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Doornstraat 11A, 8970 POPERINGE.

Confrerieën

Om het fenomeen dat we willen onderzoeken in zijn 
context te bestuderen hebben we gelukkig documenten 
ter beschikking. We duiken in het stadsarchief van 
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Poperinge en met name in het sociale leven “effe tussen 
pot en pint”.

Vergaederijnghe door decken1 tresorier ende aender 
meesters hebben wij geaenvirt voor confrere den person 
van Ferdinandus Alexander DE CORTE kent hem bij desen 
confrere te sijn mijts te onderstaen alle de oncosten die 
regarderen2 de gulde3 ende geeft voor ordonancie een 
alve tonne bier en alf pont waes4 voor den aertsingel 
Micael en in caes5 van bij te comen  voor sin eelde sal hij 
moeten betaelen alle oncosten  en in caes van decken te 
sijn sal hij geven een tonnen bier 
Dit is het marck + van Ferdinandus  Alexander DE CORTE 
dit is het marck x van den decken Michel DE BIER, 
Joannes DE CKER, Philippus MISDOM, dit is het sincael6 
van Michel + SCHERPEREEL

Met deze tekst zitten we volop in de afbakening en de 
poging om confrerieën te omschrijven.

1 Deken: de gilden hadden een deken. In de Onze Lieve Vrouwekerk was 
zeker eertijds een beeld van de aartsengel Michaël. Dit document heeft het 
over die gilde. Was het een confrerie? De leden noemde zich confrere. Zie 
verder in de tekst.
2 Regarderen: die betrekking hadden op.
3 De gilde (van de aartsengel) stapte mee op in de processie en had een 
altaar in de kerk. De activiteiten, althans de neerslag van de polemieken laat 
blijken, dat vergaderingen met een behoorlijk debiet aan drank erbij 
hoorden. De grens tussen confrerie en gilde is vaak niet duidelijk. De 
scheiding tussen kerk en burgerlijke instanties zal pas definitiever zijn na de 
Franse Revolutie en de omverwerping van het Ancien Regime.
4 Waes: was, dat diende voor de kaarsen te vervaardigen, die het altaar van 
de gilde moesten tooien.
5 Caes: Frans cas, Latijn: causa, geval.
6 Sincael = signaal, teken, handtekening. 
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Afbakening, terreinverkenning  en omschrijving

Societeyt
De namen die in de documenten gebruikt worden lopen 
dooreen. Bij de aanstelling van BOONE noemen ze 
zichzelf een societeyt. 

Ze blijken op dat moment heel gedisciplineerd om na  de 
vespers hun hoofdman te huldigen en divertissement te 
nemen zonder viole wat dat dan ook kan betekenen.
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En of het met ulieden (Burgemeester en schepenen) 
contentement is dat zij eenighe versiersels doen voor het 
gildehof ter eere van de hoofdman.

Of de vraag aan de stad de verstoring van de rust betreft 
of omdat ze als gilde bij de stedelijke structuur horen is 
niet zo duidelijk.

Kenmerkend zijn de binding met de Heilige Aartsengel en 
het bijwonen van de vespers. Maar daarom kan je ze nog 
niet onmiddellijk een confrerie noemen.

Het volgende 
document toont 
nog sterker hoe 
ze als gidlde 
meer bij de stad 
dan bij de kerk 
hoorden.

Patroon

Confreriën en 
broederschappen hadden hun toewijing tot een of andere 
hemelbewoner. Ook gilden hadden hun patroon/altaar.
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Wat de gilde van den Heiligen Aartsengel Michaël 
betreft staat in 1828 zwart op wit dat de hoofdman (de 
deken) F. L. BOONE zijn ontslag, demissie doet tegenover 
de stad en niet tegenover de parochie.

De aanwezigheid op de processie werd door de stad 
vergoed. Het meestappen met die ommeganck was niet 
onmiddellijk uit overtuiging. Het dragen van de standaert 
was verpacht. Daar was een duidelijke omschrijving van 
de verplichtingen over hem verobligierende van hem die 
daegen te laeten te vinden met sin peirdt  en salle en 
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sarpe  en pluyme  op den hoet en degen aen de side  of 
sieck sinde ofte oncapabel sinde sal mogen een persoon 
setten met de icapasie in sin platse of de mesterssallen 
een mogen nemen te sinen coste  ende dat en sal 
niemant mogen hetselve ofisie pachten ten sij dat hij 
confrere is en die hetselve ofisie pacht sal den 
patroendagh vreij sin van gelage en in prinse feste alf 
gelt of ander donacie en hij sal hebben alle jaere een paer 
aenschoe n of blamuysen in gilde ….(28 01 1776)

De aartsengel was in de processie blijkbaar een 
belangrijke figuur. De apocriefe verhalen hebben van de 
engel een aartsvijand gemaakt van Lucifer. Het tafereel 
van de bedreiging van Satan, de gevallen engel door, 
Michaël was bijzonder attractief om spektakel te creëren 
in de ommegang.

We vonden een rekening rond de kosten van de 
ommegang, waar zelf de cnape van de vijand van de 
aartengel (1742) wordt vergoed, zie vorige blz. Na de 
kosten van de eucharistieviering op het patroonsfeest, 
komt de zielemesse voor de overledenen (gelovige 
zielen), de maagdekens, de cnaepe van de duvel, den 
fiffelaere7 en nog andere maegdekens

Het intrigeert ons vooral dat de bekendste confrerie van 
de Onze Lieve Vrouwekerk op haar wellicht niet 
oudste/eerste handschrift de Heilige Michaël vernoemd. 
Zoals je op de eerste blz. kunt lezen op zijn feest wordt 
onder pastoor Jean Baptist POODT 1689 de confrerie van 

7 Fiffelaere: FIJFEL, Ontleend aan fr. fifre. Daarnaast ook fijfer. — Fluit als 
muziekinstrument, ook bepaaldelijk: dwarsfluit.
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de trinitariës opgericht. Hoe en waarom was de confrerie 
zo sterk verbonden met de gilde van de aartsengel?

Confrerie, broederschap, gilde. 

Woordelijk
In het Woordenboek van de Nederlandsche taal [WNT] 
wordt de broederschap omschreven als "nauwe 
vriendschappelijke betrekking, als van broeders, tusschen 
personen die tot denzelfden stand of kring behooren, van 
hetzelfde geloof of dezelfde gezindheid zijn." Deze 
broederschap is vrij algemeen. In die zin horen we als 
mensen, tot de categorie "wereldburgers". Ook de Franse 
Revolutie had het over: vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Brieven werden vroeger vaak afgesloten 
met de zinsnede "Heyl en broederschap".

Die confraterniteit, "het geheel der gezamenlijke 
broeders", personen die tot een of ander doel broederlijk 
verbonden zijn in verschillende toepassingen is onder 
talrijke vormen bekend: gilden, maatschappijen, 
genootschappen, verenigingen8.

In de R.-K. is het specifiek "Een vereniging van 
geestelijken en leken, door de kerkelijke overheid 
opgericht of althans goedgekeurd, om de geestelijke 
vervolmaking van haar leden door het beoefenen van 
bijzondere werken van godsvrucht en liefde". "De 
Broederschap des gemeenen levens",
8 We kunnen onder meer de termen ‘gilde, ‘confrerie’, ‘religieuze, geestelijke 
of godsdienstige broederschap’, (‘con)fraterniteit’, (‘con)fraternitas’, 
‘communitas’, ‘universitas’, ‘societas’, ‘sodaliteit’, ‘consortium’ en ‘kaland’ 
aantreffen.
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"De Broederschap van de Zeven Weeën der Heilige 
Maagd", "De Broederschap van den Zaligen Dood", "De 
Broederschap van het H. Hart van Jezus", "De 
Broederschap van gedurige aanbidding", "De 
Broederschap van den St.- Pieterspenning" zijn 
voorbeelden van algemeen bekende broederschappen. 
Een broederschap werd opgericht, ingesteld en/of 
goedgekeurd. Aan een broederschap konden aflaten 
worden verleend. "De Broederschap van Maria's 
Rozenkrans", "De broederschap en de gilde van den 
gebenedeiden naeme Jhesus", " De Broederschap van de 
aermen Christi". 
"De Vlaemsche Placaertboecken" in 1753 schrijven "Wy 
(verbieden) ... Kercken, Cappellen ofte Fondatien, 
Broederschappen, Corpora, geestelycke ofte weirellycke 
Gemeynschappen ... op te rechten ofte stigten sonder 
Ons consent9".
Die broederschappen waren vaak gemeenschappen onder 
de bescherming van. We denken dan 
9 Vl. Placaertb. 5, 11 (aº. 1753).
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aan "De broederschap van Sint Christoffelgilde". Profaner 
groeperingen bleven aanvankelijk in het spoor lopen van 
de broederschappen. Ze werden later gilden genoemd. 
Al wordt de naam niet zo kieskeurig gebruikt. Bij de gulde 
of societeyt van Sint Michaël in Poperinge kunnen ons niet 
van de indruk ontdoen dat het om een mengvorm gaat. 
Gilden waren op die manier parallel dat ze hun altaar in 
de kerk hadden. Zo is uit de volksmond bekend dat in de 
Onze Lieve Vrouwekerk te Poperinge bij een altaar de 
Aartsengel Michaël stond10. Schutters- of ambachtsgilde, 
rederijkerskamer enz. worden vaker broederschappen 
genoemd. 
We lezen in de archiefstukken dat zelfs de wapengilden 
een plaats hadden in de ommegang processie te 
Poperinge. Ook de rederijkers hadden hun bindingen met 
de kerk voor zover ze braaf bleven in wat ze in hun 
werken presenteerden. Zo zijn de "liefhebbers van de 
vincken" gehouden tot broederschap en een 
religievriendelijke cultuur11.
In de inleiding van het reglement "van de liefhebbers van 
de vinken" staat bepaald dat Gods Naam diende gëerd te 
worden .. en bij overlijden van een lid hoorde een 
zielemis.
1 
Alvooren niemant ter vergaederijnghe en sal vermogen te 
misbruijcken ofte ijdelick in sijnen mondt te nemen de 
naeme Godts ofte Maria syne gebenedijde moeder 
verbeurte t'elcken keere van X schelle d'een helft ten 
profite.... 

