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in de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge

1 HET SLAVETJE

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. Concreet, 
collectief gaat het om het geheel der gezamenlijke broeders, t. w. 
personen die tot een of ander doel broederlijk verbonden zijn. In 
verschillende toepassingen op gilden, maatschappijen, genootschappen,  
vereenigingen.

De meeste broederschappen waren onder de bescherming van de Sint of 
Sinte die het patroonschap had van de confrérie. Verder is met de 
geruisloze secularisering de term broederschap vervangen of simultaan 
gebruikt met het woord gilde. In de gilde was het corporatief idee 
sterker. Gilden waren de eerste drukkingsgroepen tegenover de handel 
en het ontwikkelend bankwezen. Gilden waren gestructureerd. Gilden 
droegen wapens in de ommegang. Schuttersgilden werden in dienst van 
het magistraat ingezet.

Op dit punt van de ontwikkeling kan je nog moeilijk parallelle gegevens 
gebruiken om over confrérieën te spreken. Schutters- of ambachtsgilde, 
rederijkerskamer enz. moeten onderscheiden worden van elkaar. Dat is 
hier nu niet aan de orde.
De broederschap of confrérie van de Heilige Drievuldigheid, waar we het 
hier willen over hebben is een respectabele religieuze stichting. Ze gaat 
terug in het verre verleden en wordt vrij vroeg vermeld.

Het slavetje is de zeer tekenende maskotte van het fenomeen.

2 CARITATE
Caritate wijst op de caritas die men wil bereiken. Giften waren dubbele 
daden van naastenliefde. Enerzijds omwille van de broeder in nood die 
uit deze fondsen kon putten om uit de slavernij te raken. Die vrijheid – 
relatief – als je dieper doordenkt is zonder meer reeds een geschenk. 
Anderszijds wilde men met de vrijkoop ook het geloof aanbieden aan de 
vrijgekochte slaaf die dan geen moslim moest worden. Zoals men het 
dan ook graag formuleerde. Caritas voor ziel en lichaam.

Als we het een huidig perspectief plaatsen dan is daar wel een 
randbemerking nodig. We haasten ons om onmiddellijk ons zelf te 
corrigeren. De tijd van toen doorlichten met ideeën van nu moet met 
omzichtigheid gebeuren. We willen niet vervallen in de discussie waarbij 
dé moslim extremistisch, gewelddadig is, kortom niets anders wil dan 
gebiedsuitbreiding en fundamentalistisch inch’Allah.
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Innocentius III1 was paus op dat moment aan het einde van de 12de 
eeuw tot het eerste kwart van de 13de eeuw. In die context wilde hij als 
paus tussen de machtigen, koningen en generaals invloed hebben. Hij 
speelde door zijn decretalen en het Vierde Lateraans Concilie (1215) een 
centrale rol in de poging van de Katholieke Kerk tot hervormingen van 
de kerkelijke aangelegenheden te komen. Dit resulteerde in een 
aanzienlijke herziening van het canonieke recht2.

Die Innocentius riep echter ook op tot kruistochten tegen de moslims in 
Spanje en het Heilige Land en tegen de ketters in het zuiden van 
Frankrijk (Albigenzische Kruistochten).

Een van Paus Innocentius' meest verreikende beslissingen was het 
organiseren van de Vierde Kruistocht (1202-1204). Oorspronkelijk 
bedoeld om het door moslims gecontroleerde Jeruzalem te heroveren 
door middel van een invasie door Egypte. Ook al ben je paus. Je kan 
niet in alles slagen. Het experiment had twee nadelige gevolgen: de 
breuk met de Grieks-orthodoxe Kerk tot de huidige dag en de 
onverdraagzaamheid waardoor telkens weer in termen van macht, 
wapens en claimen van het eigen gelijk de wereldsolidariteit in het 
gedrang werd gebracht.

Het is niet moeilijk de redenering her te construeren vanuit het 
toenmalig pauselijk beleid en die te traceren in de visie vastgelegd in de 
broederschap van de Matha en Valois. De vrijkoop paste in het 
terugdringen van de Moslimpropaganda.

4de concilie van Lateranen (1215).

1 Lotario dei Conti di Segni (Gavignano, in de buurt van Anagni, 1160/1161 - Perugia, 16 juli 
1216) was paus van 8 januari 1198 tot zijn overlijden op 16 juli 1216. 

2  Paus Innocentius III is verder opmerkelijk door zijn gebruik van interdicten en andere 
censuur om wereldlijke heersers te dwingen om zijn beslissingen te gehoorzamen.
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Een korte vermelding van de bekendste wapenfeiten van Innocentius III 
is verklarend. Tijdens zijn beleid vond de befaamde Kinderkruistocht 
plaats. Hij excommuniceerde de Engelse koning Jan zonder Land, dwong 
de Franse koning Filips II Augustus zijn vrouw Ingeborg, van wie hij 
gescheiden was, weer terug te nemen en slaagde er ook in om de Duitse 
keizer Otto IV afgezet te krijgen. Vermelden we hierbij onmiddellijk dat 
de groten van deze eeuw zich niet anders opstelden.

Wee beweren niet dat het enkel in functie van zijn eigen macht was dat 
hij onder andere de binnenkerkelijke armoedebeweging en de 
opkomende bedelorden van Franciscus van Assisi en de Franciscanen 
steunde. Hij wilde ook pastoraal scoren en ondersteunde Dominicus 
Guzman bij diens stichting van de Dominicanen.

Hoogtepunt en eindpunt van zijn pontificaat was het algemeen concilie 
van 1215 (Lateranen IV).

3 LICHAMELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
Paus Innocentius III voegde in het jaar 1207 een zevende werk toe aan 
de werken van Barmhartigheid. Het werk was de doden begraven en is 
ontleend aan het Bijbelboek Tobit, waarin naast twee bekende, ook door 
Christus genoemde werken van barmhartigheid, speciaal de zorg voor 
de overledenen wordt benadrukt: Ik gaf brood aan de hongerigen en 
kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de 
muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het3. In de door 
epidemieën geteisterde Middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke 
werk van doden begraven immers een bijzondere waarde.

Via deze gedachtegang was gevangene verlossen uiteraard ook een 
evangelische daad van barmhartigheid.

4 CARITATE IN VERITATE
Benedictus XVI4 levert in zijn encycliek een bijsluiter bij de caritate. De 
werken van barmhartigheid hebben zeker hun dienst bewezen. Het 
motief dat nu in de encycliek wordt meegegeven is niet wat bij 
Innocentius III de  bijkomende gangmaker was.
Inderdaad de waarheid was ingekapseld in de caritas. Men wilde die 
arme moren bevrijden van de islam. In naam van DE waarheid.

3 Tobit 1:17.

4 Paus Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger (Markt am Inn (Beieren), 16 april 
1927), was de 265e paus van de Rooms-Katholieke Kerk 
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Als we nu het woord veritas (Lat.: waarheid) in zowel Pacem in Terris 
als Caritate in verita5 ontleden dan gaat het niet meer louter over de 
twaalf artikelen van het geloof.
Het subsidiariteitsbeginsel moet in nauwe verbondenheid worden gezien 
met het solidariteitsprincipe en omgekeerd, want zoals het waar is dat 
subsidiariteit zonder solidariteit vervalt tot particularisme, zo is het 
evenzeer waar dat solidariteit zonder subsidiariteit wordt gereduceerd 
tot bijstand die de mens vernedert die in nood is. ..  De toename van de 
armoede dreigt niet alleen de sociale cohesie te ondermijnen en aldus 
de democratie in gevaar te brengen, maar ook een negatief impact te 
hebben voor de economie door de stelselmatige erosie van het ‘sociaal 
kapitaal’, dat wil zeggen het geheel van vertrouwensrelaties, 
betrouwbaarheid en respect voor de regelgeving, wat noodzakelijk is 
voor elke burgerlijke samenleving.

De waarheid is dat algemeen welzijn: de universele bestemming van de 
goederen (wat niet wil zeggen dat privébezit ongeoorloofd zou zijn, 
maar wel dat het ondergeschikt is en moet bijdragen aan het algemeen 
welzijn). God heeft immers de aarde aan het hele mensengeslacht 
gegeven, dat wil zeggen de mensen van nu en die van later. Hieruit 
vloeit het principe van het rentmeesterschap voort: de aarde is niet van 
ons, we hebben de schepping in bruikleen gekregen.

De grote uitdaging, in het licht van de ontwikkelingsproblematiek en de 
globalisatie, voor ons is om te bewijzen, zowel in ons denken als in ons 
handelen, dat niet alleen de traditionele principes van de sociale ethiek, 
wetende transparantie, eerlijkheid, en verantwoordelijkheid, niet mogen 
worden verwaarloosd of onderschat, maar dat ook in de 
handelsbetrekkingen en de normale economische activiteiten er plaats 
moet zijn voor het principe van gratis en de logica van geven, als uiting 
van broederlijkheid. Dit verlangt van de mens van deze tijd de 
bereidheid tot caritas in veritate. Het is een grondhouding (gerichtheid) 
inherent aan de economische redelijkheid zelf. De liefde en de waarheid 
samen vorderen ze op6.

Zo zie je dat er waarheid en waarheid bestaat. Of we zeggen beter wat 
we onder waarheid verstaan als we het woord gebruiken. In de 12de – 
13de eeuw was men kerkelijk nog sterk verweven in de ketterjacht en 
waren kruistochten niet georganiseerd vanuit morele of ethische hoofd 
bekommernissen. De theologische argumenten zijn nu voorzichtiger 
uitgeschreven7.

5 Twee pauselijke encyclieken.

6 We halen de inhoud uit een lezing van Herman VAN ROMPUY over de encycliek van 
Benedictus XVI.

7 Een drukke bedrijvigheid met de sociale encyclieken en het Tweede Vaticaanse Concilie heeft 
andere gezichtspunten geopend.
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Er blijft altijd een discrepantie tussen de theologische basis door de 
encyclieken en concilies verspreid en wat de gelovige aan de basis 
beleefd.
We wijzen erop dat dat het woord caritate in de hoed van het slavetje 
toen eng werd begrepen en in de huidige context niet aan waarde heeft 
ingeboet.

