
Overl. 25-09-1776 

VAN DE VOORDE MARIE THERESE 
Geh. 1743 
Afk. Destelbergen 
Oud. Joannes en Catherine Oppers 
Gest. 06-05-1770 
Over!. 24-10-1780 

VAN ADDEKERCKE ISABELLA ROSA 
Afk. Hamme 
Oud. Piter 
Gest. 06-05-1770 
Overl. 15-11-1820 
Zus Marie Joanna 

BRACKE MARIE JDDOCA 
Geb. 1743 
Afk. Kalken 
Oud. Piter en Comelia Colpaert 
Gest. 12-01-1772 
Overl. 05-05-1795 

GILLIET JOANNA PITRONELLA 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Philipus en Judoca Beversloijs 
Gest. 05-07-1772 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 16-07-1823 
Zus Theresia Coleta 

VERCADTEREN LIVINA 
Afk. Afsnee 
Oud. Piter 
Gest. 28-11-1772 
Overl. 11-1808 



DE KEUSER MARIE JOANNA 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Gabriet 
Gest. 08-05-1773 

CLEMENT MARIE ROSA 
Afk. Sint-Denijs-Westrem 
Oud. Joannes 
Gest. 08-05-1773 
Overl. 24-12-177 5 

VANDE VOORDE MARIE PITRONELLA 
Geb. 30-08-17 49 
Afk. Nevele 
Oud. Lowijs en Marie Martens 
Gest. 02-07-1775 
Overl. 30-07-1795 
Zus Joanna Ludovica 

AERSSENS CAROLINA 
Afk. Zeveneken 
Oud. Gillis en Joanna Marie van Hecke 
Gest. 02-07-1775 
Overl. 30-05-1787 

GILLIET THERESIA COLETA 
Geb. 01-09-1750 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Philipus en Judoca van Beversluijs 
Gest. 09-02-1777 
Overl. 10-06-1795 
Zus Joanna Pitronelia 

VANDE VOORDE JOANNA LUDOVICA 
Geb. 20-01-1754 
Afk. Nevele 
Oud. Ludovicus en Marie Martens 
Gest. 10-05-1778 
Overl. 15-08-1839 
Zus Marie Pitronelia 

ARNAUT CATHARINA 
Geb. 1757 
Afk. Elckergem (Gent) 
Oud. Francis en Catherine Francoise 
Stevens 
Gest. 10-05-1778 
Overl. 24-09-1785 

VAN VOOREN LIVINA MARIE 
Geb. 1751 
Afk. Kaprijke 
Oud. Joris en Joanna J. Roeges 

Gest. 11-10-1778 
Overl. 16-10-1786 

CACQUAERT PITRONELLA JUDOCA 
Geb. 10-12-1759 
Afk. Nevele 
Oud. Baudewijn en Joanna Livina 
Meganck 
Gest. 11-10-1778 
Overl. 18-02-1837 
Zus Marie Rosa 

MAENHOUT ANNA MARIE 
Geb. 1759 
Afk. Nevele 
Oud. Piter en Joanna van Doome 
Gest. 27-08-1780 
Overl. 23-07-1830 

BENOOT MARIE ANNA 
Geb. 13-10-1762 
Afk. Tielt 
Oud. Jacobus Francis en Isabella Clara de 
Vriese 
Gest. 16-06-1782 
Overl. 07-01-1834 
Zus Isabella Rosa 

VERCADTEREN MARIE JUDOCA 
Geb. 1760 
Afk. Drongen 
Oud. Judocus en Catharina Verslijs 
Gest. 06-07-1783 
Overl. 11-04-1786 
Zus Joanna Catharina 
Opm. Overleden en begraven te Drongen. 

DE COCK JOANNA CATHARINA 
Geb. 1753 
Afk. Lokeren 
Oud. Piter Francis en Catharina Judoca 
Bauwens 
Gest. 06-07-1783 
Overl. 19-01-1825 

STEVENS JACOBA THERESE 
Geb. 1764 
Afk. Aalter 
Oud. Piter Francis en Joanna Marie van 
Wontergem 
Gest. 12-10-1783 
Overl. 15-03-1794 
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GOUW JUDOCA CRISTINA 
Geb. 1752 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannes en Anna Marie Wijckaert 
Gest. 16-10-1785 
Overl. 27-11-1795 
Zus Jacoba Joanna 

GOUWJACOBAJOANNA 
Geb. 27-07-1759 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Joannes en Anna Marie Wijckaert 
Gest. 16-10-1785 
Overl. 29-05-1842 
Zus Judoca Cristina 

CAKAERT MARIE ROSA 
Geb. 1769 
Afk. Nevele 
Oud. Baudewijn en Joanna Livina 
Meganck 
Gest. 22-10-1786 
Overl. 14-07-1789 
Zus Pitronelia Judoca 

DE MUIJTER ANNA 
Geb. 1765 
Afk. Drongen 
Oud. Joannes en Marie Schelstraete 
Gest. 14-01-1787 

VERCADTEREN JOANNA CATHARINA 
Geb. 22-04-1768 
Afk. Drongen 
Oud. Judocus en Catharina Versluijs 
Gest. 14-01-1787 
Zus Marie Judoca 

VAN GOETHEM JOANNA DOROTHEA 
Geb. 27-04-1753 
Afk. Hamme 
Oud. Piter Joannes en Isabella Moens 
Gest. 06-05-1787 
Overl. 07-08-1798 

VAN RENTERGHEM JUDOCA 
Geb. 1769 
Afk. Nevele 
Oud. Joannes en Joanna Zutterman 
Gest. 13-01-1788 
Over I. 19-07-1796 
Zus Marie Isabella 
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LAMPAERT MARIE FRANCISCA 
Geb. 1767 
Afk.Poeke 
Oud. Miebil Francis en Joanna Marie 
Loentjens 
Gest. 13-01-1788 
Over I. 22-08-1801 

BENOOT ISABELLA ROSA 
Geb. 1765 
Afk. Tielt 
Oud. Jacobus Francis en Clara de Vrise 
Ge st. 24-01-1790 
Overl. 26-03-1823 
Zus Marie Anna 

VAN HULLE ANNA CATHARINA 
Geb. 08-12-1769 
Afk. Zomergem 
Oud. Liven en Marie Anna Versluijs 
Gest. 09-05-1790 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 1832 

BOURGONJON MARIE FRANCESCA 
Geb. 27-02-1756 
Afk. Aalter 
Oud. Joseph Miebil en Joanna de Beer 
Gest. 09-05-1790 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 28-11-1827 

VAN RENTERGHEM MARIE ISABELLA 
Geb. 29-01-1772 
Afk. Nevele 
Oud. Joannes en Joanna Zutterman 
Gest. 06-02-1791 
Overl. 17-12-1794 
Zus Judoca 

MAENHAUT MARIE ANNA 
Geb. 02-06-1769 
Afk. Nevele 
Oud. Janbaptista en Joanna Catharina de 
Mulder 
Gest. 06-02-1791 
Overl. 22-04-1824 

D'HUINETTER LIVINA JOANNA 
CAROLINA 
Geb. 05-08-1773 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Jacobus Rernisius en Joanna Jacoba 
de Sorgher 
Gest. 21-10-1792 



CRAEIJMEERSCH MARIE THERESE 
Geb. 21-07-1771 
Afk. Poeke 
Oud. Joannes Francis en Isabella Rosa 
Billiet 
Gest. 04-08-1793 
Overl. 16-06-1803 

VAN EECHAUTE ISABELLA COLETA 
Geb. 10-07-1773 
Afk. Petegem a.d. Leie 
Oud. Jacobus en Marie Francisca van 
Wonterghem 
Gest. 16-07-1796 
Overl. 26-08-1830 

10. CONVENT TER STEENEN 

VANDEN HEEDE CLARA 
Gest. 01-11-1636 

VANDEN BROUCKE CICILIA 
Gest. 01-07-1639 
Func. juffrouw-geseinede 

LAUTENS ANNA MARGARITA 
Gest. 10-12-1638 
Overl. 12-1705 

ROSET JACQUELIJNE 
Gest. 18-06-1641 

DE BOCK FERNANDINA 
Geb. 1625 
Gest. 04-07-1645 
Func. Grootjuffrouw (1676/ 
26-03-1699) 
Overl. 26-03-1699 

CLEMENS MARIE 
Gest. 06-09-1650 
Overl. 12-09-1703 

BASSERS CORNELIE 
Gest. 22-10-1651 

VLERICX MARIE 
Gest. 16-02-1652 

BEGOOT BEATRIX 
Gest. 16-02-1653 
Overl. 01-01-1718 

VERSOCHEL CATELIJNE 
Gest. 14-07-1654 

VANDER HAEGEN CATHARINA 
Gest. 22-11-1654 
Overl. 20-10-1704 

JONGERICX MARGARITA 
Gest. 30-05-1655 
Overl. 13-05-1706 

BOCHAUTE ADRIANE 
Overl. 09-01-1703 

DE BUCK MARIE CATHARINA 
Gest. 09-09-1657 

LIEVENS ANNA 
Gest. 22-09-1658 
Func. juffrouw-geseinede 

VAN HOUCKE JOSIJNE 
Gest. 07-07-1659 

IMANT ANASTASIA 
Gest. 03-10-1660 

MATTHIJS PITRONELLA 
Gest. 06-02-1661 

DE BOCK GEERTUUT 
Gest. 20-05-1661 
Overl. 02-12-1725 

POLDELPHIN 
Gest. 18-11-1661 
Overl. 09-1704 
Opm. Overleden te Kortrijk. 

DE PAPE LIVINA 
Gest. 14-03-1662 
Overl. 29-12-1706 

BOUCHAUTE FRANCOISE 
Gest. 08-07-1663 
Overl. 14-11-1709 

VAN HORN VICTORIE 
Gest. 08-07-1663 

DE SMEDT MARIE 
Gest. 26-07-1665 
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DE BUCK MARIE FLORENCE 
Gest. 28-03-1667 

WESEMALE JOANNA 
Gest. 08-01-1668 
Overl. 01-12-1718 

JONGHERlEX MARIE 
Gest. 10-11-1668 
Overl. 28-07-1711 

SIMOENS MARIE JENNE 
Gest. 30-07-1669 
Over I. 01-06-1709 

VAN HOUCKE ELISABETH 
Gest. 15-05-1672 
Overl. 26-11-1725 

SPEIJBROUCK MARIE 
Gest. 04-09-1672 
Overl. 12-09-1704 

ALSTIJN MARIE 
Gest. 14-05-1673 
Overl. 05-09-1727 

DE BEER MARIE 
Gest. 05-10-1673 

Wll..LEMS ADRIANE 
Gest. 12-11-1673 
Overl. 07-04-1728 

DE BUCK ANGELINE 
Gest. 03-03-1676 
Over I. 03-07-1702 

VERSCHRICK MARIE THERESE 
Gest. 13-09-1676 
Overl. 21-12-1706 

GALVAN CATHARINA 
Gest. 07-04-1678 

ALSTIJN MARIE MAGDALBENE 
Gest. 08-01-1679 
Overl. 22-01-1715 

GEROSTEGICATHARINA 
Ge st. 16-07-1679 
Over I. 01-03-1723 
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ELSENERS ELISABETH 
Gest. 18-02-1680 
Overl. 12-08-1731 

CLAIJS LIVINA 
Gest. 09-11-1689 

DE POURCK MARIE 
Gest. 17-01-1683 
Over!. 05-09-1730 

DE CONINCK MARIE 
Gest. 20-06-1683 
Overl. 26-05-1723 

DE BOCK MARIE THERESE 
Gest. 15-03-1684 
Overl. 25-02-1749 

DOORESELE ANNA MARIE 
Gest. 27-08-1684 

DOORESELE GENNE FRANCOISE 
Gest. 27-08-1684 

BEDOENOODT ANNA 
Gest. 16-09-1685 

BUIJLAERDE MARIE THERESE 
Gest. 15-09-1686 

DE KEUSER JOANNA 
Gest. 01-06-1687 
Overl. 21-02-1703 

DE SECK PETRONELLA CLARA 
Gest. 15-02-1688 
Func. schrijfsterigge (16-06-1697 /?) 
Overl. 09-02-1759 
Opm. Infirmeriekind 

BERNAERTPITRONELLA 
Gest. 29-08-1688 
Overl. 18-09-1730 

BEDDENOOTCATHARINA 
Gest. 21-11-1688 

HUIJBRECHT JOANNA CORNELIE 
Gest. 06-02-1689 
Overl. 26-02-1727 



MARQUIS MARIE CATHARINA 
Gest. 18-06-1690 
Overl. 07-09-1727 

VANDEN HOUTEN ISABELLE 
URSELIENE 

Gest. 03-08-1692 

VANDE VELDE MAGDALBENE 
Gest. 18-01-1693 
Overl. 25-12-1743 

DROESBEKE BARBARA DOMINICA 
Gest. 02-05-1693 

MORTGAT JOANNA FRANCOISE 
Gest. 19-07-1693 
Func. Juffrouw-geseinede (19-02-1723/21-
03-1749) 
Overl. 21-03-1749 

VANDEN HEEDE ANNA 
Gest. 21-02-1694 
Over I. 30-04-17 40 

BOGAERT PITRONELLA 
Gest. 08-07-1694 

VANDER MAST MARIE 
Gest. 13-09-1695 
Over I. 27-03-17 51 
Opm. Heilige-geestkind 

WOUTERS LOWIJSE 
Gest. 01-06-1695 
Overl. 16-09-1704 

MEAES MARIE ANTONETTE 
Gest. 20-11-1695 

VANDER DONCK PITRONELLE 
ADRIANNE 
Gest. 20-05-1696 
Overl. 20-12-1716 

VAN HOORN MARIE ANNA 
Gest. 12-10-1697 
Over I. 28-07-1736 

VAN HECKE CATHARINA 
Gest. 13-04-1698 
Overl. 10-1713 

SOETENS CATHARINA 
Gest. 31-08-1698 
Overl. 10-09-1729 

D'REERKERS MARIE ANNA 
Gest. 16-11-1698 

STEEMAERE LIVINA 
Gest. 30-05-1699 
Overl. 28-02-1756 
Opm. Infirmeriekind 

VANDEVELDEJACOBA 
Gest. 18-10-1700 

COPPENS ANNA FRANCOISE 
Gest. 05-02-1702 

MOTTE JACQUELINA 
Gest. 14-05-1702 
Overl. 05-06-1746 

GEERAERT FRANCOISE 
Gest. 09-07-1702 
Overl. 28-10-17 48 

VANDER STRAETEN MARIE JOSEPH 
Gest. 09-07-1702 
Overl. 30-04-1756 

VAN DE VELDE ANNA CATHARINA 
Gest. 03-07-1702 
Overl. 25-11-1741 

CRAIJE MARGARITA 
Gest. 20-05-1703 
Overl. 05-10-1720 

DU BOlS JOANNA 
Gest. 11-01-1705 
Overl. 23-10-17 46 

DE WILDE CRISTINA MARIE 
Gest. 22-02-1705 
Overl. 17-12-1741 

CLEMENS ISABELLA 
Gest. 11-01-1705 
Overl. 30-11-1744 

DE WULF MARIE FRANCOISE 
Gest. 29-07-1705 
Overl. 26-12-1742 
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ROSSEAU ANNA FRANCOISE 
Gest. 05-07-1705 
Overl. 19-07-1744 

LE DUC CATHARINA 
Gest. 06-1706 

DHOLISLAEGER ANGELINE 
Oud. Jan 
Gest. 27-02-1707 
Overl. 16-06-1768 
Opm. Infirmeriekind 

GOETHALSCATHARINA 
Gest. 08-05-1707 
Overl. 15-04-1747 

DE POURCK MARIE ANNA 
Afk.Lede 
Oud. Gillis 
Gest. 19-01-1710 
Overl. 19-03-1778 

HAECKANNA 
Geb. 04-01-1691 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Francis en Petronelia de Roy 
Gest. 30-07-1710 
Over I. 23-07-1780 

VAN DAMME MARIE 
Gest. 05-07-1711 
Overl. 13-08-1769 

POPPEANNA 
Gest. 01-07-1714 
Overl. 26-11-17 56 

VAN GUIJSEN MARIE COLETA 
Gest. 11-11-1714 
Overl. 22-09-17 41 

VANDE VOORDE ANNA MARIE 
Afk. Lotenholle 
Oud. Laurijs 
Gest. 17-04-1717 
Over I. 13-02-177 4 

GIJSSELIJNCK THERESE 
Gest. 10-08-1717 
Overl. 17-09-1725 
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DE SECK JACOBA CATHPJUNA 
Gest. 10-08-1717 
Overl. 26-02-1727 

MUEL BREGITTA 
Afk. Stekene 
Oud. Joannis 
Gest. 16-01-1718 
Overl. 17-12-1778 

HEIJE ISABELLA 
Gest. 07-09-1723 
Overl. 05-03-1729 

LIPPENS JOANNA 
Gest. 14-05-1724 
Overl. 09-1727 

ROELS PITRONELLA 
Gest. 14-05-1724 
Overl. 06-05-1762 

DEKERSMAECKERJOANNA 
Geb. 05-01-1704 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Guillielmus en Jacqueline Coolman 
Gest. 27-08-1724 
Overl. 23-05-1791 

VRIJSE CORNELIA 
Gest. 04-1727 
Overl. 09-11-1745 

POPPEMARIE 
Gest. 19-06-1729 
Overl. 02-05-1762 

VAN WASE ELISABETH 
Geb. 1715 
Afk. Overmere 
Oud. Joannis en Joanne Poppe 
Gest. 21-11-1734 
Overl. 26-12-17 86 

VAN GUIJSEN CORNELIA 
Geb. 11-03-1715 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Judocus en Petronilla Mareman 
Gest. 20-02-1735 
Overl. 05-02-1795 
Zus Barbarine 



POURCK CATHARINA 
Geb. 1716 
Afk. Lede 
Oud. Pieter en Anna Marie Cnockhaert 
Gest. 01-02-1739 
Overl. 16-05-1787 

VAN GUIJSEN BARBARINE 
Geb. 12-1719 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Judocus en Petronilla Mareman 
Gest. 13-11-1740 
Overl. 06-05-1795 
Zus Camelia 

MEIRE ISABELLA 
Ge st. 30-04-17 41 
Overl. 30-06-1742 

COLIJN JOANNA ADRIANE 
Geb. 1718 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Jacobus en Anna Theresia Stuhart 
Gest. 25-08-1743 
Overl. 26-11-1782 

DE KERSMAEKER ISABELLA 
Geb. 26-10-1724 
Afk. Oostende 
Oud. Guillielmus en Marie Pipy 
Gest. 08-01-1747 
Overl. 15-12-1791 

VANDEN BOSSCHE JOANNA 
Gest. 10-09-1747 
Overl. 09-03-17 51 

JAQUET MARIE 
Geb. 1724 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Nicolaes en Catharina Dusaar 
Gest. 18-07-1751 
Overl. 23-03-1791 

VER COUTERE MARIE 
Gest. 17-10-1751 

WAEIJENBERGE MARIE ANNA 
Gest. 21-11-1751 
Overl. 07-09-17 53 

POPPE ANNA CATHARINA 
Gest. 21-11-1751 
Overl. 22-08-1767 

WAEIJENBERGHE JOANNA 
Gest. 24-11-1754 
Overl. 11-05-1819 

VERBERCKMOES JUDOCA ANNA 
Geb. 16-02-1734 
Afk. Sint-Gillis-Waas 
Oud. Gillis en Amelberghe Saman 
Gest. 06-08-1758 
Overl. 23-07-1799 

BAERTISABELLATHERESE 
Gest. 18-02-1759 

CRAIJENEST JOSEPHA CHRISTINA 
Geb. 06-05-1732 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Christiaen en Pitronelia van Guijsen 
Gest. 27-04-1760 
Overl. 13-01-1799 
Opm. Zonder dienst begraven. 

DE RIJCKE ANNA MARIE 
Geb. 01-01-1739 
Afk. Eeklo 
Oud. Pieter en Agnes Vermeuten 
Gest. 06-02-1763 
Overl. 20-06-1784 

BOUVE JOANNA CATHARINA THERE
SIA 
Afk. Rijsel (Lille) 
Oud. Jan 
Gest. 12-11-1765 

GEIRNAERT JOANNA FRANCOISE 
Afk. Vinderboute 
Oud. Jacobus 
Gest. 12-06-1768 
Overl. 12-09-1811 

BIJL ISABELLA CATHARINA 
Afk. Denderbelle 
Oud. Comelis 
Gest. 01-07-1770 

FIERS MARIE CATHARINA 
Geb. 17-03-1739 
Afk. Drongen 
Oud. Martinus 
Gest. 28-04-1771 
Overl. 07-03-1816 
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D'HONDT MARIE THERESE 
Afk. Sleidinge 
Oud. Carel 
Gest. 15-11-1772 
Overl. 04-08-1825 

TUTGAT MARIE JACOBA 
Afk. Sleidinge 
Oud. Francis 
Gest. 15-11-1772 
Overl. 16-03-1776 

POELMAN FLORENTINA JUDOCA 
Geb. 1750 
Afk. Oostakker 
Oud. Judocus en Judoca Everaert 
Gest. 25-04-1773 
Overl. 31-10-1779 

CRIEL JOANNA 
Geb. 29-10-1753 
Afk. Evergem 
Oud. Geeraert en Joorijntjen Roesiest 
Gest. 06-05-1781 
Func.umwrrneriebegijn 
Overl. 21-09-1845 
Zus Pitronelia Therese 

COCQUIJT MARIE THERESE 
Geb. 25-01-1753 
Afk. Sint-Martens-Leeme 
Oud. Jan en Livina Slock 
Gest. 06-05-1781 
Overl. 08-05-1812 

DE JAEGHER JOANNA MARIE 
Geb. 1754 
Afk. Evergem 
Oud. Liven en Pitronelia de Wever 
Gest. 02-09-1781 
Overl. 28-09-1795 

DE CAUSMAECKER PITRONELLA 
Geb. 04-03-1753 
Afk. Bassevelde 
Oud. Janbaptista en Marie Therese Weghe 
Gest. 02-09-1781 
Over I. 13-01-1846 

DEGROOTECATHARINAJOANNA 
Geb. 1756 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Joannes en Livina Francisca Bogaert 
Gest. 30-01-1785 
Overl. 27-02-1834 
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DE WULF MARIE JOANNA 
Geb. 03-1758 
Afk. St.-Michielsparochie Gent 
Oud. Livinus en Marie Therese 
d'Rallander 
Gest. 09-10-1785 
Overl. 08-03-1828 

DE JONCKHEERE ROSA JOSEPHA 
Geb. 1765 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. David en Marie Philipina van 
Opbroeck 
Gest. 28-05-1786 

SIERENS MARIE ANNA 
Geb. 25-04-1756 
Afk. Zomergem 
Oud. Joannes en Anna Marie van 
Vlaenderen 
Gest. 22-10-1786 
Overl. 06-09-1845 

DU VERNEB CATHARINA MARIE 
Geb. 1748 
Afk. Lokeren 
Oud. Jan Baptista en Joanna Camelia de 
Smedt 
Gest. 21 -10-1787 

DE SCHUIJTER MARIE CATHARINA 
Geb. 1766 
Afk. Sint-Martens-Leeme 
Oud. Jacobus Bemaert en Marie Nor
bertina Beijaert 
Gest. 21-10-1787 
Overl. 01-01-1841 

SPABIJ JOANNA JOSEPHA 
Geb. 1769 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Piter Anton en Rosa Francisca Donon 
Gest. 04-05-1788 
Overl. 22-11-1792 

FLORIJN JOANNA MARIE 
Geb. 12-01-1763 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes en Susanna de Ruijttere 
Gest. 19-10-1788 
Overl. 26-04-1796 
Zus Isabella Theresia 



WILLEMS PITRONELLA JOANNA 
Geb. 1760 
Afk. Sleidinge 
Oud. Georgius en Joanna Marie Basseteer 
Gest. 19-10-1788 
Overl. 25-09-1794 
Opm. Overleden te Sleidinge en aldaar 
gegraven. 

VANDE VUVER MARIE CATHARINA 
Geb. 1757 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Carolus Benedictus en Marie Joanna 
Cambier 
Gest. 20-05-1789 
Overl. 04-02-1797 
Opm. Overleden in het huis van haar 
vader en begraven in Sint-Miebiels Gent. 

CRIEL PITRONELLA THERESE 
Geb. 1763 
Afk. Evergem 
Oud. Geerardus en Georgia Roesist 
Gest. 20-05-1789 
Overl. 08-10-1790 
Zus Joanna 
Opm. Overleden en begraven te Evergem. 