10 Dergelijke tradities moeten eerst bevestigd worden door de bronnen. Er is 
een link, maar de link met het altaar van de Trinitariërs gaat naar de bronnen 
te oordelen meer in de richting van Stefanus,. Daarnaast is er ook sprake van 
een altaar waar de engelbewaarder op stond,  locatie: rechter pilaar.
11 Anno 1685
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2 
Alle de liefhebbers sullen verobligiert wesen als er iemant 
van de liefhebbers comt t'overlijden een misse te offeren 
over de ziele mits daer toe van hemlieden cnaepe 
vermaent wesende op de boete van 5 schelle 

Religieuze gemeenschappen (kloosters en abdijen) 
werden slechts uitzonderlijk broederschap genoemd. 
Specifiek is wel de naam 'Minderbroeder'. Ze noemden 
zichzelf de mindere van hun broeders: de medemensen. 
De Remonstrantse Broederschap (ook wel kortweg de 
Broederschap geheten) is onder de protestanten een 
uniek voorbeeld.

Aartsbroederschap 

De aartsbroederschap is in de Kath. Kerk de 
hoofdbroederschap, waarmede andere broederschappen 
in verbinding staan. Zo zijn er ondergeschikte 
broederschappen die hun aflaten putten uit de licentie die 
de aartsbroederschap pauselijk verkreeg12.

Confrerieën te Poperinge 

Trinitariërs

Verder geven we een opsomming van wat er over de 
broederschappen te vinden is vooral in de Onze Lieve 

12 Een voorbeeld hiervan is te lezen in de nota’s rond de paters recoletten, 
waar een Aartsbroederschap werd verjregen van Onze Lieve Vrouw. De 
voorgeschiedenis van het colleg te Poperinge 1628-1825, Franz Denys en 
Henri Vandenberghe. 2007. Blz. 70
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Vrouwekerk. We baseren ons op wat te vinden is in ons 
stadsarchief te Poperinge, aan de hand van de registers:
We vinden het Poperings Archief vooral de registers van 
de Onze Lieve Vrouwekerk:

SAP 644/8       Register van de confrérie van de Gedurige 
Aanbidding - Ledenboek. 
SAP 645/9       Register van de confrérie van de Gedurige 
Aanbidding - Ledenboek. 
SAP 646/10      1834 Register van de confrérie van de Naam 
Jezus 
SAP 647/11      1779 Register van de confrérie van de Engel 
Bewaarder en Inventaris 
SAP 648/12      1689 Register van de confrérie van de 
Trinitariërs 
SAP 649/13      1689 Register van de confrerie van de 
Trinitariërs - Rekeningen 1663-1777 
SAP 650/14      1802 Register van de confrerie van de 
Trinitariërs 
SAP  651/15     1730 Register van de confrerie van Ste. 
Barbara 
SAP 652/16      1730 Register van de confrerie van Ste. 
Barbara 
SAP 653/17      1816 Register van de confrérie van het H.Hart 
SAP 654/18      1620 Register van de confrerie van de 
H.Rozenkrans - Ledenboek 
SAP 655/19      1620 Register van de confrérie van de 
H.Rozenkrans - Rekeningen en inventaris 
SAP 656/20      1620 Register van de confrérie van de 
H.Rozenkrans - Handboek van de Tresoriers, schatbewaarders.
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Vooral onder impuls van pastoor Joannes JENNYN van de 
Brugse Sint-Gilliskerk werden halfweg de 17de  eeuw heel 
wat confrérieën van de Drie-eenheid13 opgericht. De 
13 The Order of the Most Holy Trinity is a religious family founded by St. John 
de Matha with its own Rule. For the sake of the upbuilding of the Church, the 
members of the Order share their lives with each other, consecrate 
themselves in a special way to the Trinity and take Christ the Redeemer as 
their primary model. The Brothers, through their ministry of charity and 
redemption, commit themselves to help all who suffer uncommon hardships, 
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bedoeling van deze broederschappen was het vrijkopen 
van christelijke slaven, die soms jaren door Turkse, 
Algerijnse, enz. zeeschuimers gevangen werden 
gehouden. Deze vrijkopingen waren dure ondernemingen, 
want de piraten eisten hoge losgelden. Wanneer 
gevangen slaven terugkeerden, dan werden processies 
gehouden met deze geketende en uitgeputte mensen: dit 
was de allerbeste reclame voor de confrérieën.
In een handboek van 190714 in het archief van de Onze 
Lieve Vrouwekerk worden de Trinitariërs15 verbonden met 
de Sint Stevenkapelle. We kunnen enkel gissen waar het 
over gaat omwille van een oud gebruik dat blijkbaar is 
blijven bestaan.
De eerste martelaar die gevierd wordt na Kerstmis is 
inderdaad de Heilige Stefanus (Steven). In de kerk hangt 
een schilderij met de steniging van Stefanus die volgens 
het bijbels verhaal de genadestoel in de hemel zag16.

especially those who suffer for their faith or who are poor. (Uitreksel uit de 
constitutiën.)  Het voornaamste doel van de orde bestond uit het vrijkopen of 
ruilen van christelijke gevangenen of slaven uit de handen van de Saracenen. 
Ze worden op de schilderij aan het hoofdaltaar uitgbeeld. In 1653 gaf J 
Jennyn een boek uit nu als e-book te lezen op internet. Zie afbeelding. 
14 Handboek door de toenmalige pastoor blz. 142 (Archief Onze Lieve 
Vrouwekerk).
15 De orde werd in 1198 opgericht door de Fransen Johannes van Matha 
(1154-1213) en Felix van Valois (-1212) in Cerfroid bij Parijs. In 1236 kwam 
er ook een vrouwelijke tak. In 1609 werd de orde omgevormd tot bedelorde.. 
Het voornaamste doel van de orde bestond uit het vrijkopen of ruilen van 
christelijke gevangenen of slaven uit de handen van de Saracenen. Ze 
worden op de schilderij aan het hoofdaltaar uitgbeeld.
16 Hand. 7:55 “ Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op 
naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand 
stond,” Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan dat er geen drie personen 
worden genoemd. De schilderij is evenmin naar de tekst van de Handelingen.
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Uit die misschien vermeende band met de drie-eenheid 
ontstond het vreemde gebruik van de drie-wensen-mis: 
de eucharistieviering op tweede Kerstdag, waarin de 
aanwezige drie wensen kan doen en gelooft dat zijn 
gebed wordt verhoord. Dit gebruik wordt gemakkelijk 
gelinkt met de broederschap van de Trinitariërs. De 
verbinding met Stefanus is echter niet onmiddellijk 
verbonden met de orde die aan de oorsprong ligt van de 
confrerie, tenzij via de naam Trinitariër en Triniteit = drie-
eenheid.

In de volgende dorpen of steden van het huidige West-Vlaamse 
grondgebied bestonden er dergelijke17 
broederschappen: 
Bisdom Brugge 
Brugge Sint-Gillis (1642), Oostende (1644), Lapscheure (1652), 
Staden (1682) en Waardamme (1759) 
Bisdom Gent 
Tielt (1644), Ruiselede (voor 1652) en Wakken (1652) 
Bisdom Doornik 
Kortrijk (1642), Komen (1642) en Lendelede (1660-1661) 
Bisdom Ieper 
Mesen (1642), Wervik (1642), Veurne (1644), Nieuwkerke, Waasten 
en Nieuwpoort (alle voor 1649), Diksmuide (1649), Lo (1649), Ieper 
Sint-Pieter (1642), Dadizele (1685), Noordschote (1718), Sint-Rijkers 
(1737), Poperinge (1689).

Te Noordschote was Pieter Pieters, landbouwer en 
schepen van Noordschote, de eigenlijke promotor van de 
confrerie. Uit zijn memorieboek kun je een fragment lezen 
op internet18: : 

17 L. VAN ACKER, De confrerieën van de Trinitariërs in West-Vlaanderen, - 
Biekorf, LXXIII (1974), p. 353-378.
18 http://www.vvlg.be/Addenda/Contrareformatie/plaatselijk1409.htm
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Aan het einde van het verhaal hebben we een verwijzing 
naar de afbeelding die we ook vinden op het altaar in de 
Onze Lieve Vrouwekerk te Poperinge.
"Nu was er enkel nog een grote vlag nodig voor het broederschap om 
rondgedragen te worden in de processie op de maandelijkse 
zondagen ter ere van de Heilige Drievuldigheid: op de ene zijde staat 
het portret van de Heilige Drievuldigheid geschilderd en op de andere 
zijde een engel met twee slaven, een christen slaaf en een moor; 
beiden waren kruisgewijs met de handen verstrengeld en de ene 
wilde de andere verlossen, zoals de engel hem heeft getoond".