5 HET VERHAAL
De orde van de trinitariërs (Triniteit=H. Drie-eenheid) werd in 1198 
gesticht door de H. Johannes van Matha en H. Felix van Valois om de 
ongelovigen slaven vrij te kopen uit de handen van de moslim en zich te 
wijden aan de ziekenzorg.
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Op de afbeelding zien we het visioen van Johannes: een engel in de 
kledij van de orde8 en een moor en een christen waar de engel de 
handen over uitstrekt.

De schilderij hangt behoorlijk hoog waardoor we problemen hebben om 
de details te zien.

De schilder, Geeraert SEGHERS (Antwerpen 1589-1651), leerling van 
RUBENS, kende ook het verhaal waarin men vertelt dat de beide 
broeders te laat kwamen voor het officie en Maria en de engelen in hun 
ordekledij de getijden aan het zingen waren.

Links op het altaar wordt verwezen naar het verhaal, rechts naar de 
vrijkoop van de slaven.

6 AARTSBROEDERSCHAP
In de Rooms Katholieke Kerk 
is het aartsbroederschap de 
hoofdbroederschap, 
waarmede andere 
broederschappen in 
verbinding staan. Zo zijn er 
ondergeschikte 
broederschappen die hun 
aflaten9 putten uit de licentie 
die de aartsbroederschap 
pauselijk verkreeg.

Broederschappen zijn in 
tegenstelling met 
congregaties minder gehouden aan verplichtingen. De groep van de 
kloosterlingen die als orde of vanuit de stichter kiezen om samen te 
gaan noemt men een congregatie. Die kloosterinstellingen kunnen 
rechtstreeks van Rome of onder de bisschop vallen. De congregatie van 
de Paulientjes buiten-de-muren10 in Poperinge stond rechtstreeks onder 
de bisschop van Brugge. In aanvang waren, wat later de Paulientje 
binnen-de-muren werd, in Poperinge een pieuse gemeenschap, andere 
teksten spreken van devote vrouwen.
Er zijn heel veel regels geschreven rond de broederschappen en die 
hebben aldus vaak hun speciefieke eigenheden.

8 Rood en blauw kruis op wit scapulier en een zwarte pij.

9  Aflaten zie Volksdevotie KW2017/4 en art. arch-poperinge.be/e-bib.

10 Het Vogeltje.
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7 DE TRINITARIËRS
Vooral onder impuls van pastoor Joannes Jennyn van de Brugse Sint-
Gilliskerk werden halfweg de 17de eeuw heel wat confrérieën van de 
Drievuldigheid opgericht. De bedoeling van deze broederschappen was 
het vrijkopen van christelijke slaven, die soms jaren door Turkse, 
Algerijnse, enz. zeepiraten gevangen werden gehouden. Deze 
vrijkopingen waren dure ondernemingen, want de Turken 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 de volgende dorpen of steden van het 
huidige West-Vlaamse grondgebied 
bestonden er dergelijke 
broederschappen11:
(1) bisdom Brugge: Brugge Sint-Gillis 
(1642), Oostende (1644), Lapscheure 
(1652), Staden12 (1682) en Waardamme 
(1759)
(2) bisdom Gent: Tielt (1644), Ruiselede 
(voor 1652) en Wakken (1652)
(3) bisdom Doornik: Kortrijk (1642), 
Komen (1642) en Lendelede (1660-1661)
(4) bisdom Ieper: Mesen (1642), Wervik 
(1642), Veurne (1644), Nieuwkerke13, 
Waasten en Nieuwpoort (alle voor 1649), 
Diksmuide (1649), Lo (1649), Ieper Sint-
Pieter (1642), Dadizele (1685), 
Noordschote (1718), Sint-Rijkers (1737), 
Poperinge (voor 174914).

8 STADSARCHIEF BRONNEN

SAP 648/12 1689 Register van de confrerie van de Trinitariërs

11  We publiceerden deze opsomming reeds in SAPpig VI, 2009, blz. 66-67. In dit tijschrift wordt 
over de broederschappen in Poperinge gehandeld vanaf blz. 64-84 Confrerie en 
broederschap, H. Vandenberghe..

12  Staden onder de kasselrij van Ieper geeft verslag aan de religiekas 1783 via Pieter François 
SPRUYTTE en Franciscus GLORIE.

13  In Nieuwkerke is 1783 Joannes CEIGNET de ontvanger van de charitaten. Ze hebben geen 
goederen (Religiekas). Er zijn fondsen gebruikt 1773-1783 voor het altaar.

14  In Vera confraternitas van Jennijn Joannes vinden we een preciezere datum. Zie verder.
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Act van machtiging door Frater Eustachius TESSIER, magister generaal 
aan E.H.Joannes Baptist POOT15.
In het perkamenten register van de goederen vermeld men de confrerie 
met Sinte tseevenscapelle te Poperinge Onze Lieve Vrouwe16.
SAP 649/13 1689 Register van de confrerie van de Trinitariërs - 
Rekeningen 1663-1777 (70-75).
SAP 650/14 1802 Register van de confrerie van de Trinitariërs.
Ingericht 02/02/1689; her 08/06/1854 door Mgr. Malou.
De regels en de statuten 10/04/1857 zijn vermeld in Rond de Heerd III, 
218.

9 HET LETTERLIJKE VERHAAL UIT NOORDSCHOTE
Omdat het zo direct de situatie schetst nemen we hier nog17 eens over 
wat we al eens publiceerden. Te noordschote was Pieter PIETERS, 
landbouwer en schepen van Noordschote, de eigenlijke promotor van de 
confrérie. Uit zijn memorieboek halen we het volgende fragment:

Als argument zei ik dat het een fraaie broederschap was, waarin vele mooie aflaten te 
verdienen waren en vooral werd er vijfmaal per jaar een generale absolutie in de kerk 
gegeven en ook aan de stervenden in hun stervensuur. De onderpastoor en de nicht 
van de pastoor waren het voorstel erg genegen, omdat het de mensen zou bewegen 
tot een schone devotie en godvruchtigheid. Daar voegde ik aan toe dat het redelijk 
was om alle inspanningen te doen om de godvruchtigheid te vermeerderen en zaken te  
doen in het profijt van ons zielenheil en dat van onze nakomelingen.
Er werd besloten dat de pastoor een brief zou schrijven, die de onderpastoor samen 
met Brigitta, de nicht van de pastoor, de volgende dag aan de overste van het 
Trinitariërsklooster in Hondschote zou bezorgen. Deze antwoordde dat hij naar zijn 
provinciaal overste in Douai zou schrijven : deze had de macht om een broederschap 
te laten instellen. Deze stemde toe en zond in januari 1718 een Latijnse bulle, 
waardoor de pastoor van Noordschote het broederschap mocht instellen met dezelfde 
aflaten en generale absoluties zoals in hun eigen kerk te verdienen waren, op 
voorwaarde dat de verzamelde aalmoezen overgebracht zouden worden naar de paters  
Trinitariërs, om verder te kunnen aanwenden voor de verlossing van christelijke 
slaven. Deze toelating om het broederschap in te stellen was maar geldig tijdens het 
leven van de huidige pastoor Sijdronius OPSOMER en zijn onmiddellijke opvolger. 
Daarna moest de bulle worden vernieuwd.

Na ontvangst van de bulle heb ik op bevel van de pastoor alles gehaald wat nodig was 
voor de instelling. Eerst heb ik 500 akten laten drukken, een schrijfboek voor een 
register en ... ook een bus om de aalmoezen te verzamelen.
Toen alles klaar was, hebben we het broederschap ingesteld op 27,28 en 29 maart 
1718 en als directeur van het broederschap machtigde de pastoor mij om alle leden in 
het register op te schrijven : in deze drie dagen waren dat 215 personen.

15  1677-22 april 1701.

16 Handboek 1907, blz. 142.

17  o.c. SAPpig 2009. Van deze broederschap is in bundel 41 van de religiekas een verslag 2 juli 
1783.
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Korte tijd daarna hebben we 500 boekjes laten drukken, waarin alle aflaten en 
verlossing van zielen uit het vagevuur te zien waren die de medebroeders en -zusters 
op vele dagen van het jaar konden verdienen.
Zo is de boom van het voormelde broederschap in Noordschote geplant. God geve dat 
hij wel mag groeien en overvloedige vruchten voortbrengen.
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.
(uit L. VAN ACKER, De confrérieën van de Trinitariërs in West-
Vlaanderen, - Biekorf, LXXIII (1974), p. 353-378)

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 was een Vlaming: Père François STROOBANTS.  
(afkomstig uit de streek van Leuven)18. Het geld diende om slaven vrij te 
kopen uit de handen van de Saracenen19.

We nemen het gehele verhaal van de man uit Noordschote over omdat 
het zeer duidelijk verwijst naar de voorstelling die men aan die 
broederschappen gaf. Los van de discussie rond de beeldenstorm en 
Luther moeten we hier aangeven dat de tekst is opgemaakt in de 18de 
eeuw. Ondertussen zijn de aflaten terug in de lift – zo te zien toch. 
Confrérieën waren hefbomen voor de devotie en pasten in de periferie 
van de volksdevotie.

10 H. JOHANNES VAN MATHA

Joannes VAN MATHA20 was een edelman en studeerde te Parijs voor 
dokter in de theologie en werd priester gewijd. Reeds vanaf zijn eerste 
eucharistieviering had hij een visioen. Einde twaalfde eeuw (28 januari 
1193) zag de heilige drie-eenheid die gevangen slaven de handen 

18  Deze gegevens werden genoteerd voor 2000. Nu lezen we op internet. Le Père François 
STROOBANTS est né le 19 avril 1911 à Buken (Belgique). Il entre au noviciat 
trinitaire de Marseille le 8 février 1935 et fait profession religieuse dans cette 
maison le 14 février 1936. Il fait ses études à l’Université pontificale Grégorienne et 
en 1939 il s’engage définitivement par les vœux solennels. Ordonné prêtre le 7 
juillet 1941 à Rome, il assurera le service de l’infirmerie et le secrétariat du Père 
Ministre Général, le P. Antonin de l’Assomption à la Maison de San Carlino. Hij stierf 
15 décembre 2000.

19  Saracenen: De Saracenen speelden een belangrijke rol bij de kruistochten. Als men 
van Saracenen spreekt, verwijst men naar moslims uit de Levant; als men van 
Moren spreekt, verwijst men naar moslims uit Noord-Afrika. Dit is de alegemene lijn 
waar zich duidelijk niet iedereen aan houdt.