DEBASTALDEGONDEJOANNA 
Geb. 19-09-1764 
Afk. Goes (Zeeland) 
Oud. Francis en Maria Jacoba deSwart 
Gest. 15-11-1789 
Func. Schrijfsterigge 
(24-07 -1800/?) 
Overl. 04-08-1838 
Opm. Infirmeriekind 

DE NEVE JOANNA MARIE 
Geb. 17-01-1769 
Afk. Evergem 
Oud. Joannes en Comelia de Lange 
Gest. 23-01-1791 
Overl. 02-12-1800 

FLORIJN ISABELLA THERESIA 
Geb. 28-03-1760 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes en Susanna de Ruijttere 
Gest. 08-05-1791 
Overl. 07-03-1818 
Zus Joanna Marie 

VANDE VELDE JOANNA MARIE 
Geb. 17-10-1771 
Afk. Sleidinge 
Oud. Carolus en Marie Judoca Heije 
Gest. 21-04-1793 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 1 0-07-1808 

ARLEGUEEUW ISABELLA ROSA 
CLARA 
Geb. 21-03-1764 
Afk. Kortrijk 
Oud. Piter en Cicilia Pieavet 
Gest. 21-04-1793 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 02-10-1823 

HIJDE MARIE ANNA 
Geb. 14-10-1763 
Afk. Lovendegem 
Oud. Piter en Comelia Verbiest 
Gest. 25-11-1793 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 13-01-1847 

ENGELS CAROLINA 
Geb. 15-03-1769 
Afk. Oostakker 
Oud. Livinus en Pitronelia Waeijenberghe 
Gest. 26-04-1795 
Overl. 04-10-1803 

SIERENS JOANNA CATHARINA 
Geb. 06-03-1765 
Afk. Zomergem 
Oud. Martinus en Carolina Josepha 
Standaert 
Gest. 22-11-1795 
Overl. 31-01-1839 

VAN CROMBRUGGE CAROLINA 
Geb. 10-07-1773 
Afk. Sint-Martens-Leeme 
Oud. Joannes en Judoca Sergant 
Gest. 13-07-1797 
Overl. 04-04-1801 

DE WISPELAERE ISABELLA JUDOCA 
DOROTHEA 
Geb. 28-02-1777 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Egidius Andris en Marie Catharina 
van Opbroeck 
Gest. 13-07-1797 
Overl. 23-03-1854 
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COLFSEN MARIE TilERESlA PHILIPINA 
Geb. 09-11-1772 
Afk. Stekene 
Oud. Petrus Judocus en Petronella Rosa de 
Ruijdt 
Gest. 07-08-1800 
Overl. 01-11-1855 

11. CONVENT TER SPIEGELEN 

BECHAERT ELISABETH 
Ge st. 07-06-1632 

VAN DAMME JOANNA 
Gest. 03-01-1639 

DE CLUIJDT AGNES 
Gest. 06-11-1639 
Overl. 16-11-1709 

VERSTECHELJOANNA 
Gest. 29-06-1642 

GRIJPMARIE 
Gest. 19-06-1650 
Overl. 22-03-1710 

PENNEMAN ANNA 
Gest. 28-09-1650 

PENNEMAN CATHARINA 
Gest. 01-07-1653 
Overl. 26-03-1708 

VERLIJE JOANNA 
Gest. 28-05-1656 

TIERIB JOANNA 

TACK CATHARINA 
Gest. 01-12-1660 

VAN HOECKE MARIE 
Gest. 14-03-1662 

VANDE WOESTIJNE CATHARINA 
Ge st. 27-08-1662 

DENOKER JOANNA 
Gest. 04-11-1663 
Overl. 15-04-1707 
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DANIJS MARIE 
Gest. 15-06-1664 
Overl. 28-04-1719 

VAN VLAENDER CATHARINA 
Gest. 15-07-1664 
Overl. 03-01-1728 

STEEL JOANNA 
Gest. 15-07-1664 
Overl. 31-12-1719 

DE WINT MARIE 
Gest. 06-06-1666 
Overl. 31-12-1719 

VERLEIJSE ELISABETH 
Gest. 18-11-1667 
Overl. 29-12-1718 

MUIJSEWIJNCKEL MARIE 
Gest. 14-11-1667 
Overl. 10-1702 

DE MEERLE JOANNA CATHARINA 
Gest. 12-05-1675 
Overl. 15-08-1725 

DE VLIEGHER LIVIJNE 
Gest. 23-11-1670 

LEMERRE MARIE 
Gest. 05-07-1671 
Overl. 04-1720 

MUIJSEWIJNCKEL CATHARINA 
Gest. 08-11-1671 
Overl. 16-08-1719 

SEGHERS CATHARINA 
Gest. 26-07-1676 

DE LAGU MARIE FRANCOISE 
Gest. 15-11-1676 
Overl. 27-09-1703 

ISEBRANT MARIE CLARA 
Gest. 05-09-1677 
Overl. 18-11-1710 

CASEMACKER ADRIANE 
Gest. 21-11-1677 
Overl. 10-11-1736 



GELDOF FRANCOISE CATHARINA 
Gest. 08-05-1678 
Overl. 07-08-1728 

BAERT MARIE ANNA 
Gest. 02-07-1679 

DE WINT JORIJNTJEN 
Gest. 16-02-1681 

BUIJS ELISABETH 
Gest. 10-05-1682 
Overl. 26-05-1707 

ISEBRANT ANTONETTE 
Gest. 22-11-1682 
Overl. 17-01-1740 

SEGHERS MARIE 
Gest. 10-01-1683 

DE REUMARIB 
Gest. 21-11-1683 

LOUFS LAUWBRIJNTJEN 
Gest. 21-11-1683 
Overl. 09-04-1743 
Opm. Infirmeriekind 

ROUSSEAU MARIE ANNA 
Gest. 17-02-1686 

VAN LEVEN JOSIJNE 
Gest. 12-01-1687 

GROOTHAERTJOANNA 
Gest. 12-01-1687 
Overl. 17-12-1758 

BAUWENS JOANNA 
Gest. 18-01-1688 
Overl. 19-06-1724 

VAN DER HAEGEN MARIE CATHARINA 
Gest. 26-09-1688 
Overl. 06-07-1716 

DE WILDE MARIE 
Gest. 26-09-1688 
Overl. 01-01-1730 

DANENS JOANNA 
Gest. 21-11-1688 
Overl. 13-02-1736 

DE CAUSMAEKER ADRIANE 
Gest. 23-10-1689 
Overl. 18-03-17 51 

LAMMENS JOSIJNE 
Ge st. 08-01-1690 
Overl. 01-1723 

VERKINDEREN MARIE CLARA 
Gest. 08-01-1690 
Overl. 19-02-1742 

VERBERCKMOES MARGARITA 
Gest. 07-05-1690 
Overl. 26-03-1711 

DANCHAERT PITRONELLA 
Gest. 20-01-1692 
Overl. 10-1728 

BUIJSER MARIE 
Gest. 20-01-1692 
Overl. 16-11-1719 

DIERKENS MARIE 
Gest. 10-02-1692 

DE LAER THERESE MARIE 
Gest. 09-11-1692 
Overl. 29-10-1733 

DANENS LIVIJNE 
Gest. 18-07-1694 
Overl. 30-01-1736 

VERSLOIJS JORIJNTJEN 
Ge st. 18-07-1694 
Overl. 08-12-1721 

VAN HOLDERBEKE JOANNA 
Gest. 05-1698 
Overl. 27-10-1740 

DE WILDE CATHARINA 
Gest. 23-08-1698 

LANNOIJ MARIE ANNA 
Gest. 14-02-1700 
Overl. 14-10-1755 

DE RAET MARIE ANNA 
Gest. 12-09-1700 
Overl. 14-10-1729 
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HOOGHEWIJS JUDOCA 
Gest. 23-01-1701 
Over I. 30-11-17 54 

DE LAER MARIE MAGDALENE 
Gest. 23-01-1701 
Overl. 20-07-1762 

MUDSEWIJNKEL THERESE 
Gest. 08-05-1701 
Overl. 04-05-1746 
Opm. Infirmeriekind 

VANDE VELDE ISABELLA 
Gest. 17-07-1701 
Overl. 10-11-1760 
Opm. Infirmeriekind 

DE CAUSMAEKER PITRONELLA 
Ge st. 08-01-1702 
Over I. 10-01-1727 

DE WILDE MARIE 
Gest. 08-01-1702 

PIETERS JOANNA MARIE 
Gest. 02-07-1702 
Over I. 13-03-17 57 
Opm. Infirmeriekind 

DE CAUSMAEKER ADRIANE 
Gest. 02-07-1702 

VAN WAETERVLIET FRANCOISE 
Ge st. 28-01-1703 
Over I. 10-06-1729 

DE SCHAPMERS ADRIANE MARIE 
Gest. 20-11-1707 
Overl. 22-01-1712 

VANDER STADT MARIE MARGERITA 
Ge st. 24-06-171 0 
Overl. 05-08-1752 

SCHEPENSCATHARINA 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Gest. 16-11-1710 
Overl. 22-09-1770 

VANDER REIJST JOANNA 
Gest. 02-08-1711 
Overl. 28-02-1752 

318 

ANIJVEN MARIE BARBARA 
Gest. 04-02-1713 
Overl. 09-1727 

VERMAET CATHARINA 
Gest. 14-05-1713 
Overl. 10-07-1738 

DE CAUSEMAECKER ELISABETH 
Gest. 10-09-1713 
Over I. 14-06-17 41 

VINCK MARIE MARGARITA 
Gest. 21-01-1714 
Overl. 02-1732 

WALGRAVE JACOBA 
Gest. 21-01-1714 
Over I. 29-03-17 57 

DE BRAUWER MARIE 

VAN HOUCK MARIE CATHARINA 
Gest. 23-09-1714 
Overl. 01 -09-1752 

VAN DAMME PITRONELLA 
Gest. 17-11-1715 
Overl. 29-03-1719 

VAN GELDER JOANNA THERESE 
Gest. 17-11-1715 

DE CASMACKER THERESIA 
Afk. Kaprijke 
Oud. Jacobus 
Gest. 17-11-1715 
Overl. 25-08-1775 

ROGIERS LIVIJNE 
Gest. 29-08-1716 
Overl. 07-09-1717 

BECKAERT MARIE 
Gest. 22-11-1717 
Overl. 09-03-1766 

MACHAERT PITRONELLA 
Gest. 20-11-1717 
Overl. 05-1726 

VERBIEST MARIE 
Gest. 23-01-1718 
Overl. 02-08-1733 



VAN CULGHELHEM JOANNA CORNELIA 
Gest. 23-01-1718 

VAN EVERE JUDOCA 
Gest. 20-11-1718 

DE SPULMAN FRANCOISE 
Gest. 20-11-1718 
Overl. 11-08-1742 

SOUVIERS PITRONELLA 
Gest. 31-07-1719 

ROGIERSLAUWERENCE 
Gest. 27-11-1719 
Overl. 05-10-1727 

DE RIJCKE ELISABETH 
Gest. 14-01-1720 
Overl. 19-05-17 49 

DE SMET JOANNA MARIE 
Gest. 14-01-1720 
Overl. 30-09-1730 

DE SOMER CATHARINA 
Gest. 28-07-1720 

DE SMET THERESE MARGARITA 
Gest. 09-1720 
Overl. 13-09-17 54 

VERMAUT BARBARINA 
Gest. 17-11-1720 
Overl. 28-08-1743 

VERSIJP ISABELLA 
Gest. 23-11-1721 
Overl. 20-09-1727 

DIERICX JACOBA 
Gest. 01-02-1722 
Over I. 03-07-1739 

VERVAET ADRIANE 
Gest. 09-05-1723 
Overl. 25-12-1760 

DE SPIELMAN PITRONELLA 
Gest. 14-11-1723 
Overl. 23-07-1728 

MARTENS MARIE 
Gest. 14-11-1723 
Overl. 28-02-1755 

WEGHEJOANNA 
Gest. 14-07-1726 
Overl. 08-08-1739 

MUIJNCK MARIE 
Gest. 01-09-1726 
Overl. 20-02-17 51 

VANDRIESSCHE PITRONELLA 
Gest. 01-1727 
Overl. 31-05-1737 

CATELIN CATHARINA 
Gest. 10-11-1727 
Overl. 27-05-1766 

EAUWENS ELISABETH 
Gest. 12-09-1730 
Overl. 19-03-1739 

MATIRIS PITRONELLA 
Gest. 22-10-1730 
Overl. 31-12-1732 

VLIEGHE MARGARITA 
Gest. 29-07-1731 

VANDEN ABEELE ALBERTINA 
Gest. 25-07-1734 
Func. Conventjuffrouw 
Overl. 28-12-1760 
Opm. Ze werd conventjuffrouw van Ten 
Durpe. 

DE GELDOF FRANCOISE CATHARINA 
Gest. 16-01-1735 

DE WILDE ADRIANE 
Gest. 28-06-1735 
Overl. 07-09-17 41 

HEIJTENS MAGDALBENE 
Gest. 28-06-1735 

DE BUSSCHER ANNA MARIE 
Geb. 1710 
Afk. Adegem 
Oud. Petrus en Pitronelia Mathys 
Gest. 28-10-1736 
Overl. 13-09-1789 
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BECKAERT LIVINA 
Gest. 27-10-1737 
Overl. 17-02-1741 

CANTRIN JUDOCA 
Geb. 1718 
Afk. Lokeren 
Oud. Guillielmus en Theresia Verschelden 
Gest. 03-08-1738 
Over I. 17-08-1794 

VAN MELLE ISABELLE 
Gest. 21-09-1738 
Overl. 26-05-1767 

CATLUNS PITRONELLE 
Afk. Lembeke 
Oud. Jooris 
Gest. 21-09-1738 
Overl. 27-01-1776 

VERBECKE MARIE ANNA 
Geb. 13-11-1712 
Afk. Kruishoutem 
Oud. Pieter en Marie Francisca Craye 
Gest. 01-02-1739 
Overl. 06-05-1793 

VAN DAMME JOANNA THERESE 
Geb. 1715 
Afk. Kaprijke 
Oud. Francis en Georgia Causemacker 
Gest. 10-09-1741 
Overl. 14-11-1799 

DE CAESEMAECKER THERESE 
Geb. 1723 
Afk. Kaprijke 
Oud. Lieven en J oanna van Dam 
Gest. 10-01-1745 
Overl. 05-08-1781 

DAUWE ELISABETH 
Geb. 1726 
Afk.Laarne 
Oud. Pieter en Marie Walraeve 
Gest. 10-01-1745 
Overl. 25-05-1801 

BRACKE PITRONELLA 
Gest. 23-01-1746 
Overl. 11-04-1770 
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DE WILDE MARIE 
Afk. Wetteren 
Oud. Livinus en Joanna Baes 
Gest. 19-06-1746 
Overl. 11-02-1777 

DE WILDE ISABELLA 
Gest. 01-09-1748 
Overl. 02-04-1813 

BRACKE JOANNA MARIE 
Gest. 18-05-1749 

STOCKMAN JOANNA FRANCOISE 
Geb. 1121 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Lieven en Anna Van der Beken 
Gest. 18-05-1749 
Overl. 19-04-1779 

VERSCHELDE MARIE JACOBA 
Gest. 22-11-17 50 
Overl. 21-04-1755 

BAUDONCK MARIE ANNA 
Geb. 1725 
Afk. Vinkt 
Oud. Gillis en Petronilla Dierkens 
Gest. 22-11-1750 
Over I. 01-05-1787 

DE KEIJSER MARIE 
Geb. 1728 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Gabriet en Jaquelina Grijn 
Gest. 23-05-1751 
Overl. 29-09-1780 

VAN WONTERGHEM JOANNA JUDOCA 
Geb. 1732 
Afk. Vinkt 
Oud. Carolus en Theresia Josepha van der 
Helstraete 
Gest. 03-06-1753 
Overl. 05-04-1798 
Zus Pitronelia Monica 
Opm. Ze werd begraven zonder dienst. 
Er werd wel brood bedeeld. Er had een 
begrafenisdienst plaats bij de dominicanen. 

DE WEIROT COLETA 
Gest. 11-11-1753 
Overl. 1815 



VANDEN BERGHE ELISABETH 
Gest. 27-04-1755 
Overl. 31-05-1814 

VAN WONTERGHEM PITRONELLA 
MONICA 
Geb. 1729 
Afk. Vinkt 
Oud. Charles en Theresia van der Elstraete 
Gest. 14-11-1756 
Overl. 22-09-1783 
Zus Joanna Judoca 

DE STROOPER MARIE JUDOCA 
Geb. 1731 
Afk.Laarne 
Oud. Pieter en Joanna Meebiels 
Gest. 04-09-1757 
Overl. 03-05-1779 

VERCADTER LIVINA FRANCOISE 
Gest. 12-11-1758 
Overl. 14-05-1759 

CLAEIJS LIVINA FLORENTINA 
Gest. 18-02-17 59 

BIJVOET JOANNA 
Geb. 02-03-1722 
Afk. Brtvelde 
Oud. Antonne en Judoca van Laeke 
Gest. 20-07-1760 
Overl. 29-01-1797 

VAN CAUWENBERGHE ANNA MARIE 
ISABELLE JOSEPHA 
Gest. 25-01-1761 

HUIJGHE LIVINA MARGARITA 
Geb. 19-03-17 40 
Afk. Kaprijke 
Oud. Francis en Petronelia Eeckhaut 
Gest. 25-01-1761 
Overl. 24-10-1803 

DE RUIJCK PITRONELLA 
Gest. 19-04-1761 
Overl. 06-05-1762 

VAN CAUWENBERGHE JOANNA CA
THARINA 
Gest. 09-08-1761 

DE TARWE ANNA MARIE 
Gest. 15-11-1761 
Overl. 29-12-1829 

DE PAPE ANNA MARIE 
Gest. 22-01-1764 

COSTER MARTINA PITRONELLA 
Geb. 1744 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Joannes en Susanna Helet 
Gest. 21-10-1764 
Over I. 24-0 1-180 1 
Opm. Infirmeriekind 

CLAEIJSPITRONELLAJUDOCA 
Afk. Kaprijke 
Oud. Jacobus en Marie Catharina de 
Causemaeker 
Gest. 22-10-1769 
Overl. 23-11-1811 

HAERENS JOANNA 
Geb. 1743 
Afk. Lembeke 
Oud. Jan en Anna vanden Hove 
Gest. 22-10-1769 
Overl. 25-11-1784 
Opm. Ze werd als laatste op het kerkhof 
van het begijnhof begraven. 

VANDEN BERGHE JOANNA THERESE 
COLETA 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Jacobus Andris en Marie Catharina 
Joostens 
Gest. 13-05-1770 
Overl. 13-06-1794 

VAN WONTERGEM MARIE CATHARINA 
JOSEPHA 
Geb. 19-03-1747 
Afk. Wontergem 
Oud. Piter Francis en Joanna de Brabander 
Gest. 13-05-1770 
Overl. 21-08-1792 
Opm. Overleden en begraven te Roeselare 

DE BUSSCHER ANNA MARIE 
Afk. Adegem 
Oud. Piter en Susanna Crul 
Gest. 13-10-1771 
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VAN CAUWENBERGHE JOANNA 
CATHARINA 
Geb. 1747 
Afk. Wortegem 
Oud. Olivier en Marie Therese vander 
Straelen 
Gest. 05-07-1772 
Overl. 14-09-1780 

VANDER MENSBRUGGHE ELISABETH 
Geb. 1757 
Afk. Zaffe1are 
Oud. Piter en Pitronelle van den Berghe 
Gest. 04-02-1776 
Overl. 16-04-1779 

HAVERBEKE PITRONELLA THERESE 
Afk. Afsnee 
Oud. Piter en Joanna Dobbelaers 
Gest. 22-02-1778 

DE VREESE JOANNA MARIE 
Afk. Drongen 
Oud. Antonius 
Gest. 19-07-1778 

SIERENS JOANNA CATHARINA 
Geb. 1755 
Afk. Landegem 
Oud. Joannes en Carolina van Wontergem 
Gest. 07-05-1780 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 01-01-1838 

LE CLERCQ ANNA MARIE 
Geb. 1751 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Guilliaeme en Pitronella Potie 
Gest. 14-01-1781 
Overl. 23-02-1818 

WEST ANNA MARIE 
Geb. 1763 
Afk. Kaprijke 
Oud. Cristophel en Joanna Caetlijn 
Gest. 21-10-1781 
Overl. 29-10-1824 

DE JAGER MARIE FRANCOISE 
Geb. 1765 
Afk. Wannegem 
Oud. Piter en Femandine van Cau
wenberghe 
Gest. 30-09-1783 
Overl. 07-06-1818 
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VAN MEEREBEKE LIVINA 
Geb. 17-10-1757 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Judocus en Joanna Duijvetter 
Gest. 30-09-1783 
Overl. 26-01-1828 

WIEMERSE PITRONELLA THERESIA 
Geb. 1749 
Afk. Watervliet 
Oud. Jan en Pitronene Therese de Pape 
Gest. 26-10-1783 
Overl. 03-02-1811 

LANEAU MARIE CATHARINA 
Geb. 25-04-1762 
Afk. Sint-Denijs-Westrem 
Oud. Piter Francis en Phi1ipine Clement 
Gest. 23-05-1784 
Overl. 20-11-1829 
Zus Marie Therese Norbertine 

VAN HEER CRISTINA JOSEPHA 
Geb. 1767 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Comelis en Marie Josepha de Bouck 
Gest. 05-06-1785 
Opm. Later trad ze in in Sint-Joris op 
't Zand. 

DE SOMERE MARIE JOANNA COLETA 
Geb. 1763 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Hubert en Cristina Catharina Coleta 
Beauchamp 
Gest. 23-10-1785 
Overl. 08-01-1835 

WULTEPUTIE JOANNA CATHARINA 
Geb. 03-11-1762 
Afk. Lochristi 
Oud. Emanuel en Anna Catharina 
Bruggemen 
Gest. 06-05-1787 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 17-01-1844 

HUIJBRECHT MARIE ANNA 
Geb. 25-07-1755 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Francis Joannes en Catharina 
Pitronelia de la Croix 
Gest. 27-01-1788 
Overl. 23-05-1829 



LANEAU MARIE THERESE 
NORBERTINE 
Geb. 10-11-1768 
Afk. Sint-Denijs-Westrem 
Oud. Piter Francis en Philipine Clement 
Gest. 13-04-1788 
Overl. 01-04-1848 
Zus Marie Catharina 

NAUTS ISABELLA LIVINE 
Geb. 09-03-1764 
Afk. Lochristi 
Oud. Janbaptista en Marie Anna Ongenae 
Gest. 16-11-1788 
Overl. 05-05-1844 

VAN DEN HEEDE MARIE JOANNA 
Geb. 18-10-1770 
Afk. Dentergem 
Oud. Francis en Joanna Pitronelia van Loo 
Gest. 22-11-1789 
Overl. 11-03-1858 

VERSTRIJNGE BARBARA 
Geb. 05-03-1768 
Afk. Maldegem 
Oud. Nowe en Marie van Peperseele 
Gest. 15-11-1790 
Overl. 26-02-1847 

DE PAUW FRANCISCA 
Geb. 02-1772 
Afk. Assenede 
Oud. Joannes Andries en Rosa Ciaijs 
Gest. 15-11-1790 
Overl. 20-10-1851 

DECANDTBARBARA 
Geb. 21-03-1768 
Afk. Maldegem 
Oud. Henricus Ambrosius en Regina 
Barbara Coelis 
Gest. 12-11-1792 
Overl. 25-08-1796 

COPPENS MARIE THERESE 
Geb. 07-04-1771 
Afk. Elckergem (Gent) 
Oud. Cristiaen Francis en Florentina van 
den Borre 
Gest. 12-11-1792 

RONSE MARIE CLARA 
Geb. 17-12-1769 
Afk. Watervliet 
Oud. Jacobus Francis en Marie Anna 
Goossens 
Gest. 25-11-1793 

12. CONVENT TEN BERGEN 

HEBBERECHT JACQUELIJNE 
Gest. 06-1636 

MORTIER LIVIJNE 
Gest. 08-11-1636 

VAN BRABANT MARIE 
Gest. 03-10-1642 
Overl. 12-1702 

LOENS MARGARITA 
Gest. 06-11-1643 

KUIJSERS LIVIJNE 
Gest. 07-1 0-1646 

HEBBERECHT ELISABETH 
Geb. 1626 
Oud. Charles 
Gest. 04-11-1646 
Func. -heilige-geestjuffrouw 

-grootjuffrouw (28-03-1699/08-
03-1715) 

Overl. 08-03-1715 
Begr. 10-03-1715 

GERREWIJN JOSIJNE 

DHONTANNA 
Gest. 07-11-1649 
Overl. 01-06-1704 

BORM JOSIJNE 
Gest. 09-06-1652 

DE WALE MARIE 
Gest. 11-05-1653 

MORTfiER JANNEKEN 
Gest. 08-11-1654 
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DE MANANNA 
Gest. 21-11-1656 

MORTHIER CATHARINA 
Gest. 26-01-1658 

NOENTJENS CATHARINA 
Gest. 02-06-1658 

VINCKEISABEAU 
Gest. 28-07-1658 

POELMAN LIVIJNE 
Gest. 18-06-1662 
Overl. 12-01-1726 

VANDE BROUCKE ANNA 
Gest. 07-01-1663 

VANDE STAELLE JOSIJNE 
Gest. 27-01-1664 
Overl. 05-1720 

AMELIJNCK PITRONELLA 
Gest. 24-10-1665 
Overl. 10-01-1719 

DE NOCKER ISABEAU 

VAN ROST MARIE 
Overl. 03-1724 

COMPAGNIE JANNEKEN 
Gest. 11-02-1671 
Overl. 13-04-1718 

VANDEPOELEJANNEKEN 
Overl. 17-04-1710 

DEMANMARIE 
Gest. 16-06-1673 
Overl. 15-09-1709 

VANDERGUCHTJANNEKEN 
Gest. 16-06-1675 

VANDE PUTIE ELISABETH 
Gest. 16-06-1675 
Overl. 30-04-1722 

NOTIERS JENNE 
Gest. 24-04-1678 
Overl. 06-09-1726 
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DE SMET ANGELINE 
Gest. 30-11-1678 
Overl. 13-04-1730 

TACK PASSCHIJNTJEN 
Gest. 30-11-1678 
Overl. 13-04-1718 

DEBBAET ANNA 
Gest. 01-09-1680 
Over I. 13-03-17 54 
Opm. Infirmeriekind 

BROUCKAERT PASSCHIJNTJEN 
Gest. 30-03-1682 
Overl. 02-04-1728 

BRAEMS CATHARINA 
Gest. 30-03-1682 
Overl. 23-08-1703 

DE GEUTIER MARIE 
Gest. 08-07-1685 
Overl. 11-1703 

VAN DOORESELE MARIE 
Gest. 08-06-1687 
Overl. 19-11-1741 

DEMEY ANNA 
Gest. 30-05-1688 
Overl. 21-04-1741 

FAUTIE MARTIJNTJEN 
Gest. 16-04-1690 

SCHERENSCATHARINATHERESE 
Gest. 04-02-1691 
Overl. 06-03-1711 

CNUDDE MARIE 
Gest. 28-07-1694 

BONTIJNCK CATHARINA 
Ge st. 24-1 0-1694 
Overl. 05-1714 

VAN RAMPELBERGHE ANNA MARIE 
Gest. 14-01-1697 
Overl. 27-11-1738 

HAMELIJNCK BARBARINE 
Gest. 27-10-1697 
Overl. 19-03-1763 



VANACKER CATHELDNB 
Gest. 05-02-1702 
Overl. 09-11-1745 

NECKMARIE 
Gest. 17-06-1703 
Overl. 01-05-1755 

COMACE MARIE JOANNA 
Gest. 24-05-1705 
Overl. 17-11-1713 

WEIJTACK MARIE ANNA 
Gest. 11-07-1708 
Overl. 10-11-1737 

DE CLERCQ LIVINE 
Gest. 30-09-1708 
Overl. 13-01-17 48 

DE CRUIJT ANNA 
Gest. 25-11-1709 
Overl. 28-02-1743 

AMELINCK MARIE BARBARINE 
Gest. 12-01-1710 
Over I. 23-03-17 49 

PIERSENS ISABELLA 
Gest. 05-07-1711 
Overl. 30-06-1 7 5 5 

DE CLERCQ BARBARA 
Gest. 12-01-1712 
Overl. 09-12-1755 

DE CLERCQ ISABELLA 
Gest. 15-01-1713 
Overl. 20-08-1736 

VERKINDERT MARIE CLARA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Pieter 
Gest. 13-10-1715 
Overl. 16-04-1775 

NEERINCX CATHARINA 
Gest. 15-01-1713 
Overl. 30-04-1719 

ENGELS CATHARINA 
Gest. 13-10-1715 

INGHILINS ANNA MARIE 
Geh. 1685 
Afk. Gavere 
Oud. Gelijn en Elisaheth de Backer 
Gest. 24-08-1717 
Overl. 17-01-1780 

PIERSENS AGNES MARIE 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Jan 
Gest. 02-07-1719 
Overl. 16-08-1776 
Opm. Infirmeriekind 

MESDAGH PITRONELLA 
Geh. 1701 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Guillielmus en Comelia Flipo 
Gest. 29-07-1721 
Overl. 10-01-1790 

GELDENS ANNA MARIE 
Geh. 1700 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Miehiel en Clara Lammens 
Gest. 12-05-1722 
Overl. 24-09-1780 

DE MEIJ MARIE 
Geh. 1700 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Petrus en Livina Neyt 
Gest. 13-05-1722 
Overl. 18-10-1781 
Opm. Heilige-geestkind 

VAN PAMEL JOANNA THERESE 
Geh. 1701 
Afk. Heilig-Kerstparochie Gent 
Oud. Joannis en Come1ia Nevelinck 
Gest. 02-09-1722 
Overl. 08-12-1780 

SILVAMARIE 
Afk. Gavere 
Oud. Emanuel 
Gest. 18-06-1724 
Overl. 23-09-1772 

VAN ROIJ CONSTANTIA 
Gest. 07-11-1728 
Overl. 05-12-1736 
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DE BACKER BAREARA 
Gest. 06-06-1734 
Over I. 25-12-17 50 

GIJSELIJNCK 

KEUSER MARIE JOANNA 
Gest. 15-09-1737 
Overl. 15-03-1759 

LAMMENS CATHARINA MAGDALENA 
Gest. 03-08-1738 
Overl. 15-05-1758 

BOEIJKENS MARIE CATHARINA 
Gest. 22-11-1739 
Over I. 14-01-1770 

VANRUIJSKENSVELDT BAREARA 
Afk. Sint-Lieveos-Esse 
Oud. Adriaen 
Gest. 16-04-1741 
Over I. 09-01-1771 

DE VALCKENAERE MARIE ANNA 
Geb. 12-05-1722 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Joannis en Isabelle Hoogbewijs 
Gest. 24-04-1746 
Overl. 23-06-1792 

ROEGIES ANNA JUDOCA 
Gest. 24-04-1746 
Overl. 10-11-1755 

DE BACKER MARIE CATHARINA 
Oud. Joannes 
Gest. 30-04-1752 
Overl. 20-07-17 61 

GELDENS MARIE ANNA 
Geb. 1738 
Afk. Gent 
Oud. Francis en Anna Versier 
Gest. 04-09-1757 
Overl. 01-11-1798 

DE SILVA JOANNA FRANCOISE 
Geb. 1735 
Afk. Gavere 
Oud. Joannis en Petronelia Ascop 
Gest. 16-11-1760 
Overl. 05-12-1789 
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BOUCHIER ISABELLA FRANCISCA 
Geb. 20-01 -1738 
Afk. St.-Jacabsparochie Gent 
Oud. Georgius en Petronelia Francisca 
Wandelijn 
Gest. 05-04-1761 
Overl. 07-01-1799 

MARTENS JOANNA MARIE 
Afk. Sleidinge 
Oud. Andris 
Gest. 31-07-1762 

GALLE LIVINA 
Afk. Oosterzele 
Oud. Adriaen 
Gest. 19-10-1766 
Overl. 27-08-1768 

TillENPONT CRISTINA 
Afk. Velzeke 
Oud. Joannes 
Ge st. 02-08-17 67 
Overl. 10-10-1812 

LEDUCQJOANNA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Liven 
Gest. 28-08-1768 

VAN LABKEN JOANNA MARIE 
Afk. Drongen 
Oud. Jan 
Gest. 28-04-1771 

DE RIJCKE COLETA 
Geb. 23-05-1749 
Afk. Brtvelde 
Oud. Joannes en Catharina Vermeuten 
Gest. 27-10-1771 
Overl. 04-11 -1835 

VANDEWINCKELEAGATHA 
Geb. 13-12-1739 
Afk. Boekhaute 
Oud. Carolus en Joanna Say 
Gest. 16-02-1772 
Over I. 01-02-1798 
Opm. Credo en zeven psalmen werden bij 
haar dood niet gevraagd. Ze werd vanuit de 
infirmerie naar het lijkhuis gedragen, waar 
ze werd opgehaald door de lijkwagen. 
Er was geen begrafenisdienst 



COEN JOANNA MARIE 
Geb. 15-09-1739 
Afk. Vossetare 
Oud. Piter en Marie van Parys 
Gest. 25-04-1773 
Overl. 31-03-1794 

DE MEIJER MONICA 
Geb. 1755 
Afk. Oostwinkel 
Oud. Piter en Petronilla van Spybroeck 
Gest. 07-08-1774 
Overl. 24-10-1798 
Opm. Begraven zonder dienst. 