Het geld werd bezorgd aan de Orde van de Trinitariërs. 
(Trinitas= Drievuldigheid). 
Deze orde bestaat nu nog 
en is gevestigd in Marseille 
(Frankrijk). De Overste is 
een Vlaming: Père François 
STROOBANTS (afkomstig 
uit de streek van Leuven). 
De leden droegen een wit 
schapulier met een rood 
kruis er op. 

De broederschap van het Heilig 
Sacrament en de broederschap van 
de Altijddurende aanbidding. 
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Zoals we hierboven vermeldden, werden dergelijke 
broederschappen aangewakkerd door de geestelijkheid 
om de gelovige gemeenschap tot kerkbeleving te 
brengen. De meest populaire devotie, zowel in de 
zeventiende als in de achttiende eeuw, was deze van het 
H. Sacrament. De leden hadden allerlei verplichtingen 
(lasten), onder de lusten behoorden de aflaten. Welke 
verplichtingen in Poperinge gelden, hebben we niet 
achterhaald. Het zou kunnen dat ze zoals in het 
Roeselaarse de priester moesten begeleiden als hij de 
stervende de communie (het Heilig Sacrament) bracht19.

19 Roos HERPELINCK, “Het bisdom Brugge”, blz. 237.
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De oprichting van dit type broederschappen werd door de 
aartsbisschop van Mechelen gepromoot. Vooral in de 
achttiende eeuw hebben zij op grote schaal 
sacramentsbroederschappen laten instellen, met het jaar 
1731 als piek. Daartoe schreef de aartsbisschop aan alle 

priesters van zijn 
decanaten een brief waarin 
hij hen aanspoorde om in 
hun parochie de devotie tot 
het H. Sacrament aan te 
wakkeren. In de achttiende 
eeuw werd vanuit Mechelen 
eveneens de oprichting van 
de broederschappen van de 
Gedurige Aanbidding 
van het H. Sacrament 
gepromoot. De 
sacramentsprocessie is een 
van de processies die in het 
algemeen lang heeft blijven 
bestaan. De praktijk van de 

biddag is in vele parochies nog niet zo lang geleden 
afgeschaft en/of aangepast. Deze pastorale aanpak is 
later, in de vorm van de Bond van het Heilig Hart (via de 
Franse heilige Margareta Alacoque) 
 en de praktijk van de 9 eerste vrijdagen, in een andere 
formule nieuw leven in geblazen.
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In SAP 598 C wordt gemeld dat in 1757 het honderdjarig 
jubileum van de confrerie van het H. Sacrament werd 
gevierd in de Sint Bertinuskerk. Op 28/09/1864 wordt de 
confrerie opnieuw opgericht onder het impuls van Mgr. 
FAICT20 en uiteindelijk nog eens vernieuwd door Mgr. 
WAFFELAERT21, 05/12/1898. Nader bestuderen van het 
fenomeen zou kunnen achterhalen of het baldakijn dat nu 
nog in het koor van deze kerk prijkt, in verband kan 
gebracht worden met die confrerie. Een dergelijk 
baldakijn werd zeker gebruikt tijdens de processie als 
beschutting voor de priester die de monstrans droeg, 
maar vooral als eerbewijs tegenover het Allerheiligste. 

De broederschappen rond Onze Lieve Vrouw

De broederschap van Onze Lieve Vrouw van Sint 
Jan.

We hebben in Poperinge een nog doorlevende 
broederschap met actieve, creatieve en lucratieve 
werking.

20 Jean Joseph FAICT (Leffinge, 22 mei 1813 - Brugge, 4 januari 1894) was 
een Belgische bisschop. Faict was de 20ste bisschop van het bisdom Brugge 
van 1864 tot aan zijn overlijden in 1894. 
21 Gustavus WAFFELAERT (Rollegem, 27 augustus 1847 - Brugge, 18 
december 1931) was een Belgisch theoloog en bisschop. Waffelaert was de 
22ste bisschop van het bisdom Brugge van 1895 tot aan zijn overlijden in 
1931. Hij studeerde in Ieper en Leuven.
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De broederschap van Onze Lieve Vrouw van La 
Salette. 
Wie met de kerk van Onze Lieve Vrouw te Poperinge 
vertrouwd is, die weet dat in een nis links vooraan het 
beeld van de Lieve Vrouwe met het typisch hoofddeksel 
daar nu nog prijkt. De twee 'zienertjes' Maxim in GIRAUD 
en Melanie CALVAT staan er herkenbaar bij afgebeeld. De 
confrerie is opgericht onder Mgr. FAICT 22/03/1867. 

Wie de geschiedenis van de 
Recoletten heeft gelezen 
weet dat bij hen de 
aartsbroederschap van de 
Onbevlekte ontvangenis 
van de Moeder Gods 
bestond. In hoeverre hier 
concurrentiële paden 
werden bewandeld is niet 
onmiddellijk te achterhalen.

De broederschap van de 
heilige rozenkrans 
Van deze confrerie dateert 
een register van de 
rekeningen, inventaris en 

schatkistnoteringen uit 1620. Het verwijst naar de Onze 
Lieve Vrouwekerk. Het Ledenboek en gilderegister noteert 
vanaf 02/02/1773.
Rond het midden van de 17de eeuw treffen we de eerste 
stichtingen van dit type broederschap aan. In de parochie 
Van Onze Lieve Vrouw werd door Pater Andreas BROCK, 
vicaris van de predikheren te Ieper, 11 nov 1620 de 
broederschap opgericht. Hernieuwd 10/10/1769 door de 
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magister generaal en nogmaals ingesteld 17/12/1863 
onder Mgr. MALOU22. Ook in de 18de eeuw werden 
Broederschappen van de H. Rozenkrans opgericht. In 
Herent werd een dergelijke broederschap ingesteld op 25 
december 1701. Hiervoor had men op 14 september 1701 
de toestemming verkregen van de orde der predikheren 
te Rome en in diezelfde maand gaf ook toenmalig 
aartsbisschop Humbertus Guillelmus A PRECIPIANO zijn 
toestemming. 

Op de binding met de predikheren gaan we in bij de 
confrerie van de zoete naam Jezus. Het is geen 
uitgemaakte zaak wie de patroon is van de Onze Lieve 
Vrouwekerk. Is het Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans 
of Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen. Het beeld 
boven het portaal verwijst naar de Vrouw uit het boek 
openbaringen, dit zou dan een hemelse tint geven aan de 
discussie. De schilderij boven het Sint Anna-altaar 
verwijst echter duidelijk naar de rozenkrans.

We denken spontaan op de Heilig Hartbond. Bij de sporen 
vermelden we de Bond van het H.Hart en apostolaat van 
het gebed: 11/10/1869 Poperinge. Iets vroeger vinden 
wel een zelfde broederschap terug in Sint Bertinus23.

22 Mgr. Jean-Baptiste MALOU, bisschop van Brugge (1809-1864).
23 SAP 653, dat geklassifieerd is bij de boeken van Onze Lieve Vrouwekerk 
Poperinge in het stadsarchief, situeert zich blijkbaar niet in de Onze Lieve 
Vrouwekerk. Tenzij de kapelaen van St.-Bertinus i.v.m. confreriën dienst 
deed in de O.-L.-Vrouwekerk.
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De broederschap van het Heilig Hart

Op de eerste pagina volgende tekst: "Naemlijst der 
ingeschreven in het Broederschap van het alderheijligste 
herte van Jesus (opgeright tot Roomen in de kerke van 
O.L.V. ad pineam en door zijne heyligheijd Pius den VII 
met menigvuldige aflaeten begunstigt) door mij R.H.D. 
VAN MERIS, capellaen van Ste Bertinus tot Poperijngh,e 
hiertoe bemagtigt den 25 april 1816.
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We geven hierbij snel mee dat een kapelaan in feite 
aangewezen was om zich de broederschappen aan te 
trekken. 

De broederschap van de Heilige Franciscus Xaverius

Deze broederschap ressorteerde onder de 
aartsbroederschap van Brussel. Ze dateert eveneens van 
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de tijd van Mgr. FAICT en is opgericht 12/04/1869. Er is 
een spoor in het archief van de Onze Lieve Vrouwekerk. 

De broederschap van Sint-Christoffel 

Deze broederschap blijft actief in de Onze Lieve Vrouwe 
kerk en verzorgt ieder jaar de autowijding, onlangs 
uitgebreid tot de wijding van alle voertuigen (fietsen, 
enz.). In de rand van het fenomeen constateren we dat 
de heiligenverering die aan de broederschappen is 
gekoppeld niet altijd even kieskeurig is geweest. Rond de 
Heilige Christoffel is de litteratuur in de ernstige 
historische bronnen zeer voorzichtig. Het verhaal van de 
reus Christoffel heeft heel wat sprookjesachtige franjes... 
Onlangs is een medaille opgedoken rond die 
broederschap.

De broederschappen van het Heilig Kruis 

Dat het heilig kruis vereerd wordt is niet zo verrassend. 
Wanneer het gaat om via die broederschappen aflaten en 
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genaden te verdelen, dan is dit de toegang bij uitstek. 
Hier stoten we weer op het probleem van de 
betekenissen. Uit enkele "Notices historiques" in het 
stadsarchief van Poperinge vertalen we "opklimmen naar 
de oudste roots van de gilde van de kruisbroeders 
(cruysbroeders) te Ieper zou ons doen verloren lopen24". 
De nota gaat over de rederijkerskamers. Het intrigeerde 
ons omdat in het verband van de rethorike het woord 
broederschap vlot wordt gebruikt. Die 
kruisbroederschappen zouden volgens het handschrift 
opgericht zijn 03/05/1630.