20  Matha is een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime (regio Nouvelle-
Aquitaine) 
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oplegde; andere overleveringen zeggen dat het om Christus of een engel 
ging.
Er was een kleurling (een moor) bij. 

In 1194 – een jaar later – verbond hij zich in een confrérie met de 
Einsiedler Felix VAN VALOIS van de Orde van de Allerheiligste 
Drievuldigheid voor de vrijkoop van de slaven.
De confrérie werd een derde orde en kreeg zijn regel in 1198 van Paus 
Innocentius III.

Johannes verzamelde in Zuid Frankrijk, Spanje en Italië fondsen voor de 
christelijke slaven uit de Moslim handen te halen. Hij reisde voor hun 
bevrijding naar Marokko. In de uitbreiding van hun gemeenschap 
bekommerden ze zich ook in geheel Europa voor zieken en gevangenen 
ook in de kruistochten.

Hij stierf in Matha in de buurt van de paus van Rome 17 december 1213.

11 RELGIEUZE BROEDERSCHAPPEN
Wij hebben het uitsluitend over de religieuze broederschappen. 
Ambachts- en koopliedengilden zijn ontstaan vanuit economische en 
sociale belangen. Binnen de schuttersgilden en rederijkerskamers 
primeerde het sociaal-culturele belang. De broederschap die we hier 
bestuderen, is daarentegen verenigingen waarbinnen het religieuze 
aspect domineerde. Dit is ook de oudste universele corporatievorm.

De schilderij van de Heilige Drieeenheid in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Hersteld in 1864 Gheraert Segher (1589-1651).
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Die broederschappen werden specifiek met een religieuze bedoeling 
opgericht: de liturgische diensten, de zorg voor zieken en doden, bidden 
en de deelname aan processies stonden centraal21.
Overigens konden zowel leken als geestelijken er op een vrijwillige basis 
lid van worden, waardoor men op elk ogenblik uit het genootschap kon 
uittreden.

Broederschappen stonden in de regel voor alle lagen van de bevolking 
open.

Broederschappen worden algemeen door een dubbel doel gekenmerkt.
1°  een religieuze werking.
Hun eerste doelstelling hield de verering van God in. Dit verklaart het 
belang dat binnen broederschappen aan het gebed gehecht werd. Hierbij 
aansluitend moet de liefdadigheid waarmee broederschappen zich 
profileerden zeker worden vermeld. Van de leden werd, zoals we onder 
meer uit de statuten van broederschappen kunnen aflezen, verwacht dat 
zij zouden instaan voor de zorg van zieke of overleden medeleden. Naar 
zieken moesten de leden het Heilig Sacrament, dat door kaarslicht 
begeleid werd, dragen. Wanneer een medelid overleden was, moesten 
alle leden aan de begrafenisplechtigheid deelnemen. 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.
2° Naast deze religieuze 
component vervulde een 
broederschap een belangrijke 
gemeenschapsvormende rol. 
Als genootschap bracht zij bij 
bepaalde gelegenheden alle 
leden samen. We vermeldden 
zo juist de gemeenschappelijk 
zorg voor een overleden 
medelid. Maar er waren ook 
meer aangename momenten 
waarop de broederschap al 
haar leden verenigde, 
bijvoorbeeld op de jaarlijkse 
feestdag22 van de 
broederschap. Alle leden 

21  De meer profane verenigingen deden ook mee aan processies en gebed, maar dat was niet 
hun bijzonderste bezigheid.

22  De feestdag van de patroon. Sebastiaen bv. was verbonden aan de schutters, Crispiaan en 
Crispianus aan de schoenmakers. Bij de confrérie van de Drievuldigheid (liever drie-eenheid, 
maar de oude naam is Drievuldigheid) is er in Poperinge althans een vraagteken. Het altaar 
van de Trinitariërs heeft op een of andere manier een verbinding met de Heilige Stefanus (zie 
verder).
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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 factor 
van vereniging wordt ook geïllustreerd door het feit dat 
broederschappen zowel mannelijke als vrouwelijke leden en zowel 
kinderen als volwassenen binnen één genootschap samen brachten. 
Tevens verenigden broederschappen mensen van allerhande sociale 
afkomst, van arme boeren tot rijke edellieden. 

De religieuze invalshoek bij de confrérie van de Drievuldigheid is niet ver 
te zoeken. Op twee plaatsen in de Onze Lieve Vrouwekerk wordt er nog 
expliciet naar verwezen: de schilderij van Stefanus en de schilderij van 
de Drie eenheid.

12 STEFANUS
Het gehele verhaal van Stefanus is op het eerste zicht niet te verbinden 
met de vele historische details die we overal terugvinden. Maar in de 
Onze Lieve Vrouwekerk is het duidelijk dat de creativiteit en de 
volksdevotie hun krachten hebben gebundeld en heel wat parochianen 
nog tot einde twintigste eeuw hebben geïnspireerd.

We horen E. H. Roger LAMBERT de laatste pastoor van de parochie nog 
de geschiedkundige details voorlezen waarbij men vertelde dat men 
stoelen uit de herberg moest halen omdat er zoveel volk was in de drie 
wensen mis van de Heilige Stefanus dat er geen zitplaatsen genoeg 
waren.

Stefanus werd eraan verbonden omwille van de tekst uit Handelingen23. 
Waar Stefanus gestenigd wordt en Paulus op de klederen past. Stefanus 
ziet Jezus aan de rechterhand van de Vader. Over de drie-eenheid staat 
er geen letterlijke verwijzing. Ook niet op de schilderij. 

De schilderij in de kerk toont de populaire invulling van de tekst waarbij 
Stefanus de drie-eenheid zou gezien hebben. De volksdevotie brouwt er 
de drie wensen aanvast.

In die eucharistieviering mag de gelovige drie wensen doen voor het 
komende jaar. De volkskultuur kent kerstmis en nieuwjaar als de 
wensentijd. Het isdaarom niet zo’n vreemde verbinding om dit 
wensenverhaal in die tijd van het jaar te plaatsen bij d eviering van de 
errste martelaar uit de christenheid.

23  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, 56 en hij zei: ‘Ik zie de 
hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’
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13 GESCHIEDENIS

13.1 VROEGSTE SPOREN

De Vlaamse geest is niet vreemd aan het idee van de broederschap. We 
nemen over uit het werk van Christophe VERHEYDEN24 In de klassieke 
oudheid bestonden er reeds verenigingen waarin de broederband 
centraal stond (in het Latijn werd een broederschap sodalicium 
genoemd) en de eerste christelijke gemeenschappen kenden eveneens 
deze broederschapsvorm. Zowel het religieuze als het caritatieve aspect 
waren er een belangrijk onderdeel van. Wat later vinden we de 
Germaanse gilden terug die uit deze Romeinse sodalicia ontstaan 
zouden kunnen zijn. Hun organisatievorm vertoonde  sterke 
raakvlakken. De gilde (het Germaanse woord) is mutatis mutandis een 
broederschap.

In de 6de eeuw bestonden er reeds klerikale verbroederingen of 
conjurationes clericorum, die in de Karolingische Tijd omgevormd 
werden tot kalanden. Kalanden waren verenigingen van geestelijken die 
zich met de zielzorg bezig hielden. De leden kwamen altijd op de eerste 
dag van de maand samen. We zien dergelijke genootschappen 
verschijnen vanaf de eerste helft van de 10de eeuw. Deze kalanden25 
evolueerden geleidelijk aan tot volwaardige geestelijke 
broederschappen. 

Parallel met deze kalanden ontwikkelden zich de corporaties. Dit waren 
genootschappen waarbij bepaalde religieuze activiteiten 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. Deze 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. Zij kunnen echter niet beschouwd 
worden als de voorlopers van de broederschappen die zich in de Late 
Middeleeuwen manifesteerden, maar wel veeleer als een gelijklopende 
ontwikkeling.

24 De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en 
Leuven (17de – 18de eeuw).

25  Een kalende is de eerste dag van de maand.
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13.2 HET BROEDERSCHAPWEZEN IN DE LATE MIDDELEEUWEN EN HET BEGIN VAN DE NIEUWE TIJD

Het broederschapswezen zou haar 
hoogtepunt gekend hebben in de 14de en 
15de eeuw. Verscheidene auteurs zeggen 
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 en aan de andere 
kant de vijandigheid van de protestanten. 
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 

herchristianisering.

Een gedetailleerde studie zou nog kunnen verfijnen door het verschil aan te geven 
tussen de cruysbroeders (schild vorige blz.), een rederijkersgilde – ook in Poperinge – 

en de Trinitariërs – die naast elkaar hebben bestaan.

15



in de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge

De steniging van Stefanus zou van de hand van Jan van Ieper zijn (1899).

13.3 DE CONTRAREFORMATIE

De Contrareformatie was een ontwikkeling die algemeen in de tweede 
helft van de 16de eeuw gesitueerd wordt en gekenmerkt wordt door een 
negatieve reactie van kerkelijk en wereldlijk gezag tegen het sterk 
opkomende protestantisme. Daarin begon er zich ook de katholieke 
hervorming af te lijnen: tegen de achtergrond van het rijzende 
protestantisme, wilde de Kerk ook inwendig een grondige schoonmaak 
en reorganisatie doorvoeren. Bij deze positieve doelstelling zorgde het 
Concilie van Trente, dat plaatsvond tussen 1545 en 1563, voor een 
belangrijke wending. 

Gedurende deze hervorming kon de Katholieke Kerk met momenten 
rekenen op de steun en medewerking van het wereldlijke gezag. Zo kon 
de katholieke hervorming zich, nadat zij een moeilijke beginperiode had 
doorgemaakt, definitief op gang trekken door toedoen van Alexander 
Farnese, door Filips II in 1578 tot landvoogd van de Nederlanden 
benoemd, die de opstandige Brabantse steden opnieuw wist in te 
palmen. Zo schrijft het de contrareformatorische geschiedschrijving. Als 
kritische historicus vinden we het niet onbelangrijk dit in de rand te 
vermelden.