DEVALCKENEffiEJOANNAJACOBA 
Geb. 1751 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Niclaes en Catherine Thienpont 
Gest. 13-11-1774 
Overl. 16-05-1787 

HEIJE CAROLINA 
Geb. 1754 
Afk. Drongen 
Oud. Liven en Joanna Schelstraete 
Ge st. 18-04-1 77 5 
Overl. 02-05-1826 
Zus Marie Catharina 

DE RIJCKE MARIE JOANNA 
Geb. 1747 
Afk. Ertvelde 
Oud. Jan Baptista en Anna Marie 
Vermeuten 
Gest. 24-10-1779 
Overl. 28-01-1813 

JANSSENS MARIE THERESE 
Geb. 1761 
Afk. Boekboute 
Oud. Simoen en Marie Therese Janssens 
Gest. 26-08-17 80 
Overl. 05-02-1796 

VERLEDE ANNA MARIE 
Geb. 1762 
Afk. Vosselare 
Oud. Ignatius en Angelina van Hove 
Gest. 26-08-1781 
Overl. 28-01-1792 

DE SIJ AGATHA 
Geb. 1755 
Afk. Ertvelde 
Oud. Joannes en Anna Comelia Dhont 
Gest. 06-06-1782 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 30-05-1838 
Zus Isabella 

DE SCHINCKEL CAROLINA 
Geb. 1752 
Afk. Balegem 
Oud. Francis en Marie Pitronene Boclexstal 
Gest. 24-11-1782 
Overl. 25-02-1802 
Zus Anna Cristina en Adriane Cristina 

DE SIJ ISABELLA 
Geb. 1760 
Afk. Ertvelde 
Oud. Joannes en Anna Cornelia D'Hont 
Gest. 29-06-1783 
Overl. 30-08-1791 
Zus Agatha 

GELDOLF LIVINA 
Geb. 1755 
Afk. Lochristi 
Oud. Jacobus en Livina Hillaert 
Gest. 29-06-1783 
Overl. 04-05-1792 

VANDE KERCKHOVE ISABELLA ROSA 
Geb. 1761 
Afk. Landegem 
Oud. Piter en Pitronelia van de Velde 
Gest. 25-10-1783 
Overl. 11-03-1803 

DE SCHINCKEL ANNA CRISTINA 
Geb. 09-03-1757 
Afk. Balegem 
Oud. Francis en Marie Pitronelia Boclexstal 
Gest. 29-04-1787 
Overl. 09-01-1832 
Zus Carolina en Adriane Cristina 

DE SCHINCKEL ADRIANE CRISTINA 
Geb. 07-10-1765 
Afk. Balegem 
Oud. Francis en Marie Pitronelia Boclexstal 
Gest. 29-04-1787 
Overl. 23-06-1801 
Zus Carolina en Anna Cristina 
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MARTENS PITRONELLA JACOBA 
Geb. 1756 
Afk. Zomergem 
Oud. Janbaptista en Anna Marie de Reu 
Gest. 14-10-1787 
Overl. 30-11-1737 
Zus Marie Judoca 

MARTENS MARIE JUDOCA 
Geb. 1764 
Afk. Zomergem 
Oud. Janbaptista en Anna Marie de Reu 
Gest. 14-10-1787 
Overl. 23-07-1809 
Zus Pitronelia Jacoba 

HEIJE MARIE CATHARINA 
Geb. 02-1767 
Afk. Drongen 
Oud. Liven en Joanna Schelstraete 
Gest. 18-10-1789 
Zus Carolina 
Opm. Later trad ze in bij de annuntiaten te 
Gent. 

MARTENS PITRONELLA JACOBA 
Geb. 31-12-1757 
Afk. Sleidinge 
Oud. Jooris en Anna Marie Comelis 
Gest. 17-01-1790 
Overl. 09-12-1837 

VANDE KERKHOVE JOANNA THERESIA 
Geb. 04-02-1766 
Afk. Landegem 
Oud. Piter en Pitronelia vande Velde 
Gest. 17-01-1790 
Overl. 24-07-1834 

VANDER HAEGEN MARIE FRANCISCA 
Geb. 02-07-1761 
Afk. Maldegem 
Oud. Antone Francis en Marie Josepha 
Stevens 
Gest. 15-01-1792 
Overl. 17-10-1823 

CLAIJS MARIE ANNA 
Geb. 09-01-1770 
Afk. Ruislede 
Oud. Livinus en Marie Anna de Sutter 
Ge st. 17-06-1792 
Overl. 03-01-1843 
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TIJDTGADT ANNA PITRONELLA 
Geb. 04-12-1763 
Afk. Sleidinge 
Oud. Francis en Marie Jacoba de Ruijtere 
Gest. 24-11-1793 

VANDEN BERGHE ANNA CAROLINA 
Geb. 20-04-1774 
Afk. Aalter 
Oud. Martinus en Pitronella de Kierek 
Gest. 11-05-1794 
Overl. 03-10-1862 
Zus Joanna Theresia 

MAENHAUT MARIE CATHARINA 
Geb. 13-06-1776 
Afk. Zomergem 
Oud. Piteren Joanna Livina Boelens 
Gest. 15-11-1795 
Overl. 26-06-1811 

GRIJP MARIE JACOBA 
Geb. 25-04-1767 
Afk. Zomergem 
Oud. Joannes en Brigitta Pruijm 
Gest. 15-11-1795 
Overl. 22-05-1798 
Opm. Begraven zonder dienst. 

VANDEN BERGHE JOANNA THERESIA 
Geb. 13-11-1777 
Afk. Aalter 
Oud. Martinus en Petronelia de Clercq 
Gest. 09-11-1800 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 18-11-1847 
Zus Anna Carolina 

VAN KERREBROECK MARIE JUDOCA 
Geb. 06-12-1772 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes Baptiste en Joanna van Laere 
Gest. 09-11-1800 
Overl. 02-08-1801 



13. CONVENT TER EECKEN 

GOETALS LIVUNE 
Gest. 18-11-1642 

VAN DEN VIJNCK ISABEAU 
Gest. 20-07-1644 

GOREJOANNA 
Gest. 24-09-1644 
Overl. 08-06-1704 

WINNEBROOT MARGARITA 
Gest. 29-03-1648 

BOURGOJS MARIE ANNA 
Gest. 22-09-1649 

ROSSEL JOANNA 
Gest. 24-10-1649 
Overl. 07-01-1704 

VANDEN HAUTE JOANNA 
Gest. 09-10-1650 
Overl. 28-10-1705 

BOUDENSMARIE 
Gest. 24-06-1653 

VERSTIJL ANNA MARIE 
Gest. 11-08-1653 

DE LOUENE BARBARA 
Gest. 30-11-1656 
Overl. 09-1713 

VANDEN HAUTE SUSANNA 
Ge st. 14-0 1-1657 

DE WAGENARE PHLIPOTE 
Gest. 10-06-1657 
Overl. 20-03-1707 

WINNEBROOT CECILIA 
Gest. 26-08-1657 

SNOUC ANNA MARIE 
Gest. 06-10-1658 
Overl. 06-1715 

DE VLIEGHER ISABEAU 
Gest. 14-10-1658 
Overl. 08-08-1709 

SERGANTJOANNA 
Ge st. 07-03-1660 
Overl. 05-12-1704 

DE MOOR JOANNA 
Gest. 01-12-1660 

STEIJAERT MARIE JOSIJNE 
Gest. 23-10-1661 
Overl. 31-01-1716 

AMELIJNCK JOSIJNE 
Gest. 15-10-1662 
Overl. 18-02-1710 

CAPPELLEN MARIE 
Gest. 03-06-1663 

VANDEN HAUTE CATHARINA 
Gest. 11-01-1665 
Func. -heilige-geestjuffrouw 

-juffrouw-geselnede 
Overl. 09-09-1719 

VAN DEN HAUTE ANNA 
Gest. 07-06-1665 
Over!. 06-07-1716 

CHAEPMEESTERISABELLA 
Gest. 08-11-1665 

DE WAGENAERE MARIE 
Gest. 07-06-1666 

ELAUTMARIE 
Gest. 15-01-1668 

VAN LOO JOSUNE 
Gest. 28-02-1670 
Overl. 21-11-1706 

VANDE KERCKOVE ANNA MARIE 
Ge st. 01-09-1670 
Overl. 29-11-1724 

DOUSET GEERTRUUT 
Gest. 16-06-1673 
Overl. 04-1723 

VANDEN HAUTE FRANCOISE 
Gest. 22-10-1673 
Overl. 02-06-1718 
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VAN HAUTE CATHARINA 
Gest. 21-10-1674 

AUWEEL LIVIJNE 
Gest. 07-07-1675 
Overl. 1718 

DE MOOR LIVIJNE MARIE 
Gest. 12-11-1675 

GOETALS JOSIJNE 
Gest. 19-07-1676 
Overl. 29-11-1741 

GOETALS THERESE 
Gest. 16-11-1684 
Overl. 17-11-1731 

TOEBAST JOANNA MARIE 
Gest. 18-02-1685 
Overl. 16-04-1703 

CANSSE ISABELLA 
Gest. 03-11-1684 
Over I. 17-09-1729 

DE ROOVERS MARIE 
Gest. 01-05-1685 
Overl. 28-11-1743 

DIFFERENT ANNA 
Gest. 28-04-1686 
Overl. 05-06-1739 

CROMBEENISABELLA 
Gest. 05-05-1686 
Overl. 04-12-1734 

VANDEN HAUTE JOANNA 
Gest. 05-05-1686 
Over I. 22-01-1709 

MARTENSCATHARINA 
Gest. 24-11-1686 
Over I. 10-1728 

BALLIE ANTONETTE CATHARINA 
Gest. 20-04-1687 
Overl. 17-02-171 0 

ROOSANNA 
Gest. 30-05-1688 
Overl. 17-04-1742 
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BOCKEL ANNA GLAUDINA 
Gest. 28-08-1688 
Overl. 01 -11-1751 

PLAVIE MARIE 
Gest. 12-06-1689 
Overl. 05-12-1739 

VAN HIJFTE MARIE 
Gest. 18-01-1693 
Overl. 30-04-17 44 

EVERAERT MARIE 
Gest. 18-01-1693 
Overl. 09-12-1718 

MEIJFROET ANNA MARIE 
Gest. 01-03-1695 
Func. ConvenDuffrouw 
Overl. 24-06-1750 

DE STRACK JAQUELIJNE 
Gest. 05-06-1695 
Overl. 29-01-1725 

FERMANTISABELLA 
Gest. 05-02-1696 

BONTIJNCK MARIE 
Gest. 11-11-1696 
Overl. 14-10-1748 

VERCAUTERCATHARINA 
Gest. 11-01-1698 
Overl. 21-03-1763 

HERIESAL JOANNA MARGARITA 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Matheus 
Gest. 11-05-1698 
Overl. 13-02-1776 

VANDEN HENDE MARIE ANNA 
Gest. 29-06-1699 
Overl. 26-11-1731 

FAUTEJOSIJNE 
Gest. 29-06-1699 
Overl. 10-02-1733 



~BROOTISABELLA 

Gest. 22-05-1700 
Func.ConvenDuffrouw 
Overl. 16-09-17 49 
Opm. Conventjuffrouw van 
St.-Jan-Baptista 

GALLE ANGELINA 
Gest. 28-08-1701 

COLIJN CLARA 
Ge st. 28-08-1701 
Overl. 21-04-1737 

VANDERHAEGHENJOANNA 
MARGRIT A 
Gest. 28-08-1701 
Overl. 18-11-1754 

TOBELAER ANNA MARIE 
Gest. 01-05-1702 
Overl. 01-01-1756 

COLIJN JOSIJNE FRANCOISE 
Gest. 14-06-1705 
Overl. 29-08-1756 
Opm. Infirmeriekind 

BIGEOIS CRISTINA 
Gest. 17-01-1706 

CLAIJEN JOANNA THERESE 
Gest. 03-07-1707 
Overl. 06-02-17 50 
Opm. Infirmeriekind 

CAUSE ANNA MARIE 
Gest. 03-07-1707 
Overl. 13-07-17 54 

BAETEN PITRONELLA 
Gest. 09-10-1707 
Overl. 03-02-1732 

VOET MARIE JOANNA 
Gest. 06-07-1710 

POLUVIE CATHARINA 
Gest. 06-07-1710 

BATEJOANNA 
Gest. 10-06-1712 
Overl. 08-05-1754 

KIMPE MARIE BRIGATA 
Gest. 15-07-1714 
Overl. 05-09-1761 

VANDER STEENE FLORENTINA 
Afk. Kaprijke 
Oud. Jan 
Gest. 20-01-1715 
Overl. 14-03-1772 

VANDER WEE CAROLINE FRANCOISE 
Gest. 24-05-1716 
Overl. 26-12-1733 

GILLAERD ANGELINE PHILIPINE 
Gest. 06-09-1716 
Overl. 13-10-1763 

GILLAERD REGINE CAROLINA 
DOROTHE 
Geb. 1699 
Afk. Temse 
Oud. Glaude Antone en Marie Anna Hoste 
Gest. 05-09-1717 
Overl. 10-01-1783 
Opm. Infirmeriekind 

ROSSEEL ANNA MARIE 
Gest. 23-10-1718 
Overl. 21-04-1 7 48 

GRIJPMARIE 
Gest. 30-05-1721 
Overl. 27-06-1767 

DE SOMER MARIE ANNA 
Oud. Miehiel en Barbara Damman 
Gest. 24-10-1723 

VAN DER BERGHEN FRANCOISE 
ALBERTINE 
Gest. 22-11-1723 
Overl. 09-1732 

MESSIAEN MARIE THERESE 
Gest. 24-09-1724 
Overl. 29-12-1762 

CLAIJS CATHARINA 
Gest. 05-04-1725 
Overl. 29-10-1759 
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ROOMS CATHARINA 
Afk. Lokeren 
Oud. Joannis 
Gest. 25-09-1729 
Overl. 14-06-1778 

ACKET JOANNA FRANCOISE 
Gest. 30-04-1730 
Func. Conventjuffrouw 
Overl. 23-02-17 61 

HEYNSSENS BAREARA LOWIJSE 
Geb. 1710 
Afk. Vinderboute 
Oud. Christofel en Jacoba Bemaert 
Gest. 07-01-1731 
Overl. 24-02-1790 

VAN WONTERGHEM JOANNA MARIE 
Geb. 1711 
Afk. Deinze 
Oud. Louis en Joanna Caudyser 
Gest. 27-05-1731 
Overl. 08-02-1789 

DE DECKER JOANNA 
Gest. 08-1733 
Overl. 15-02-1764 

WEINS ANNA BAREARA 
Geb. 03-12-1703 
Afk. Duinkerke 
Oud. Petrus en Francoise Baert 
Gest. 28-02-1734 
Overl. 03-01-1795 

BONDU JOANNA PITRONELLA 
Geb. 1705 
Afk. Duinkerke 
Oud. Miehiel en Joanna Pollevisch 
Gest. 28-02-1734 
Overl. 18-04-1782 

DE BEUGNE MARIE ANNA 
Gest. 07-03-1734 

VANDER SLIJCKE JOANNA 
Gest. 09-01-1735 
Overl. 18-06-17 48 

MAENHAUT ANNA MARIE 
Gest. 13-05-1736 
Overl. 05-02-1805 
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VERMEULEN MARIE THERESE 
Gest. 24-11 -1737 
Overl. 31-08-17 45 

PIETE ANNA JUDOCA 
Gest. 15-06-1738 
Overl. 08-08-1755 

VAN DOORNE MARIE 
Afk. Nevele 
Oud. Livinus 
Gest. 09-08-1739 
Overl. 22-04-1777 
Opm. Infirmeriekind 

MESSIAEN ADRIANE 
Geb. 1713 
Afk. Zwevegem 
Oud. Joos en Maria van Aste 
Gest. 20-11-1740 
Overl. 22-06-1779 

DEDECKERJOANNAJUDOCA 
Gest. 10-08-1755 
Overl. 24-04-1823 

HAVERBEKE MARIE BERNARDINA 
Afk. Watervliet 
Oud. Eernardus 
Gest. 01 -05-1757 
Overl. 27-03-1773 

AERTS JOANNA MARIE 
Geb. 1738 
Afk. Merendree 
Oud. Pieter en Livina Martens 
Gest. 03-09-1758 
Overl. 02-07-1781 

VANDER VENNET MARIE JOANNA 
Geb. 20-07-1743 
Afk. Landegem 
Oud. Hermanus en Joanna Catharina 
Martens 
Gest. 05-08-1764 
Overl. 27-01-1795 

DE DECKER LIVINA 
Afk. Kaprijke 
Oud. Judocus 
Gest. 07-11 -1765 
Overl. 30-04-1809 
Zus Carolina Bemaerde 



BALSCHEJOANNA 
Oud. J oannes 
Gest. 07-11-1765 

DE DECKER JOANNA MARIE 
Afk. Bassevelde 
Oud. Piter 
Gest. 12-01-1766 
Overl. 03-10-1826 
Zus Marie Anna Bernaerde 

DE CAUSEMAEKER MARIE THERESE 
Geb. 14-04-1745 
Afk. Bassevelde 
Oud. Carel en Marie Francoise Dhaenens 
Gest. 28-08-1768 
Overl. 10-01-1795 

DE PAPE LIVINE MARIE 
Afk. Bassevelde 
Oud. Piter 
Gest. 08-10-1769 
Overl. 04-03-1828 

DE DECKER MARIE JACOBA 
Afk. Kaprijke 
Oud. Jan 
Gest. 08-10-1769 
Overl. 27-07-1770 

PAPPE LIVINA BERNAERDE 
Afk. Oostwinkel 
Oud. Eernardus en Joanna Marie Versluijs 
Gest. 09-06-1771 
Overl. 10-06-1819 

MAENHAUT MARIE JACOBA 
Geb. 1742 
Afk. Bassevelde 
Oud. Jacobus en Pitronelia de Decker 
Gest. 09-06-1771 
Overl. 20-02-1784 

DE DECKER MARIE ANNA BERNAERDE 
Afk. Bassevelde 
Oud. Piter 
Gest. 31-05-1772 
Overl. 15-12-1819 
Zus Joanna Marie 

DE WAELE MARIE FRANCOISE 
Oud. Judocus 
Gest. 23-05-1773 
Overl. 06-10-1823 

CNUDDE ANNA CHRISTINE 
Geb. 11-02-1752 
Afk. Zingem 
Oud. Jacobus Dominicus en Marie 
Francisca van der Mirschaut 
Gest. 28-05-1775 
Overl. 22-12-1800 

DE DECKER CAROLINA BERNAERDE 
Geb. 1750 
Afk. Kaprijke 
Oud. Judocus en Isabella Claes 
Gest. 12-11-1775 
Overl. ll-05-1801 
Zus Livina 

GALLE MARIE FRANCISCA 
Geb. 1753 
Afk. Paulatem 
Oud. Piter en Angeline Buyse 
Gest. 23-11-1777 
Overl. 01-09-1785 
Zus Isabella Therese en Anna Christina 

GALLE ISABELLA THERESE 
Geb. 14-07-1755 
Afk. Paulatem 
Oud. Piter en Angeline Buyse 
Gest. 23-11-1777 
Overl. 08-02-1800 
Zus Marie Francisca en Anna Christina 

GOETHALS MARIE CATHARINA 
Geb. 1763 
Afk. Basseve1de 
Oud. Piteren Elisabeth Spickaert 
Gest. ll-11-1781 
Overl. 29-04-1786 

GALLE ANNA CHRISTINA 
Geb. 05-12-1758 
Afk. Paulatem 
Oud. Piter en Angeline Buyse 
Gest. 23-02-1783 
Overl. 17-04-1834 
Zus Marie Francisca en lsabella Therese 

VAN HUPFEL ANNA MARIE 
Geb. 1749 
Afk. Hansbeke 
Oud. Antone en Isabella van Vinck 
Gest. 23-02-1783 
Overl. 11-01-1824 
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STANDAERT LIVINE 
Geb. 22-10-1762 
Afk. Landegem 
Oud. Piter en Marie Catharina de Coster 
Gest. 26-11-1786 
Overl. 10-09-1809 

TAEST MARIE THERESE 
Geb. 1765 
Afk. Bassevelde 
Oud. Joseph en Marie Anna van Haeken 
Gest. 17-06-1787 
Overl. 25-06-1791 

DECOOMANISABELLAJACOBA 
Geb. 1759 
Afk. Evergem 
Oud. Joannes en Jacoba de Priester 
Gest. 26-10-1788 
Overl. 31-12-1804 

VANDER WAERHEDEANNA THERESE 
Geb. 1769 
Afk. Merendree 
Oud. Piter Francis en Anna Marie de 
Vliegher 
Gest. 26-10-1788 
Overl. 25-12-1794 
Zus Marie 

BUIJSE JOANNA CATHARINA 
Geb. 31-10-1764 
Afk. Oosterzeie 
Oud. Piter Francis en Joanna Pitronelia de 
Waele 
Gest. 08-02-1789 
Func. Heilige-geestjuffrouw 
Overl. 04-05-1849 

LAMME JOANNA THERESE 
Geb. 19-03-1771 
Afk. Nevele 
Oud. Piteren Joanna Marie Arens 
Gest. 20-06-1790 
Func. Tweede heilige-geestjuffrouw 
Overl. 05-06-1845 

CRIEL MARIE JOANNA 
Geb. 27-02-1768 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes en Anna Lippens 
Gest. 07-11-1790 
Overl. 23-06-1833 
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PENNEMAN CATHARINA ANGELINA 
Geb. 02-11-1764 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Charles Francis en Marie Philipine 
van Hamme 
Gest. 24-10-1791 
Overl. 29-07-1830 

MARCHANDT LUCIA 
Geb. 22-11-1761 
Afk. Dikkele 
Oud. Piter en Livina Marschandt 
Gest. 16-06-1793 
Overl. 30-05-1803 
Opm. Infirmeriekind 

DE DECKER PITRONELLA 
Geb. 22-04-1775 
Afk. Kaprijke 
Oud. Piter en Livina van Damme 
Gest. 13-10-1793 
Overl. 14-03-1803 

VAN BELLE JOANNA LIVINA 
Geb. 28-04-1770 
Afk. Msnee 
Oud. Andries Francis en Catharina de 
Deck er 
Gest. 13-10-1793 
Overl. 08-07-1844 

VANDER WAERHEDE MARIE 
Geb. 09-05-1771 
Afk. Merendree 
Oud. Piter Francis en Anna Marie de 
Vliegher 
Gest. 17-11-1793 
Over I. 18-10-1839 
Zus Anna Therese 

DE CAUSEMAECKER JOANNA 
CAROLINE 
Geb. 03-12-1763 
Afk. Kaprijke 
Oud. Francis en Elisabeth de Pape 
Gest. 17-11-1793 
Overl. 05-12-1814 

DER KINDEREN JOANNA MARIE 
Geb. 15-08-1772 
Afk. Boekboute 
Oud. Georgius en Livina Marie Haverbeke 
Gest. 09-05-1797 
Overl. 09-03-1802 



LAUWERS FRANCISCA 
Geb. 02-08-1771 
Afk. Aarse1e 
Oud. Josephus en Marie Anna Rosa 
Calewaert 
Gest. 03-08-1800 
Overl. 09-11-1844 

DE REU COLETA 
Geb. 28-03-1779 
Afk. Oostwinkel 
Oud. Jacobus en Christina van der 
Waerhede 
Gest. 03-08-1800 
Func.Conven~uffrouw 

Overl. 11-06-1849 
Opm. Conventjuffrouw van Ter Wijn
gaerden 

14. CONVENT TEN DURPE 

DE MOOR EMERENTIANE 
Gest. 12-10-1635 

WIJNCKELMAN CATHARINA 
Gest. 04-07-1649 

VANGELDE JOANNA 

CRUIJT CRISTINA 
Gest. 04-07-1651 
Over I. 27-12-1704 

VEROOTEN CATHARINA 
Gest. 05-10-1653 

BAERTS MAGDALENE 
Gest. 30-05-1654 
Overl. 06-04-1703 

EECKELARE AMELBERGE 
Gest. 22-04-1657 

VAN DE VELDE ANNA 
Gest. 12-05-1658 
Overl. 25-03-1711 

BOSIER JOANNA 
Gest. 27-07-1659 
Overl. 10-1713 

VERMERRE MARGARITA 
Gest. 25-06-1660 
Overl. 09-02-1704 

SCHAPDRIJVERS JOANNA 
Overl. 17-08-1702 

MERSCHANT MARIE 
Gest. 14-09-1664 

VAN LOO ANTONETTE 
Gest. 17-05-1665 
Overl. 30-11-1707 

DE RIJCKE JOSIJNE 
Gest. 07-06-1665 
Func. Heilige-geestjuffrouw 
Overl. 25-05-1720 

VERBRACKEN JOSIJNE 
Gest. 16-05-1666 

VERBERCMOES MARIE 
Gest. 09-08-1671 
Overl. 23-01 -1709 

BAERTS JOANNA 
Gest. 15-11-1671 
Overl. 24-01-1704 

VAN HEESE BEATRISSE 
Gest. 29-05-1673 

VAYNTJENS SUSANNA 
Gest. 23-06-1673 
Overl. 31-01-1706 

DE SMET PITRONELLA 
Gest. 19-06-1678 
Overl. 14-10-1708 

DE WITTE CATHARINA 
Gest. 16-11-1679 

VERBERCKMOESAMELBERGHE 
Gest. 24-10-1683 
Overl. 07-01-1720 

VERBERCMOES CATHARINA 
Gest. 06-04-1684 
Over I. 16-07-173 7 
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VERSCHEURE ADRIANE 
Gest. 06-04-1684 
Overl. 05-1722 

DE WILDE CATHARINA 
Gest. 24-11-1684 
Overl. 12-12-1745 

DE CLERC AMELBERGHE 
Gest. 18-01-1688 
Func. Heilige-geestjuffrouw 
Overl. 01-05-1737 

VANDER STRAETTE MARIE 
Gest. 20-04-1687 
Overl. 19-06-1715 

VAN GAVER JOANNA 
Gest. 09-01-1689 
Overl. 27-01-1709 

DE BACKER MARIE 
Gest. 12-06-1689 
Overl. 11-12-1741 
Opm. Infirmeriekind 

NAUMAN ELISABETH 
Gest. 12-06-1689 
Overl. 0 1-06-1 718 

EECKELAERE JOSIJNE 
Gest. 18-06-1690 
Overl. 10-05-1740 

AUDENAERDE ANNA 
Gest. 11-01-1693 
Overl. 23-05-1723 

DE WILDE ANNA 
Gest. 25-06-1694 
Overl. 10-1732 

DE CLERCQ MARTINE 
Gest. 16-01-1695 
Overl. 06-12-1735 

STORPERS ELISABETH 
Gest. 27-10-1697 
Overl. 22-04-1755 

DIERICKX MARIE 
Gest. 20-04-1698 
Overl. 13-10-1712 
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SCHAELFAUT MARIE 
Gest. 09-01-1701 
Overl. 28-12-1752 