 Als we Diegerick, een Iepers historicus, mogen geloven, 
dan zouden alle broederschappen van het H. Kruis uit de 
streek onder Ieper hebben geressorteerd. Zij 
controleerden de statuten, tekenden de blazoenen, 
benoemden de hoofdmannen en regelden de geschillen.

24 SAP 510 De cruysbroeders, heropgericht 1825. Tot overmaat van 
“verwarring/ramp” worden deze instelling elders ook nog gilden genoemd.
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We noteren hierbij dat het hier in Poperinge zeker over een 
rederijkerskamer gaat. Zo'n rederijkerskamers horen niet strikt onder 
de religieuze confrérieën. Al hadden ze uiteraard hun religieuze 
bindingen en aan de religie gelinkte praktijken rekeningen te 
Poperinge leiden we af dat er 5 dergelijke. Uit de rederijkerskamers  
zijn geweest. Ze kregen 24 ponden om de processie op te luisteren. 
Twee dergelijke rederijkerskamers bestonden nog op moment dat die 
"notices historiques" werden opgesteld: De Roeysche 
Barbaristen1780 (Royards25) en de Victorinen26. Onze opzoekingen 
achterhaalden de drie andere rederijkerskamers: de Crancbestiers, de 
Onversagen en de Lightgelaen. Deze laatste hadden als patroon de 
Heilige Anna, Sint Michiel en Christus op het kruis27. De broederschap 
van het kruis: de "Lichtgelaen" lieten een tekening van hun vlag na 
waarop de tekenaar specifiek het woord "broederschap" noteert. In 
de marge kan nogal wat worden gefilosofeerd rond gilden en 
rederijkerskamers naast de religieuse broederschappen. Het is 
historici bekend dat Albrecht en Isabella (1598-1621) de 
rederijkerskamers hebben gestimuleerd, maar ter gelijker tijd ook 
gecensureerd, omwille van de te mijden leerstellingen van de ketters. 

Deze groeperingen - denk enkel aan de GHYBE28  
toestanden - waren niet louter kerkgebonden of pastoraal 
gestuurd. Onder de litteraire bloes popelden vaker 
politieke overwegingen. Het keikop-fenomeen is er nooit 
helemaal uitgesneden (gelukkig maar). We vinden niet 
direct de sporen ervan, zoals dat in Gent  en Antwerpen 
wel is geweest. We haasten ons erbij te vermelden dat we 

25 Het beeld van de Heilige Barbara is verbonden aan de Onze Lieve Vrouwe 
kerk, zie confrerie van de heilige Barbara. Er is al heel wat gedokterd rond de 
betekenis van de naam. Roeden, roeyen, het met de roede of de peilstok 
meten van sterke dranken, zou het daar mee te maken hebben? In de 
rederijkers context zou het ook de kieskeurige taalgebruiker kunnen zijn. 
Voer voor de vertellers.
26 Waar de naam van een toneelgroep nog naar verwijst.
27 In die context staat er in de Onze Lieve Vrouwekerk een Heilige Anna, is er 
een antependium van de Heilige Barbara en was er een Heilige Michaël. Het 
is wel nog uit te zoeken of die een direct verband hadden met die 
rederijkerskamers.
28 GH(hent), Y(pres), B(rugge).
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er ons uiteraard in zouden hebben 'gejeund'. Deze gilden 
hadden wel een prominenter rol voor de 17de eeuw. De 
redenaarskunst, "redeneerkunde en welsprekenskunst", 
de "retorike" was een van de zeven liberale "consten" 
(vroeden, kunsten)29. We moeten echter relativeren voor 
wat de intellectuele bagage betreft van de leden en/of 
prinsen, dekens of bestuursleden van de conventen. Het 
blijkt dat in de 17de eeuw zeker één prominent bestuurslid 
van een rederijkerskamer in Poperinge zelfs niet kon 
handtekenen30. 

De Gilde van de Heilige Moeder Anna

Het apocriefe evangelie van de apostel Jacobus vertelt dat 
Joachim een oudere priester was geweest en met zijn 
vrouw Anna in Jeruzalem leefde. Op een dag werd hem 
door de hogepriester de toegang tot de tempel, om te 
gaan offeren, geweigerd. Hem werd verweten dat hij en 
zijn vrouw na meer dan twintig jaar huwelijk geen 
kinderen verwekt hadden. Enige tijd later, toen hij werkte 
op zijn akker, verscheen aan de vernederde man een 
engel en die beloofde hem de geboorte van een kind. Ook 
Anna had deze verschijning en niet lang erna baarde Anna 
haar kind Maria. De verering van de heilige Anna werd 
reeds in de Orthodoxe Kerk vanaf de zesde eeuw gevierd. 
In de Kerk van Rome kwam deze verering pas in de 
tiende eeuw op gang. Joachim werd hier later aan toe 
gevoegd. Vaticanum II besloot de feestdag van beide 
ouders op dezelfde dag te vieren.De 'gilde van de 
Heijlighe Moeder Anna' werd in 1773 betaald om de 
'ommeganck' mee te gaan (24 ponden parisis). We 

29 Die seven vrie consten: rethorijcke, musijcke, Logica, gramatica ende 
geometrie, Arithmatica ende alkemie,
30 Zie eerste afbeelding dit is tmarck van decken Michiel DE BIER.
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vernoemen ze onder de 
studie van de 
broederschappen omdat er 
inderdaad een altaar in de 
Onze Lieve Vrouwekerk 
prominent de Heilige Anna 
centraal stelt. Ze wordt er 
afgebeeld met het kind 
Jezus dat een tekst in zijn 
handen houdt en in de 
andere hand de scepter. De 
Heilige Anna zelf heeft de 
druiventros31 in haar 
handen.

De broederschap van de (zoete) naam Jezus

De broederschappen van de Zoete Naam Jezus werden, 
zoals uit de statuten blijkt, opgericht om het ijdel gebruik 
van de H. Naam Jezus in vloekwoorden tegen te gaan. De 
Broederschap van de Heilige Naam Jezus was in 1510 
opgericht door de dominicaan Diego Victoria. De registers 
van Onze Lieve Vrouwe kerk in het stadsarchief situeren 
de oprichting 15/01/18214 onder Mgr. BOUSSEN32.

31 Druiven verwijzen naar de vruchten van de eucharistie of het offer van 
Christus. Als grootmoeder van Jezus een voorouder in de genadestroom.
32 Franciscus Renatus BOUSSEN (° 1774 - Brugge, 1 januari 1848) was een 
Belgisch bisschop. Hij werd in 1817 hulpbisschop van Gent en titelvoerend 
bisschop van Ptolemais in Phoenicia. BOUSSEN werd in 1821 apostolisch 
administrator en in 1834 bisschop van Brugge en bleef dit tot aan zijn dood 
in 1848
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Kwartaalschrift 2011/4b
v.u. Onzen Heertje, erfgoedvereniging vzw.

Doornstraat 11A, 8970 POPERINGE.

De broederschap van de rozenkrans

De orde der predikheren33 (of dominicanen) probeerde 
hun eigen types broederschappen aan te prijzen, namelijk 
de broederschappen van de H. Rozenkrans en van de 
Zoete Naam Jezus. We herkennen dit in de Onze Lieve 
Vrouw parochie. De dominicaan Alanus DE RUPE (ook wel 
bekend als Alanus DE LA ROCHE) wordt als grote 
promotor van de rozenkrans-broederschappen gezien. 
Waarschijnlijk ligt hij aan de basis van de legende die 
vertelt dat de heilige Dominicus van de Heilige Maagd 
Maria de rozenkrans zou gekregen hebben als wapen in 
zijn strijd tegen de Albigenzen. Deze afbeelding prijkt 
trouwens boven het zijaltaar in de Onze Lieve 
Vrouwekerk. 
In de zestiende eeuw werd dit door de paus bevestigd. De 
eerste stichting van dit type broederschap (door Alanus) 
zou zich voorgedaan hebben in 1470 te Dowaai. Vijf jaren 

33 De predikheren hadden naast de recoletten het gebruik (als 
terminarissen) te gaan preken in de Onze Lieve Vrouwekerk. We 
vinden ze terug in de rekeningen SAP 658 in omzetting blz. 10, Henri 
Vandenberghe, Rekeningen van de Onze Lieve Vrouwekerk te 
Poperinge, aug. 1988.
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later zou te Keulen zo'n genootschap opgericht worden. 
Ook te Gent bestond reeds heel vroeg een 
rozenkransbroederschap.

De Heilige Cornelius 
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We weten niet of er een broederschap van die heilige is 
geweest. De volksmond is hardnekkig in hun 
verklaringen. Vele kinderen kregen bij hun doopnaam een 
verwijzing naar de Heilige. In de Onze Lieve Vrouwekerk 
is het beeld prominent vereerd. Al verwijst de hoorn naar 
hoornvee, toch is Cornelius beschermheilige tegen allerlei 
kwalen34. Dit houdt verband met 'legendarische' feiten uit 
zijn leven. Zo zou Cornelius vlak voor zijn dood een vrouw 
hebben genezen die al vijftien jaar aan een zenuwziekte 
leed en bedlegerig was. Bovendien zou hij, toen een 
vallende ziekte verschillende personen trof die christenen 
vervolgden, hen verlost hebben van deze kwaal nadat ze 
berouwvol hun misstappen hadden ingezien.
Cornelius hoort bij de vier maarschalken Antonius, 
Hubertus, Cornelius en Quirinus. De beschermheiligen van 
onze streken. De eredienst zou zich verspreid hebben 

34 Vreemd genoef is er geen enkele verwijzing naar die kinderbescherming in 
de vijna vijftig verschillende exemplaren van penningen in het depot van 
Onzen Heertje, Poperinge.
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vanuit Nivove. De kinderzegen als bescherming tegen 
vallende ziekten, epilepsie en aanverwante 'koevulsjen' is 
hieraan niet vreemd. 