13.4 DE ZEVENTIENDE EEUW

Door de Beeldenstorm en de talrijke militaire operaties maar ook door 
de alternatieven, de nieuwgezinden die beelden en altaren niet het 

belangrijkste vonden waren vele 
kerken in verval. Ook vele huizen 
hadden onder de militaire 
campagnes schade opgelopen of 
waren zelfs volledig vernield. De 
bewoners van deze getroffen dorpen 
hadden er, indien het kerkgebouw 
nog overeind gebleven was, in de 
loop van die woelige 16de eeuw vaak 
met heel hun hebben en houden in 
de kerk hun toevlucht gezocht.
Een belangrijk gegeven in het 
herstel van het religieuze leven was 
de aanwezigheid van een priester – 
althans van katholieke zijde –. In 
tegenstelling tot de steden, 
ontstond er op het einde van de 16de 

eeuw op het platteland een tekort 
aan priesters. Hierdoor moesten de 
gelovigen zich vaak een heel eind 
naar een naburig dorp verplaatsen 
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waar er wel een priester was, wilden zij een mis kunnen bijwonen, of 
een stervende zijn laatste sacramenten laten toedienen. Zowat de helft 
van de laat 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 om in elke parochie één 
zondagsmis te laten plaatsvinden. Daarnaast probeerde men op het 
platteland in de loop van de 17de eeuw het aantal misvieringen te doen 
toenemen. Zo werden er ook missen opgedragen in (nieuw gebouwde) 
kapellen van kleinere gehuchten en werden er onderpastoors 
aangesteld. Werd dit doel niet bereikt, dan werd er toch getracht om 
minstens over één vroegmislezer te beschikken. Ook ging de kerkelijke 
overheid stilaan maatregelen treffen om de misvieringen zelf op te 
waarderen. Stoelen of banken waren nauwelijks of niet aanwezig in het 
kerkgebouw, en gezien de lengte van de toenmalige missen valt het licht 
te begrijpen dat dit voor de gelovigen alles behalve comfortabel moet 
geweest zijn. Daarenboven bestond er een grote afstand tussen de 
priester en het volk. De priester deed de mis met zijn rug naar het volk 
en bovendien in het Latijn, een taal die voor de gewone man of vrouw 
ongekend was. Om de vieringen voor de aanwezigen aantrekkelijker te 
maken, werden er in de loop van de zeventiende eeuw veranderingen in 
het kerkgebouw doorgevoerd om het comfort en de zichtbaarheid voor 
de kerkgangers te vergoten.
Ook de vespers en het lof waren diensten waarmee zon- en feestdagen 
op een religieuze wijze ingevuld werden. Zij werden door de bisschop 
aan de pastoor opgelegd. Ten gevolge van het grote priestertekort 
werden er op vele plaatsen geen vespers of lof gezongen. Bovendien 
lieten vele pastoors hun ontevredenheid over dit nieuwe voorschrift 
weerklinken bij de aartsbisschop van Mechelen. Pas in de loop van de 
tweede helft van de 17de eeuw zou er aan deze eis in de meeste 
parochies voldaan worden. 

Een belangrijke taak, die meestal toevertrouwd werd aan de 
onderpastoor, bestond er in om aan de gelovige massa 
catechismusonderricht te verstrekken. Er vloeide echter nog heel wat 
water naar zee alvorens dergelijk onderricht in nagenoeg alle 
plattelandsparochies in zekere mate verschaft werd. Zowel de pastoor 
als de kinderen probeerden zich in het begin van de 17de eeuw hieraan 
te onttrekken. Onderzoek toont dan ook aan dat er in het algemeen in 
het hertogdom Brabant op het platteland pas vanaf ca. 1630 
systematisch catechismusonderricht gegeven werd.
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Naar het einde van de 16de eeuw toe en in de loop van de 17de eeuw 
werden opnieuw her en der broederschappen opgericht. Deze beweging 
kwam eerst voor in de steden. 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. Zo schrijft men 
dat binnen de rurale parochies van 
het bisdom Antwerpen er vooral 
vanaf ca. 1640 broederschappen 
werden opgericht.

De paascommunie is lang een 
aandachtspunt geweest in de pastoraal. Dit  

is een paasbriefje.

Terloops willen we ook wijzen op het 
belang van de biecht en de communie. 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 – in 
de strenge periode en bij de strenge clerici –  de gewoonte onder het 
gelovige volk dat men niet te communie ging alvorens gebiecht te 
hebben.
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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. 

Voorpagina register SAP (1802-1851). Het feest viel blijkbaar op  Sint Michiel.

De kerkelijke overheid verwachtte van het gelovige volk dat het 
minstens drie maal per jaar te communie zou gaan26. Doorheen de 17de 
eeuw nam het aantal gelovigen dat op kerkelijke hoogdagen als 
Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis te communie ging, steeds meer 
toe. M. Cloet wijst er op dat de broederschappen die vanaf 1640 in vele 

26  Cf. de regel van de derde orde van Franciscus (Penitenten) 1413.
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parochies opgericht werden, er hebben toe bijgedragen dat een groot 
aantal gelovigen maandelijks te biechten en te communie ging, daar de 
statuten van deze verenigingen hun leden hiertoe verplichtten.

Een idee van de confrerieën in de Onze Lieve Vrouwekerk kan je je 
voorstellen door het lijstje na te gaan in SAPpig27 2009, blz. 81. Er zijn 
13 registers in het stadsarchief te Poperinge die te maken hebben met 
broederschappen.

13.5 DE ACHTTIENDE EEUW

In de 18de eeuw bestonden er vele goedwerkende kerkelijke structuren, 
die voor een strakke omkadering van de gelovigen zorgden.

Zo werden er in bijna alle dorpen minstens twee zondagsmissen gevierd 
en werden er in de namiddag de vespers gezongen en was er daarbij 
aansluitend het lof. De trend van broederschapsstichtingen uit de 17de 
eeuw zette zich in de 18de eeuw in nog sterkere mate door.

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.

Het priestertekort waaronder de 17de eeuw te lijden had, werd in de 18de 
eeuw volledig weggewerkt. Hierdoor konden nu ook dunbevolkte 
parochies beroep doen op een pastoor. Op een bepaald moment was er 
zelfs een overschot aan priesters ontstaan. Bovendien werden klachten 
over pastoors eerder uitzondering dan regel. Vele priesters konden in de 
18de-eeuwse plattelandsparochies rekenen op de hulp van een 
onderpastoor. Terwijl er in de 17de eeuw slechts één onderpastoor 
beschikbaar was per 1000 communicanten, daalde dit getal in de 18de 
eeuw tot 600.

De gelovigen moeten ook in de 18de eeuw de misvieringen op een heel 
passieve manier bijgewoond hebben. De diensten werden nog steeds in 
het Latijn gehouden en de kloof tussen het volk en de priester bleef 
grotendeels behouden. Slechts aan enkele gebeden en aan de offergang 
konden de gelovigen op een actieve manier deelnemen. Bovendien 
kwamen er veel meer kerkgangers naar de vroegmis dan naar de 
hoogmis vermits deze laatste veel langer duurde. Langzamerhand 
zouden er stemmen opgaan om het comfort wat aan te passen.

Het catechismusonderricht dat aan de kinderen gegeven werd, ging 
meestal door op zondagmiddag. Het was in de 18de eeuw beter 

27 SAPpig 2009, blz. 81.
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georganiseerd dan de eeuw voordien en er werd meer aandacht besteed 
aan de voorbereiding op de eerste plechtige communie28. Op het 
platteland ging het catechismusonderricht slechts enkele maanden per 
jaar door. Dit vond meestal plaats tijdens de wintermaanden, doordat er 
dan het minste werk verricht moest worden op het land.

Het verzuim van de paasplicht kwam ook in de 18de eeuw zelden voor. 
Het is pas tegen het einde van die eeuw dat in de steeds groter 
wordende steden het paas-verzuim begon toe te nemen, daar de 
controle hierop steeds moeilijker werd door het toenemende 
bewonersaantal. Aan diegenen die zich omwille van ziekte niet meer 
naar de kerk konden verplaatsen, kwam de pastoor, begeleid door licht, 
thuis de communie brengen. M. Cloet wijst hierbij op de rol van de 
broederschappen: zoals in de 17de eeuw de toename van het aantal 
broederschappen leidde tot een toename in het communiceren, zo 
zouden in de 18de eeuw de veelvuldig opgerichte 
sacramentsbroederschappen29 en andere broederschappen geleid 
hebben tot een toenemend maandelijks communiceren.

In de 17de en 18de eeuw tenslotte was het 
werkverbod op zon– en feestdagen een 
heikel punt bij de gelovige massa. De 
commentaren hierop die R. Van Kiel, deken 
van het decanaat Leuven, in zijn zeer 
uitgebreid visitatieverslag (1732-1734) 
neerschreef, spreken voor zich. Het zou 
duren tot het jaar 1751 alvorens hier enige 
verandering in kwam. In dat jaar liet paus 
Benedictus XIV toe dat er op zestien van 
de dertig feestdagen gewerkt werd. 
Ondanks deze aanpassing bleef de 
verplichting om de mis op deze dagen bij 
te wonen, gehandhaafd. Paus Clemens XIV 
zou in 1771 ook deze laatste verplichting 
opheffen. Langs deze weg van toegevingen 
hoopte de Kerk dat de gelovigen 
respectvoller zouden staan ten opzichte 
van de overige feestdagen. 

28  Erecommunie was de plechtige eerste Communie: d.i. niet wat wij nu kennen als eerste 
communie, maar de plechtige Communie van nu. Begin 20 ste eeuw zal de paus de eerste 
communie aan vroeger leeftijd vastleggen.

29 De sacramentsprocessies zijn lang nog in gebruik geweest. Ze worden zelfs even sterk 
vernoemd in de archieven te Poperinge dan de Onze Lieve Vrouw ommegang. Onze Franse 
buren spreken van la fête Dieu.
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13.6 KEIZER-KOSTER’
De kerkpolitiek die Jozef II wilde doordrukken, ging uit van een 
versterking van het centrale gezag. Wenen zou de touwtjes nog veel 
strakker in handen gaan nemen. De Kerk was voortaan volledig 
ondergeschikt aan en stond zelfs in dienst van de Staat. De vorst 
eigende zich het recht toe om tussen te komen in kerkelijke 
aangelegenheden. Tegen deze achtergrond werden er door Jozef II, 
smalend de keizer-koster genoemd, verschillende hervormings-
maatregelen getroffen. Een aantal keizerlijke maatregelen verdient 
binnen het kader van dit onderzoek specifieke aandacht.