DE BOCK JOANNA 
Gest. "09-01-1701 
Overl. 14-05-1770 

VAN MORTHAEL ELISABETH 
Gest. 11-09-1701 
Overl. 18-01-1737 

DE WILDE ELISABETH 
Oud. Joos 
Gest. 01-05-1702 
Overl. 14-12-1766 

DE RIJCKE ANNA 
Gest. 01-05-1702 

DE BOCK MARGARITA 
Gest. 31-07-1702 
Over!. 12-02-1739 

VERSCHRAGHE PITRONELLA 
Gest. 28-01-1703 
Overl. 28-02-1760 

ENGELS CATHARINA 
Gest. 15-01-1708 
Overl. 05-09-1709 

SCHELFAUDT PITRONELLA 
Gest. 15-01-1708 

HEBBELIJNCK CATHARINA 
Gest. 12-05-1709 

VAN HESE BERNAERDINA 
Gest. 12-05-1709 
Overl. 19-01-1759 

VANDEVELDEJOANNA 
Gest. 02-06-1709 

VAN POETELBERGHE JOSIJNE 
Gest. 24-07-1712 
Overl. 28-06-1715 

SCHELFHAUT CATHARINA 
Gest. 13-11-1712 
Overl. 22-02-17 44 



BAERT CATHARINA 
Gest. 12-11-1712 
Overl. 09-04-1730 

DE POORTER CATHARINA 
Gest. 01-05-1713 
Overl. 08-01-1763 

BONTIENC MARIE 
Gest. 14-01-1715 
Overl. 27-08-1749 

DE COECK ADRIANE 
Gest. 24-11-1715 
Overl. 16-02-1733 

VAN DAMME ELISABETH 
Gest. 24-11-1715 
Overl. 19-12-1723 

SCHELFHAUTJOSIJNE 
Gest. 14-06-1716 
Overl. 24-05-1749 

BILLEAD BEATRIX MARTINA 
Gest. 21-11-1717 
Overl. 28-11-1759 
Opm. Infirmeriekind 

AUDENAERT CATHARINA 
Gest. 08-05-1718 
Overl. 08-05-1730 

DE WAELLE ANNA CLARA 
Gest. 15-10-1719 
Overl. 19-03-1762 

NIEWENHUIJSE CATHARINA 
Gest. 15-10-1719 
Overl. 25-04-1728 

NIEWENHUIJSE FRANCOISE 
Gest. 19-07-1722 
Overl. 22-10-1768 

VLAEMIJNCK JACOBA 
Ge st. 19-07-1 722 
Overl. 03-12-1726 

BAERT JOSIJNE 
Gest. 18-04-1723 
Overl. 09-12-17 49 

AGEUSMARIE 
Gest. 10-01-1724 
Overl. 09-08-1733 

VERBECKE ELISABETH 
Afk. Lokeren 
Gest. 19-06-1724 
Overl. 24-0 1-177 6 

BONTDNCKSARA 
Afk. Lokeren 
Oud. Jacobus 
Gest. 19-06-1724 
Overl. 28-02-1767 

DE RIJCKE JUDOCA 
Gest. 25-04-1725 
Overl. 11-06-1728 

SCHELFAUDTJUDOCA 
Gest. 15-11-1725 
Overl. 01-12-1730 

DE WILDE JOSIJNE 
Afk. Lokeren 
Gest. 12-05-1726 
Overl. 04-12-177 5 

MATIRIS ANNE MARIE 
Gest. 21-09-1727 
Overl. 21-02-1733 

VOLEKERICK JOANNA 
Gest. 23-11-1727 
Overl. 14-04-1735 

VAN DAMME MARIE ANNA 
Geb. 1712 
Afk. Lokeren 
Oud. Pieter en Josine Dieriek 
Gest. 15-05-1729 
Overl. 22-04-1785 

VLAMINCK JUDOCA 
Gest. 09-07-1730 
Overl. 21-04-1742 

GRENIER MARIE THERESE 
Gest. 11-01-1733 
Func.Conven~uftTouw 

Overl. 20-11 -1760 
Opm. Conventjuffrouw van Ter Velden 
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SCHELFHOUT CATHARINA 
Ge st. 09-01-1735 
Overl. 09-03-1746 

DE BEULE MARIE ANNA 
Gest. 02-09-1736 
Overl. 26-07-1767 

ROMBAUTANNA 
Geb. 1698 
Afk. Zele 
Oud. Joannis en Jaquemijntjen Landuyt 
Gest. 25-01-1739 
Overl. 06-12-1788 

BEECKMAN SUSANNA 
Afk. Sint-Niklaas 
Oud. Francis 
Gest. 25-09-1740 
Overl. 03-02-1778 

DE CONNINCK JOANNA MARIE 
Ge st. 30-04-17 41 
Overl. 06-02-1745 

POLFLIET PITRONELLA 
Geb. 1721 
Afk. Zaffelare 
Oud. Jean en Joanna Uyttendaele 
Gest. 19-04-1744 
Overl. 04-09-1796 
Zus Livina en Joanna Marie 

VANDEN ABEELE JOANNA MARIE 
Geb. 1721 
Afk. Oostakker 
Oud. Joos en Livina de Coninck 
Gest. 12-09-1745 
Overl. 04-02-17 82 

BAERT ISABELLA 
Geb. 1724 
Afk. Lokeren 
Oud. Pieter en Petronelia Schepens 
Gest. 23-01-1746 
Overl. 19-03-1779 

BAERT JUDOCA 
Gest. 26-11-1747 
Overl. 18-01-1810 

VERSCHELDE JOANNA MARIE 
Geb. 1727 
Afk. Petegem a.d. Leie 
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Oud. Gillis en Anna Marie Coppieters 
Gest. 25-01-1750 
Overl. 05-06-1779 

DE BEULE ELISABETH 
Geb. 1730 
Afk. Hamme 
Oud. Joannes en Anna Vercouter 
Ge st. 09-08-17 50 
Overl. 09-04-1804 

POLFLIET LIVINA 
Geb. 1731 
Afk. Zaffelare 
Oud. Jean en Joanna Uyttendaele 
Gest. 07-01-1753 
Overl. 10-03-1783 
Zus Pitronella en Joanna Marie 

DE BOCK JOANNA MARIE 
Afk. Zaffelare 
Oud. Joannis 
Gest. 09-11-1755 
Overl. 09-12-1778 

BAERT BERNAERDINE 
Gest. 18-01-1756 
Overl. 18-09-1766 
Opm. Overleden te Lokeren. 

DER KINDEREN JOANNE ISABELLA 
Gest. 02-05-1756 
Overl. 19-02-1760 

VAN GREMBERGHEN ANNA MARIE 
Geb. 31-05-1735 
Afk. Eksaarde 
Oud. Piteren Theresia Verhaegen 
Gest. 20-04-1760 
Overl. 12-06-1815 

VERSCHELDE MARIE JACOBA 
Geb. 1743 
Afk. Lokeren 
Oud. Augustinus en Petronilla Verschelden 
Gest. 21-11-1762 
Overl. 08-01-1792 

DE WILDE CATHARINA 
Afk. Overmere 
Oud. Joannis 
Gest. 22-01-1762 
Overl. 05-09-1777 
Zus Judoca 



POLFLIET JOANNA MARIE 
Afk. Zaffelare 
Oud. Jan 
Gest. 16-06-1 7 65 
Overl. 17-09-1771 
Zus Pitronelia en Livina 

CRUL ANNA CATHARINA 
Geb. 1745 
Afk. Sleidinge 
Oud. Piter en Theresia de Sutter 
Gest. 08-01-1769 
Overl. 28-04-1784 

DE WILDE GODELIVE 
Geb. 1750 
Afk. Kalken 
Oud. Piter en Catharina Haegens 
Gest. 09-04-1769 
Overl. 03-02-1783 

DE PLANCKE MARIE JOSEPHA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jacobus 
Gest. 14-01-1770 

DE GEEST JOANNA PITRONELLA 
Geb. 1750 
Afk. Overmere 
Oud. Guillielrnus en Anna de Vos 
Gest. 14-01-1770 
Overl. 12-03-1803 
Zus Marie 

VAN GREMBERGEN JOANNA JACOBA 
Afk. Zeveneken 
Oud. Miehiel 
Gest. 27-04-1770 
Overl. 07-06-1777 
Zus Anna Philipine 

VAN HOOREBEKE ANNA MARIE 
Afk. Sleidinge 
Oud. Martinus 
Gest. 10-05-1772 

DEKENS ELISABETH 
Geb. 1733 
Afk. Mullem 
Oud. Adriaen en Francisca Vanderschueren 
Gest. 02-05-1773 
Overl. 21-12-1788 

BOCKAERT MARIE ANNA 
Geb. 26-03-1750 
Afk. Sleidinge 
Oud. Piter en Marie Anna Vergauwen 
Gest. 12-05-1773 
Overl. 24-12-1828 

STEIJAERT Aplonia Pitronelia 
Afk. Hansbeke 
Oud. Jacobus 
Ge st. 24-10-1773 
Overl. 22-04-1816 

VAN GREMBERGHE ANNA PHILIPINE 
Afk. Zeveneken 
Oud. Michil 
Gest. 24-10-1773 
Overl. 20-02-1821 
Zus J oanna J acoba 

DE WILDE JUDOCA 
Afk. Overmere 
Oud. Joanes 
Gest. 23-01-1774 
Overl. 22-12-1822 
Zus Catharina 

DE GEEST MARIE 
Afk. Overmere 
Oud. Guillielmus 
Gest. 23-01-1774 
Overl. 14-02-1724 
Zus Joanna Pitronelia 

VANHECKEJOANNAJUDOCA 
Geb. 1752 
Afk. Lokeren 
Oud. Gillis en Petronelia van Hecke 
Gest. 06-11-1774 
Overl. 13-07-1803 
Opm. Overleden te Lokeren waar ze met 
vakantie was. 

DE WILDE GODELIVE MERCELINE 
Geb. 1748 
Afk. Lokeren 
Oud. Jacobus en Heeckman 
Gest. 08-02-1778 
Overl. 16-09-1780 
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DE GRAVE MARIE MAGDALENA 
AG NES 
Geb. 28-01-1752 
Afk. Antwerpen 
Oud. Piteren Marie Josepha Goovaers 
Gest. 08-02-1778 
Over I. 29-10-1828 
Zus Marie Joanna Josepha 

MOENS JOANNA MARIE 
Geh. 1755 
Afk. Mariakerke 
Oud. Joannes en Carolina van Ranselare 
Gest. 18-10-1778 
Overl. 03-04-1800 

SCHELFHAUT ANNA MARIE 
Afk. Sinaai 
Oud. Adriaen en Anna Marie Vereauter 
Gest. 14-01-1781 
Overl. 22-05-1826 
Zus J oanna Catharina 

GRENIER JOANNA THERESE 
Geb. 1761 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Joannes Judocus en Marie Francisca 
Coleta de Vleesschauwer 
Gest. 13-07-1783 
Overl. 24-03-1799 
Opm. Begraven zonder dienst. 

IJTERBEKE ANNA MARIE 
Geh. 24-05-1761 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joseph en Marie Anna Vergauwen 
Gest. 09-05-1784 
Overl. 24-01-1838 
Zus Anna Judoca 

VAN UIJTVANCK ANNA CORNELIA 
Geb. 1752 
Afk. Lokeren 
Oud. Deneel en Marie Anna Vlaminck 
Gest. 17-10-1784 
Overl. 1815 

SCHELFHOUT JOANNA CATHARINA 
Geb. 1761 
Afk. Sinaai 
Oud. Adriaen en Anna Marie Vereauteren 
Gest. 21-11-1784 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 16-11-1839 
Zus Anna Marie 
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DAVID MARIE ROSA VICTORIA 
Geh. 06-12-1757 
Afk. St.-Maartensparochie Kortrijk 
Oud. Joseph Carolus en Joanna Rosa de 
Clerck 
Gest. 21-11-1784 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 25-05-1842 
Opm. Ze was novice in het klooster van 
Sint-Barbara tot de opheffing ervan door 
Jozefllin 1783. 

DE GRAVE MARIE JOANNA JOSEPHA 
Geb. 15-02-1750 
Afk. Antwerpen 
Oud. Piteren Marie Josepha Goovaers 
Gest. 29-08-1785 
Zus Marie Magdalena Agnes 

VAN QUICKENBORNE COLETA 
Geh. 1762 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Francis Xaverius en Anna Catharina 
Pitronelia Herman 
Gest. 29-08-1785 
Overl. 05-01-1851 

MOURIAU FRANCOISE BENEDICTE 
JOSEPHA 
Geb. 1763 
Afk. Brussel 
Oud. Janbaptista en Joanna Francoise 
Susane van Steenbergen 
Gest. 20-11-1785 
Overl. 10-07-1798 
Opm. Ze werd begraven zonder dienst, 
maar voorzag in een broodbedeling. 

VAN DOORESELE NORBERTINE 
JACOBA 
Geh. 16-08-17 63 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Claude en Marie Dhaenens 
Gest. 05-02-1786 
Func. Groo~uftTouw 
Overl. 11-02-1839 

IJTTERBEKE ANNA JUDOCA 
Geb. 28-02-1759 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joseph en Marie Anna Vergauwen 
Gest. 20-04-1788 
Func. Infirmeriebegijn 
Over!. 17-05-1846 
Zus Anna Marie 



ROELSANNA 
Geb. 1769 
Afk. Overmere 
Oud. Judocus en Joanna Therese de Vos 
Gest. 20-04-1788 
Overl. 16-05-1811 

DENEVEANNACAT~A 

Geb. 1761 
Afk. Evergem 
Oud. Jacobus en Isabella van Hijfte 
Gest. 12-10-1788 
Overl. 22-12-1826 
Zus Coleta Bernaerdine, Carolina, 
Pitronelia Angelina. 

DE GEEST JOANNA PITRONELLA 
Geb. 1767 
Afk. Overmere 
Oud. Jacobus en Marie Catharina Roels 
Gest. 05-07-1789 
Overl. 28-05-1840 
Zus Marie Therese 

DE GEEST MARIE THERESE 
Geb. 1769 
Afk. Overmere 
Oud. Jacobus en Marie Catharina Roels 
Gest. 05-07-1789 
Overl. 05-01-1820 
Zus Joanna Pitronelia 

PLASSCHABRT MARIE CATHARINA 
Geb. 16-02-1765 
Afk. Evergem 
Oud. Liven en Pitronelia Taets 
Gest. 12-07-1789 
Func.Infinneriebegijn 
Overl. 05-04-1846 

DE NEVE COLETA BERNAERDINE 
Geb. 16-09-1764 
Afk. Evergem 
Oud. Jacobus en Isabelia van Hijfte 
Gest. 12-07-1789 
Overl. 04-08-1834 
Zus Anna Catharina, Carolina, Pitronelia 
Angelina 

VAN HOUTE ANNA CATHARINA 
Geb. 13-12-1770 
Afk. Petegem a.d. Leie 
Oud. Piteren Barbara Joanna van 
Quickenborne 

Gest. 16-10-1791 
Overl. 23-09-1839 
Zus Francisca 

DE NEVE CAROLINA 
Geb. 27-10-1770 
Afk. Evergem 
Oud. Jacobus en Isabelia van Hijfte 
Gest. 16-10-1791 
Overl. 28-01-1852 
Zus Anna Catharina, Coleta Bernaerdine, 
Pitronelia Angelina 

DE LARUELLE ISABELLA JACOBA 
Geb. 19-05-1766 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Jacobus en Georgia Livina Sem
mertier 
Gest. 23-10-1791 
Overl. 25-12-1854 

WAUTERS MARIE ANNA 
Geb. 25-04-1759 
Afk. Torhout 
Oud. Guillielmus en Anna Catharina 
Burast 
Gest. 23-10-1791 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 14-01-1849 

CLAEIJS MARIE CATHARINA 
Geb. 21-08-1766 
Afk. Lovendegem 
Oud. Gregorius en Marie Francisca Claeijs 
Gest. 22-04-1792 
Overl. 03-03-1799 
Opm. Overleden en begraven te 
Lovendegem. 

MARTENS JOANNA PITRONELLA 
Geb. 28-03-1772 
Afk. S1eidinge 
Oud. Piteren Joanna Marie van Spijbroeck 
Gest. 27-10-1793 
Overl. 29-12-1837 

VAN DE WALLE GEORGIA 
Geb. 09-11-1769 
Afk. Sleidinge 
Oud. Piteren Marie Joanna de Jager 
Gest. 27-10-1793 
Overl. 11-03-1798 
Opm. Begraven zonder dienst. 
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DE VLIEGHER JOANNA PITRONELLA 
Geb. 23-12-1764 
Oud. Cornelis en Joanna Catharina 
Stigelbout 
Gest. 24-01-1795 
Overl. 15-04-1832 

DE NEVE PITRONELLA ANGELINA 
Geb. 12-01-1769 
Afk. Evergem 
Oud. Jacobus en Isabella van Hijfte 
Gest. 24-01-1795 
Overl. 16-12-1810 
Zus Anna Catharina Coleta Bernaerdine, 
Carolina 

VAN ROUTE FRANCISCA 
Geb. 08-04-1772 
Afk. Petegem a.d. Leie 
Oud. Piter en Barbara Joanna van 
Quickenborne 
Gest. 12-07-1795 
Overl. 16-01-1855 
Zus Anna Catharina 

COLMADIN COLETA CAROLINA 
Geb. 24-10-1772 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Josephus Francis en Anna Francisca 
Gheerts 
Gest. 18-07-1797 
Overl. 08-09-1852 

15. CONVENT TER LEllEN 

VANDER MANDEL CLARA 

VERSTICHEL ADRIANE 
Gest. 20-06-1642 

OOGHEBARBARA 
Gest. 07-06-1643 

OOGHEMARIE 
Gest. 07-06-1643 

VAN MELLE MARTliNTJEN 
Gest. 12-1651 

BRALANNA 
Gest. 13-06-1655 
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VAN HAUTE MARIE 
Gest. 09-01-1656 
Overl. 14-09-1702 
Opm. Infirmeriekind 

VERHERBRUGGHE ELISABETH 
Overl. 20-02-1715 

GOETHALS JOSIJNE 
Gest. 01-07-1657 

DE RIJCKE ANNA 
Gest. 26-01-1659 
Overl. 25-01-1710 

MUSSCHE AD RISliNTJEN 
Gest. 01-12-1660 
Overl. 16-04-1707 

CANCEMARIE 
Gest. 12-1660 

DRIEGHE CATHARINA 
Gest. 12-1660 
Overl. 12-1724 

WEST ELISABETH 
Gest. 07-01-1661 
Overl. 08-04-1707 

DE ZUTTER FRANCOISE 
Gest. 20-08-1662 
Overl. 13-01-1708 

VANDERSLillJSBARBARA 
Gest. 27-08-1662 
Overl. 02-02-1730 

PAUWELS CECILIA 
Gest. 16-09-1663 
Overl. 18-08-1712 

VAN BOCXTAEL JOANNA 
Gest. 04-10-1665 
Overl. 14-01-1720 

BRALMARIE 
Gest. 16-05-1666 
Overl. 17-08-1714 

VAN CANEGHEM MARIE 
Gest. 13-05-1668 
Overl. 13-12-1706 



VERHEIJI<E MARIE CATHARINA 
Gest. 24-01-1672 
Overl. 11-1723 

DE WERT LAUWERUNTJEN 
Gest. 18-11-1772 

DE BUIJOEL ISABELLA 
Gest. 08-01-1673 
Overl. 09-1723 

DE VILDER ISABELLA 
Gest. 26-10-1775 
Over I. 29-07-1729 

KERCHOVECATHARINA 
Overl. 31-01-1705 

CRIL CRISTOFLIJNTJEN 

VANDEN BRANDE MARIE 

DOPPEGITERS DIJMPHNIJ 
Gest. 09-02-1676 
Overl. 23-02-1714 

DARIS ELISABETH 
Gest. 01-09-1677 
Overl. 09-08-1703 

COOREBIJTER JOSIJNE JUDOCA 
Gest. 30-06-1680 
Overl. 17-05-1741 

STOCKMANS ELISABETH 
Gest. 30-06-1680 
Overl. 06-02-17 42 

POELMAN JOSIJNE 
Gest. 22-11-1682 
Func. Heilige-geestjuffrouw 
Overl. 05-05-1727 

COOREBIJTER APLONIA 
Gest. 24-10-1683 
Overl. 28-09-1747 

SAMANMARIE 
Gest. 30-01-1684 

DOBBELARE MARIE 
Gest. 23-04-1684 
Overl. 10-01-1742 

BUIJCKJOANNA 
Ge st. 22-10-1684 
Overl. 01-10-1713 

VAN LAERE PITRONELLA 
Gest. 20-07-1685 

VAN HERREWEGHE FRANCOISE 
Gest. 13-01-1686 

NONNEMAN MAGDALENA 
Gest. 26-04-1686 

VANDER STEENE MARIE THERESE 
Gest. 08-01-1687 
Overl. 15-11-1733 

DE MEIJER JOANNA 
Gest. 13-04-1687 
Overl. 11-02-1711 

POELMAN JOANNA MARIE 
Gest. 10-10-1688 
Overl. 27-11-1710 

GOVAERT MARIE 
Gest. 13-02-1689 
Overl. 02-09-1718 

HUIJBRECHT MARIE LAURENTJA 
Gest. 27-08-1690 

DE MEIJER JACOBA 
Gest. 18-10-1693 
Overl. 07-08-1729 

TALBOOM CORNELIA 
Gest. 18-10-1693 
Over I. 17-06-1734 

VAN HOOREBEKE MARIE ANNA 
Gest. 29-08-1694 
Overl. 02-08-1750 

DE SMET JUSTINA 
Ge st. 08-0 1-1696 
Overl. 01-04-1736 

GOOSENS MARIE 
Gest. 12-02-1696 
Overl. 14-05-1754 

BAETE SUSANNA MARIE 
Gest. 20-05-1696 
Overl. 23-03-1745 
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PIERSENS MARIE 
Gest. 07-10-1697 

CICLIERS MARIE CATHARINA 
Gest. 23-11-1698 
Overl. 15-02-1708 

GOOSENS MAGDALENA 
Gest. 1699 
Overl. 20-12-1735 

MATTHEUS ISABELLA THERESE 
Gest. 1699 
Overl. 20-10-1756 

CLAUS PITRONELLA 
Gest. 17-01-1700 

VERSCHAFFEL MARIE 
Gest. 23-01-1701 
Over!. 27-08-1745 

CORTHALS ANNA MARIE 
Gest. 31-07-1701 
Over!. 12-1758 

REVILANNA 
Gest. 28-05-1702 

VERSCHAFFELISABELLA 
Ge st. 08-10-1702 

GOETHALS ELISABETH 
Geb. 10-12-1672 
Afk. Eetvelde 
Oud. Pieter 
Gest. 28-01-1703 
Overl. 26-11-1772 
Opm. Heilige-geestkind 

DE SMET ISABELLA 
Gest. 05-06-1707 

VAN HOLLEWINCKEL JOANNA 
Afk. Lokeren 
Over!. 10-03-1770 

MATTHEUS MARIE ANNA 
Gest. 14-04-1709 
Over I. 26-10-17 56 

VERSCHELDE PITRONELLA 
Gest. 02-1710 
Overl. 18-11-1752 
Opm. Infirmeriekind 

344 

DE LEUN MARIE FRANCOISE 
Gest. 07-05-1711 
Overl. 15-01-1748 

STRUM JACOBA 
Gest. 10-07-1712 
Over I. 27-01-1728 

BOMBLE MARIE 
Gest. 20-11-1712 
Over!. 12-09-17 56 
Opm. Heilige-geestkind 

CODESMET THERESIA 
Gest. 17-06-1714 
Over I. 10-08-17 50 

DE MEIJ JUSTINA CORNELIA 
Geb. 1696 
Afk. Kaprijke 
Oud. Rijckaert en Judoca Goethals 
Gest. 17-06-1714 
Overl. 08-02-1782 
Opm. Infirmeriekind 

COOLSAET CATHARINA 
Gest. 12-01-1716 
Over!. 11-06-1772 
Opm. Infirmeriekind 

BRACKE CATHARINA 
Afk. Lokeren 
Oud. Livinus 
Gest. 07-11-1717 
Over!. 09-04-177 4 
Opm. Heilige-geestkind 

VANDE VELDE MARIE JACOBA 
Gest. 15-05-1718 
Overl. 09-07-1759 

AMELIJNCK 
Gest. 21-05-1719 
Overl. 03-08-1723 

VAN LAERE JOANNA ROSALlA 
Gest. 02-09-1719 
Over!. 07-03-1757 

SCHEPPENS LIVINA 
Gest. 09-08-1722 
Over!. 09-07-1723 



HUUGHENS LIVINA 
Gest. 08-11-1722 
Over I. 28-03-17 41 

MUUNCK ISABELLA 
Geb. 1710 
Afk. Sleidinge 
Oud. Francis en Comelia van de 
Kerkvoorde 
Ge st. 22-01-1730 
Overl. 06-07-1785 

LUCK ANNA CORNELIA 
Gest. 15-11-1733 
Overl. 28-10-1741 

VANDE VELDE AMELBERGE 
Gest. 05-1735 
Func.Conven~uffrouw 

Overl. 22-03-1760 

DE NOBLE JOANNA 
Geb. 1713 
Afk. Zevergem 
Oud. Jacobus en Jacquemijne Vereauteren 
Gest. 09-08-1739 
Over I. 06-07-1789 

SEGERS LIVINA 
Geb. 1720 
Afk. Ertvelde 
Oud. Pieter en Marie Anne Verbeeke 
Gest. 18-06-1741 
Overl. 20-06-1785 

DE NOBLE MARIE JOSEPHA 
Geb. 07-03-1726 
Afk. Zevergem 
Oud. Jacobus en Livina Marie Bertens 
Gest. 17-02-1743 
Overl. 03-04-1794 

VERMEULENJOANNACATHARINA 
Afk. Ertvelde 
Oud. Joannis en Marie Seghers 
Gest. 25-08-1743 
Overl. 07-02-1776 

HUIJGHE MARIE JACOBA 
Geb. 05-06-1719 
Afk. Kaprijke 
Oud. Jacobus en Catharina Schollaert 

Gest. 09-02-1744 
Overl. 02-04-1801 

ROSSEELS ELISABETH 
Geb. 09-01-1729 
Afk. Zele 
Oud. Andris en Martina Rosseels 
Gest. 02-08-1750 
Overl. 05-06-1764 

ROSSEELS MARIE ANNA 
Geb. 12-09-1732 
Afk. Ze1e 
Oud. Joannis 
Ge st. 02-08-17 50 
Func. Juffrouw-geseinede (28-01-1794/?) 
Overl. 29-11-1773 

VAN HEERSELE AGATHA 
Geb. 1725 
Afk. Ertvelde 
Oud. Joannis en Petronene van Hecke 
Gest. 28-05-1751 
Overl. 06-03-1779 

DE JAEGHER ANNA JACOBA 
Gest. 25-11-1753 
Overl. 05-07-1812 

DE SCHEIROER ANNA MARIE 
Geb. 11-09-1733 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannes en Catharina van Hoorebeke 
Gest. 25-11-1753 
Overl. 26-05-1799 
Zus Monica 

STEUAERT JOANNA 
Gest. 26-05-1754 

VANDE WOESSTIJNE JOANNA 
THERESE 
Gest. 26-05-1754 
Overl. 14-10-1811 

BIJTEBIER JOANNA PITRONELLA 
Geb. 07-03-1730 
Afk. Zwijnaarde 
Oud. Adrianus en Joanna de Coninck 
Gest. 26-01-1755 
Overl. 15-04-1808 
Zus Marie 
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STEVENS NORBERTINA ISABELLA 
Geb. 1736 
Afk. Zwijnaarde 
Oud. Hermanus en Joanne Marie van 
Ceulebroeck 
Gest. 26-01-1755 
Over I. 17-05-1786 
Zus Livina 