De Broederschap van Sint-Rochus 

De Heilige Rochus had een 
confrérie in Sint Bertinus. We 
vonden de inventaris rond de 
periode van keizer-koster35.

Op basis van het jongste 
onderzoek neemt men aan dat 
Rochus geboren moet zijn in 
1350. Zijn ouders waren 
gegoede burgers. Vanaf zijn 
geboorte had hij op zijn 
linkerzij een wijnvlek in de 
vorm van een kruis: men 
beschouwde dat als een teken 
van God. 

Na de dood van zijn ouders 
besloot hij het leven van een 
pelgrim te leiden. Hij gaf zijn 
geld weg aan de armen en vertrouwde het beheer van 
zijn goederen toe aan een oom. Zo ging hij op weg. 
Kwam hij ergens waar de pest woedde of een andere 

35 Jozef Benedictus August Johan Anton Michaël Adam (Wenen, 13 
maart 1741 - aldaar, 20 februari 1790) was keizer van het Heilige Roomse 
Rijk der Duitse Natie van 1765 tot 1790. Hij was de oudste zoon van Maria 
Theresia van Oostenrijk en keizer Frans I. Zijn zus Marie Antoinette was 
getrouwd met Lodewijk XVI van Frankrijk. 
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ziekte, dan bleef hij daar om de zieken te verplegen. 
Sommigen wist hij te genezen met een kruisteken.

Uiteindelijk kwam hij in Rome aan, waar hij drie jaar 
doorbracht. Op de terugweg naar huis, werd hij in de stad 
Piacenza weer opgehouden door het feit dat er pestlijders 
te verzorgen waren. Daar werd hij tenslotte zelf getroffen 
door die ziekte en trok zich terug in een naburig bos, 
bang als hij was dat hij misschien anderen zou 
besmetten. Hij werd er ontdekt door een naburige 

landeigenaar, doordat diens 
hond er iedere keer met 
een homp brood vandoor 
ging. Bij nader onderzoek 
bleek, dat het dier Rochus 
op deze manier van voedsel 
voorzag. De legende 
suggereert dat de 
landeigenaar zelf niet 
geliefd was in zijn 
omgeving. Maar door de 
verdienste van Rochus 
werden zij eraan herinnerd 
dat je de evenmens sowieso 
moet beminnen. Zo werd de 
eigenaar weer opgenomen 
in het leven van de mensen. 
Uiteindelijk genas Rochus 
van de pest en ging hij 

terug naar huis.

Rochus was de beschermheilige tegen de meest 
bedreigende ziekten.. Deze confrerie uit Sint Bertinus 
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kennen we enkel uit het archiefstuk dat de inventaris 
vernoemt van de goederen van de broederschap op 
08/04/1786. In Onze Lieve Vrouwekerk staat wel een 
beeld van de Heilige, maar er zijn geen documenten die 
naar een broederschap verwijzen.

De broederschap van de gelovige zielen

De eerste stichtingen van dit type broederschap deden 
zich voor aan het einde van de 17de eeuw. Uit de bul die 
men hier rond doorgaans opstelde blijkt dat de pastoor en 
de parochianen het initiatief genomen hebben tot het 
oprichten van de broederschap, om de lijdende 
afgestorven gelovige zielen in het vagevuur te helpen om 
eruit te geraken. Van de levende gelovigen verwachtte de 
bisschop dat zij onder meer door een goede 
levenshouding, aalmoezen en goede werken, de zielen uit 
het vagevuur konden redden. Van die broederschap 
vinden we een prachtige illustratieve wandversiering in de 
kerk van Sint Bertinus.

De vlag van deze broederschap wordt met nog andere 
vernoemd in 1767: "Den onderschreven bekent ontfangen 
te hebben vande heeren van het committé uijt kracht van 
het edict der afschaffinge der roederschappen alhier 
gesticht in dese drij vaenen, een van t' H. Sacrament een 
vande H. Familie en een der geloovige zielen tot gebruik 
der kerke van Sinte 
Bertins, en voorders verantwoort de selve te sullen 
wedergeven aende bovengemelde heeren ten 
allen tijde aensocht sijnde actum desen 6 maert 1767 
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Get. P.B. WATERSCHOOT 
pastor S.B. 
Bij de afschaffing, onder de 
keizer- koster36 08/04/1796, 
wordt de confrerie vernoemd 
als gesticht 
04/11/1730. 

De broederschap van de Heilige Familie 

Hierboven is verwezen naar het 
bestaan van de confrerie in 
Sint Bertinus. In de Onze Lieve 
Vrouwekerk was wellicht geen 
broederschap. Er is wel een vrij 
recent beeld. Het is een heel 
oude broederschap die volgens de bronnen ontstond 
30/06/1657. Misschien moeten we inderdaad terugkeren 
naar een Franse invloed. De speurtocht die we 
ondernamen, gaf ons slechts sporen in de 19de  eeuw. Via 
Frankrijk zijn er wel aanduidingen in de 17de eeuw met 
een bloei in Canada via een zekere François DE LAVAL37.

De broederschap van Sinte Barbara 

Een zilveren reliekhouder met reliek en het antependium 
uit de Onze Lieve Vrouwe kerk herinneren aan die 
broederschap. Gesticht 01/12/1730 door J.B. DESMEDT, 

36 Jozef Benedictus August Johan Anton Michaël Adam (Wenen, 13 maart 
1741 - aldaar, 20 februari 1790) was keizer van het Heilige Roomse Rijk der 
Duitse Natie van 1765 tot 1790. Hij was de oudste zoon van Maria Theresia 
van Oostenrijk en keizer Frans I. Zijn zus Marie Antoinette was getrouwd met 
Lodewijk XVI van Frankrijk.
37 François DE LAVAL geboren 30 april 1623, te Montigny-sur-Avre, bisdom 
Chartres. Hij vertrekt in 1674 en werd bisschop in Québec (Canada).
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bisschop van Ieper. Door Clemens XII zijn er aflaten 
toegestaan 18/09/1733. De broederschap is hernieuwd 
door Mgr. MALOU 19/07/1855.

In hoeverre ze te maken hebben met de Roeyse 
Barbaristen kunnen we moeilijk achterhalen, al weten we 
dat de 'Roeyse Barbaristen' worden vermeld in de 
stadsrekeningen van Poperinge van 1589. Het is dan voor 
het eerst sinds 1577 dat de rederijkerskamers opnieuw 
een vergoeding krijgen. Dat ze als patroonheilige de 
Heilige Barbara hadden, is overduidelijk. Ook in Aalst, 
Asse,Roeselare, Kortrijk en Menen waren er Barbaristen. 
In de doopbrief van de Barbaristen van Roeselare staat 
over de Heilige Barbara: "Het eigenlijke blazoen: een 
afbeelding van de Heilige Barbara bij een kasteeltoren, 
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haar attribuut". Deze Heilige werd geboren in Nicomedië, 
in een toren opgesloten en door haar eigen vader 
uitgeleverd voor de marteldood. Ze stierf in 306 onder 
Maximinus DAZA. Op het ogenblik van haar marteldood 
werd haar vader door de bliksem gedood. Vandaar dat de 
H. Barbara vereerd wordt als patrones tegen een 
plotselinge dood. In de kunst wordt de H. Barbara 
gewoonlijk afgebeeld als een jonge mooie vrouw met een 
krans van rozen op het hoofd, een palmtak, of een Grieks 
kruis in de hand, naast haar de toren van haar 
gevangenschap38. Zij stond bekend om haar uitzonderlijke 
schoonheid, haar geleerdheid en haar zuivere inzichten. 
Had ze daardoor meerdere rederijkerskamers bekoord? 

38 Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te 
vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij 
een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van 
de openbare baden
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Haar badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op 
haar verzoek werden het er drie (zij had zich in het 
geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze 
manier de Heilige Drie-eenheid eren). Toen haar vader 
haar bekering bemerkte, liet hij haar onthoofden, maar 
werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen. Die 
bliksem gaf haar de naam als beschermster tegen 
bliksem. Ze heeft verder nog titels als schutspatroon van 
artilleristen, infanteristen, telegrafisten, ingenieurs, 
mijnbouwers, brandweerlieden, architecten, boeren, 
dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, 
metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, 
hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, 
stervenden, torens en vestingen 
Deze reliekhouder heeft meerdere relieken (10). 
Bovenaan o.a. de reliek van de H. Donatus, zelfs een 
reliek van Maria en Jozef.
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De broederschap van de Heilige Engelbewaarder 

Wie kent niet de kaders met het brugje en de 
vertederende gevleugelde begeleider. Het is bekend dat 
er een altaar was in de Onze Lieve Vrouwekerk, tegen de 
voorste pilaren, waar een engelbewaarder op stond. Er is 
een register + inventaris (1779) geklasseerd bij de 
boeken van Onze Lieve Vrouw in het stadsarchief.