Op 12 november 178130 vaardigde Jozef II voor de Oostenrijkse 
Nederlanden het tolerantie-edict uit. Dit had voor het Brabantse 
platteland echter geen noemenswaardige gevolgen; het was 
voornamelijk in de steden Brussel en Antwerpen dat men protestanten 
aantrof. Vanuit klerikale hoek rees fel protest tegen het tolerantie-edict 
(de verlichting) dat, naar de mening van de tegenstanders, het absolute 
katholieke karakter dat onze gewesten sinds de 16de eeuw kenmerkte, 
teniet deed.

Op 28 september 1784 werd een edict afgekondigd dat het burgerlijke 
huwelijk invoerde. Voordien had de Kerk een quasi monopolie inzake de 
huwelijkswetgeving. Nu werd haar rol in deze aangelegenheden 
teruggeschroefd. 
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. Het opleidingsprogramma dat aan het 
Seminarie-Generaal aangeboden werd, focuste dan ook volledig daarop. 

30  Echtelijke verbintenissen vonden nog steeds in de kerk plaats, maar vormden voortaan een 
burgerlijke overeenkomst namens de staat. Voor huwelijksdispensaties mocht de clerus geen 
volmachten meer vragen aan Rome. Een volgende edict hief de contemplatieve, onnutte 
kloosters op. Dit moest worden uitgevoerd door commissies, die met een eerste ronde van 
600 sluitingen kwamen in 1783. In datzelfde jaar ontbond de keizer alle broederschappen. Ze 
gingen op in één Broederschap van de Werkdadige Liefde, met een duidelijke sociale 
gerichtheid. Hij legaliseerde de vrijmetselarij (1785), sloot de bedevaartsplaatsen en 
reduceerde het aantal in acht te nemen kerkelijke feestdagen (1786). Een verdere 
versteviging van de greep op de Kerk volgde in 1787, met de vervanging van 
grootseminarie's door staatsscholen (algemene in Wenen, Pest, Pavia, Freiburg en Leuven; 
filialen in Graz, Olmütz, Praag, Innsbrück en Luxemburg). De invloed van al de maatregelen 
van de keizer-koster bleef in Oostenrijk doorwerken tot het concordaat van 1855, maar in 
Hongarije en de Zuidelijke Nederlanden was het verzet tegen zijn inmenging in de kerkelijke 
aangelegenheden dermate groot, dat voor deze landen de meeste voorschriften werden 
ingetrokken.
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Ook het aantal processies werd drastisch verminderd. 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. 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 
vóór 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 plaatshebben. De smeekprocessies 
bleven echter nog wel toegelaten. 
Tussen 1783 en 1787 schafte de keizer in de Zuidelijke Nederlanden alle 
contemplatieve orden, door hem onnuttige kloosters genoemd, af. Hun 
goederen werden verkocht en de inkomsten die hieruit voortvloeiden, 
kwamen terecht in de Religiekas. Voor onze gebieden vaardigde Jozef II 
twee edicten uit die betrekking hadden op de broederschappen.
 
Op 2 juli 1783 liet de keizer een edict uitvaardigen dat onder meer 
betrekking had op de broederschappen van de H. Drievuldigheid. In de 
ogen van de keizer, die reeds in een edict van 17 maart van datzelfde 
jaar de gelijknamige kloosters had afgeschaft, maakten deze 
drievuldigheidsbroederschappen heel wat misbruik van hun positie. Met 
dit edict wilde Jozef II erop toezien dat hun inkomsten opnieuw besteed 
zouden worden aan de vrijkoping van slaven31.

We overlopen de 7 artikels die we in het edict.
I. 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.
II. 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.
III. 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.
IV. 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. 
V. De overschotten (boni) gaan naar de algemene Religiekas. De broederschap krijgt 
hiervoor een kwijtschrift.
VI. 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.

31  Ook Fiers vermeldt het in Farde 71.
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VII. 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. Net zoals in zijn hele religieuze politiek wil Jozef II ook in 
deze materie een uitzuivering doorvoeren. De keizer stipt aan dat de 
oorspronkelijke taken van broederschappen inhielden dat deze 
verenigingen instonden voor de armen en de zieken, voor de 
gevangenen en voor het onderricht van de jeugd. Daartegenover heeft 
er zich, naar de woorden van Jozef II, een wildgroei aan 
broederschappen voorgedaan, die bovendien zijn afgedwaald van hun 
oorspronkelijk doel.
In het edict treffen we na de inleiding de volgende 16 artikels aan.

I. Alle broederschappen worden nietig verklaard.
II. Het bestuur van de broederschap maakt een inventaris op van alle bezittingen op 1 
januari 1786.
III. In deze inventaris geven zij ook al hun schulden en lasten weer, opgemaakt 
volgens het bijgevoegde model.
IV. Alle transacties van goederen die aan de broederschappen op 1 januari 1786 
toebehoorden, worden nietig verklaard.
V. Wie goederen van de broederschappen verkregen heeft, moet dit binnen een maand 
aangeven. Zo niet volgt een boete van 4 maal de waarde.
VI. In elk dorp of stad wordt een comité 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.
VII. 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.
VIII. 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.
IX. Alle afgeschafte broederschappen worden in de 
Nederlandse Provinciën vervangen door één 
broederschap van de werkende Liefde van den 
Even-Naesten32, met als patroon Jezus Christus.

Jozef II
X. Deze broederschap wordt verdeeld in zoveel associaties als er parochiale kerken 
zijn.
XI. De pastoor, kerkmeester of armenmeester moet een register aanleggen met de 
namen van de nieuwe leden.

32  Hier komt de term Burgerlijke godshuizen om de hoek kijken. Dit item vinden we dan ook in 
het stadsarchief op de oude pakken.
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XII. 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.
XIII. Het geestelijk toezicht over de nieuwe broederschap ligt bij de bisschoppen.
XIV. Van zodra er voldoende leden ingeschreven zijn, kiezen zij een bestuur bestaande 
uit één overste en twee assistenten.
Dit bestuur overlegt met de bestuurders van de armentafel over de bezittingen van de 
broederschap en de tafel.
XV. Drie maanden na de uitvaardiging van dit edict moet er een generale staat 
opgemaakt worden van alle bezittingen.
XVI. 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 armen33.

13.7 ONDER HET FRANS BEWIND

Op het einde van het jaar 1792 vielen de Fransen de Nederlanden 
binnen, maar enkele maanden nadien konden de Oostenrijkers weer de 
bovenhand nemen. Zij konden echter niet voorkomen dat in 1794 de 
Fransen onze gebieden definitief wisten in te palmen; er stonden de 
Brabantse bevolking enkele harde jaren te wachten. Bovendien werd ons 
land administratief hervormd. Er werden 9 departementen in het leven 
geroepen, die bij Frankrijk werden geannexeerd. 

Ook de religie kreeg corrigerende klappen onder het Franse bewind. 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.

33  In Farde 72 vermeldt O. Fiers het met de letterlijke bewoordingen: Jozef II beveelt de 
generale overdragt van de goederen van de geestelicken, 't zy weireldlijcke, 't zy reguliert. 
Ook de beneficiën die niet belast zijn met de zielzorg en geen residentie vereisen. De 
maatregel treft tenslotte ook de prebenden (schenkingen) als incompatibiliteit der beneficën.
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De enige uitzondering op deze regel vormden de vrouwelijke 
kloostergemeenschappen die actief waren op het terrein van het 
onderwijs en de ziekenzorg. 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. De toenmalige Mechelse aartsbisschop de 
FRANCKENBERG weigerde dit en werd hiervoor gedeporteerd. De 
situatie sprak tot de verbeelding. Refractaire, niet beëdigde priesters 
zouden tot de verbeelding sprekende scenes hebben bedacht34. Met het 
concordaat van 1801 tussen Napoleon en de Kerk werd de situatie zoals 
ze nu isopnieuw beter zou worden.

De offerblok met het slavetjes staat er nog maar zonder de functie die 
het heeft gehad. Of er een baldakijn en flambeeuwen waren weten we 
niet. Dat de engel van het feest van Sint Michiel lang in de Onze Lieve 

Vrouwekerk was is in de 
mondelingen geschiedenis 
bekend. Dat hij nu in de 
gebouwen van Proventier 
(O.C.M.W.) wordt bewaard is 
minder bekend.

Was dit een retraite bij de zusters 
Paulienen-binnen-de-muren in 

Poperinge? Het was in elk geval  
een bijeenkomst van de 

congregatie van kinderen van 
Maria.

14 ALTERNATIEVEN
De aartsbisschoppen kozen 
sterk voor de broederschap 
van de Heilige Drieeenheid.
 De De orde der predikheren 
(of dominicanen) probeerde 
hun eigen types 
broederschappen aan te 
prijzen, namelijk de 
broederschappen van de H. 
Rozenkrans. Hier is ook 
retabel in de Onze Lieve 
Vrouwekerk aan gewijd. De 
dominicaan Alanus de Rupe 

(ook wel bekend als Alanus de la Roche) wordt als grote promotor van 
de rozenkransbroederschappen gezien. Misschien is hij aan de basis van 

34  We verwijzen naar het verhaal van Carolus VERHELST ook in de fardes van Fiers terug te 
vinden.
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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. In de zestiende eeuw werd dit zelfs door de paus 
bevestigd. De eerste stichting van dit type broederschap (door Alanus) 
zou zich voorgedaan hebben in 1470 te Dowaai. De broederschappen 
van de Zoete Naam Jezus35 werden, zoals uit de statuten blijkt, 
opgericht om het ijdel gebruik van de H. Naam Jezus in vloekwoorden 
tegen te gaan.

15 UW HEMEL VERDIENEN
Zij die lid waren geworden van een broederschap, konden, mits aan een 
aantal voorgeschreven vereisten te voldoen, van religieuze voordelen 
onder de vorm van aflaten genieten. Door een aflaat of indulgentia 
bekomt men een kwijtschelding van begane straffen. Er bestonden 
gedeeltelijke en volle aflaten.
Leden van een broederschap konden deze door aan welomschreven 
voorwaarden te voldoen, verwerven. Dus naar gelang het type aflaat 
kan een gelovige gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van zijn 
begane straffen verwerven. Een gelovige kan ook een aflaat ontvangen 
om het lijden en de tijd die de afgestorven zielen in het vagevuur 
moeten doorbrengen, te verminderen.