STEVENS ANNA MARIE 
Gest. 20-06-1756 
Overl. 29-03-1812 

VANDE WOESTIJNE PITRONELLA 
ELISABETH 
Gest. 14-11-1756 
Overl. 26-02-1816 

EVAERT CAROLINA 
Ge st. 28-10-17 59 

VERMEULEN MARIE ANNA 
Geb. 31-10-1739 
Afk. Ertvelde 
Oud. Piter en Elisabeth Rogiest 
Gest. 08-06-1760 
Over I. 27-02-1800 
Zus Joanna en Theresia 

VAN DAMME LAURENTJA 
Geb. 1745 
Afk. Lokeren 
Oud. Adriaen en Joanna van Grimberghe 
Gest. 13-11-1763 
Over I. 23-10-1779 
Zus Anna Catharina en Marie Pitronella 
vande Vijver 

VAN DAMME ANNA CATHARINA 
Geb. 1745 
Afk. Lokeren 
Oud. Adriaen en Joanna van Grimberghe 
Gest. 13-11-1763 
Overl. 26-01-1780 
Zus Laurentia en Marie Pitronelia vande 
Vijver 

HAEGENS MARIE ANNA 
Geb. 21-11-1741 
Afk. Lokeren 
Oud. Adrianus en Joanna de Bock 
Gest. 20-11-1763 
Overl. 20-11-1802 
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VERMEULENJOANNA 
Geb. 1739 
Afk. Ertvelde 
Oud. Petrus en Elisabeth Rogiest 
Gest. 21-10-1764 
Overl. 03-04-1802 
Zus Marie Anna en Theresia 

BIJTEEIER MARIE 
Geb. 03-03-1727 
Afk. Zwijnaarde 
Oud. Adrianus en Joanna de Ceuninck 
Gest. 20-07-1766 
Over!. 19-02-1801 
Zus Joanna Pitronelia 

STEVENS LIVINA 
Geb. 1741 
Afk. Zwijnaarde 
Oud. Eermanus en Joanna Marie van 
Ceu1ebroeck 
Gest. 20-07-1766 
Overl. 17-05-1804 
Zus Norbertina Isabella 

VANDE WOESTIJNE ANNA JUDOCA 
Geb. 22-10-1746 
Afk. Waarschoot 
Oud. Joris en Marie de Munck 
Gest. 18-06-1769 
Overl. 11-01-1808 
Zus Anna Coleta 

PRUIJM JOANNA MARIE 
Geb. 01-03-1736 
Afk. Merendree 
Oud. Jacobus en Martina Bultinck 
Gest. 13-01-1771 
Overl. 21-02-1795 

VANDE WOESTIJNE ANNA COLETA 
Afk. Waarschoot 
Oud. Joris en Marie de Muijnck 
Gest. 13-01-1771 
Overl. 22-02-1830 
Zus Anna Judoca 

DE SCHEIRDER MONICA 
Geb. 1749 
Afk. Sleidinge 
Oud. Joannis en Catharine van Hoorebeke 
Gest. 14-07-1771 
Over!. 27-07-1783 
Zus Anna Marie 



BIJTEBIER MARIE LIVINA 
Afk. Zwijnaarde 
Oud. Francis 
Gest. 10-11-1771 
Overl. 28-04-1833 

VAN OOTEGHEM ISABELLA THERE
SIA 
Geb. 1748 
Afk. Ouwegem 
Oud. Jacobus en Joanna de Buck 
Gest. 10-11-1771 
Overl. 08-05-1782 

VANDE VIJVER MARIE PITRONELLA 
Geb. 16-09-1753 
Afk. Lokeren 
Oud. Laurijns en Joanna van Gremberge 
Gest. 06-11-1774 
Overl. 08-04-1797 
Zus Laurentia en Anna Catharina van 
Damme 

VAN DEIJNSE MARIE CAROLINA 
Geb. 01-09-1758 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Guilliame en Carolina Gheers 
Gest. 13-04-1777 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 19-12-1841 

VERMEULEN THERESIA 
Geb. 25-08-17 54 
Afk. Ertvelde 
Oud. Piter en Petronella Haemerlijnck 
Gest. 13-04-1777 
Overl. 07-11-1829 
Zus Marie Anna en Joanna 

DE WAELE COLETA CAROLINE 
Geb. 1758 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Jan en Livina Rosseel 
Gest. 31-05-1778 
Overl. 25-12-1779 

DE CONINCK ANNA ANTONIA 
Geb. 1752 
Afk. Antwerpen 
Oud. J oannes en Anna Catharina van 
Ceulen 
Gest. 14-04-1782 
Overl. 28-02-1815 

DIERICX JOANNA LIVINA 
Geb. 1755 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Liven en Anna Marie de Schuijter 
Gest. 09-06-1782 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 18-05-1826 

HUIJGHE JOANNA THERESIA 
Geb. 1758 
Afk. Kaprijke 
Oud. Joannes en Anna Camelia Buck 
Gest. 09-06-1782 
Overl. 24-09-1793 

VANDE WOESTIJNE BRIGITTA 
Geb. 10-03-17 62 
Afk. Sleidinge 
Oud. Josep en Jacoba de Muijnck 
Gest. 09-10-1785 
Overl. 23-07-1833 

POELMAN MARIE ROSA 
Geb. 1767 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Gautier en Joanna van Herreweghe 
Gest. 12-11-1786 
Overl. 23-06-1799 

DUPONT MARIE VICTORIE JOSEPH 
Geb. 1754 
Afk. Rongy (Frankrijk) 
Oud. Piter en Marie Alexandrine Daam 
Gest. 13-04-1788 
Overl. 08-08-1818 

DEPESTEL JOANNA JUDOCA 
Geb. 1766 
Afk. Petegem a.d. Leie 
Oud. Piter en Livina Marie Thienpont 
Gest. 24-08-1789 
Overl. 12-09-1802 

POPPE CATHARINA 
Geb. 1752 
Afk. Lokeren 
Oud. Egidius en Pitronelia Vlaminck 
Gest. 24-05-1789 
Over I. 10-04-1831 

347 



VANDER STICHELE MARIE LIVINA 
Geb. 1761 
Afk. Zevergem 
Oud. Joannes en Angelina Norbertine de 
Man 
Gest. 29-06-1789 
Overl. 05-01-1823 

DE KONINCK MARIE THERESE 
Geb. 03-10-1762 
Afk. Zwijnaarde 
Oud. Francis en Catharina de Blauwe 
Gest. 29-06-1789 

GENIJN MARIE JOANNA 
Geb. 04-08-1770 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Judocus en Joanna Catharina de 
Hondt 
Gest. 25-10-1789 

DE VREESE MARIE CATHARINA 
Geb. 30-11-1762 
Afk. Merendree 
Oud. Liven en Livina Maenhout 
Gest. 13-02-1791 
Overl. 15-11-1813 

VAN WASSENHOVE JOANNA THERE
SE 
Geb. 22-03-1765 
Afk. Merendree 
Oud. Joannes en Marie Jacoba Pruijm 
Gest. 20-02-1791 
Overl. 27-04-1836 
Zus Joanna Brigitta 

VAN WASSENHOVE JOANNA BRIGIT
TA 
Geb. 05-09-1767 
Afk. Merendree 
Oud. Joannes en Marie Jacoba Pruijm 
Gest. 20-02-1791 
Zus J oanna Therese 
Opm. Overleden te Merendree. 

D'HAUTSCHUTIER JOANNA CATHA
RINA 
Geb. 25-02-1772 
Afk. Zeizate 
Oud. Jacobus en Georgia Gorgau 
Gest. 25-10-1795 
Overl. 28-05-1799 
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DE SMEDT MARIE FRANCISCA 
Geb. 16-12-1773 
Afk. Oostakker 
Oud. Thomas Joseph en Marie Catharina 
Heirman 
Gest. 09-05-1797 

VANDE VOORDE JOANNA MARIE 
Geb. 21-01-1777 
Afk. Evergem 
Oud. Jacobus en Anna Petronelia 
Gendt-Brogge 
Gest. 22-09-1800 
Overl. 15-03-1873 

DE VOS JOANNA PETRONELLA 
Geb. 21-01-1772 
Afk. Overmere 
Oud. Petrus en Elisabeth D'Hollander 
Gest. 22-09-1800 
Overl. 04-03-1841 

16. CONVENT TER ENGELEN 

VANDER WEE LIVINE 
Gest. 22-09-1635 

VANDER MERRE DOROTHE 
Gest. 12-10-1636 

VANDER HAEGHE SEGHRIJNE 
Gest. 16-10-1641 

BIJGODT ELISABETH 
Gest. 20-04-1644 
Overl. 30-10-1709 

BAELE FRANCOISE 
Gest. 21-10-1646 
Overl. 26-02-1703 

VANDEN HAUTE BARBARA LOWISE 
Gest. 12-09-1647 
Overl. 27-12-1722 

VIS ELISABETH 
Gest. 05-10-1647 
Overl. 24-06-1702 

BIJGOOTANNA 
Gest. 08-05-1650 



DE BUYSSCHER MARIE 
Gest. 01-09-1652 
Func. heilige-geestjuffrouw 

DEBUSSCHERJOANNA 
Gest. 01-09-1652 
Overl. 11-01-1704 

VINCKE MARIE 
Gest. 15-05-1657 

VAN BON MARIE 
Gest. 02-06-1658 

VANDE CRUCE MARGARITA 
Gest. 09-02-1659 

VAN DAMME BARBARA 
Gest. 27-04-1659 

BA~NSCATHARINA 

Gest. 29-10-1659 
Overl. 22-05-1718 

VANDECRUCECATHARINA 
Gest. 25-01-1660 
Overl. 19-12-1703 

NOBEJOSUNE 
Gest. 13-01-1660 

ROETHASE MARGARITA 
Gest. 03-02-1660 

GONNEMARIE 
Gest. 14-11-1660 
Overl. 10-12-1723 

VERSCRUERE CORNELIE 
Gest. 24-07-1661 
Overl. 09-12-1704 

BAESMARIE 
Ge st. 08-0 1-1662 
Overl. 04-06-1706 

VANDER BANCK JOSIJNE 
Gest. 22-05-1662 
Overl. 10-04-1714 

NIJTLIVUNE 
Gest. 07-01-1663 
Overl. 15-03-1726 

VAN DEN BERGHE JOANNA 
Gest. 20-11-1663 

VANDERGUCHTMARIE 
Gest. 20-09-1664 
Overl. 24-06-1720 

COLMANJOANNA 
Gest. 07-06-1665 
Overl. 29-01-1716 

BECKENS JOANNA MERTHELDE 
Gest. 14-06-1665 

VANDER CRUCE MARIE 
Gest. 28-06-1665 

DE MEDTS CATHARINA 
Gest. 11-05-1666 
Overl. 12-07-1710 

VANDE VELDE ANNA 
Gest. 03-05-1666 
Overl. 15-07-1712 

GOOTHERS CATHARINA 
Gest. 23-05-1666 

VAN OSSELAERE ELISABETH 
Gest. 17-11-1666 
Overl. 02-1730 

DEBRABANDERJOANNA 
Gest. 18-11-1667 
Over I. 10-08-1728 

VAENTJENS CATHARINA 
Oud. Char1e 
Gest. 09-09-1670 
Overl. 17-12-1712 

VAN HOIJE MARGARITA 
Gest. 25-01-1671 
Overl. 14-05-1702 

VAN SUIJT MARIE 
Gest. 01-09-1671 
Over i. 08-07-1711 

VAIJNTJENS CATHARINA 
Oud. Jan 
Gest. 13-02-1672 
Overl. 28-06-1717 
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LETENS CATHARINA FRANCOISE 
Gest. 16-02-1673 
Overl. 18-04-1713 

VANDER HAUTE CRISTINA 
Gest. 16-06-1673 
Overl. 16-05-1720 

VERLEIJSE MARIE BRIGITTE 
Gest. 26-01-1674 

MONTEIJ MARIE ANNA 
Gest. 26-05-1675 
Over I. 07-04-1739 
Opm. Infirmeriekind 

POURS FLIPATB 
Gest. 26-05-1675 
Overl. 10-1731 

VAN DORLE MARIE 
Gest. 19-04-1676 

CASENS ADRIANE 
Gest. 10-01-1677 
Overl. 1712 

VANPUVELDEANTONETTE 
Gest. 16-01-1678 
Overl. 19-01-1716 

DE REU CAROLINE 
Gest. 19-06-1678 
Overl. 20-11-1722 

WASTIJN MARIE 
Gest. 16-04-1679 
Overl. 16-02-1731 

DECRUWENEREBARBARA 
Gest. 02-07-1684 
Overl. 29-10-1743 
Opm. Infirmeriekind 

DE BUSSCHER BARBARA 
Gest. 15-10-1684 
Over I. 04-07-1730 

VAENTJENS ISABELLA CLARA 
Gest. 04-02-1685 
Overl. 04-06-1721 

DAELMARIE 
Gest. 06-05-1685 
Overl. 16-07-1733 
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OVIJN ELISABETH 
Gest. 01-07-1685 

BOUBAY LIVIJNE 
Gest. 15-09-1686 

SAMAN CATHARINA 
Gest. 13-04-1687 
Overl. 11-01-1761 
Opm. Infirmeriekind 

DE WALSCHE ANNA MARIE 
Gest. 03-05-1689 
Overl. 01-01-1718 

ADAMS JOANNA ROSA 
Gest. 03-09-1690 

BOUBAY MARIE ANNA 
Gest. 31-08-1692 
Overl. 17-12-1710 

ADAMS MARIE MARGARITA 
Gest. 20-06-1693 
Over I. 05-10-17 46 

DE ROO CATHARINA 
Gest. 1693 
Overl. 08-04-1715 

ROGIER MARIE 
Gest. 29-08-1694 

VAN STEENACKER ANNA 
Gest. 16-01-1695 

VANDEN BERGHE GELIJNE 
Gest. 01-06-1695 

DE JONCKHEERE CATHARINA 
Gest. 30-09-1696 
Overl. 14-01-1715 

HAEGHE JOSIJNE INGHE 
Gest. 28-04-1697 
Overl. 11-10-1727 

VAN LOO THERESIA 
Gest. 23-11-1698 

VANDENBERGHEJOANNA 
Gest. 23-11-1698 



DOLANDER ANNA 
Gest. 31-05-1699 
Overl. 06-12-1720 

VAN LOO LIVINA 
Gest. 25-10-1699 
Over!. 26-02-17 59 

VAN LOO JOANNA 
Gest. 09-11-1699 

DOBBELERE ANNA 
Gest. 14-05-1702 

DE VOS ANNA MARIE 
Gest. 19-06-1702 
Overl. 10-01-1762 

VANDEN BERGHE MARIE 
Gest. 10-08-1704 
Overl. 19-03-1761 
Opm. Heilige-geestkind 

DE VOGHELAER LIVINE 
Gest. 26-09-1706 
Overl. 15-08-1749 

LAUWERS ISABELLA CLARA 
Afk. Brugge 
Oud. Joannis 
Gest. 20-02-1707 
Overl. 19-04-177 5 

LANDRIEN JOANNA 
Gest. 07-10-1708 
Overl. 26-01-17 50 

VANCAUWENBERGHEJOANNA 
Gest. 10-1708 

OVIEN JOSIJNE THERESE 
Gest. 25-10-1708 
Overl. 23-02-1765 

DE WALSCHE CATHARINA CLARA 
Gest. 23-02-1710 
Overl. 18-01-1737 

VINCKE JOANNA 
Gest. 05-11-1713 
Overl. 07-05-1740 

BOCAERT MARIE THERESE 
Gest. 11-11-1714 

ORLENT CATHARINA 
Gest. 27-09-1715 
Overl. 20-07-1722 

MARTENS MARIE JUDOCA 
Gest. 03-11-1715 

SCHANFELERE CATHARINA 
Gest. 20-06-1717 
Overl. 27-02-1724 

ANDRIES JOANNA 
Afk. Zeizate 
Oud. Livinus en Petronelle Hercke 
Gest. 16-01-1718 
Func. -heilige-geestjuffrouw 

-grootjuffrouw (09-1 0-
1761/19-08-1772) 
Overl. 19-08-1772 
Begr. 21-08-1772 

CLAEUE ANNA THERESE 
Gest. 28-08-1718 
Overl. 09-11-1761 

VANACKER ISABELLA 
Gest. 21-11-1718 
Overl. 02-09-1721 

HOVIJN MARIE CATHARINA 
Gest. 28-07-1719 
Overl. 01-1729 

VINCKE ANNA MARIE 
Gest. 15-06-1721 
Overl. 11-10-1754 

ANTHONETTEISABELLA 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Balthazaer 
Gest. 11-1 0-1 722 
Overl. 13-01-1776 

AERSENS ANNA 
Afk. Zele 
Gest. 14-01-1723 
Overl. 04-01-177 6 

SCHOLLAERT PITRONELLA 
Afk. Kaprijke 
Oud. Jacobus 
Gest. 16-10-1723 
Overl. 16-02-177 5 
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BIEBUIJCK MARIE CATHARINA 
Gest. 28-01-1725 
Overl. 31-03-1770 
Opm. Heilige-geestkind 

VENNEMAN ANNA MARIE 
Geb. 1694 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Guillielmus en Camelia van Damme 
Gest. 15-07-1725 
Overl. 10-02-1788 

BANNAERT JOANNA THERESE 
Geb. 1707 
Afk. Petegem a.d. Leie 
Oud. Jacobus en Jacqueline Marre 
Gest. 09-10-1729 
Over!. 27-08-1785 

MANDE MARIE MAGDELENE 
Geb. 1713 
Afk. Deinze 
Oud. Emanuel en Elisabeth van den 
Berghe 
Gest. 28-06-1735 
Overl. 01-10-1787 

VAN DEN BOSSCHE EMERENTIANE 
Geb. 09-04-1716 
Afk. Hansbeke 
Oud. Pieter en Anna Marie de Muynck 
Gest. 28-08-1735 
Over I. 15-01-1794 
Zus Joanna en J.-Monica de Deckere 

CAMAERT ISABELLA 
Gest. 26-01-1737 

MORTIER ANNA MARIE 
Geb. 1716 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Adrianus en Marie Anna van de 
Moortele 
Gest. 20-07-1738 
Overl. 30-09-1780 

MORTIER JOANNA THERESE 
Gest. 28-08-1740 

DE WULF JOANNA BERNARDINE 
Geb. 1723 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Nicolaes en Catherine Bemaers 
Gest. 21-01-1742 
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Overl. 02-06-1790 

LAMBRECHT MARIE FRANCOISE 
Gest. 05-05-1742 

DEPOORTEREJOANNAJACOBA 
Gest. 02-09-1742 

VAN DAMME BARBARA 
Geb. 1713 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Antone en Barbara Dilman 
Gest. 10-02-1743 
Overl. 06-09-1783 
Opm. Infirmeriekind 

DE DECKERE JOANNA 
Geb. 03-1721 
Afk. Hansbeke 
Oud. Judocus en Anna Marie de Muynck 
Gest. 21-11-1745 
Overl. 02-03-1802 
Zus Joanna Monica en Emerentiane van 
den Bossche 

CAMMAERT SUSANNA MARIE 
Afk. Lokeren 
Oud. Jan Baptiste 
Gest. 12-01-1748 
Overl. 16-10-1773 

DE DECKERE JOANNA MONICA 
Geb. 1723 
Afk. Hansbeke 
Oud. Judocus en Anna Marie de Muynck 
Gest. 16-11-1749 
Func. Grootjuffrouw (12-10-1775/ 
01 -12-1800) 
Overl. 01-12-1800 
Begr. 02-12-1800 
Zus Joanna en Emerentiane van den 
Bossche 

HOVIJN ANNA CATHARINA 
Geb. 18-05-1731 
Afk. Menen 
Oud. Laurent en Margarita Trachet 
Ge st. 09-05-17 51 
Overl. 09-08-1797 

DEPOORTEREISABELLATHERESE 
Gest. 30-07-1752 
Opm. Later trad ze in bij de Gentse domi
nicanessen. 



DE KRUUDT MARIA JOANNA 
Ge st. 11-09-17 57 
Overl. 02-03-1827 

VANDE PUTIE JOANNA MARIE 
Gest. 31-08-1762 
Overl. 30-10-1761 

DE WALSCHE MARIE CATHARINA 
Geh. 1744 
Afk. Sleidinge 
Oud. Petrus en Marie Lippens 
Gest. 21-11-1762 
Over!. 28-02-1788 

VANDE PUTIE MARIE JOANNA 
Gest. 20-11-1763 
Over!. 07-08-1812 

DE VLIEGHER MARIE JACOBA 
Afk. Lovendegem 
Oud. J udocus 
Gest. 11-05-1766 

ISTAS CATHARINA 
Afk. Luxemburg 
Oud. Carolus 
Gest. 09-10-1766 
Over!. 18-07-1814 

DE KEUSER MARIE JOANNA 
Afk. St.-Pietersparochie Gent 
Oud. Joannes 
Gest. 10-05-1767 
Overl. 18-02-1814 

VERCOUTERE MARIE JOANNA 
Afk. Pittem 
Oud. Policarpus 
Gest. 01-05-1768 
Over!. 05-09-1824 

SCHAUTEET MARIE ANNA 
Afk. Tielt 
Gest. 14-04-1771 
Over!. 23-01-1829 

BRAEMT JOANNA MARIE 
Afk. Oostwinkel 
Oud. Piter 
Gest. 12-01-1772 

VAN ROU JOANNA PITRONELLA 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 

Oud. Joannes 
Gest. 10-05-1772 
Overl. 15-04-1828 
Zus Isabella Catharina 

DIVENEUNS MARIE CATHARINA 
Afk. Zingem 
Oud. Piter 
Gest. 10-01-1773 
Overl. 06-01-1830 

DE PAUW MARIE CAROLINA 
Afk. Sleidinge 
Oud. Guilliame 
Gest. 23-05-1773 
Overl. 27-12-1834 

LIPPENS JUDOCA 
Geb. 1747 
Afk. S1eidinge 
Oud. Liven en Livijne Lippens 
Gest. 16-01-1774 
Overl. 13-12-1796 

VAN ZIELEGHEM ANNA 
Geb. 22-11-1755 
Afk. Tielt 
Oud. Joseph en Marianna Loontjens 
Gest. 16-01-1774 
Over!. 08-07-1852 

VAN TIEGHEM MARIE AGNES 
Afk. Meu1ebeke 
Oud. Joos 
Gest. 28-05-1775 
Over!. 15-07-1818 

VANDERSTRAETEN AGNES 
Afk. Asper 
Oud. Joseph 
Gest. 11-05-1777 

DE JAEGHER JOANNA CATHARINA 
Afk. Wannegem 
Oud. Piter 
Gest. 09-08-1778 
Over!. 18-01-1828 
Zus Marie Joanna en Anna Theresia 

BRAEL MARIE THERESE 
Afk. Hansbeke 
Oud. Piter 
Gest. 25-10-1778 
Over!. 26-08-1831 
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WERREBROUCK AGNES 
Afk. Ardooie 
Oud. Francis en Barbara Therese Crestiaen 
Gest. 17-10-1779 
Overl. 22-06-1792 

DE JAEGER MARIE JOANNA 
Geb. 1760 
Afk. Wannegem 
Oud. Piter en Femandina Cauwenberghe 
Gest. 07-05-1780 
Overl. 10-01-1819 
Zus Joanna Catharina en Anna Theresia 

VANDER STRAETE ROBERTINA 
Geb. 1752 
Afk. Kruishoutem 
Oud. Francis en Catharina d' Hont 
Gest. 27-08-1780 
Overl. 16-08-1794 

DE JAEGER ANNA THERESIA 
Geb. 25-01-1761 
Afk. Wannegem 
Oud. Piter en Femandine Cauwenberghe 
Gest. 29-04-1781 
Overl. 05-01-1848 
Zus Joanna Catharina en Marie Joanna 

VAN ROIJ ISABELLA CATHARINA 
Geb. 1750 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Joannes en Isabella Catharina de 
Casemacker 
Gest. 14-04-1782 
Zus Joanna Pitronelia 

COQUIJT JOANNA THERESE 
Geb. 1757 
Afk. Vinderboute 
Oud. Joannes en Rosalla Keret 
Gest. 30-01-1785 

VAN SEVEREN MONICA 
Geb. 1768 
Afk. Tielt 
Oud. Adriaen en Barbara van Tieghem 
Gest. 08-01-1786 
Overl. 01-02-1819 
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PHILIPPUS JOANNA PITRONELLA 
Geb. 1753 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Judocus en Angelez de Dapper 
Gest. 08-01-1786 
Overl. 07-08-1815 

VANDEN RENDE COLETA JACOBA 
Geb. 20-03-1763 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Joannes en Catharina Ijsebaert 
Gest. 28-10-1787 
Func. Eerste heilige-geestjuffrouw 
Overl. 03-05-1824 

FOWARGE JOANNA CATHARINA 
Geb. 28-04-1763 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Joannes Miebil en Regina Francoise 
Buijse 
Gest. 23-11-1788 
Func.Conven~uffrouw 

Overl. 22-03-1842 
Opm. Ze was juffrouw van het convent 
Ten Bergen en van het convent Ter Velden. 

VAN HERBRUGGHE MARIE THERESE 
Geb. 13-11-1763 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Martinus en Catharina Marte van 
Grimberghe 
Gest. 25-01-1789 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 14-09-1847 

TFELT ANGELINA FRANCISCA 
Geb. 01-11-1769 
Afk.Zulte 
Oud. Femandus en Francisca Wallaert 
Gest. 31-01-1790 
Overl. 31-01-1813 
Opm. Deze begijn is tweemaal vermeld in 
het stedingsboek op twee verschillende ste
dingsdata (31-01-1790 en 17-10-1790). 

ROBBUN ISABELLA MARIE 
Geb. 17-01-1764 
Afk. Sint-Niklaas 
Oud. Joannes Francis en Elisabeth Abeel 
Gest. 08-02-1790 
Overl. 16-11-1793 



UIJTIERSCHAUT CAROLINA 
Geb. 17-02-1770 
Afk. Waarschoot 
Oud. Liven en Joanna Catharina vande 
Putte 
Gest. 17-10-1790 
Func. Infurrneriebegijn 
Overl. 20-08-1827 

TFELT ANGELINA FRANCISCA 
Geb. 01-11-1769 
Afk. Zulte 
Oud. Ferdinandus en Francoise Wallaert 
Gest. 17-10-1790 
Overl. 31-01-1813 
Opm. Deze begijn is tweemaal vermeld in 
het stedingsboek op twee verschillende ste
dingsdata (31-01-1790 en 17-10-1790). 