Bij de buren

Broederschap van de Heilige Donatus 

Ook de confrerie van de Heilige Donatus in Sint Bertinus 
werd zoals hierboven vermeld 08/04/1786 verplicht de 
inventaris te maken.
Deze was een heilige, martelaar en Romeins soldaat. 
Donatus behoort tot de zogenaamde catacombe-heiligen, 
heiligen van wie in historisch opzicht niets bekend is, 
maar over wie diverse legenden bestaan. Volgens een 
legende behoorde hij tot het Legio fulminatrix39.
Vandaar dat Donatus afgebeeld wordt met een 
pijlenbundel, bestaande uit bliksemschichten, in 
de hand. Hij wordt vereerd als beschermer tegen onweer 
en bliksem-inslag. Zijn feestdag valt op 30 juni.
Van hem ook geen broederschap in de Onze Lieve 
Vrouwekerk.

39 Bliksemlegioen
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Het altaar van de Heilige Crispijn 
en Crispianus 

We vinden 1685 volgende 
tekst waarin duidelijk staat 
dat het beeld dat nu nog te 
zien is in de Sint- 
Bertinuskerk, werkelijk 
behoorde aan de gilde van 
de schoenmakers. Extraict 
ghetrocken vuyt treggistre 

van zaeken roerende ten berechte voor schepenen, 
comissarissen der stede van 
Poperijnghe waer inne onder 
andere bevonden wort 
tghonne Volght Actum xx 
ste januarii 1685 Victor LE 
ROY als deken van 
t'ambacht vande 
schoemakers verweerdere 
jeghens Pieter BOGAERT 
heeschere omme de somme 

van twee ponden parisis over een jaer pensioen van het 
kuysschen ende reinighen vande aultaer van het selve 
ambacht verschenen sinte crispijns daghe 1684 
Afb. boven uit de Legende der Heylighen, feest op 25 10 
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Wat deden die broederschappen? 

Broederschappen functioneerden in het corporatiewezen 
van de Middeleeuwen. P. TRIO verdeelt die verenigingen 
in verenigingen waarvan het lidmaatschap als het ware 
verplicht was en in tweede instantie verenigingen 
waarvan men op vrijwillige basis lid kon worden. Tot deze 
eerste groep worden de buurtschappen (gebaseerd op de 
woonplaats) en de beroepsorganisaties (afhankelijk van 
het beroep) gerekend. Tot de tweede groep behoren de 
schuttersgilden, de rederijkerskamers en de (religieuze) 
broederschappen.

Indeling

Enerzijds had men de religieuze component:

In realiteit was de situatie vaak veel minder duidelijk afgelijnd en 
bestonden er allerlei tussenvormen. Ons interesseerden vooral de 
religieuze broederschappen. Andere verenigingen ambachts- en 
koopliedengilden hadden meer economische belangen. De socio-
culturele schuttersgilden en rederijkerskamers hadden een meer 
recreatieve doelstelling. De broederschappen waarbinnen het 
religieuze aspect overwoog zijn de oudste universele corporatievorm. 
Broederschappen werden opgericht om de liturgische diensten, de 
zorg voor zieken en doden; bidden en deelnemen aan processies 
waren een must. Overigens konden zowel leken als geestelijken er op 
een vrijwillige basis lid van worden, waardoor men op elk ogenblik 
ook uit het genootschap kon treden. Broederschappen stonden in de 
regel voor alle lagen van de bevolking open. De namen van de leden 
werden ook in de registers genoteerd. 
Broederschappen hielden de verplichting in voor de medebroeders te 
zorgen. Bij Prof. Trio lezen we dat van de leden werd verwacht dat zij 
zouden instaan voor de zorg van zieke of overleden medeleden. Naar 
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zieken moesten de leden het Heilig Sacrament dragen, door 
kaarslicht begeleid. Wanneer een medelid overleden was, moesten 
alle leden aan de begrafenisplechtigheid deelnemen (cf. Vinkeniers, 
supra). Na de afscheidsviering stapte de broederschap in processie 
achter de kist. Op deze wijze werd een medelid tot bij zijn laatste 
rustplaats door de overige leden begeleid. 

Anderzijds vervulde een broederschap een belangrijke 
gemeenschapvormende rol.
Als genootschap bracht zij bij bepaalde gelegenheden alle 
leden samen. Er waren ook meer aangename momenten 
waarop de broederschap al haar leden verenigde, 
bijvoorbeeld op de jaarlijkse feestdag van de 
broederschap. Alle leden werden in de plechtige 
misviering verwacht. Nadien stapte de broederschap in 
vol ornaat in processie door de parochie. Deze feestdag 
kon met een gemeenschappelijke maaltijd afgesloten 
worden. De deken van de gilde werd geacht een rondje te 
betalen of minstens wat in de onkosten te voorzien. 
Daarbij verenigden broederschappen mensen van 
allerhande sociale afkomst, van allerlei intellectueel 
niveau. We constateerden dat tot binnen de 
rederijkerskamer op een bepaald moment de deken zijn 
handtekening niet kon plaatsen. 

Oorsprong en ontwikkeling van de broederschap 

Het sodalicium bestond reeds bij de Romeinen. Eenmaal 
bij de Germanen vonden deze groepsfenomenen hun 
gelijke in de 'gilde'. In de 6de eeuw worden er klerikale 
verbroederingen of “conjurationes clericorum” vermeld die 
in de Karolingische tijd de naam 'kalanden' kregen.
Kalanden waren verenigingen van geestelijken die zich 
met de zielzorg bezig hielden. De leden kwamen altijd op 
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de eerste dag van de maand samen. We vinden dergelijke 
genootschappen vanaf de eerste helft van de 10de eeuw. 
Deze kalanden evolueerden geleidelijk aan tot 
volwaardige geestelijke broederschappen
Ongeveer op hetzelfde moment met deze kalanden 
vormden zich de corporaties.
Dit waren genootschappen40 waarbij bepaalde religieuze 
motieven primeerden, zoals het instaan voor het 'licht' in 
het algemeen (kaarsen, flambeeuwen) en de begeleiding 
met licht van onder meer de doden, de zorg voor de 
doden en de armen- en ziekenzorg. 

Bloeitijd

Het broederschapwezen kende zijn bloeitijd in de Late 
Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd vooral 14de 

en 15de eeuw). Verscheidene auteurs beweren 
daarenboven dat tegen het einde van de Middeleeuwen 
niet enkel in de steden, maar ook op het platteland bijna 
in elke parochie minstens één broederschap bestond. In 
het begin van de Nieuwe Tijd maakte het 
broederschapswezen in Frankrijk een heel moeilijke 
periode door, onder meer door de striktere controle van 
de kerkelijke en wereldlijke overheid alsook door de 
alternatieve visie van de nieuwgezinden (protestanten). 
Heiligen vereren was, zoals bekend, hun verste 

40Deze Karolingische verenigingen vertoonden sterke gelijkenissen met de 
laatmiddeleeuwse broederschappen. Verbroederingen, verbonden aan 
kloosters, abdijen, kapittels en kerken, hebben tot op zekere hoogte een 
belangrijke invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de broederschappen 
(via aartsbroederschappen). Zij kunnen echter - volgens competente historici 
- niet beschouwd worden als de voorlopers van de broederschappen die zich 
in de Late Middeleeuwen manifesteerden, maar wel veeleer als een 
gelijklopende ontwikkeling. Cf. Franz DENYS, Henri VANDENBERGHE "De 
voorgeschiedenis van het College te Poperinge", blz. 36.
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bekommernis en veel van die corporatieve verenigingen 
hadden hun schutspatroon. Een groot aantal 
broederschappen werd in deze periode in Frankrijk 
opgeheven. Maar dit was slechts een korte neergaande 
fase; het concilie van Trente zou in het midden van de 
16de  eeuw opnieuw een sterke impuls geven aan de 
broederschappen die ingeschakeld werden in de politiek 
van triomfalistische herchristianisering. 

West-Vlaamse situatie in de Nieuwe tijd 

Contrareformatie 
De 'katholieke hervorming' wilde ook inside een grondige 
schoonmaak en reorganisatie. Het Concilie van Trente, 
dat plaatsvond tussen 1545 en 1563, was hierin een 
belangrijke zet. 
Gedurende deze hervorming kon de Katholieke Kerk in 
onze gewesten rekenen op de steun en medewerking van 
het wereldlijke gezag. Zo kon ze zich definitief op gang 
trekken door toedoen van Alexander FARNESE, door Filips 
II in 1578 tot landvoogd van de Nederlanden benoemd, 
die de opstandelingen opnieuw wist in te palmen. Het was 
een beweging die zich in de zeventiende en achttiende 
eeuw zou verder zetten. 

De zeventiende eeuw 
In de periode tussen 1609 en 1621 kwam een 
adempauze. De kerkgebouwen werden hersteld of 
heropgebouwd. Naast de materieel berooide situatie was 
er een tekort aan spirituele begeleiding. De steden 
hadden veelal wel nog priesters, maar op het einde van 
de 16de eeuw was er op het platteland een tekort aan 
zieleherders. Gelovigen moesten vaak een langere 
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voettocht ondernemen om naar de kerk te gaan waar er 
wel een priester was om een eucharistieviering bij te 
wonen, of de priester moest verderop worden bijgehaald 
om een stervende bij te staan. Zowat de helft van de 16de 

eeuwse parochies had geen pastoor, maar gedurende en 
na het Twaalfjarig Bestand is deze situatie grotendeels 
aangepast, onder meer door regulieren  aan te stellen en 
door verschillende parochies onder de leiding van één 
priester te plaatsen. Daarnaast werd er ook door de 
geestelijke overheid ingegrepen omdat er regelmatig 
klachten waren van parochianen over hun pastoor 
(drankmisbruik, gewelddadig optreden).