35  Waarvan ook een spoor in Poperinge.
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De tijdsgeest na de reformatie werd stilaan zo ultra montaans gekneed 
dat de aflaten werden gerehabiliteerd. Ze stonden ingebakken in regels 
en statuten. Ze werden aanzien als niet te onderschatten waarde waarin 
de toenmalige tijdgenoten geloofden. Meer dan waarschijnlijk waren 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 exclusief geografisch gebonden. Men kon 
bijgevolg in elke broederschap van de religieuze voordelen profiteren. 
Meedoen kon vanop de bedevaarten of specifiek de aflaat gaan halen in 
kerken waar de broederschap was ingesteld. De aartsbroederschap werd 
later wel verdeeld. 

Niet alleen de aflaat was een stimulans. Belangrijke personen die lid 
waren fungeerden als fans, als model. Rijke en begoede burgers deden 
het ledenaantal stijgen omdat ze als hoofdman en boegbeeld het aardse 
succes toeschreven aan de broederschap. Het is bekend dat als Albrecht 
en Isabella zich in de Sint-Hubertusbroederschap lieten inschrijven. De 
inschrijvingen enorm toenamen. Dit was een win-win situatie. De 
aartshertogen probeerden de lokale elites aan zich te binden en 
promootten daarom de broederschappen die voor alle lagen van de 
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bevolking openstonden. Doordat ook de gewone mens zich in de 
broederschap lieten inschrijven, konden de leden zich zowel met de 
vorsten als met hun politiek identificeren. Zo zat het er al vroeg in dat 
politiek niet vreemd was aan de religie en vice versa.

Maar ook een nieuwe pastoor kon een gunstig effect hebben op het 
ledenaantal, zoals bijvoorbeeld de ijver Joannes Baptist POOT in de Onze 
Lieve Vrouwekerk het fenomeen niet zal geremd hebben. Dat is al 
duidelijk op het register. Ook dit was wederzijds de pastoor die oogstte 
erkenning bij de hogere oversten en de bevolking verheugde zich in de 
genade van een vrome pastoor.
De terminologie is vaak verwarrend en oneigenlijk. Op de prentjes wordt 
het woord broederschap ook gebruikt bv. In verband met het 
godsdienstig genootschap dat het schapulier verspreidt.

In de branche was het scapulier het deel van het kloosterkleed dat over 
de schouder hing en voor en achter afhing. Deze scapulae 
symboliseerden het juk dat de kloosterling op zich nam (penitentie, 
geestelijke en lichamelijke werken) . Aan deze praktijk en de daaraan 
verbonden genade/verdiensten deelden degene die een stukje stof van 
deze kloosterpij bij zich droegen.
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Kwartaalschrift 2018/2b – v.u. Onzen Heertje, erfgoedvereniging vzw.
Doornstraat 11A, 8970 POPERINGE.

Met deze afbeelding proberen we ons te verplaatsen in deze tijdsomstandigheden. De 
afbeelding geeft een idee van de hospitaliere ridderorden van die tijd.

De tijdsgeest na de reformatie werd stilaan zo ultra montaans gekneed 
dat de aflaten werden gerehabiliteerd. Ze stonden ingebakken in regels 
en statuten. Ze werden aanzien als niet te onderschatten waarde waarin 
de toenmalige tijdgenoten geloofden. Meer dan waarschijnlijk waren de 
door de kerkelijke overheid aan een broederschap toegekende aflaten 
een belangrijk instrument in handen van de broederschap om leden te 
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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 exclusief geografisch gebonden. Men kon 
bijgevolg in elke broederschap van de religieuze voordelen profiteren. 
Meedoen vanop de bedevaarten of specifiek de aflaat gaan halen in 
kerken waar de broederschap was ingesteld. De aartsbroederschap werd 
later wel verdeeld. 

Niet alleen de aflaat was een stimulans. Belangrijke personen die lid 
waren fungeerden als fans, als model. Rijke en gegoede burgers deden 
het ledenaantal stijgen omdat ze als hoofdman en boegbeeld het aardse 
succes toeschreven aan de broederschap. Het is bekend dat als Albrecht 
en Isabella zich in de Aartsbroederschap lieten inschrijven. De 
inschrijvingen enorm toenamen. Dit was een win-win situatie. De 
aartshertogen probeerden de lokale elites aan zich te binden en 
promootten daarom de broederschappen die voor alle lagen van de 
bevolking openstonden. Doordat ook de gewone mens zich in de 
broederschap lieten inschrijven, konden de leden zich zowel met de 
vorsten als met hun politiek identificeren. Zo zat het er al vroeg in dat 
politiek niet vreemd was aan de religie en vice versa.

Maar ook een nieuwe pastoor kon een gunstig effect hebben op het 
ledenaantal, zoals bijvoorbeeld de ijver Joannes Baptist POOT in de Onze 
Lieve Vrouwkerk het fenomeen niet zal geremd hebben. Dat is al 
duidelijk op het register. Ook dit was wederzijds. De pastoor die oogstte 
erkenning bij de hogere oversten en de bevolking verheugde zich in de 
genade van een vrome pastoor.
De terminologie is vaak verwarrend en oneigenlijk. Op de prentjes wordt 
het woord broederschap ook gebruikt bv. In verband met het 
godsdienstig genootschap dat het schapulier verspreid.

In de branche was het scapulier het deel van het kloosterkleed dat over 
de schouder hing en voor en achter afhing. Deze scapulae 
symboliseerden het juk dat de kloosterling op zich nam (penitentie, 
geestelijke en lichamelijke werken) aan deze praktijk en de daaraan 
verbonden genade/verdiensten deelden degene die een stukje stof van 
deze kloosterpij bij zich droegen.
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16 GRATIS

In de regel was een broederschap gratis. Toch zien we dat in de latere 
ontwikkelingen en vooral de broederschappen van de kloosterorden men 
tekent om eucharistievieringen te laten opdragen en er het stipendium 
voor betaald. Bij de confrérie van de drie-eenheid is de specifieke 
bijdrage voor de vrijkoop ook niet in die gratis-logica ingeschreven.
Bij de broederschappen waar bv. Een schapulier of een penning 
(medaille) was aan verbonden, of waar een prentje met 
inschrijvingsbewijs werd overhandigd was het gebruikelijk een vrije gift 
te overhandigen.

De activiteiten – de was voor kaarsen bv. – moesten gefinancierd 
worden. Daartoe verplichtten sommige broederschappen hun leden, een 
maal zij ingeschreven waren, tot een bepaalde bijdrage. Dit hield 
meestal het betalen van het jaargeld of een vergoeding voor het 
verbruikte was in. De rekeningen tonen aan dat broederschappen een 
groot deel van hun inkomsten uit omhalingen tijdens misvieringen 
haalden. Andere inkomsten kwamen onder meer uit rentestichtingen en 
de verkoop van bedevaartprentjes. 
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De organisatie kon verschillen van broederschap tot broederschap, zelfs 
wanneer het type hetzelfde was. Het bestuur werd samengesteld 
volgens de statuten van het genootschap. Er werd echter niet in elke 
broederschap een bestuur samengesteld. In dergelijke gevallen lag de 
leiding in handen van de pastoor. Hij hield zich dan bezig met de 
inschrijvingen en de 
rekeningen. Dit hangt 
ongetwijfeld vast aan de 
grootte van het 
genootschap: voor grote 
broederschappen was een 
goed bestuur absoluut 
noodzakelijk, voor kleinere 
broederschappen was dit 
overbodig en vervulde de 
pastoor deze taak. In dit 
verband moet ook op het 
patrimonium van 
broederschappen gewezen 
worden. Ondanks het 
overgrote deel van deze 
voorwerpen verloren gegaan 
is, lichten onder meer 
rekeningen ons in dat de 
meeste broederschappen 
wel degelijk één of 
meerdere kunstvoorwerpen 
bezaten. De kleinere 
broederschappen hadden 
een schaal waarmee 
omhalingen gehouden 
werden en misschien een 
beeld van de heilige en een 
vaandel. Grote broederschappen konden zich daarentegen veel meer 
veroorloven en konden zo bijvoorbeeld ook nog altaarstukken, een 
scepter en een baldakijn of hemel waaronder het H. Sacrament 
gedragen werd, bezitten36. De bronnen leren ons dat vele verenigingen 
waarschijnlijk wel een eigen vaandel hadden. Dit werd bij elke uitstap 
gebruikt (processies, begrafenissen). Voor de meeste broederschappen 
weten wij niet hoeveel dit gekost heeft, maar de prijsklasse zal 
ongetwijfeld gevarieerd hebben van goedkope tot hele dure vaandels. 

36  Er is nog heel wat onderzoeksmateriaal in het Stadsarchief in Poperinge. SAP 510/E – 
Cruusbroeders, Sint-Michielsgilde, Sint-Andriesgilde. SAP 510/F – Vinkeniers, Sint-
Barbaragilde (waar een prachtig Antependium van bestaat), Sint-Annagilde, Kleine 
gilden, Sint-Victorsgilde. Een heel groot gedeelte van de beelden in de drie kerken 
hebben met een broederschap of confrerie te maken. Zo ook wellicht het vreemde 
beeldje van Onze Lieve Vrouw van Salette in Onze Lieve Vrouwekerk.

34



De broederschap van de Trinitariërs 

Wat in vele gevallen wel nog tot ons gekomen is, zijn de 
broederschapsregisters. Sommige broederschappen maakten gebruik 
van een reeds bestaand register, ofwel schaften ze zich een heel 
eenvoudig register aan. Andere broederschappen die rijker waren (en al 
dan niet gepatroneerd werden), konden zich een veel mooier en vaak 
groter register permitteren waarin dan meestal nog mooie schilderingen 
in aangebracht werden. (We vonden dit in een studie uit het Leuvense).

Enkele data wilden we hier vermelden omdat ze sterk overeenkomen 
met de algemene ontwikkelingen rond de broederschappen. De confrérie 
van het H. Sacrament waar er sprake is van Honderdjarig jubileum van 
de confrérie van het H. Sacrament (medio 18de eeuw) in het stadsarchief 
37 vinden we het Register van de confrérie van de Gedurige Aanbidding 
en het Ledenboek.