VANDEN BOGAERDE ANNA MARIE 
Geb. 31-05-1768 
Afk. Huise 
Oud. Francis en Marie Delange 
Gest. 09-10-1791 
Overl. 21-12-1800 

DESSEUN JOANNA COLETA 
Geb. 08-02-1770 
Afk. Olsene 
Oud. Joseph en Catharina van Hoe 
Gest. 28-10-1792 
Overl. 12-11-1851 

VANDER SLUUS JOANNA FRANCISCA 
Geb. 26-08-1771 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Francis Cornelis en Pitronelia 
Pennijnck 
Gest. 12-11-1793 
Overl. 1815 

DE VREESE BARBARA PHILIPINA 
Geb. 30-01-1758 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Piteren Joanna Spilthoore 
Gest. 19-01-1794 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 30-05-1845 

BRIJSELBOUT MARIE ANNA CLARA 
Geb. 22-02-1771 
Afk. Steenvoorde 
Oud. Joannes Thomas en Joanna Clara de 
Rudder 
Gest. 19-01-1794 

DE JAEGER JOANNA PITRONELLA 
Geb. 30-09-1778 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Livinus Joannes en Marie Emestina 
Geneveva Frans 
Gest. 13-05-1797 
Overl. 11-01-1866 

SERROESJOANNAJUDOCA 
Geb. 25-06-1776 
Afk. Ekkergem (Gent) 
Oud. Judocus en Pitronelia Florentina de 
Smedt 
Gest. 13-05-1797 
Overl. 11-05-1861 

17. CONVENT ST.-CHRISTINA 

SOETIJNCK SUSANNA 
Gest. 25-08-1641 

TRIENPONT JOANNA 
Gest. 16-10-1641 

VAN DE WALLE JOANNA 
Gest. 10-07-1644 
Overl. 07-02-1709 

DUUFKENS MARIE 
Gest. 09-01-1646 

VOLCHART ANNA 
Gest. 12-06-1652 
Overl. 04-01-1704 

VANDERICT BARBARA 
Gest. 13-09-1654 

DEREUMARIE 
Gest. 03-01-1655 

VANDE WOESTIJNE FRANCOISE 
Gest. 24-08-1655 

PIERSENS JACQUELIJNE 
Gest. 28-10-1657 
Overl. 14-10-1721 

VAN HADWEGHEM MARIE 
Gest. 27-04-1659 
Func. heilige-geestjuffrouw 
Overl. 05-05-1711 
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COLMAN BAREARA 
Gest. 11-05-1659 

TOESIJN MARIE 
Gest. 29-06-1659 
Overl. 01-11-1704 

GESQUIRE JOANNA 
Gest. 01-05-1661 
Overl. 17-05-1718 

DE BOCK MARIE 
Ge st. 01-06-1663 
Overl. 15-07-1710 

BEEKMAN PITRONELLA 
Gest. 02-09-1663 
Overl. 16-11-1705 

VANDE VISSCHERUE LIVUNE 
Gest. 11-05-1664 
Overl. 03-06-1708 

BECKMAN GEERTRUUT 
Gest. 15-06-1665 

DE KEUSER PITRONELLA 
Gest. 30-08-1665 
Over I. 27-02-1734 

DOEGHE JOANNA MARIE 
Gest. 11-09-1666 
Overl. 22-01-1718 

DE VOS CATHARINA 
Gest. 09-02-1670 
Overl. 20-09-1719 

DAENJOANNA 
Gest. 14-06-1671 
Overl. 03-06-1702 

BUIJS CRISTINA 
Gest. 18-11-1672 
Over I. 16-01-1704 

VANDER STRAETEN ANNA 
Gest. 06-08-1673 
Over I. 11-06-173 3 

INGELS AGNES 
Gest. 06-08-1673 
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VAN HADWEGHEM ISABELLA 
Gest. 05-11-1673 
Overl. 15-11-1706 

NEGHELPUT ANNA 
Gest. 16-06-1675 
Overl. 06-04-1728 

DANBELS MARGARITA 
Gest. 10-08-1677 
Over I. 20-07-1738 

DAEN LOSUNE 
Gest. 16-04-1679 
Overl. 06-12-1736 

BECKMAN THERESE 
Gest. 14-03-1683 

CLASUES LIVUNE 
Gest. 14-03-1683 

DE BOCK MARIE CATHARINA 
Gest. 24-10-1683 
Overl. 12-04-1728 

BERRELED JOSIJNE 
Gest. 30-04-1684 

WILLE ISABELLA 
Ge st. 01-05-1684 
Over I. 07-04-1734 

DANNEEL MARIE 
Gest. 15-10-1684 
Overl. 22-05-1707 

VAN OVERLOOP CATHARINA 
Gest. 04-02-1685 
Overl. 27-01-1705 

AMELEUS CATHARINA 
Gest. 06-05-1685 
Overl. 08-08-1736 

SAIJE CATHARINA 
Gest. 16-09-1685 
Overl. 02-09-1721 

SAUE ELISABETH 
Gest. 16-09-1685 
Overl. 24-04-1709 



DANNEELS ANNA 
Gest. 24-10-1686 

VAN MERREBECKE ANNA 
Gest. 24-10-1686 
Overl. 15-03-1725 

VAN LIMBORCH CATHARlNA 
Gest. 03-02-1687 

AMELENS MARIE 
Gest. 13-04-1687 
Overl. 05-03-1733 

DABNMARIB 
Gest. 12-10-1687 

DE BEULE FRANCOISE 
Gest. 08-12-1688 
Overl. 30-12-1739 

DAEN CATHARlNA 
Gest. 25-11-1691 
Overl. 28-10-1746 

LAMMENS MARIE MARGARITA 
Gest. 25-11-1691 
Overl. 04-10-1748 

ROGGEMAN MARIE 
Gest. 31-08-1692 

VAN NIEULANDE ANNA 
Gest. 05-04-1693 
Overl. 03-06-1757 

DUBOESCK JUDOCA PITRONELLA 
Gest. 10-01-1694 
Overl. 10-01-1726 

DE BUEL MARIE 
Gest. 02-05-1694 

BRACKE LIVIJNE 
Gest. 20-11-1695 
Overl. 13-07-1705 

DE MOOR MARIE 
Gest. 03-06-1696 
Overl. 20-06-1723 

BRACKE MARIE 
Gest. 21-04-1697 
Overl. 01-10-1712 

DE MOOR CATHARINA 
Gest. 11-01-1698 
Opm. Infirmeriekind 

BEECKMAN MARIE 
Gest. 20-11-1701 
Overl. 02-06-1712 

BRACKEJOSDNE 
Gest. 01-05-1702 
Overl. 13-11-1707 

SCHELSTRAETE MARIE 
Gest. 01-05-1702 
Overl. 21-09-1727 

BLOMMAER JOANNA 
Gest. 29-10-1702 
Overl. 31-07-1728 

DANNEELSJOSDNE 
Gest. 16-09-1703 
Overl. 05-02-1759 

DE BLOECK JOANNA 
Oud. Jan 
Gest. 15-02-1705 
Overl. 13-12-1754 
Opm. Heilige-geestkind 

DOOGHE CATHARINA 
Oud. Liven 
Gest. 15-05-1706 
Overl. 20-09-1736 

DOOGHE MARIE 
Oud. Jan 
Gest. 15-05-1706 
Overl. 27-11-1744 

MARTENS LIVIJNE 
Gest. 08-01-1708 
Overl. 11-07-1739 

BORGHGRAEVE ANNA MARIE 
Gest. 20-05-1708 
Overl. 01-01-1745 

POELMAN JOANNA 
Gest. 10-11-1708 
Overl. 09-02-1743 

TIJSEBAERT CORNELIA 
Gest. 03-02-1709 
Overl. 18-08-1755 
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TIJSEBAERT JOANNA 
Gest. 10-08-1710 
Overl. 09-12-1720 

DE BEULE LIVINA 
Geb. 1684 
Afk. Brtvelde 
Oud. Joannis en Marie Anne Haemelinek 
Gest. 05-10-1710 
Overl. 29-09-1735 

VAN DRIESSCHE PITRONELLA 
Gest. 14-10-1711 
Overl. 29-04-1766 

VANPETEGHEMJACOBA 
Gest. 22-11-1711 
Overl. 11-03-1756 

CLAIJS PITRONELLA 
Gest. 20-01-1715 
Overl. 26-06-1748 

VAN DIJCKE ANNA MARIE 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Antonius 
Gest. 11-04-1717 
Overl. 30-09-1773 
Opm. Overleden in het huis van haar 
broer, maar in het begijnhof begraven. 

PEPERSELEJOANNA 
Gest. 1714 
Overl. 28-04-17 56 
Opm. Het stedingsboek vermeldt hier: 
"Dit is een abus". Om welke vergissing het 
gaat wordt niet expliciet meegedeeld. Feit 
is dat volgens het stedingsjaar (1714) 
Joanna Pepersele vóór Pitronelia Ciaijs 
( 1715) en Anna Marie Van Dijcke ( 1717) 
zou moeten vermeld zijn. 

SAERES JUDOCA 
Ge st. 27-04-1721 
Overl. 09-06-1739 

DE WALLE MARIE 
Gest. 09-08-1722 
Overl. 1731 

PARIJS MARIE FERNANDINA 
Oud. Jan 
Gest. 29-06-1727 
Overl. 30-08-1775 
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DE BOCK PITRONELLA 
Gest. 1728 
Func.Conven~uffrouw 

Overl. 20-06-1760 

VANDERVAET ELISABETH 
Gest. 16-01-1729 
Overl. 06-1729 

VAN SCHASSEN CATHARINA LIVINE 
Gest. 20-02-1729 
Overl. 25-11-1740 

VAN HERSEL MARIE ANGELINE 
Gest. 07-08-1735 
Overl. 27-01-1763 

MEEUS LIVINA FRANCOISE 
Gest. 04-09-1735 
Overl. 30-09-1767 

BUIJSE PITRONELLA 
Geb. 1714 
Afk. Evergem 
Oud. Joannis en Marie Beyaert 
Gest. 04-09-1735 
Overl. 22-05-1787 

MARlMAN JOANNA THERESE 
Gest. 13-05-1736 

VILDERS ANNA MARIE 
Ge st. 14-09-173 8 
Overl. 14-02-1751 

VAN HECKE JOANNA 
Gest. 19-04-1739 
Overl. 22-06-1771 

BUIJSE ANNA MARIE 
Ge st. 26-04-17 50 
Overl. 05-08-1751 

SLOCKAGNES 
Gest. 14-01-1753 
Overl. 26-04-1764 

BOLLENS PITRONELLA 
Gest. 14-01-1753 
Overl. 23-05-1754 



HIJNDERICKX CATHARINA 
Geb. 06-04-1727 
Afk. Waasmunster 
Oud. Jacobus en Dina Comelia van 
Bogaert 
Gest. 06-05-1753 
Overl. 27-02-1792 

CLAPPAERT MARIE THERESE 
Geb. 1730 
Afk. Eksaarde 
Oud. Egidius en Marie Anne Clappaert 
Gest. 24-06-1754 
Overl. 26-07-1786 

DE BOCK CAROLINA 
Gest. 01-09-1754 

DE BOCK THERESIA 
Geb. 04-02-1736 
Afk. Eksaarde 
Oud. Gillis en Isabella Hendrielex 
Gest. 13-11-1757 
Overl. 10-05-1830 

VAN HECKE PITRONELLA 
Gest. 13-11-1757 

BUUSE MARIE JACOBA 
Gest. 15-01-1758 
Overl. 17-04-1829 

VAN DE VOORDE ISABELLA THERE
SIA 
Gest. 15-01-1758 

DE BUIJSSCHER ANNA MARIE 
Geb. 1731 
Afk. Sint-Laureins 
Oud. Joannes en Anna Verheecke 
Gest. 09-04-1758 
Overl. 27-05-1804 

SCHOUSUTTER JOANNA MARIE 
Afk. Moerzeke 
Oud. Pieter en Catharina de Keirsmaeker 
Gest. 13-01-1760 
Overl. 14-12-1773 

VAN KACKEBEKE CRISTEFORA 
Geb. 1732 
Afk. Lovendegem 

Oud. Joannis en Elisabeth de Wispelaere 
Gest. 13-01-1760 
Overl. 08-11-1780 

BUUL CATHARINA 
Gest. 13-07-1760 

DE VILLER CAROLINA 
Gest. 13-07-1760 
Over I. 16-07-1807 

BOELENS JORIJNTJEN 
Geb. 1730 
Afk. Wondelgem 
Oud. Francis en Elisabeth de Clerk 
Gest. 26-07-1760 
Overl. 09-03-1803 

DE BOCK MARIE JACOBA 
Geb. 1743 
Afk. Eksaarde 
Oud. Gillis en Isabella Heynderickx 
Gest. 24-01-1762 
Overl. 29-09-1802 
Zus Angelina en Catharina 

DE BOCK ANNA MARIE 
Geb. 1743 
Afk. Heusden 
Oud. Peter en Joanna Engel 
Gest. 24-01-1762 
Overl. 25-02-1792 

PIETERS MARIE ANNA 
Afk. Boekboute 
Oud. Piter 
Gest. 15-01-1764 
Zus Carolina en Catharina 

TOLLIERS JOANNA MARIE 
Geb. 1733 
Afk. Lokeren 
Oud. Louis en Catharina Hoogewijs 
Gest. 15-01-1764 
Overl. 21-06-1 7 80 

PIETERS CAROLINA 
Afk. Boekboute 
Oud. Piter 
Gest. 25-11-1764 
Overl. 27-08-1812 
Zus Marie Anna en Catharina 
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PIETERS CATHARINA 
Afk. Boekboute 
Oud. Piter 
Gest. 24-11-1765 
Overl. 02-06-1826 
Zus Marie Anna en Carolina 

BRAET FRANCOISE 
Geb. 1743 
Afk. Hansbeke 
Oud. Piteren Isabella de Maere 
Gest. 20-04-1766 
Overl. 13-02-1797 

DE ROIJ CATHARINA 
Afk. Oostwinkel 
Gest. 20-04-1766 
Overl. 06-12-1800 . 

DE BOCK ANGELINA 
Geb. 1745 
Afk. Eksaarde 
Oud. Gillis en Isabella Hendrielex 
Gest. 16-11-1766 
Overl. 28-02-1791 
Zus Marie Jacoba en Catharina 

VAN PETEGHEM MARIE JACOBA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Joannes 
Gest. 08-01-1769 
Overl. 29-07-1832 

VANDE VIJVER JOANNES LAUREN
TJA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Martinus 
Gest. 29-04-1770 
Overl. 11-02-1816 

DE BOCK CATHARINA 
Geb. 17-05-1748 
Afk. Eksaarde 
Oud. Gillis en Isabella Heynderickx 
Gest. 26-01-1772 
Overl. 07-03-1804 
Zus Marie Jacoba en Angelina 

BUIJSSE THERESIA 
Geb. 1744 
Afk. Sleidinge 
Oud. Liven en Marie Verschaeren 
Gest. 12-07-1772 
Overl. 19-04-1782 
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BRAET PITRONELLA THERESE 
Afk. Hansbeke 
Oud. Joannes en Anna Martens 
Gest. 05-09-1773 
Over I. 10-03-1779 
Zus Marie Rosa en Rosa Monica 

VAN HECKE JOANNA 
Afk. Eksaarde 
Oud. Joannes 
Gest. 09-01-1774 
Overl. 27-01-1838 

PAPPE ROSALlA 
Afk. Wachtebeke 
Oud. Piter 
Gest. 15-06-1777 
Overl. 07-09-1833 

TALLIERS MARIE THERESE 
Afk. Wetteren 
Oud. Ludovicus 
Gest. 15-06-1777 
Overl. 26-02-1828 

BRAET MARIE ROSA 
Afk. Hansbeke 
Oud. Jan 
Gest. 23-11-1777 
Overl. 02-09-1813 
Zus Pitronelia Therese en Rosa Monica 

TOLLENAERE MARIE PITRONELLA 
Afk. Waarschoot 
Oud. Guilliaem 
Gest. 21-11-1778 
Overl. 01-05-1837 
Opm. Begraven te Waarschoot 

BRAET MARIE HENRIBTIE JOSEPHA 
Geb. 18-01-1760 
Afk. Doornik 
Oud. Ignatius en Marie Henriette Josepha 
I se u x 
Gest. 29-04-1781 
Overl. 08-08-1842 

DE KEIJSER JOANNA BENEDICTA 
Geb. 1762 
Afk. St.-Baaisparochie Gent 
Oud. Joannes Niclaes en Joanna Josepha 
de Maeght 
Gest. 30-09-1781 
Overl. 22-06-1822 



VAN HOECKE PITRONELLA JACOBA 
Geh. 22-01-1748 
Afk. Zomergem 
Oud. Francis en Susanna van Maldegem 
Gest. 25-11-1781 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 07-09-1827 

MATHIJS EMELIANA DOROTHEA 
Geb. 1752 
Afk. Maldegem 
Oud. Piter en Anna Marie Dhurtere 
Gest. 25-11-1781 
Overl. 01-03-1795 

ROMBAUT MARIE CAROLINA 
Geb. 30-01-1757 
Afk. Hansbeke 
Oud. Joannes Franciscus en Anna 
Francisca Marteos 
Gest. 16-11-1783 
Overl. 01-06-1833 

BRAET ROSA MONICA 
Geb. 1769 
Afk. Hansbeke 
Oud. Joannes en Therese Monica de Sutter 
Gest. 13-11-1785 
Overl. 01-04-1811 
Zus Pitronella Therese en Marie Rosa 

DE GROOTE LIVINA JUDOCA 
Geb. 11-12-1755 
Afk. Lochristi 
Oud. Joannes en Joanna Bruggeman 
Gest. 15-01-1786 
Overl. 25-10-1829 

STANDAERT ANNA MARIE 
Geb. 1755 
Afk. Zomergem 
Oud. Piteren Joanna Marie Marteos 
Gest. 15-01-1786 
Overl. 18-03-1820 

DULLAERT ISABELLA ROSALlA 
Geb. 23-04-1765 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Joannes Jacobus en Marie Francisca 
Lenoir 
Gest. 11-01-1789 
Overl. 25-10-1844 

BRAEMJOANNAJUDOCA 
Geb. 18-10-1769 
Afk. St.-Salvatorsparochie Gent 
Oud. Piter Francis en Albertina Therese 
Vanbrantegem 
Gest. 18-01-1789 
Overl. 31-07-1798 

VAN NECKE CATHARINA PITRONEL
LA 
Geb. 04-02-1760 
Afk. Bellem 
Oud. Geeraerdus en Isabella Viller 
Gest. 19-07-1789 
Overl. 10-02-1806 

DE JAEGHER PITRONELLA 
Geb. 11-05-1753 
Afk. Ursel 
Oud. Piteren Marie D'Hont 
Gest. 18-04-1790 
Overl. 16-03-1830 
Zus Marie Catharina en Agnes 

DE JAEGHER MARIE CATHARINA 
Geb. 25-11-1755 
Afk. Ursel 
Oud. Piteren Marie D'Hont 
Gest. 18-04-1790 
Overl. 27-09-1819 
Zus Pitronella en Agnes 

DE COSTER MARIE ANGELINA 
Geb. 20-03-1764 
Afk. Aalter 
Oud. Liven en Livina van Hecke 
Gest. 24-10-1790 
Overl. 07-12-1842 

VANDEN BOSSCHE THERESIA 
AUGUSTINA 
Geb. 15-05-1764 
Afk. Hansbeke 
Oud. Piter en Pitronella Braet 
Gest. 25-10-1790 
Zus Monica en Joanna Catharina 

STANDAERT ANNA MARIE 
Geb. 05-06-17 69 
Afk. Hansbeke 
Oud. Geeraerdus en Therese Carolina de 
Pauw 
Gest. 13-02-1791 
Overl. 11-08-1794 
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VANDEN BOSSCHE MONICA 
Geb. 30-04-1770 
Afk. Hansbeke 
Oud. Piter en Pitronelia Braet 
Gest. 25-11-1792 
Overl. 18-03-1829 
Zus Theresia Augustina en Joanna 
Catharina 

DE JAEGHER AGNES 
Geb. 30-03-1769 
Afk. Ursel 
Oud. Piter en Marie de Handt 
Gest. 25-11-1792 
Overl. 06-10-1808 
Zus Pitronelia en Marie Catharina 

SCHEERE JOANNA MARIE 
Geb. 23-10-1762 
Afk. Laarne 
Oud. Ambrosius en Marie Vervaet 
Gest. 28-04-1793 
Overl. 30-09-1800 

VANDEN BOSSCHE JOANNA 
CATHARINA 
Geb. 13-01-1761 
Afk. Hansbeke 
Oud. Piter en Pitronelia Braet 
Gest. 12-01-1794 
Overl. 08-01-1803 
Zus Theresia Augustina en Monica 

PIETERS MARIE JACOBA 
Geb. 26-12-1774 
Afk. Bassevelde 
Oud. Piter Francis en Joanna Theresia 
Maenhaut 
Gest. 12-01-1794 
Overl. 20-08-1837 
Zus Joanna Bemaerde 

STAELENS REGINA CONSTANTIA 
JUDO CA 
Geb. 19-04-177 4 
Afk. St.-Marteosparochie Kortrijk 
Oud. Thomas Josephus Joannes en Joanna 
Theresia Judoca Valcke 
Gest. 08-05-1797 
Func. Infinneriebegijn 
Overl. 01-07-1875 
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PIETERS JOANNA BERNAERDE 
Geb. 08-06-1778 
Afk. Bassevelde 
Oud. Piter Francis en Joanna Theresia 
Maenhaut 
Gest. 08-05-1797 
Overl. 15-02-1858 
Zus Marie Jacoba 

MALINGIE REGINA JUDITH 
Geb. 25-01-1775 
Afk. Menen 
Oud. Eugenius Felix en Marie Ludovica 
Josepha Casteeie 
Gest. 04-08-1800 
Overl. 29-06-1852 

18. CONVENT H. DRUVULDIGHEUT 

MAL CAMPT JOSIJNE 
Gest. 14-06-1643 

DE LOHEM SUSANA 

VANDERSTRAETEJOSIJNE 
Gest. 11-11-1649 
Over I. 24-07-1706 

DE LOHEM MAGDALENE 
Gest. 24-07-1650 
Overl. 05-11-1714 

STROPPER JOANNA 
Gest. 29-08-1650 
Overl. 25-09-1703 

VAN UUTBERGHE FRANCOISE 
Gest. 21-05-1651 
Overl. 31-05-1721 

SEGHERS ELISABETH 
Gest. 22-10-1651 
Overl. 12-06-1720 

VANDEPLASSCHEJOANNA 
Gest. 25-11-1652 
Overl. 30-09-1704 

STEELANT MARIE 
Gest. 08-1654 
Overl. 10-11-1724 



DE RIJCKE JOANNA 
Gest. 22-04-1657 

DE ZUTIER JOANNA 
Gest. 14-02-1658 
Overl. 30-11-1706 

VAN MELLE JOANNA 
Gest. 06-06-1660 
Overl. 04-1712 

VAN UUTBERGHE MARGARITA 
Gest. 01-12-1660 
Overl. 19-06-1711 

ADRIAENSENS JOANNA 
Gest. 03-09-1662 
Over I. 07-02-1716 

D'RASE JOSIJNE 
Gest. 22-10-1662 
Overl. 13-06-1705 

NEEGHELPUTJOANNA 
Gest. 06-05-1663 
Overl. 03-03-1725 

MEULEMAN JOANNA 
Gest. 04-05-1663 
Overl. 22-02-1731 

SCHEERLINCK ANNA PHARAILDE 
Gest. 31-08-1664 

CLAISAN THERESE 
Gest. 07-11-1666 
Overl. 25-06-1715 

NEEGHELPUTJOSIJNE 
Gest. 22-05-1667 
Overl. 03-1719 

VERMEERE LIVIJNE 
Gest. 23-11-1670 
Overl. 02-02-1709 

VANDER MEERE MARIE 
Gest. 08-11-1771 
Overl. 10-12-1715 

BOUVE ISABELLA 
Gest. 11-01-1672 

DE VREE MARIE ADRIANE 
Gest. 17-01-1672 
Overl. 30-12-1709 

VANDENBERGHE PITRONELLA 
Gest. 08-01-1673 

NEEGHELPUT MARIE 
Overl. 23-06-1702 

CAOWELIER ISABELLA 
Gest. 23-10-1673 

VANNIEUWENHUSESUSANNA 
Gest. 29-04-1675 
Overl. 28-09-1723 

ROUSANNA 
Gest. 12-01-1676 
Over!. 06-06-1720 

DEMEIJANNA 
Gest. 21-09-1676 
Over!. 21-02-1721 

HONNERAET MARIE FRANCOISE 
Gest. 20-06-1677 
Overl. 04-04-1714 

FEERS MARIE 
Gest. 08-05-1678 
Overl. 23-01-1727 

DE GRAVE MARIE 
Gest. 17-07-1678 
Over I. 01-09-17 46 
Opm. Infirmeriekind 

DE MlDDELEERE LIVIJNE 
Gest. 09-02-1681 
Overl. 12-03-1704 

TAFIN JOANNA 
Gest. 17-01-1683 
Over!. 13-04-1732 

VERROOTE MARIE 
Gest. 21-02-1683 
Over!. 26-01-1715 

HONNERET ANNA THERESE 
Gest. 02-05-1683 
Over!. 27-11-1706 
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HERTS MARIE THERESE 
Gest. 07-01-1685 

CASTELEIJN ANNA 
Gest. 03-06-1685 

EIJNGELS JOANNA 
Gest. 12-01-1687 

VAN OVERLOOP ISABELLA 
Gest. 11-05-1687 
Overl. 02-12-1707 

COUTEN MARIE CATHARINA 
Gest. 08-06-1687 

POLAIN MARIE CATHARINA 
Gest. 31-08-1687 

DE WITTE MARIE 
Gest. 29-04-1691 

D'HONT MARIE JOANNA 
Gest. 15-07-1691 

BRACKE MARIE 
Gest. 04-05-1692 
Over I. 17-08-1739 

HOSTE JOANNA 
Gest. 02-05-1694 

CASTBELS JOANNA 
Gest. 25-07-1694 

VANDEN WIJNGABROE MARIE CA
THARINA 
Ge st. 30-01-1695 

LUIJTENS MARIE JOANNA 
Gest. 30-01-1695 
Overl. 20-02-1745 

DE BAL ISABELLE 
Gest. 01-05-1695 
Overl. 25-12-1743 

VANDEN HOEVE FRANCOISE 
Gest. 01-05-1695 
Overl. 15-06-1755 

CASTEELE BEATRIX 
Geb. 05-05-1676 
Gest. 05-02-1696 
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Func. Grootjuffrouw (15-11-1737/08-
09-1760) 
Overl. 08-09-1760 
Begr. 10-09-17 60 

COPPENS JOANNA 
Gest. 05-02-1696 
Overl. 28-05-1756 

VAN HECKE MARIE 
Gest. 14-03-1697 
Overl. 14-02-1751 

BRACKE LIVIJNE 
Gest. 1698 
Over I. 08-01-1739 

GEERSON JOSIJNE 
Gest. 16-05-1698 
Over I. 01-07-1730 

LUIJTENS ANNA 
Gest. 02-08-1698 
Overl. 22-07-1751 

VERMERRE MARGARITA 
Gest. 02-08-1698 
Overl. 12-12-1710 

VERGAUWE THERESIA 
Gest. 02-05-1700 
Overl. 28-09-1745 

COPPIENS ANNA CORNELIA 
Gest. 15-10-1700 

HIJTENS CATHARINA 
Gest. 29-01-1701 
Overl. 08-01-1758 

MEEWE JOANNA MARIE 
Gest. 30-09-1703 
Overl. 24-04-1757 
Opm. Infirmeriekind 

BRAKELMAN MARIE ANNA 
Gest. 30-09-1703 
Overl. 28-04-1755 

VANDERGUCHTCATHARINA 
. Gest. 13-01-1704 

WISQAIRE MARIE ANTONETTE 
Gest. 01-06-1704 
Over I. 30-07-17 52 



KIECKEPOOS FRANCOISE 
Gest. 15-05-1707 
Overl. 28-08-1762 

LAMMENS FRANCOISE 
Ge st. 15-05-1707 
Overl. 19-01-1742 

BUIJCKX ISABELLA 
Gest. 11-10-1711 
Over I. 30-11-17 44 

LAMMENS MARIE 
Gest. 11-04-1712 
Overl. 15-01-1767 

MEUWE THERESE 
Afk. Brugge 
Oud. Dorninicus en Joanna van Kerckhove 
Gest. 18-01-1713 
Overl. 24-03-1773 
Opm. Infirmeriekind 

WISQUAIRE JOANNA CATHARINA 
Afk. St.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Nicolaes 
Gest. 28-08-1714 
Overl. 16-07-1778 

VARENBERGHE CATHARINA ISABELLA 
Overl. 12-07-1735 · 

DE BLOCQ ANNA ISABELLA 
Gest. 08-06-1716 
Func. Juffrouw-geseinede (28-03-1749/11-
06-1761) 
Overl. 11-06-1761 

DE WULF MARIE ANNA 
Overl. 08-05-1738 

DE MESTER LIVIJNE 
Gest. 06-11-1718 
Overl. 04-02-1763 

HOIS ANGELINA JACOBA 
Gest. 14-04-1720 
Over I. 03-10-1726 

LUIJTENS ANNA MARIE 
Gest. 12-02-1722 
Overl. 25-11-1761 

BOVILLE CATHARINA 
Gest. 24-11-1720 
Func. Schri jfsterigge (29-04-1738/ 
07-11-1764) 
Overl. 07-11-1764 

DE BLOCK ANNA 
Gest. 24-01-1723 
Over I. 26-07-17 57 

DE BLOCK JOANNA 
Ge st. 24-0 1-1723 
Overl. 13-07-1765 

SOUDAEN ISABELLA CLARA 
Geb. 1701 
Afk. Veurne 
Oud. Adrien Emanuel en Catherina 
Theresia Teirlynck 
Gest. 30-05-1723 
Overl. 19-10-1780 

QUESUIJN CATHARINA 
Gest. 07-09-1723 
Overl. 17-07-1744 

CARDON ANTONETTE 
Gest. 27-11-1724 
Overl. 02-10-17 59 

VANDE VELDE PITRONELLA 
Afk. Lokeren 
Oud. Jan 
Gest. 14-01-1725 
Overl. 08-01-1777 

VERBERCHT ANNA MARIE 
Geb. 1697 
Afk. Mechelen 
Oud. Guillielmus en Catherina Smedt 
Gest. 22-04-1725 
Overl. 25-08-1781 

BAERT PITRONELLA THERESE 
Geb. 1706 
Afk. Lokeren 
Oud. Gillis en Elisabeth van Acker 
Gest. 09-02-1727 
Over I. 30-10-1780 

WERBROUCK CONSTANCE ANGELIA 
Gest. 07-1732 
Overl. 18-05-1756 
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VAN POUCKE ELISABETH 
Gest. 02-1733 
Overl. 24-11-1754 

KEUSER CATHARINA 
Geb. 1714 
Afk. Zeveneken 
Oud. Paulus en Livine Bonne 
Gest. 29-04-1736 
Over I. 14-10-1779 

VAN HOOREBEKE ANNA CATHARINA 
Afk. St.-Niklaasparochie Gent 
Oud. Pieter 
Gest. 06-08-1736 
Overl. 29-09-1776 

BOCQUENEAU MARIE ANNA JUDO
CA 
Geb. 1718 
Afk. Lokeren 
Oud. Jacques en Josephina Baert 
Gest. 24-06-1737 
Func. Juffrouw-geseinede (21-04-1777 /21-
01-1794) 
Overl. 19-09-1796 

RIJSSELBERGHE LIVINA 
Geb. 1715 
Afk. Zeveneken 
Oud. Bertholomeus en Anna van Peteghem 
Gest. 09-02-1738 
Overl. 13-03-1803 

BAENLIVINA 
Gest. 25-01-1739 

BRUGGHEMAN PITRONELLA 
Gest. 14-11-1740 
Overl. 18-10-1765 

VAN POUCKE PITRONELLA 
Gest. 14-11-1740 
Over I. 11-03-17 4 7 

VAN DUVENEDE DOROTHEA 
Gest. 25-11-1742 

DE REU ANNA CATHARINA 
Geb. 1719 
Afk. Lovendegem 
Oud. Joseph en Petronene Dubhelaere 
Gest. 09-02-1744 
Overl. 25-12-1785 
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GOEMAEREISABELLA 
Ge st. 19-06-17 45 
Over I. 30-10-1765 

SAEU PITRONELLA 
Afk. Lochristi 
Oud. Pieter en Marie Lippens 
Gest. 01-08-1745 
Overl. 21-09-1793 

MASSCHALCK PITRONELLA 
Geb. 1723 
Afk. Zeveneken 
Oud. Livinus en Petronelle Meulewaeter 
Gest. 08-05-1746 
Overl. 08-03-1794 

REUNIER JOANNA 
Gest. 03-09-1747 

WAUTERS MARIE ANNA 
Geb. 1715 
Afk. Assenede 
Oud. Adriaen en Elisabeth Holvos 
Gest. 03-09-1747 
Overl. 29-08-1783 
Opm. Infirmeriekind 

VERVENNE MARIE JOANNA 
Geb. 1715 
Afk. St.-Baafsparochie Gent 
Oud. Joannis Baptiste en Joanna Graveleyn 
Gest. 05-11-1750 
Over I. 03-07-1779 

VERBERCKT MARIE PITRONELLA 
Afk. Mechelen 
Gest. 21-01-1753 
Overl. 09-03-1814 

GELDOF JOANNA CORNELIA 
Geb. 06-06-1730 
Afk. Zeveneken 
Oud. Petrus en Marie Meulewater 
Gest. 28-04-1754 
Overl. 06-12-1801 

VANDE VELDE LIVINE 
Afk. Lokeren 
Gest. 08-01-1758 
Overl. 02-01-1821 



ONGENA ELISABETH THERESE 
Geb. 21-04-1738 
Afk. Zaffelare 
Oud. Joannes en Aidegoode de Witte 
Gest. 26-11-1758 
Overl. 28-04-1799 
Opm. In de stad gestorven bij dokter 
Heysen en met een koets naar het begijn
hof gebracht. 