De kerkelijke overheid streefde er naar te bekomen dat er in elke 
parochie één zondagse eucharistieviering zou zijn. Zo kwamen er ook 
vieringen in (nieuw gebouwde) kapellen van kleinere gehuchten en 
werden er onderpastoors of kapelaans aangesteld. Die kapelaan had 
dan specifiek de functie zich met de kapel bezig te houden en werd 
ook de begeleider van de groeperingen en verenigingen.

Broederschappen werden gezien als een krachtig wapen van de 
katholieke hervorming omdat zij de devotie bij de gewone leken sterk 
aanwakkerden en bovendien een heel breed publiek bereikten. Met 
deze bedoeling werden er vanaf de tweede helft van de 17de eeuw, 
onder impuls van de geestelijke overheid, in toenemende mate ook 
broederschappen op het platteland opgericht. Dit was ook in het 
Poperingse het geval. In het licht van wat we bij de Leuvense 
professor Marcel CLOET lezen zien we de broederschappen ontstaan 
die we ter plaatse vonden. Sinds het vierde concilie van Lateranen in 
1215 diende ieder christen gelovige één maal per jaar te biechten en 
te communie gaan, meer bepaald met Pasen. Het was de gewoonte 
onder het gelovige volk dat men niet te communie ging voordat 
gebiecht te hebben. Nagenoeg iedereen trachtte zich aan zijn 
paasplicht te houden, omdat men anders door de sterke sociale 
controle door de rest van de parochie met de vinger gewezen werd. 
Hierbij aansluitend kan de gewone devotiecommunie vermeld 
worden. De kerkelijke overheid verwachtte van het gelovige volk dat 
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het minstens drie maal per jaar te communie zou gaan. Doorheen de 
17de eeuw nam het aantal gelovigen dat op kerkelijke hoogdagen als 
Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis te communie ging, steeds meer 
toe. De genoemde professor wijst er op dat de broederschappen die 
vanaf 1640 in vele parochies opgericht werden, er hebben toe 
bijgedragen dat een groot aantal gelovigen maandelijks te biecht en 
te communie ging, daar de statuten van deze verenigingen hun leden 
hiertoe verplichtten. Zo en met dat doel ontstonden in de loop der 
tijden de broederschappen van het Heilig Sacrament (St.-Bertinus, 
Onze Lieve Vrouwekerk), de Broederschap van de gedurige 
aanbidding.

In de 18de eeuw bestonden er vele goedwerkende kerkelijke 
structuren, die voor een strakke omkadering van de gelovigen 
zorgde. Bedevaartsoorden bleven een groot aantal gelovigen lokken. 
Binnen deze context wonnen relieken eveneens enorm aan belang. 
Daarom werden er door vele priesters en leken ook grote 
inspanningen geleverd om relieken te bemachtigen. De relieken van 
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de Heiligen41 golden als statussymbool voor de belangrijkheid van het 
bedevaartoord. Een mirakel als erkenning en rechtvaardiging van de 
processie hoorde bij de versterking van de religiositeit. Om deze 
gebruiken te counteren ontstond de broederschap van Onze Lieve 
Vrouw van Sint Jan.

De oprichting van het Seminarie-Generaal te Leuven was 
een gevolg van een edict dat door Jozef II afgekondigd 
werd op 16 oktober 1786. In de ogen van de keizer was 
er een grote nood aan een grondige hervorming van de 
opleiding van priesters. Daarom werden de studiehuizen 
van reguliere orden alsook de bisschoppelijke seminaries 
afgeschaft. Het Seminarie-Generaal verving deze 
afgeschafte instellingen en vormde voortaan het enige 
opleidingscentrum voor clerici uit het hele land. In de 
ogen van de keizer was de enige taak waarmee priesters 
zich dienden bezig te houden, de zielzorg. Ook het 
aantal processies werd drastisch verminderd. Ook te 
Poperinge vinden we sporen van deze bepaling. We wezen 
op de tekst uit de archieven van de Sint 
Bertinusparochie42: "drij vaenen.. " (1767)
De meeste parochies hielden minstens drie grote 
processies per jaar, te weten op sacramentsdag, op het 
kerkwijdingsfeest en op het patroonsfeest van de 
parochie. 

Daarnaast kon er bijvoorbeeld ook jaarlijks een processie uitgaan ter 
ere van de oprichting van de broederschap. Tenslotte bestonden er 
op vele plaatsen ook maandelijkse en veertiendaagse 'ommegangen'. 
Dit waren kleine processies rond de kerk en het kerkhof, of in het 
kerkgebouw zelf, al naar gelang het weer dit toeliet. 

41 Daar zijn uiteraard 'graden' in, relieken die enkel verwijzen (het stof uit de 
kamer van Broeder Isidoor) tot stukken van de botten uit het graf van de 
Heilige.
42 Blz. 7.
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Om aan deze veelheid aan processies en ommegangen 
een einde te maken, vaardigde Jozef II op 10 mei 1786 
een edict uit, dat inhield dat er buiten de kruisdagen - dit 
zijn de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart 
als boete- en smeekdagen voor een goede oogst 
- nog slechts één processie op sacramentsdag en nog één 
op een dag die door de bisschop bepaald werd, mocht 
plaatshebben43. De smeekprocessies bleven echter nog 
wel toegelaten. 

Op 2 juli 1783 liet de keizer een edict uitvaardigen dat 
onder meer betrekking had op de broederschappen van 
de H. Drievuldigheid = Trinitariërs. Met dit edict wilde 
Jozef II erop toezien dat hun inkomsten opnieuw besteed 
zouden worden aan de vrijkoping van slaven.
De 7 artikels van het edict bepaalden.  

De inkomsten van de broederschappen gaan naar de Religiekas. Het 
geld zal dienen om mensen uit de Nederlanden vrij te kopen, die als 
slaaf in een vreemd land verblijven.  Wie ervan op de hoogte is, dat 
een onderdaan uit de Nederlanden als slaaf in een vreemd land 
verblijft, moet dit melden aan het Comité van de Religiekas. 
Binnen de twee maanden na de publicatie van dit edict moet het 
Comité van de Religiekas een gedetailleerd overzicht van alle 
bezittingen van iedere broederschap ontvangen. 
Ieder jaar, binnen de 15 dagen na de feestdag van de H. 
Drievuldigheid, leggen de verantwoordelijken van de broederschap 
hun rekeningen voor aan de 'magistraat' van het dorp. Deze fungeert 
als tussenpersoon tussen de broederschap en de Religiekas. In de 
uitgavenpost mogen enkel de kosten staan voor de goddelijke dienst 
op de gewone feestdagen, voor het onderhoud van de kapellen en 
van de ornamenten van de broederschap, en voor de werking van de 
broederschap. 

43 Op dit Keizerlijk bevel reageerden enkele vrouwen uit de Sint Jansparochie 
met burgerlijke ongehoorzaamheid: tegen de wil van de pastoor in, aldus de 
archieven, stapten ze toch op met het beeld van Onze Lieve Vrouw, in de 
"ommegang".
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De overschotten (boni) gaan naar de algemene Religiekas. De 
broederschap krijgt hiervoor een kwijtschrift. De penningen die zich 
nu in de kas van de broederschappen bevinden, gaan eveneens naar 
de Religiekas. De ontvangers van de broederschappen zijn er 
verantwoordelijk voor, dat dit inderdaad gebeurt. Niemand mag 
collectes houden voor de verlossing van de slaven, behalve de 
meesters van de broederschappen zelf. 

Het tweede keizerlijke edict rakende de broederschappen 
dateert van 8 april 1786. Het houdt de afschaffing in van 
alle broederschappen die vervangen worden door één 
Broederschap van de Werkzame Naastenliefde. Een 
wildgroei aan broederschappen had zich voorgedaan, 
aldus de Keizer-Koster, en.. ze waren afgedwaald van hun 
oorspronkelijk doel. In het edict treffen we na de inleiding 
de volgende 16 artikels aan. 
Alle broederschappen worden nietig verklaard. 
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Het bestuur van de broederschap maakt een inventaris op van alle 
bezittingen op 1 januari 1786. 

In deze inventaris geven zij ook al hun schulden en lasten weer, 
opgemaakt volgens het bijgevoegde model. Alle transacties van 
goederen die aan de broederschappen op 1 januari 1786 
toebehoorden, worden nietig verklaard. 
Wie goederen van de broederschappen verkregen heeft, moet dit 
binnen een maand aangeven. Zo niet volgt een boete van 4 maal de 
waarde. In elk dorp of stad wordt een comitÚ samengesteld, 
bestaande uit de eerste officier, de burgemeester of oudste schepen, 
en de griffier. Dit comité zal alle documenten van de broederschap in 
ontvangst nemen. Een dubbel van de inventaris blijft bij het comité. 
De broederschap ontvangt een ontvangstbewijs voor de 
overgedragen documenten. 

Uiterlijk 15 dagen na de publicatie van dit edict, moet het bestuur 
van de broederschap de inventaris aan het comité overhandigen. Zo 
niet volgt een boete van 200 patakons. Na het inbrengen van de 
inventarissen, zal het comité de wettige schulden van de 
broederschap betalen, in zoverre de middelen het toelaten. Het 
comité mag hiervoor echter geen gronden verkopen of kapitalen 
aflossen. Bij twijfel moet het comité zich wenden tot de regering. 
Alle afgeschafte broederschappen worden in de Nederlandse 
provinciën vervangen door één broederschap "van de werkende 
Liefde van den Even-Naesten", met als patroon Jezus Christus. 
Deze broederschap wordt verdeeld in zoveel associaties 
als er parochiale kerken zijn. De pastoor, kerkmeester of 
armenmeester moet een register aanleggen met de 
namen van de nieuwe leden. 