Verder nog de broederschap van de NAAM van GOD en van JEZUS38 
Register van de confrérie van de Naam Jezus.
We hoorden ook in de mondelinge traditie over de confrérie van de 
Heilige Engelbewaarder 39.

In de sacristie is de reliek en het antependium van de H. Barbara 
bewaard40.

Meer bekend zijn dan nog de Confrérie rond het H. Hart, de H. Kindsheid 
– de Voortplanting van het geloof en het Petrusliefdewerk41.

37 SAP 645/9.

38  13/01/1834 Mgr. BOUSSEN. SAP 646/10.

39  17/02/1770 door Pius VI. Heropgericht door Mgr. Malou 26/03/1858. SAP 647/11 Register 
van de confrerie van de Engel Bewaarder en Inventaris

40  01/12/1730 door J.B. Desmedt, bisschop van Ieper, door Clemens XII zijn er aflaten 
toegestaan 18/09/1733. Hernieuwd door Mgr. MALOU 19/07/1855. SAP 651/15 is het 
register van de confrerie van Ste Barbara.
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Het Altaar van Sint Anna laat ons ontegensprekelijk blijken dat ook de 
rozenkrans een eigen confrérie heeft gekend42. Het Register van de 
confrérie van de H. Rozenkrans – Ledenboek en  Gilderegister vanaf 
02/02/1773 duidt op het voortbestaan. 

17 DE CONGREGATIE
Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria werd ook op 
8/12/1872 te Poperinge opgericht. De congregaties waren sterk 
georganiseerd en waren geknipt naar het patroon van de 
kloostercongregaties met hoofdaandacht voor sacramentele en 
gebedsspiritualiteit gericht op Maria. Oorspronkelijk was er een 
heiligenkalender en vorm van inwijding door de prefect.

De vereniging van de congreganisten wordt zelden een broederschap 
genoemd. Ze komen het best overeen met derde orden. Al hebben ze 
niet de directe binding met ene congregatie van zusters of paterorden.
Hun reglement werd centraal uitgeschreven. Brugge zou de eerste 
congregaties voor mannen, vrouwen, jonge dochter, gehuwden, jonge 
mannen hebben onder leiding van Kanunnik Petrus Jacobus TANGHE 
(Izegem 1807-Brugge 1863), in zijn tijd pastoor-deken van Onze-Lieve-

Vrouw te Brugge43.

41 Genootschap tot Voortplanting van het Geloof (1822), het Genootschap van de H. 
Kindsheid (1843) en het Liefdewerk van de H. Apostel Petrus (1889).

42  1620 is wellicht de periode waarop ook predikheren van Ieper de vastenpreken kwamen 
verzorgen een gedeelde opdracht met de recolletten in Poperinge. SAP 654/18 – 655/19 – 
656/20 verwijst naar heel vroeg in de geschiedenis: 1620. De Recolletten hadden hun eigen 
huisje op het kerkhof van Onze Lieve Vrouwekerk.
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Ook in Poperinge is het woord congrie bekend. Wat het dan ook 
betekent hoort niet onmiddellijk bij de kern van dit artikel.

We vernoemden hier het fenomeen congregatie om aan te geven dat de 
broederschap van de Drievuldigheid een eigen vorm was. Het was geen 
congregatie in de zin van wat met de 
congregaties van de jonge dochters 
was bedoeld. Het prentje is van de 
19de eeuw. Of deken TANGHE met 
dezelfde Roomse tak was verbonden 
hebben we niet nagezocht. We 
vinden in het prentje iets van de 
geest en de gebruiken van het 
fenomeen.
We vonden ook tal van sporen die 
verband houden met de congregatie 
in de vele penningen die werden geslagen. Een apart bollenkruisje is ook 
vaak bij de aanvaarding genaamtekend om de congregationiste aan haar 
belofte te herinneren.

Het gebruik was in de 19de eeuw sterk verspreid. We 
reproduceren ons oudste exemplaar. Het werd heel 
vaak gekrast in een kruisje met het bollenpatroon.
Ook in de penning kraste en vaak de naam van de 
congregationiste die het kruisje bij zich droeg ter 
herinnering aan haar toewijding en ter bescherming 
door Moeder Maria: Monstra te esse matrem44.

De tekst van het lied maakt ons duidelijk in welke geest 
deze toewijding geschiedde. We zien ook duidelijk 
onmiddellijk een sterk verschil in de vroomheid. Terwijl 

de broederschap van de Drievuldigheid niet zijn focus heeft op de eigen 
vroomheid maar op de naastenliefde – caritate – niet de 
individualistische trek maar het zielenheil van de broeder of zuster. Al 
moeten we er onmiddellijk de tendens naar eigen gelijk in zien 

43 In Poperinge Onze Lieve Vrouwekerk waren die congregatie mannen, vrouwen, jonge dochter 
en nogjongere meisje (na eerste communie) onder de leiding avn E. H. DELANNOY, 
onderpastoor.

44 Ave maris stella – Gegroet ster der zee – Dei mater alma – Voedende moeder van God – 
Atque semper virgo – En altijd maagd (gebleven) – Felix coeli porta. – Gelukkige poort naar 
de hemel – Summens illud ave – Door dit Ave aan te nemen – Gabrielis ore – Door Gabriel 
uitgesproken( uit de mond van Gabriel -Funda nos in pace – Veranker ons in vrede – Mutans 
Evae nomen - Door de naam van Eva te veranderen. – Solve vincla reis – Verbreek de 
kluisters van de zondaars - Profer lumen caecis – Breng licht (te voorschijn) bij de blinden – 
Mala nostra pelle – Verdrijf ons kwaad – Bona cuncta posce – Eis geheel het goede – 
Monstra te esse matrem – Toon(ons) dat ge  moeder zijt – Sumat per te preces – Aanvaard 
de aan u gerichte gebeden – Qui pro nobis natus – Die voor ons – Tulit esse tuus – Uw zoon 
gedragen hebt – Virgo singularis – Buitengewone maagd – Inter omnes mitis – Van allen 
(de) -zachtmoedig(ste).
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tegenover de geloofsovertuiging van de moslim als bedenkelijke 
motivatie durven in vraag stellen.

18 EEN STREEKGETUIGENIS EN ANDERE VROEGE BRONNEN

18.1 HET IEPERS BOEKJE

In de litteratuur vinden we Het Aartsbroederschap van de Alderheyligste 
Drijvuldigheyt van de Verlossinge der Christene Slaeven, Ieper bij 
Walwein, 1758.
In de inhoud is vermeld: Opkomste, instellinge, gratiën, aflaeten en 

regelen van het Aerds-
broederschap der 
Alderheiligste 
Dryvuldigheid, tot 
verlossing der 
christene slaeven, 
opgeregt in de 
parochiale kerke van 
Cortrijk, door zyne 
hoogweerdigheid 
Maximilianus Villani a 
Gandavo, bisschop van 
Doornik, in het jaer 
1642.

Hiernaast het boekje waar 
we achteraf ook van 
ontdekten dat Guido 

VANDERMARLIERE de tekst 
doornam, blz 110-111, 

Geschiedenis van Poperinge 
III.

In een andere bron 
zien we dat in 
Antwerpen het 125 jaar 
bestaan van het 
vermaerd Arts-
Broederschap der 
Alderheyligste 
Dryvuldigheyd tot 
verlossinge der 
christene slaven, in de 
vermaerde collegialen 
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parochiale kerke van de H. Apostel Jacobus, binnen Antwerpen45, wordt 
gevierd de 8, 9 en 10 Mei 1768. = Hier merken we een ander 
fenomeen, de broederschap is verbonden aan de verering van Onze 
Lieve Vrouw van remedie. Alleen Felix TIMMERMANS heeft het ook 
ergens over die verering.

18.2 BRONNEN 

In de instellingsakte van 
Dendermonde verwijst 
men ook naar de regelen 
en aflaeten van het 
artsbroederschap der 
Allerheyligste 
Dryvuldigheyd en van de 
Verlossinge der gevange 
Christene Slaeven, 
ingesteld binnen Roomen 
door zyne Heyligheyd 
Innocentius III in ’t jaer 
1198. Binnen de stad 
Dendermonde hebben ze 
hun eigen broederschap 
in de parochiale kerk van 
Sint Gillis, in  1652, door 
den hoogweirdigsten 
heer Anthonius TRIEST 
Bisschop van Gent. Alles 
ingevolge van de lysten 
der aflaeten bevestigd 
door den Allerheyligsten 
Vader Innocentius den 
XI. den 10 february 1650 
[=1680]. Dendermonde.

Ook in Mechelen zijn er 
sporen: Veropenbaring 
door Syn Heyligheyt den 
Paus Innocentius III  

45  Kort begryp der aflaeten verleend door de Pausen van Roomen aen het aerts-broederschap 
der Allerheyligste Dryvuldigheyd tot verlossing der christene slaeven, ingesteld den 10 
october 1642, in de parochiaele kerk van den H. Apostel Jacobus te Antwerpen, doorzyne 
doorlugtigste hoogweerdigheyd Gaspar Nemius, bisschop dier stad, dit kort begryp der 
aflaeten is vertaeld uyt het Italiaensch, te Roomen, in ’t jaer 1847, met goedkeuring 
gedrukt.. Men heeft ‘er bygevoegd het kort verhael der instelling van ’t orden, aenmerkingen,  
de litanie der allerh. Dryvuldigheyd en eenige andere gebeden. Antwerpen: P.E. Janssens, 
1849, 56 p. ende der H. Maghet Maria van Remedie
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ende gefondeert van de glorieuse Patriarchen den H.Joannes de 
Mathation ende den H.Felix de Valois. Dit voorschrift is getrokken uyt 
den handt-boek, den welken het voorseyt heylig ongeschoent order uyt-
gegeven heeft te Roomen in de Drukkerye der Kamer met behoorlyke 
oorlof ten jaere 1668 ende andere boeken gedrukt in verscheyde 
plaetsen voor de goede bestieringe van hun mede-broeders geschreven 
in de broederschappen, gesticht bynaer in alle provincien van de 
christene wereldt. Mechelen, Laurentius Vander Elst, z.j. [G: H. Stevart, 
Mechelen, 14-2-1743], 48 p.