DE VULDER ANNA MARIE 
Geb. 1739 
Afk. Sint-Laureins 
Oud. Joannes en Anna Goossens 
Gest. 26-11-1758 
Overl. 25-11-1800 

STROBBE MARIE ANNA 
Gest. 31-08-1760 

DE WEVER LIVINA 
Afk. Evergem 
Oud. Joseph 
Gest. 23-11-1760 
Overl. 26-10-1772 

DE BRUIJNE MARIE CORNELIA 
Geb. 1740 
Afk. Oostwinkel 
Oud. Cornelis en Marie Anna Hillaert 
Gest. 06-05-1764 
Overl. 25-11-1802 

DE RUUTER MARIE JUDOCA 
Geb. 1735 
Afk. Sleidinge 
Oud. Judocus en Josijne de Reu 
Gest. 25-11-1764 
Overl. 25-04-1783 
Zus Angelina Josepha 

COLPAERT PITRONELLA JUDOCA 
Afk. Oostwinkel 
Gest. 26-01-1766 
Overl. 30-09-1804 

DE STROOPER JOANNA MARIE 
Afk. Laarne 
Oud. Piter 
Gest. 28-06-1766 
Overl. 27-01-1813 

LOTUISABELLAJUDOCA 
Afk. ST.-Miebielsparochie Gent 
Oud. Martinus en Elisabeth van Acker 
Gest. 12-10-1766 
Overl. 29-12-1829 
Zus Anna Francisca 

VAN PETEGHEM ELISABETH 
Afk. Lokeren 
Oud. Gillis 
Gest. 12-10-1766 
Overl. 09-04-1826 
Zus Marie Francisca en J acoba 

STROBBEJACOBA 
Geb. 19-04-1741 
Afk. Lochristi 
Oud. Egidius 
Gest. 03-07-1768 
Overl. 18-12-1808 

DE RUUTER ANGELINA JOSEPHA 
Afk. Sleidinge 
Oud. Judocus 
Gest. 28-10-1770 
Overl. 28-12-1814 
Zus Marie Judoca 

SAEU ANDRISINA PITRONELLA 
Afk. Zeveneken 
Oud. Sirnon 
Gest. 26-01-1772 
Overl. 13-10-1813 

VAN PETEGHEM MARIE FRANCISCA 
Afk. Lokeren 
Oud. Gillis 
Gest. 09-01-1774 
Overl. 05-01-1831 
Zus Elisabethen Jacoba 

BERNAERTJOANNAJACOBA 
Afk. Lokeren 
Oud. Andries en Anna Marie Verschraegen 
Gest. 20-10-1776 
Overl. 06-06-1780 
Zus Livina Pitronella Bernaerdina 

VAN PETEGEM JACOBA 
Afk. Lokeren 
Oud. Gillis en Livina Alterman 
Gest. 15-02-1778 
Overl. 27-09-1816 
Zus Elisabeth en Marie Francisca 
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BERNAERT LIVINA PITRONELLA 
BERNAERDINA 
Geb. 1755 
Afk. Lokeren 
Oud. Andries en Anna Marie Verschraegen 
Gest. 15-02-1798 
Overl. 11-11-1783 
Zus J oanna J acoba 

DE SMET LIVINA CAROLINA 
Geb. 16-12-1758 
Afk. Drongen 
Oud. Philips en Pitronelia Goethals 
Gest. 09-05-1781 
Overl. 11-09-1795 
Opm. Overleden en begraven te Drongen. 

DE POORTERE ANNA CATHARINA 
Geb. 16-12-1761 
Afk. Evergem 
Oud. Piter en Marie Anna Rogist 
Gest. 18-11-1785 
Over I. 25-07-1829 

DIERICK MARIE JOANNA 
Geb. 1760 
Oud. Jacobus en Judoca Temmerman 
Gest. 19-02-1786 
Overl. 23-02-1826 

BROECKAERT JUDOCA CORNELIA 
Geb. 1761 
Afk. Lokeren 
Oud. Petrus en Pitronelia van Acker 
Gest. 17-06-1787 
Overl. 06-09-1800 

LOTU ANNA FRANCISCA 
Geb. 1764 
Afk. St.-Michie1sparochie Gent 
Oud. Martinus en Elisabeth van Acker 
Gest. 04-11-1787 
Overl. 27-05-1821 
Zus Isabella Jacoba 
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VAN SEVECOTE LIVINA MARIE 
Geb. 06-03-1760 
Afk. Oostwinkel 
Oud. Jacobus en Anna Marie Besaert 
Gest. 12-10-1788 
Func. Infirmeriebegijn 
Overl. 03-03-1848 

D'HONDT ISABELLA FRANCISCA 
Geb. 02-09-1767 
Afk. Koewacht 
Oud. Joannes en Joanna Marie Onghena 
Gest. 24-10-1790 
Overl. 21-09-1833 

ONGHENA MARIE THERESE CAROLINA 
Geb. 27-07-1769 
Afk. St.-Jacobsparochie Gent 
Oud. Dominicus en Dornicilla Marie 
Carolina Eauwens 
Gest. 21-10-1792 
Overl. 22-09-1853 

VAN LANGEVELDE ANNA CATHARINA 
Geb. 26-03-1769 
Afk. Eksaarde 
Oud. Livinus en Marie Livina de Roover 
Gest. 04-05-1794 
Overl. 11-06-1824 

STROBBE FRANCISCA 
Geb. 21-03-1779 
Afk. Eksaarde 
Oud. Livinus en Isabelia Bracke 

LIJBAERT MARIE FRANCISCA JOSEPHA 
Geb. 10-06-1777 
Afk. Doornik 
Oud. Petrus Laurentius en Marie Anna 
Josepha Fremaut 
Overl. 15-12-1854 



Bijlage 2: Grootjuffrouwen 

SAG. nr. 190,fol. 2 r0
, 3 V

0
, 5 ro; nr. 191,fol. 132-133, 142 ro; nr. 234,fol. 9, 

131, 133 V
0 -136 r0

• 

BUG. nr. G 3473 (0, 15); nr. G 14069 (3). 

AGB. nr. 4; nr. 24. 

Marie Lijnen (1585-1614) 

Margrita Dammans ( 1614-1621) 

Joanna Bauters (1621-1641) 

Quytinne Bauters (1641-1648) 

Maria vanden Haute ( 1648/23-11-167 5) 

Adriana de Zuttere (1675-1676) 

Fernandina de Bock (1676/26-03-1699) 

Elisabeth Hebberecht (28-03-1699/08-03-1715) 

Catharina Thresia vanden Kerchove (11-03-1715/26-01-1732) 

Agatha de Roij (29-01-1732/20-01-1736) 

Francoijse Thresia Bouve (23-01-1736/11-11-1737) 

Beatrix Casteele (15-11-1737 /08-09-1760) 

Isabelle de Roij ( 19-09-17 60/06-10-17 61) 

Joanna Andries (09-10-1761119-08-1772) 

Petronelia Versluij s (22-08-1772/09-1 0-177 5) 

Joanna Monica de Deckere (12-10-1775/01-12-1800) 

Joanna Marie Josepha de Zutter (03-12-1800/28-06-1817) 
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Bijlage 3: Juffrouwen-geseinede 74o 

AGB. nr. 4; nr. 24, en andere door ons geconsulteerde handschriftelijke bron-

nen. 

Joosijne Brackel 

Catharina vanden Haute ( gesteed op 11-01-1665) 

Cicilia vanden Broucke (gesteed op 01-07-1639) 

Anna Lievens (gesteed op 22-09-1658) 

Is a beau He u bens ( 04-05-1697/01-0 1-1715) 

Catharina Thresia vanden Kerchove (05-0 1-1715/?) 

Joanna van Waesberghe (?11723) 

J oanna Françoise Mortgat ( 19-02-1723/21-03-17 49) 

Anna Isabella de Blocq (28-03-1749/11-06-1761) 

Marie Catharina Vergauwen (17-06-1761117-04-1777) 

Marie Anna Judoca Bocqueneau (21-04-1777/21-01-1794) 

Marie Anna Rosseel (28-0 1-1794/?) 

740 De niet-ingevulde begin- en einddata zijn ons niet bekend. 
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Bijlage 4: Heilige-geestjuffrouwen 

AGB. nr. 4; nr. 24, en andere door ons geconsulteerde handschriftelijke bron

nen. 

Josijne de Rijcke (gesteed op 07-06-1665) 

Catharina vanden Haute ( gesteed op 11-01-1665) 

Adriana de Zuttere (gesteed op 12-05-1669) 

Isabelle de Grave 

Elisabeth Hebberecht (gesteed op 04-11-1646) 

Marie de Buysseher (gesteed op 01-09-1652) 

Marie Hauweghem (gesteed op 27-04-1659) 

Catharina Thresia vanden Kerchove (gesteed op 21-10-1675) 

J osijne Poelman ( gesteed op 22-11-1682) 

Agatha de Roij ( gesteed op 16-04-1684) 

Amelberghe de Cl ere ( gesteed op 18-01-1688) 

Marie Therese Everaert (overleden op 22-04-1745) 

Margarita Danneels (gesteed op 16-08-1701) 

Isabelle de Roij (gesteed op 27-07-1710) 

J oanna Andries ( gesteed op 16-01-1718) 

Marie Margrita Verberckmoes (gesteed op 28-09-1738) 

Marie Apolonia Zaman ( gesteed op 14-11-17 51) 

Anna Rosa vander Meulen (gesteed op 20-01-1754) 

Joanna Marie Jacoba de Noter (gesteed op 05-09-1773) 

Coleta Jacoba vanden Hende (gesteed op 28-10-1787) 
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Bijlage 5: Schrijfsteriggen 

AGB. nr. 4; nr. 24, en andere door ons geconsulteerde handschriftelijke bron-

nen. 

Petronelia Cl ara de Seck ( 16-06-1697/?) 

Catharina Joanna Bouille (29-04-1738/07-11-1764) 

Marie Catharina Coussement ( 14-11-17 64/06-11-1777) 

Catharina Brigitta Theresia de Meijere (02-12-1777/12-07-1800) 

Aldegonde Joanna de Bast (24-07-1800/?) 
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Bijlage 6: Portiersters 

SAG. nr. 19/,fol. 175-183 r0
• 

In het ene poorthuis 

Francoij se de Zutter 04-02-1684 1709 

Joorijntien de Baets 14-01-1709 1735 

Petronelia Haentiens 17-09-1735 09-11-1775 

Marie Christina Bijl 18-11-1775 30-03-1803 

Victoria Dupont 00-04-1803 

In het andere poorthuis 

Marie Laros 01-08-1694 1724 

Livine Cakaert 11-08-1724 1761 

Marie Baete 21-09-1761 14-02-1766 

Marie Theresia Verooten 27-02-1766 1783 

Agnes Werrebroeck 26-04-1783 26-04-1784 

Anna Marie Le Clercq 29-04-1784 04-06-1785 

Isabella van Haute 05-06-1785 
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Bijlage 7: Infirmeriebegijnen 

SAG. nr. 191, fol. 157-168. 

Anna Paret 07-05-1676 07-02-1815 
Livine Cakaert 11-02-1715 11-08-1724 
Joanna Lippens 26-08-1724 1727 
Petronelia Haentiens 10-02-1727 1728 
J oanna Minne 25-10-1728 1743 
Adriaen Missiaen 20-04-1743 1756 
Marie Anna van Houte 06-07-1756 1759 
Marie Jacoba de Strooper 22-08-1759 1771 
Marie J acoba de Vliegher 23-08-1771 1804 
J oanna Theresia vanden Berghe 25-07-1804 

Joorijntien de Baets 23-08-1680 1709 
J oanna de Reu 01-03-1709 1712 
J oanna van Ooteghem 06-01-1712 1726 
Anna Poppe 10-07-1726 18-08-1746 
Joanna Veijs 19-08-1746 1747 
Maria Catharina Verloock 04-01-1747 1762 
Livine de Smet 01-06-1762 1765 
Francoise Lambrecht 10-12-1765 1785 
Marie Rosa Vinckeer 15-12-1785 24-02-1790 
Livina Marie van Sevecotte 25-02-1790 

Marie de Pourck 31-03-1685 1713 
Elisabeth de Wilde 19-04-1713 1716 
Jacoba Walgrave 15-04-1716 1753 
Livine Dhooghe 03-07-1753 07-08-1769 
Petronene Colpaert 09-08-1769 05-06-1770 
Theresia Dobbelaere 06-06-1770 06-01-1771 
Livina J udoca Oaelens 08-01-1771 14-10-1806 
Anna Marie Claeijs 02-10-1806 

Elisabeth de Baets 08-05-1712 1716 
J oanna Praet 00-05-1716 1722 
Joanne Brackman 07-03-1722 
Marie Theresia De Backer 23-05-1801 

Marie J oanne van Beselaer 25-06-1722 1726 
Francoijse Casier 18-02-1726 1756 
Martina de Jaegher 01-04-1756 07-06-1803 
Joanna Marie de Kersmaeker 08-06-1803 17-07-1803 
Antonia Hespel 18-07-1803 
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Bijlage 8: Voogden 

SAG. nr. 234, fol. 15, en andere door ons geconsulteerde handschriftelijke 

bronnen. 

Pieter de Vos (1575) 

Francoijs Rijm (1590) 

Philips van Seclin Heer van Herpelghem 

Jacques de Norman Heer van Oxelaere, Aldegonde etc. (1617) 

Guillaume de Biasere Ridder Heer van Hellebus (1638) 

Charles Rijm Ridder Baron van Bellem, Scheurvelt etc. (1652) 

Jan de Gruyter Heer van Avijn (1653) 

Emmanuel Ballet Ridder Heer van Leeuwenburch, Schilde etc. (1659) 

Antoine Alegambe Heer van Aughem, Basinghien etc. ( 1677 /19-06-1708) 

zoon van Charles Rijm Ridder Baron van Bellem, Scheurvelt etc. 

Louis Triest Heer van Merlebeecke (1677-1692) 

Maximiliaen Antoine Rijm Ridder Heer van Rammelaere ( 1692-1719) 

Artus J. Hijacinthus van Pottelsberghe Heer van Herleghem (1708/14-08-

1735) 

Gillis Francoijs Graaf van Lichtervelde ( 1720/14-01-17 50) 

Albert Josephus van Pottelsberghe Heer van Lapoterie (1735/25-05-1741) 

zoon van Artus J. Hijacinthus van Pottelsberghe Heer van Herleghem 

Ignace van Pottelsberghe Heer van Herleghem (20-06-1741/24-02-1775) 

Charles J oseph Graaf van Lichtervelde Heer van Lathem, Ludiek etc. (31-0 1-

1750/12-04-1783) zoon van Gillis Francoijs Graaf van Lichtervelde 

Jan-Baptista Desire Joseph van Pottelsberghe Heer van Lapoterie etc. (28-03-

1775117-06-1799) 

Fredrick Francoijs Baron de Draeek Heer van Ronsele etc. (28-4-1783) 
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Bijlage 9: Biechtvaders 

Moulaert, Groot-Beggynhot 97-118. 

Arts, Predikheeren. 274-277, 281, 296-297, 318-319, 325, 328, 337-338, 340-

341, 346, 368, 373-374, 388-389, 397-400, 416-417, 438, 446. 

Voor de schrijfwijze van de namen van de dominicanen baseerden we ons op 

de studie van B.C.B. Moulaert. In de studie van J. Arts vonden we volgende 

varianten op Moulaerts schrijfwijze: 

Livinus Neijts, Joannes Janssen, Nicasius Rijm, Hieronymus Timmermans, 

Vincentius Clercq, Josephus Van der Linden, Carolus Mijleman, Antonius 

Ghijselins, Paulus Van Biervliet, Augustinus De Clippele, Mattheus Eeckelae

re, Ludovicus Robijn, Ferdinandus Van Bevere, Hermanus Zaman, Thomas 

De Waele 

Livinus Neyt CGent- t23 juli 1604, Brussel) 

Gerardus Stalins (0 Gent- t8 september 1605) 

Joannes Janssens (0 Aalst- t12 november 1618) 

Nicasius Rym (t20 februari 1619) 

Hieronimus Temmermans (Fabri) (0 Gent - t 11 februari 1641) 

Joannes van Coyen (0 1572, Oudenaarde- t1645) 

Vincentius (vroeger: Judocus) de Clercq (Clerici) C1578, Gent- t9 juni 1662) 

Anselmus Stalins (0 1600, Gent - t23 juni 1683) 

J osephus vander Linden (0 1626, Gent - t 13 april 1686) 

Carolus Myleman Cl september 1609, Gent- t28 augustus 1688) 

Antoninus (Livinus) Ghyselincx (0 1617, Brussel - t24 januari 1691) 

Paulus van Biervliet (0 Gent- t10 december 1697) 

Was twintig jaar biechtvader in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Augustinus (Thomas) de Clippele (0 1618 - t 1700) 

Mattheus Eeckelare (0 1662, Land van Waas- t16 mei 1717) 

Was vijftien jaar biechtvader in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Jacobus Borms CGent - t 1720) 

Jacobus van Damme CEksaarde - t 1723) 
Ludovicus Meyere (0 1654, Gent - t 17 november 1729) 

Was omstreeks 1700 biechtvader in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Guilhelmus Wuytack (0 1671- t17 juli 1733) 

Gregorius Heyman C 1672, Gent - t31 maart 1737) 

Was rond 1711 biechtvader in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Ludovicus (in de wereld: Joannes) Robyn (0 12 april1680, Gent- t29 decem

ber 1743) 
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Benedictus Niesaert (0 15 mei 1706, Gent - t2 juli 1763) 

Raymundus (in de wereld: Petrus) Tack C01689, Lokeren- t18 juli 1765) 

Was vijfendertig jaar lang, tot zijn dood in 1765, biechtvader in het 

Sint-Elisabethbegijnhof. 

Ferdinadus Cin de wereld: Daniel Ferdinandus) van Bevere COfebruari 1712, 

Gent - t7 februari 1786) 

Was 39 jaar biechtvader in het Sint-Elisabehtbegijnhof. 

Antoninus Versluys (0 2 april 1725, Zomergem - t28 december 1789) 

Was 31 jaar biechtvader in het Sint-Elisabethbegijnhof. 

Hermannus Zaman (0 6 april 1722, Sinaai - t24 januari 1792) 

Petrus Colman (0 29 mei 1742, Lokeren) 

In mei 1797 weigerde hij de eed af te leggen. Hij was toen biechtvader 

in het Sint-Elisabethbegijnhof, een functie die hij tot 1810 is blijven 

uitoefenen. 

Martinus Livinus Bottelier (0 30 maart 1749, Gent- t30 oktober 1812, Gent) 

Thomas (Joannes Baptista) Vanderhaeghen (0 14 juli 1743, Everbeek bij Ge

raardsbergen- t3 oktober 1820) 

Thomas de Waele C07 september 1730, Gent-tjuni 1822) 

Was 30 jaar lang biechtvader in het Sint-Elisabethbegijnhof. 
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Bijlage 10: Huizen in 1662 

SAG. Billet, J. Pollitije-bouck lil, fol. 78 B V
0 -80 D. 

In de Nieuwstraat, vanaf de poort van het begijnhof, langs de gracht tot aan 

de vesten 

Drij Coninghen 

St.-Anna 

St.-Dominicus 

? (een waterstraatje) 

Ter Ammonijen 

Ter Lelietack 

Ter Steelandt 

Ten N aeme J esus 

Ter Roosernarijn 

Ter Maeghdendaele 

Ten Schaillien bordessche 

Jonckvrauwe De Moor 

vanden Naeme Jesus int waeter 

Ter Ingelendaele 

Ter Affricaenen 

Ter Lauwerierboom 

Ter Gaublomme 

Ter Blommendaele 

Ter Roosenboom 

? 

Emaus 

Van de poort van het begijnhof tot de infirmerie langs de Driesgracht 

de twee poortwoningen 

Te Betania 

St.-Norbertus 

zes nieuwe huizen naast elkaar, zonder naam 

Aan de rand van het hof, ten zuiden van de kerk 

Onse L. Vrauwe ten Eghlentier 

TenBlocke 

St.-Veronica 

378 



St.-Begga 

St.-Lieven (in een zijstraatje) 

Ten Paradijse 

Inden Naem Jesus 

St.-Elisabeth 

MariaAnna 

Ter Croonen 

Ter Oliven (een klein straatje) 

? (hetzelfde kleine straatje) 

St.-Bemardus 

Ten Diepenborm 

In de Kerkstraat, vanaf het Achterpoortstraatje aan de noordzijde van het hof 

St.-Aldegonde 

Te N azarette 

Ten Wijngaerde 

Ten Bogaerde 

TerManden 

? 

St.-Allexius 

In de Achterstraat, vanaf het convent Ter Rijvers 

Ter Coorenblomme 

? 

Ten Roosendaele 

St.-Joseph 

Ter Violetten 

Maeter Rosa 

Ter Culipasse 

St. -Catharina 

Ter Sonneblomme 

zeven nieuwe huizen 

Ter Caerden 

het groothuis 
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Bijlage 11: Huizen op het einde van de 18de eeuw 

SAG. nr. 230. 

Een poortwoning 

St.-Ignatius 

St.-Coleta 

Maria Hemelv. 

St.-Catharina vanSenen 

Cruij sdraeginge 

St.-Liven 

St.-Begga 

Roosenerans 

Marie MagdaL 

Ter Croonen 

Franciscus Xaverius 

TerWeijden 

St.-Alexius 

Onse L. Vrauwe ten Troost 

St.-Tomas van Aquinen 

Joannes Evangelist 

Te Betaenien 

St.-Bruno 

Norbertus 

St.-Martinus 

St.-Franciscus 

St.-Rosalia 

St.-Paulus 

het heilige-geesthuis 

St.-Adriaen 

een poortwoning 

Drij Coningen 

St.-Anna 

St.-Dominicus 

Ma ti a 

Ludov. Eertrand 

St.-Jacobus 

Hyachintus 
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St.-Rosa 

Guillielmus 

Lelitack 

St.-Joanna 

St.-Ursula 

Soeten naem 

St.-Marcus 

Elias 

Ludewina 

Geertrudis 

Ter Engelendaele 

St.-Judocus 

Niclaes van Tolentijn 

Maria Botschap 

St.-Bonaventure 

Augustinus 

Eemaus 

Antonius de Paduwa 

St.-Pius 

Den Calvariberg 

0. L. Vrauwe ter Engelen 

St.-Dorothea 

Daerke van noe 

St.-Agnes 

St.-Bavo 

Vijf Wondek. 

Bemardus 

St.-Comelis 

Te Bethlehem 

St.-Amandus 

Petrus Maertelaer 

Goeden herder 

Joesa Cruce 

Soneblomme 



St.-Jan Baptista St.-Barbara 

Aloisius de Gonsaga St.-Laurentius 

Scholastica St.-Clara 

St.-Aplonia St.-Rochus 

Catharina Maertelaeresse St.-Felix 

St.-Theresia Engelbewaerd. 

Lutgardis St.-Piter 

Helena St.-Monica 

St.-Joseph St.-Elisabeth 

Aertsengel Michael Macharius 

St.-Agatha Antonius Eremeijt 

Te Nazareth Berg Tabor 

St.-Benedictus St.-Godelive 

St.-Pitronene Veronica 

St.-Margarita Cecilia 

St.-Andris Hermanus 
St.-Aldegonde Groothuis 
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Bijlage 12: Afschrift uit de eerste helft van de 15de eeuw van 
de regel van de gravinnen Johanna en Margaretha van Con
stantinopel met de aanvulling uit 1354 van graaf Lodewijk 
van Male, uitgegeven door Manrits Gysseling74I 

Gysseling, "De oudste statuten", 5-20. 

Ordonnancie Reghele ende maniere van leuene omme de beghinen die wonen 

ende ontfanghen sullen werden Int begijnhof van sente lisbetten ghefondeert 

ende ghesticht buten der poert van ghendt Int jaer duust twee hondert ende 

vierendertich. Bij wijlen salegher memorie van hoghe edele ende moghende 

princessen vrauwe johanne ende mergriete hare sustre deen naer dandere gra

efheden van vlaenderen. De welcke ordonnancie ende reghele den seluen beg

hijnen ghestelt es gheweest bij den seluen princessen ende anderen hueren 

naercommers grauen van vlaenderen bij rade ende aduijse van edelen goeden 

personen van den gheestelicken state als bisscoppen prelaten ende andere per

soonen van duechdelicken leuene daeromme vergadert wesende. 