Het doel van de nieuwe broederschap is, in te staan voor de echte 
armen. Deze broederschap zal beschikken over de bezittingen van de 
afgeschafte broederschap in dezelfde parochie, volgens de 
overgeleverde inventaris en na betaling van de schulden. Het 
geestelijk toezicht over de nieuwe broederschap ligt bij de 
bisschoppen. Van zodra er voldoende leden ingeschreven zijn, kiezen 
zij een bestuur bestaande uit één overste en twee assistenten. Dit 
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bestuur overlegt met de bestuurders van de armentafel over de 
bezittingen van de broederschap en de tafel.  Drie maanden na de 
uitvaardiging van dit edict moet er een generale staat opgemaakt 
worden van alle bezittingen. Verdere instructies zullen volgen in 
verband met het ontvangen van aalmoezen en het beheer van de 
goederen, zowel van de afgeschafte broederschappen als van de 
armentafels, en de besteding van de gelden aan de ware armen.

De Franse Revolutie 

Met de Revolutie werd ons land administratief hervormd. 
Er werden 9 departementen in het leven geroepen, die bij 
Frankrijk werden geannexeerd (1794). 
Ook de Kerk kreeg zware klappen. In 1796 verboden de 
Fransen alle uitwendige tekenen van godsdienstigheid 
zoals klokkengelui, kruisen en heiligenbeelden, of 
processies op de openbare weg. Op 1 oktober 1795 
schafte het Directoire alle reguliere congregaties en orden 
af. Hun bezittingen werden door de Franse overheid in 
beslag genomen. 

De enige uitzondering op deze regel vormden de vrouwelijke 
klooster-gemeenschappen die actief 
waren op het terrein van het onderwijs en de ziekenzorg, waaronder 
onze gasthuiszusters. Op 25 november 1797 werden tevens alle 
actieve congregaties opgeheven.

Vanaf september 1797 werd de clerus verplicht een eed 
van haat aan de monarchie en een eed van trouw aan de 
republiek af te leggen. Het zou een apart hoofdstuk vullen 
over deze beëdigden en/of niet beëdigde priesters te 
rapporteren44.

44 Hier sluit het verhaal aan over E. H. Carolus VERHELST.
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Randbemerkingen 

Voordelen en voorwaarden

In de formulieren die men van broederschappen aantreft 
en die doorgaans in het kerkboek of missaal van de 
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gelovigen werden bewaard, vindt men vaak voorwaarden 
en voordelen. Zij die lid waren geworden van een 
broederschap, konden, mits aan een aantal 
voorgeschreven vereisten te voldoen, van religieuze 
voordelen genieten,onder de vorm van aflaten. Door een 
aflaat of “indulgentia” bekomt men een kwijtschelding van 
eigen opgedane straffen. Er bestonden gedeeltelijke en 
volle aflaten. Leden van een broederschap konden deze 
verwerven door aan welomschreven voorwaarden te 
voldoen.. Een gelovige kan ook een aflaat ontvangen 
waarmee ze het lijden en de tijd die de afgestorven zielen 
in het vagevuur moeten doorbrengen, verminderen. Dit 
zal wellicht in de broederschap van de gelovige zielen het 
geval zijn geweest. 

De aandacht die in regels en statuten aan de te verdienen 
aflaten geschonken wordt, wijst op de niet te loochenen 
intimidatiepatroon waar de toenmalige tijdgenoten 
werden mee 'zoet gehouden'. De "4 uitersten" van de 
mens: de dood, het Oordeel, de hel en de hemelse glorie 
heel plastisch opgeroepen door de media van de tijd, 
brandramen, schilderijen en wandversieringen. 

Meer dan waarschijnlijk vormden de door de kerkelijke 
overheid aan een broederschap toegekende aflaten een 
belangrijk instrument in handen van de broederschap om 
leden te verwerven. Omgekeerd speelden de te 
verdienen aflaten een grote rol in de motivatie van 
individuen om tot een broederschap toe te treden.
Bovendien kon men van meerdere broederschappen 
tegelijk lid zijn; het lidmaatschap was niet geografisch 
bepaald. Men kon bijgevolg in elke broederschap van de 
religieuze voordelen profiteren. Hoe dat dan in het geval 
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van de volle aflaat was, is ons niet zo duidelijk (volledig in 
het kwadraat?).

Naast het belang van de aflaten kunnen er nog andere 
redenen aangestipt worden die de werving van leden 
stimuleerden. Wij denken hierbij in eerste instantie aan 
belangrijke personen die lid geworden waren van de 
broederschap. Of er moest betaald worden of niet, 
kunnen we zomaar niet uitmaken, aangezien we van de 
meeste broederschappen ter plaatse enkel de 
ledenregisters hebben. We weten echter dat de 
broederschap van Onze Lieve Vrouw van Sint Jan wel 
(nog) de brochure verspreidt bij betaling van het 
lidmaatschap. De spirituele gunst bestaat er heden ten 
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dage nog in dat er bij overlijden een "zielemis" wordt 
gecelebreerd.

Het blijkt uit de geschiedkundige opzoekingen dat 
broederschappen ook een eigen offerblok bezitten in de 
kerk. Uit de rekeningen van een aantal broederschappen 
blijkt dat zij hieruit geregeld inkomsten putten. De 
Broederschap van de Gelovige Zielen in de Sint 
Bertinuskerk had in elk geval zijn eigen bord met de 
mogelijkheid de namen aan te brengen van de 
overledenen en giften te deponeren..

Vaak ontvingen de broederschappen erfenissen of 
legaten. In ruil eisten zij die een bedrag of een eigendom 
legateerden wel dat er jaarlijks een eucharistieviering 
werd gevierd 'ter lafenis van hun ziel45' (fundatie).

Het uitdelen van het brood aan de armen bij een 
begrafenis heeft op het eerste zicht niet met een 
broederschap te maken maar was wel een gebruik dat in 
bepaalde testamenten werd ingeschreven. De statuten 
van verschillende broederschappen verbonden de leden 
ertoe om bij het overlijden van een medelid de begrafenis 
bij te wonen en het stoffelijk overschot met kaarslicht 
naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. 

Het ophalen van graan en vlees door de paters recoletten te 
Poperinge was geen bijdrage aan een bepaalde broederschap. Het 
voorzag wel in het onderhoud van het klooster en hield in dat de 
pater de mensen de hemel beloofde. Later heeft men ontdekt dat 
deze praktijk al te magische nevenactiviteiten meebracht. We lezen in 
de de geschiedenis van de recoletten dat deze rondgang werd 
ingedijkt door de officiele kerkelijk instanties omdat er teveel op werd 

45 Fundatiën, Henri Vandenberghe, Aan de Schreve XXIII/1/21-23
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gerekend dat het gebed van die paters voorzag in een 'belezen van 
de veestapel en de oogst'. 

Het gebruik om bepaalde publicaties, prentjes of 
noveenboekjes te drukken, is ter plaatse niet bekend, 
tenzij de boekjes van de broederschap van Onze Lieve 
Vrouw van Sint Jan. We zagen nog geen oudere 
publicaties dan die van de twintigste eeuw. Ook 
Opdedrinck vernoemt geen 
andere bedevaartvaantjes of 
noveenboekjes. 
De broederschappen stonden 
ook heel vaak in voor de 
versiering van het altaar 
en/of het beeld. Onze Lieve 
Vrouw van Sint Jan is zo van 
een kostelijke garderobe 
voorzien. Ook Onze Lieve 
Vrouw uit de Onze Lieve 
Vrouwekerk werd bedacht 
vanuit de confrerie van de 
rozenkrans.

Om de verering gestalte te 
geven, werd was besteed aan 
kaarsen maar ook aan ex 
voto's. Denk 
aan de wassen beeldjes die aan de voetstukken werden 
gehangen. Deze geschenken verwezen 
naar de hulp die men kreeg, een genezen been of het 
stuk vee dat opbracht, werden in gegoten was 
opgehangen bij het beeld.
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Om hierin te voorzien kon men vaak via de broederschap 
deze ex voto aanschaffen
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Broederschappen kochten ook soms een eigen vaandel 
aan. De tekening van het vaandel46 van de broederschap 
van het Kruis is daar een vroeg voorbeeld van te 
Poperinge. 

Deze werden dan in de processie meegedragen. De latere 
bonden (broederschap) van het Heilig Hart hadden in vele 
parochies hun eigen vlag. Deze uiting was én 
propagandistisch én triomfalistisch.

Ze vervaardigden penningen om de bedevaart naar de 
plaats van de verering te herinneren. Gelegenheids- 
penningen werden geslagen, zoals op het moment van de 
kroning van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Sint Jan 
(1909).

Van het genootschap (broederschap) van de Heilige 
Kindsheid47 zijn de penningen heel bekend.

46 zie pg. 28, deel I.
47 Niet typisch uit Poperinge, universeel verspreid.
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De aanwezigheid in de processies was een must. We 
schrijven wel processies want, vanuit de Poperingse 
beperkte geschiedkundige publicaties is wel voortdurend - 
ook mede door de processie van Onze Lieve Vrouw van 
Sint Jan - erop gewezen dat de rederijkerskamers en de 
schutters de processie volgden, maar het blijkt uit de 
archieven dat ook de confrerie van de Heilige Rochus, van 
de Heilige Donatus, en andere, mee opstapten en ervoor 
betaald werden48. 

48 Cf. de 5 rederijkerskamers die 24 ponden kregen en waar de sporen van 
tot in de Raad van Vlaanderen terug te vinden zijn.
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