§ Eerst dat eene generale ende vpperste meersterigghe sal sijn ouer alle de 

inwonende vanden houe diemen noumen sal de groetmeersterigghe ende die 

sal hebben tregement vanden houe ende personen daer inne wonende. Omme 

die te ontfanghene ende de stede te consenterene alst huer oerbeur ende prouf

fijt dijneken sal. Tselue te weygheme oft ontsegghene. sal oec hebben tbesu

erghen vanden crancken ende aermen siecken binnen den houe. metgaders 

oec dadministracie vanden goede den houe toebehorende. 

§ De selue sal ooc hebben de correctie ouer alle de beghijnen omme die van 
huerlieder mesdade te corrigieme met hueren rade die so bij huer sal thuer

lieder discrecie ende naer dat de sake begheert. 

§ De groetmeersteriggh sal ooc hebben de macht omme in elc conuent te 

makene ende steilene eene meersterigghe ouer tghemeente van dien also die

wille ende menichwaerf alst huer oorbuerlic dijneken sal. bijden aduijse van

den seluen conuente. tzij van binnen den huus. oft huut eeneghen anderen 

conuenten ende tghemeente sal diere gheoersaem ende onderdanich wesen. 

741 Voor deze studie gebruikten wij niet dit afschrift van de regel maar een 17de-eeuws 
afschrift. Dit handschrift uit de 17de eeuw wordt bewaard in de bibliotheek van de univer
siteit van Gent (G 6425). 
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ende die meersterigghe sal de macht hebben om huere andersaten te ghebie

dene ende verbiedene. ooc mede omme hemlieden correctie te doene daerse 

behouft ghedaen te wesene. 

§ Als eeneghe personen binnen den houe ontfanghen sullen werden omme 

int hof te woenene. tzij maechden oft weduwen die moeten zijn van eerbaren 

duechdelicken leuene ende conuersacien sonder eeneghe blamacie. Ende wil

len sij hem voughen omme beghijne te wesene. so moete, zij een jaer lanc in 

eenich vanden conuenten woenen int ghemeente ende int weertic abijt. Omme 

dat sij binnen dien tijde sauden moghen leeren de ordonnancie ende goede 

maniere van leuene diemen inde conuenten onderhauden sal. 

§ Eyst dat sulc persoen een jaer gheduerende. simpelic. ghelaten. oodmoe

dich ende vredelic metten ghemeente vanden conuente gheconuerseert heeft. 

ende voortganc begheert. omme den staet vanden beghijnen te anveerdene. die 

sal in oodtmoedicheden der meersterigghe ende ghemeente bidden omme tha

bijt vanden houe. 

§ Ende de meersterigghe metten ghemeente sullen daervp tsamen spreken 

ende ondersoueken oft sulc persoon tvoorleden jaer met hemlieden in allen 

saken paeyselic gheconuerseert heeft. In oodmoedicheden ende anderen 

duechdelicken manieren. ende oft gheene quade suspicie van hemlieden en es. 

§ Vp dat zijse duechdelic beuinden. ende gheen speciael ghebrec daer an en 

weten. so salmen huer thabijt consenteren. behaden datse noch een jaer 

prouuen sal metten habijte. omme noch bat te leeroe de goede duechdelicke 

manieren diemen inde conuenten huseren sal. 

§ Ende thenden den tweesten jare. In dien de meersterigghe ende tghem

eente wel bemerct ende beuonden hebben de duecht ende condicien van sule

ken persoon. ende so bij oodmoedeghen versoucke begheert voort te gane. So 

sal de meersterigghe tghemeente vergaderen. ende hemlieden vraghen ende 

besouc doen vander conuersacie ende persone die begheert ontfanghen tzij

ne. Ende eyst datter gheen speciale ghebreken en sijn. so dat die persoon daer 

toe bequame es. men salse int conuent ontfanghen. Behaudens altijts tconsent 

van der grootmeersterigghe. diemense presenteren sal. Omme de stede vanden 

houe te consenterene vp dat huer goet dijnet ende in also verren als sulc per

soon die begheert ontfanghen te zijne in gheene verbanden oft beloften en es 

van religioene van huwelicke oft anders. datmen voor al discretelic onder-
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vraghen sal. Ende ooc in dien so onderhauden wilt de naeruolghende poyn

ten. oft anderssins en salmense niet ontfanghen. 

· § Eerst sal ghehauden wesen in de onderdanichede vander grootmeerstrig

ghe. ende der conuents meerstrigghe. ende huer selfs wille te buten gaen. 

Ende alwaert datmen huer stelde in andre conuent te moeten woenene. een 

reyse twee oft meer. Oft ooc dat mense begheerde in eeneghen dienst vanden 

houe te steilene tware groot. middele. oft andere datso huer daer toe voughen 

moet sonder daer ieghens wederspoerich oft rebel te zijne. 

§ Ten anderen salse ghehauden wesen in reynicheden ende suuerheden van 

leuene alden tijt die se int hof wonen sal. Ende te scuwene alle suspecte pla

etsen ende vergaderinghe van gheselscepe oft onghelijcke persoonen ghees

telic ende weedie daer bij men in suspicien van quader name ende fame saude 

moghen commen. Want also wel saudemen thof ende stede verbueren bij 

quader fame te vercrighene als om andere saken. 

§ Ten derden eeuweghe ghetrauwichede ende rechtuerdichede so dat zij te 

vreden sullen zijn metten tydelicken goede dat god hemlieden verleent heeft. 

oft namaels verleenen sal. bij tijdelicker winninghe. ghiften oft versterften. 

Niemende tzijne te ontvremdene heymelic oft openbaer huut noede noch 

anders bij gheenen middele. 

§ Ende de grootmeersterigghe sal verciaren den ghenen die inder manieren 

voorscreuen ontfanghen es. dat in dien men namaels beuonde bij huer der con

tranen ghedaen hebbende jeghens eenich vanden voorseiden drie poynten. 

datmense daeromme vermach huten houe te steilene als datte verbuert heb

bende. omme nemmermeer daer inne te moghen. woenene als beghijne nocht 

anders ins. 

§ Voert sal de grootmeersterigghe der ontfanghene aduerteren ende te ken

nen gheuen. al waert dat huer binnen den eersten vier jaren. naer tontfanghen. 

eeneghen indere oft quaden toeual quame. tware van groeten siecten. simpel

heden van sinnen. van lazarien oft anders dat so in dat gheual an thof noch an 

tgoet van den aermen gheen recht hebben en sal. Nemaer naer de vier jaren 

ghepasseert sijnde. sal kint van den houe bekent sijn. Omme te ghebrukene de 

vryhede van dien als andere. 
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§ Ende bouen dat voorseit es moeten achtervolghen alle de goede ende 

duechdelicke manieren van conuersacien diemen inde conuenten hauden sal. 

naer thuutwijsen vanden pointen die elc conuent in ghescrifte heeft met dies

ser meer an cleeft. sulc als tghemeente buseren sal te onderhaudene. 

§ De ghene die aldus ontfanghen es. wert ghehauden alle daghete lesene 

drie hoedekins diemen noumt onser lieuer vrauwen sautre. sonder dies te fael

gieme ten ware bij redelicker noetsaken. 

§ Alle de beghijoen sijn sculdich smorghens so vrouch vp te stane. dat sij 

deerste messe hoeren sullen diemen inde kercke binnen den houe doen sal. 

Ende daer yement traghe oft verswimich beuonden ware die en sal binnen 

dien daghe buten houe niet moghen gaen sonder speciale gracie oft ten ware 

dat de meerstrigghe oorlof ghegheuen hadde thuus te bliuene. 

§ De maniere van lesene int conuent sullen sij neerenstelic onderhauden. 
deuotelic doen. ende bij een vergaderen silencie te baudene tot dat al huut

ghelesen es dat gheordonneert es te lesene. Oft ten ware wat curts te vraghe

ne ende curts te verandwordene. 

$ Snauons voor haerlieder slapen gaen sullen sij zwighen oft lettel spreken. 

omme hemlieden te bequamer te vindene gode te anroupene danckene ende 

louene. Ende te biddene ouer de zielen vanden ouerledenen die in pinen van

den vagheuiere sauden moghen wesen. ende dat ghedaen hemlieden voughen 

om rusten. 

§ De gheboden vasten daghen. ende alle onser vrauwen auonden sullen sij 

vasten ende dier ghelijcke de vrindaghen ten sij bijder dispensacie van der 

meersterigghe vp den vrindach wullin te gane alst ghebueren mach sonder 

indere. 

§ Alle veertien daghen eens te biechtene den biechtvaders die daer toe ghe

ordonneert sullen werden. Ende sullen ten minsten bijden rade van huerlieder 

biechtvadere metten wetene vander meerstrigghe ten beleghen sacramente 

gaen tallen hoechtijden ende vp de feesten van onser vrauwe. Ende vp sulke 
oft andre daghen als sij theleghe sacrament ontfanghen hebben. so en salmen 
gheenen oorlof gheuen omme eeneghe maeltijt te gane buten houe nocht om 

gheene ander sake. ten ware bij specialer nootsake die der meerstrigghe ken

lic wesen moet eer soa oorlof gheuen sal. 
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§ Niemende van binnen oft van buten den houe en sullen sij moghen ter 

maeltijt hebben. noch tot gheender vergaderinghe van recreacien gaen vp de 

daghen dat sij ten beleghen sacramente gheweest hebben. Nemaer dien dach 

hemlieden besich maken inden dienst gods tsij messe te hoome sermoenen 

ende andere. In alder paeyselicheden ende ootmoedicheden. 

§ Ende en sullen bij gheenen middele tot gheenen tijde hemlieden moghen 

onderwinden te gane in eeneghe brulochten. kinderbedden. kermessen. pro

cessien. ommeganghen nocht in vergaderinghen van maeltiden oft eldre van 

manne persoonen. In sghelijcs negheene husen bewaren. oft siecken dienen 

ende bewaren daer gheene vrauwe ten huus en behoort. 

§ Ooc en sullen zij gheensins conuerseren in taueeroen heerberghen. nocht 

in andre ghelijcke husen. noch ooc in priesters husen. oft doesters van manne 

personen daermende reformacie niet en haudt. omme daer te hetene. drijnc

kene. slapene nocht andersins bij gheenen middele. 

§ Ooc en vermoghen sij gheene manne persoonen gheestelic noch weedie te 

herbergbene oft logieme in huerlieder conuenten oft husen bij nachte. ten sij 

bij specialen oorloue vander grootmeersterigghe. 

§ Als sij buter stede gaen of eldere dan sal de meersterigghe eenen ordon

neren om mede te reysene sulcke alst huer belieft. Ende int huutwesen sullen 

sij hem nauwe wachten van gheselcepe dan of yement quade suspicie saude 

moghen nemen. Ende als sij weder thuus commen sijn. begheeret de meer

strigghe te wetene waer sij gheweest hebben sij sijn sculdich de warachtiche

de te verandwordene sonder decsele oft lueghene. Ende in dit ondersoueken 

sal de meerstrigghe discreet ende bescheedich sijn. 

§ Ende de beghijnen en sullen om hem seluen noch om andere sonder con

sent van der meerstrigghe vermoghen te doen makene eeneghe deedren oft 

abijten dan naer de maniere daer vp gheordonneert. Ende dat die sijn sullen 

van slichten coluere van veerwen. van sympelen fautsoene in naeysele ende 

anderssins. de mauwen vp keerende ontrent de breedde van drie vingheren. 

Noch en vermoghen niet te draghene te costelic oft te kuerieus lijnwaet in 

hooftdeederen oft anders. In sghelijcs in riemen messen burssen. scoen 

galoetsen anders dan van zeemin ledere oft ander dat slichter es. 

386 



§ Niement en sal eeneghe beroerte oft onpaeys maken binnen oft buten huus 

noch yemende lichtelic begripen. in worden oft weercken. Ende are yement 

gram die daer huut oft huut andren saken onghestichtelic oft qualic sprake ter 

bezwaemesse vanden ghemeente oft yement anders die sal hem ter stont ver

ootmoedeghen goedertiedie sijn scult kennende ende vrede maken. 

§ Elc anderen minnelic behulpich ende beraetsaem te wesene te onderwijs

en ter duecht. In siecten ende benautheden elc anderen vriendelic ende ghe

willichlic te traestene medeliden thebbene. Den siecken onderstant te doene 

van dies sij noet hebben. In sghelijcs hemlieden te dienene ende in allen 

benautheden ghehulpich te sijne. 

§ Moeten hemlieden nauwe wachten van alle dissolucien. In sprekene van 

ydelen worden. In lude te roupene. In lachene onghemanierlic te sprekene 

ende anderssins. Ooc van nieumaren inne te brijnghene van yements name oft 

fame te verminderoe van yements mesdaet oft ghebreken te verhalene huut 

versmaetheden oft anders wient angaet. Niettemeer in spottinghen. gheckene. 

bij gheender cause. hoe lettel graden dat god suleken persoonen schijnt ver

leent hebbende. 

§ De ghemeenten van den conuenten ende buutwonende in andere husen 

binnen den houe sullen der grootmeerstrigghe seer obedient sijn. int ghebie

den int verbieden. int anveerden vander correctie van huerlieder mesdaden. 

ende voort in allen anderen saken. 

§ W aert so dat eeneghe begijnen ieghen de se ordonnancie mesdaen hadden. 

danof sal de meestrigghe hemlieden vermoghen correctie te doene naer de 

gheleghenthede vander mesdaet. so wel van wedersporicheden rebelheden oft 

andere. behauden dat soa bernereken sal hoe de mesdadeghe haer scult beken

nen ende haer verootmoedeghen sal. 

§ Ende oft ghebuerde dat de mesdaet sulc ware dat de meerstrigghe die niet 

en saude connen oft moghen corrigieren sosalsede mesdaet der grootmeer

strigghe te kennen gheuen. die daer af correctie ende beterijnghe sal doen ghe

schien. metten aduij se van hu eren rade naer de groette vander saken tsij met 

sulke int hof te doen bliuene sekeren ghenoumden tijt sonder huutgaen dat

men noumt insetten. Oft met in andere conuenten oft plaetsen te stellene bin

nen den houe. Oft ooc met allen huten houe te stellene. In dient de mesdaet 

begheerde. 
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§ Ende dat de grootmeerstrigghe met hueren rade aldus ghecorrigiertb ende 

gheordonneert sal hebben. dat sal also vulcommen werden ende onderhauden 

bliuen. Om andere goet exemple te sijne. ende behoet te bliuene van confu

sien ende corrupcien. 

LOdewijc van vlaenderen van neueers van Retheers wij maken kennelic alle 

die nv sijn. ende te commene sijn dat wijlen vrauwen van goeder memorie 

Johanne ende mergriete hare susteredeen naer dandre waren graefneden van 

vlaenderen ende van henegauwe der welker wij bij gods ghedoeghene hoyr 

sijn. die bernereten dat dit lant van vlaenderen seere vermenicht was van vrau

we personen. Den weleken naer hare condicien ende naer de betaemte van 

hueren vrienden thuwelic nietbereeten es. Anmercten ooc dat eerbare lieden 

edele ende middele dochteren die begheerden in suuerheden te leuene alle tot 

vrauwe cloestren niet commen en mochten omme de groete menichte van 

dien. Oft bij faute van goede. Ansaghen ooc dat tamelicke jondrauwen van 

edelen afcomsten ende andere. verarerut waren so dat sij sauden moeten bid

den. oft ter cleenichede van hemlieden ende van huerlieder vrienden confuse

lic leuen sauden moeten leeden ten ware dat daer ieghens behoerlic ende dis

cretelic voorsien worde. Van Gode verweet sijnde ende bij rade wetene ende 

consente van bisscoppen ende van andere goede lieden. fondeerden in vele 

steden van vlaendren steden ende plaetsen met spacien diemen heet beghijn

houen. Inde welke houen de voorseide jondrauwen goeder lieder kinderen 

ontfanghen sauden moghen werden omme aldaer te gadre in suuerheden te 

wonene ende leuene. bij beloue oft sonder belof. ende sonder confusie van 

hemlieden oft van haren vrienden. ende met tamelieken labuere verenghen 

hare leeftocht ende cleedinghe. 

§ Ondere andere fondeerden een behijnhof in onse poort van ghendt datmen 

heet sente lisbetten hof. dat alomme es besloten met grachten oft mueren. 

ende inden middewaert eene kercke ende daer bij een kerchof ende een hos

pitael den crancken ende den siecken beghijnen vanden voorseiden houe, ende 

dat hebben de voomoumde vrauwen van vlaenderen beghift. 

§ Ende wij die onse voorders naer onse macht ende gods wille begheeren te 

volgbene sonderlinghe in weereken van duechden an tselue hof van sen te lis

betten. wiens regement ende beschermenesse ons toebeboert ende niement 

anders ten prouffite vander voorseider plaetse. bij rade van goeden vroeden 

lieden willen wij eeneghe poynten ordonneren. 
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§ Eerst willen wij dat alle de goede ende redelicke costumen. naer de welke 

de joncfrauwen vanden voorseiden houe plegen te leuene sonder verbreken 

sullen ghehauden sijn. 

§ Voort so willen wij dat der voorseider joncfrauwen abijten sullen sijn van 

ruden maecsele. van ootmoedegher verwen in vormen van naeysele. in scoen. 

in hooftcleedren. in caproenen. in hantscoen. in riemen. burssen oft messen. 

Niement van wat condicien dat hij sij en es gheoorlooft thebbene oft te drag

hene dat te merckelic oft te kueryeus es. 

§ Als yement van den houe sterft dat alle de conuenten ende elc sondeding

he dijc visiteren met deuoten bedinghen ende elke joncvrauwe ouer elcken 

dooden deuote hulpe van abstinencien van wakene van psalmen ende beding

hen ouer anderen doen sal. 

§ Voert dat sij sullen wel bij tijde vpstaen ende vergaderen in de kercke elc 

ter stede die haren conuente toebehoren sal omme dat men te bat sal moghen 

weten wie daer ghebrake. ende daer messe ghehoort ende neerenste bedinghe 

ghedaen. Ouer ons ende onse naercommers keeren weder thuus. ende daer 
hem besich maken met bedijnghen. oft met haren weercke. Ende snauens te 

vesperen weder vergaderen inde kercke ende hem daer ouffenen in deuocien. 

tot dat sij naer dat teeckin vander clocke weder keeren ende rusten. 

§ Soudaghen ende mesdaghen in messe ende sermoenen te hoeroe ende in 

anderen gheestelicken weereken sullen sij gode deuotelic dienen. Ende neg

heene en sij gheoorlooft dese daghen te gane buut den houe sonder sonder

linghen oorlof vander groeter meerstrigghe. 

§ Voort willen wij dat tregement ende beleet van desen houe sal hauden 
eene die daer toe ghenoumt sal sijn vanden meerstrigghen van den conuenten 

ende die sal heten de grootmeerstrigghe. Ende dese sal in elc conuent ordon

neren conuent meerstrigghen. bij rade ende consente vanden conuenten ende 

van goeden ende vroeden personen. 

§ Ende niement en sal in de voorseide stede moghen temmeren breken oft 

maken. noch stede gheuen in gheen conuent vanden houe ten ware bij wille 

ende sondedinghen oorloue vander grootmeerstrigghe. 
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§ Ende deser grootmeerstrigghe consenteren wij datso de husen vanden 

houe dat gheen conuenten en sijn. bij rade van viue oft sesse vroede persoe

nen vanden houe sal moghen vereoepen alst tijt ende stede gheuen sal ghelijc 

datmen voortijts ghedaen heeft. bij also datmen al dat vanden husen ontfang

hen sal sijn bekeere in den oorbuer van den voorseiden houe: 

§ Wij willen ooc dat de grootmeerstrigghe ·sal hebben correctie vp de ghene 

die mesdoen ieghen onse ordonnancie oft ieghen de louelicke husagen vander 

vorseider stede. Ende dese correctie willen wij datse doe. Of met in te sette

ne. ofte met in anderen conuenten te settene. oft met anderen pinen daermen 

mede mach fauten ende ghebreken wederstaen. Oft met allen huten houe te 

stekene. so dat mids den afsnidene vanden vurten leden dandre moghen bliu

en behoedt van confusien ende corruptien. 

§ Ooc en willen wij niet dat sonder oorlof vander voorseider meerstrigghe 

yement langhe buten houe sij noch en vernachte in de poort. Ooc dat neghee

ne hu ten houe en ga sonder oorlof van haers conuents meerstrigghe. Ende ooc 

met eender of meer van haren conuente. 

§ Ende. aldus huutgaende. bouen al moeten hem wachten van plaatsen ende 

van personen daer yement sijn scade in doen mochte. Nemaer in alle haren 

weereken ende weghen pijnen te doene naer de betaemte van hueren per

soone. ende der stede daer sij inne wonen. 

§ Ende so wie dat hier ieghen dade. ende daer af begrepen ware. ende haer 

stappans niet en beterde. wij willen dat so al dat solaes van vryheden vaden 

houe verliese. Ende datmense sonder verbeyden huten houe steke. 

§ Noch willen wij dat de grootmeerstrigghe ter rnaent ten ses weken oft ten 

twee rnaenden metter sciuerigghe die den ontfanc scrijft van den houe roupe 

viue oft sesse van den houe. ende voor hemlieden rekenen van allen ontfang

he ende huut gheuene. ende daer af gheuen een briefkin vander somme van 

beeden. eiken dier ouer sullen sijn. vp dat sijt begheeren. ende omme dat sijt 

te bat ghedijncken moghen inde rekenijnghe vanden gheheelen iare. 

§ Ende willen dat eenwaeruen tsiaers voor de ghene die wij oft onse naer

commers sullen maken beschermers vander voorseider stede. de grootmeer

sterigghe vergactere de meerstrigghen vanden conuenten vanden houe. ende 

den pryoer vanden predicheeren metten tween confessoren vanden houe. 
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Ende voor hem allen rekene gheheelic al dat so ontfaen heeft van renten van 

aelmoessenen. ende al dat sij vertheert hebben. hoe ende waer dat sijt gheleit 

besteedt oft vertheert hebben. Noumende den ghenen die in onse stede sal sijn 

oft onser naercommers. vp dat sijt versoueken sullen. alle persoonen wien dat 

tvoorseide hof sculdich es. eyst lijfrente eruelicke rente oft anders so dat in de 

ghemeene rekeninghe jaerlicx ghedaen sijnde. den staet vanden houe ons oft 

den ghene die in onsestede sullen sijn claerlic betoecht sij. 

§ De rekeninghe ghedaen sijnde willen wij dat de ghene die in onse stede sal 

sijn. bij hemlieden nemen de biechtheeren vanden seluen houe die vanden 

state ende heleede van dien weten moghen. ende ooc alle de meerstrigghen 

vanden conuenten. ter rekeninghen vergadert. dat de grootmeerstrigghe huut

gaen sal. Ende dat hij vraghe alle den meerstrigghen int openbaer oft int secre

te ende elc sonderlinghe in huerlieder consciencie. ghemerct den staet de 

tamelichede ende costume vander stede ende de administracie vanden huter

sten goede ende de tamelicke prouancie vanden siecken. ende andere poynten 

die ten heleede behoren van suleken houe. Oft hemlieden tamelic ende prouf

fijt dijnet dat de grootmeerstrigghe in den dienst ende regement bliue. Ende 

eyst dat der meester partye vanden meerstrigghen goet dijnet wij willen dat so 

daer inne bliue. Ende dijncket der meerster partye goet datso verlaten sij wij 

willen datse sij verlaten. 

§ Ende da willen wij dat alle de meerstrigghen vanden conuenten vergade

ren in een plaetse sij en waren siec oft noetsakelic belet hadden. ende hem 

voorsien van eene vanden houe die grootmeerstrigghe sij. De welcke gheco

ren sal sijn vander meester partye vanden meerstrigghe. Die confirmeren wij 

van nv voortwaert ende maken grootmeerstrigghe ende gheuen huer de macht 

te doene alle de dijnghen die vander grootmeerstrigghe hier vooren gheseit 

sijn. 

§ Ende willen dat eenewaerf elcx iaers voor den ghenen die onsestede hau

den sullen. naer de voorseide vorme rekeninghe ghedaen sij. Ende besouc 

ghedaen vander grootmeerstrigghe ante haudene oft af te doene. Ende ver

bieden voort dat niement onder ons sijnde anden staet ende an tbeleet van 

hemlieden niet en vernieuwe verwandele nocht verandere. Mids dat wij wil

len dat sij vryelicke ghebruucken ende huseren sullen onse ordonnancie ende 

hare louelicke aude costumen. Beuelende onsen bailliu van ghendt ende onsen 

anderen baillius dat sij de voorseide beghijnen ende haerlieder goeden die 

ende dat wij in onse speciale beschermenesse ontfanghen hebben. willen 
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beschermen ende behoeden. ende niet en ghedoeghen datse yement verong

helijcke oft bezware want ons so ghelieft. Ghedaen te ghendt int jaer ons hee

ren duust iip. ende vierenvijftich 

a o verbeterd uit y. - b er staat ghecorrgiiert waarin tweede g uitgekrabd. 
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Bijlage 13: Verslag van de zeer strenge winter van 1739-
1740 in het notitieboekje van begijn Petronelia Claeijs 

AGB. nr. 49. 

Memorie van den dieren tijdt 

Beginnende van het jaer 1739 want het als dan heeft gevrosen van in october 

ende noch meermael in het selve jaer, ende is in het volgende jaer 1740 noch 

eens beginnen den 5 januarius ende heeft gevrosen sonder ophouden tot den 

11 ofte 12 van maerte het welcke heeft geweest sulck eenen extraordinaeren 

koude dat het eeten vervroes daer het bij het vier stondt, soo dat er menschen 

besweken sijn op de straete ende vruchten vervrosen waeren daer sij in het 

aert-rijck stonden waerdoor is gevolght soo een gebreek van levensmiddelen 

dat de menschen syn ghenootsaeckt sijn geweest van haer te moeten speysen 

met draf ende hondenvleesch want de terwe is geweest tot op den prijs van 27 
guldens ende het cooren 2 pondt groote, als oock den boecque 5 a sese wer

tigh schellinghen, de boentiens 7 en 8 stuijvers de pinte, want daer en was tot 

in de maendt van meij geen groensel te becomen, overmidts het alsdan noch 

soo coudt was dat het den 2 meydagh ghesneuwt heeft datmen daer in gonck 

tot t' alven been, ende het droef weder is noch bleijven deuren tot den 20 en 

21 van de selve maendt, waerom daer van sijn hoochwierdigheijt sijn in

gestelt aelgemeijne bidt daeghen door het singhen van de litanie ende den 

psalm Miserere mei Deie het welcke daer naer weder om vemeuwt is op een 

aender maniere te weten dat in ieder kercke van de stadt van gendt moeste 

gedaen worden een solemnele misse ende des avondts vervolgens het lof soo 

het welcke in al de kercken tot 2 mael toe heeft rondt gheweest, soo dater om 

de devotie van de gheloovighe te vermeederen was gejont van sijn hooch

wierdigheyt 40 daegen aflaet die in eenighe van de missen teghenwordigh was 

om den almogende godt te bidden dat, hij sijnne straffe soude believen van 

ons te keeren ende bermhertigh te syn aen het menschelijck gheslachte. Voor

der ghevolgh van den dieren tijdt van het jaer 1740 want den hoest en is als 

dan maer beginnen omtrent onse lieve vrouwe hemelvaert den 15 van augus

tus een weijnigh daer vooren ende daer naer, soo dat het cooren als-dan heeft 

gegolden 6 patecons den sack overmidts het houdt graen den meestendeel al 

op was ende het neuw noch niet bequaem en was om te beseghen want veele 

synder gheweest die het gedroocht hebben in de sonne ende noch als sij het 

gingen baecken niet en costen aen een doen houdwen ende noch seer bedroeft 
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om te eeten. In de maendt van october heeft de boter gegolden 2 gulden den 

steen want het loof was al vervrosen ende oock de boentens, de welcke oock 

door de vorst seer beschaedight waeren want men heeft die moeten betaelen 

4 pondt groote den saeck want het heeft beginn. te vriesen van den 4 of 5 der 

selve maendt. 
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