18.3 JOANNES JENNYN
In JENNYN Joannes, Oprechte afbeeldinghe van het H. Broederschap 
derover-ghebenedyde ende aalder-heylighste dryvuldigheyt, vande 
verlossinghe der gevanghenen, ende van onse lieve vrauwe moeder van 
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remedie is in de bronnen licentiaet inde Goden en Rechten46. De 
stichters worden de HH. Patriarchen Ioannes de Martha, ende Felix de 
Valois genoemd. Volgens het Latijnsch Boecxken te Roomen gedruckt iñ 
Camer Apost. Anno 1652.

In de Nederlandse publicatie in ’t licht ghegheven door H. Ioannes 
Iennyn, lic iñ Goden47 en Rechten, Pent. Ende Proton.Apost. Pastor van 
S.Gillis tot Brugghen. Brugghe bij Lucas vanden Kerchove (cf. ook de 
Latijnse uitgave hiernaast), 1653.

We zien  op de tweede blz. de twee orde broeders en Maria in hetzelfde 
kleed. De drie-eenheid bovenaan en de engel bij de beide gevangenen 
(een christen en een moor..
Geknield in hun kerker wachten de gevangenen terwijl de autoriteiten 
links in beeld de onderhandelingen voeren om hen vrij te krijgen.
De genoemde drukker heeft er zijn naam aan verbonden.
Brugis. Excudebat Lucas Kerchovius. Anno 1649.
Het boekje berust of berustte bij de predikheren in Gent.
We zagen hiervoor dat in het boekje dat later gedrukt werd in Ieper 
verwezen wordt naar Doornik in 1642 voor de oprichting in Kortrijk.

JENNYN Ioannes, die hier publiceert in 1649. Het bisdom Brugge 
bestond naast het bisdom Ieper en Doornik voor West-Vlaanderen. De 
pastoor van Sint Gillis hoorde bij Brugge (waar een deel van Zeeuws 
Vlaanderen, Brugge en een deeltje van Oost-Vlaanderen bij hoorde). Na 
het concordaat van Napoleon zal het samengaan met Gent en in 1834 
werd het heropgericht. Als zo dat boekje in Gent geraakte moet iemand 
anders maar uitzoeken.

We leren in dit boek wel enkele noemenswaardige details. Reeds in de 
12de eeuw wist men de kleuren van het ordekleed op verschillende 
manieren uit te leggen: Voor de ene waren de witte kleur God de Vaders 
zuiverheid, stralend wit, de groen kleur het Woord van God, Christus, 
die immer levend, immer groen alle onwaardige behandeling van Hem 
afgooide, het groen hout, en de H. Geest vlammend rood als vuur. Maar 
een andere richting had het over het onvermengde wit48 van de 
zuiverheid, het groen (caeruleus) was de nederigheid en de armoede, de 
rode kleur moest het hebben van de gehoorzaamheid. Om het pallet 
drievoudig te maken zijn er dan ook al van het begin  commentaren die 
het hebben over geloof, hoop en liefde49. De vorm van het kruis wordt 
eveneens toegespitst op de meditatie van de drie-eenheid. De drie 

46  Pastoor in de Sint Gillis (Aegidius) in Brugge.

47  Lic (licentiaat) in (samentrekking inde)...

48  We nemen hun visie over. Wit kan echter ook gezien worden als alle kleuren.

49  In Vera confraternitas Sanctissimae Trinitatis de Redemptione captivorum ideae origine, 
1649 van Joannes Jenning, blz. 10.
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punten van de uiteinden van het kruis met zijn acht punten gaan ze 
terug naar de zaligheden50. De uiteinden van het kruis benadrukken in 
hun elegante tekening de de eenheid  aar ze naar terugvloeien en uit 
voortkomen.

Nicolaus Haudion (ca. 1596 - Leuven, 24 september 1649) was de achtste bisschop 
van Brugge 

In hetzelfde boekje vinden we dan alle streken 
waar de orde is verspreid. De opsomming vinden 
we in alle beschrijvingen.
België wordt vernoemd vanaf blz. 45. Namen 
(1641), Kortrijk (1642), Brussel (1644). Op 08 
oktober 1641 kwam de broederschap in de H. 
Jacobus in Gent. 24 januari 1644 was het de 
beurt aan Hulst.

Vele kleinere steden en gemeenten in de buurt 
van deze steden staan vermeldt op blz. 50.
In 1642 volgen Komen, Menen, Orchie, Lannoy, 
Wervik51. Tot 15 juni 1642 in Brugge de 

oprichting met alle luister is vernoemd, met de medewerking van de 
Augustijnen en de Jezuïeten, met vermelding van Bisschop Nicolaas de 
Haudion52,

27 juli 1642 werd de broederschap gesticht dicht bij huis in Sint 
Omaars. Zoals in de andere steden werd ook Onze Lieve Vrouw van de 
remedie genoemd. Bisschop Christoffel van Frankrijk was de oprichtende 
Bisschop.
In Ieper met de bisschop Judocus BOUCKAERT is de broederschap wordt 
eerst de oprichting van Bergen St.-Winnox genoemd53 (07 september 
1642. 

Hier lezen we over Poperinge.

50  Deze symboliek wordt uitvoerig behandeld in meerdere passage van de literatuur rond het 
ordekruis van de trinitariërs.

51  Zoals al uit een bovenvermelde bron was vernoemd onder bisschop  Maximiliaan Villain a 
Gandavo. Later is het Franciscus Villain die aanvult.

52  Nicolaas de Haudion behoorde tot de lagere Brabantse adel. Het is waarschijnlijk zijn vader, 
jonkheer Pierre de Haudion, heer van Gibrechies, 'oud-krijgsman in vrijwillige dienst', die in 
1592 de riddertitel ontving van koning Filips II. Uit WIKI Nicolaas behaalde zijn 
licentiaatsdiploma's in de theologie en in de beide rechten in Leuven. Zijn loopbaan verliep 
binnen het kapittel van de Sint-Baafskathedraal in Gent. Hij was er opeenvolgend: kanunnik 
(1615), officiaal, deken (1628) en proost (1636). Hij werd tevens afgevaardigde in de Staten 
van Vlaanderen. De Haudion kweet zich met grote ernst van zijn taak. Het is dan ook niet te 
verwonderen dat hij, net zoals bisschop Antonius Triest, jarenlang weigerde de bul 'In 
eminenti' tegen Cornelius Jansenius in zijn bisdom te publiceren. Het waren immers de meest 
bezielde prelaten die zich het nauwst met het jansenisme verwant voelden.

53  o.c. blz. 59.
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In de verdere Latijnse 
volzinnen volgen 
Antwerpen en 
Mechelen.

Wie de aflaten, de 
richtlijnen en de 
aanbevelingen 
apostolische en 
pastorale heeft nog 
meer dan honderd blz. 
Latijn te doorworstelen. 
Wat opvalt is de 
Roomse rechtstaal met 
excommunicatie en 
kwantitatieve 
omschrijvingen van de 
verschillende 
indulgentiae en 
previlegiae. Ook in de 
inleiding waren verrast 
door de de term 
barbaroi voor de Turken 
en de Moren waar men 
de slaven aan vrijkocht.
Op blz. 105vv. noemt men 47 pauzen die de broederschap hebben 
aanbevolen54. Om te eindigen worden 27 titels van boeken vernoemd 
met een korte beschrijving55. 

19 SLAVENHANDEL

19.1 HET ALTAAR VAN DE TRINITARIËRS.
De Trinitariërs of Ordo Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, 
Orde van de Allerheiligste drie-eenheid voor de vrijkoping van de slaven 
waren, een orde bedelmonniken die de slaven vrijkochten. De H. Felix 
van Valois is traditioneel een medestichter maar zijn bestaan wordt nu 
soms in vraag gesteld. Het was een strenge orde en beschikte een derde 
van zijn inkomen voor de vrijkoop van de slaven. Er bestaat geen 
logboek met het aantal slaven dat is vrijgekocht, maar schat het aantal 
op 140.000.

54  Door mekaar Pauzen en tegenpauzen (Joannes XXIII).

55  Blz. 285 geeft een interessante index rerum. Zo verlies niet gemakkelijk de details die je in 
de diagonale lezing over het hoofd zou zien.
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Anno 1240 had de orde 5000 leden. Veertig jaar na hun ontstaan 
hadden ze reeds 600 kloosters. Aan het einde van de middeleeuwen 
daalde hun ledental. In 1597 ontstonden de ongeschoeide Trinitariërs in 
Spanje. Joannes Baptist van de Onbevlekte Ontvangenis was hun 
stichter. Het is de overlevende tak van de Orde.

19.2 SLAVENHANDEL

In de 17de en 18de eeuw was Afrika het toneel van drie ingrijpende 
ontwikkelingen. Nieuwe, goed georganiseerde imperia ontstonden en 
oudere rijken breidden zich uit.
Ten tweede drong de islam steeds verder door bezuiden de Sahara, een 
evolutie het fenomeen van de imperia versterkte. Want islamgeleerden 
werkten instellingen uit voor een goed bestuur (midden van de 15de 
eeuw stelde de wijze Al Maghili een zeer doordachte staatsinrichting op 
voor de emir van Kano, een der beste Hausaheersers in het huidige 
Nigeria).
De derde historische ontwikkeling was de opkomst van de gruwelijke 
slavenhandel. Hoeveel mensen nu uiteindelijk tussen ca. 1520 en 1860 
uit Afrika werden weggesleept, blijft een twistpunt onder academici. Tien 
miljoen? Twintig miljoen? Of meer?
In zekere zin is de slavenhandel een vrucht van de Renaissance, een 

slechte vrucht: erfenis van de 
Oudheid. De westerse Middeleeuwen 
kenden geen slavernij. Wel 
lijfeigenschap, horigheid en allerlei 
vormen van onvrijheid (volgens onze 
normen), waarbij echter de 
persoonlijkheid van de betrokkene 
nooit helemaal in het gedrang kwam. 
Terwijl een slaaf volgens de Antieken 
enigszins geen persoon meer was 
maar een bezit (In zoverre het uw 
bezit was zorgde er je er ook wel 
voor, maar...)! De gezel en de 
meester hadden een andere relatie.

Felix van Valois

19.3 ONTWIKKELINGEN

In de Nederlanden waren de 
lijfeigenen reeds eeuwen vervangen 
door vrije pachters en (doodarme) 

dagloners. In andere landen, zoals Frankrijk, bestonden ze nog en 
zouden ze pas verdwijnen in 1789, bij het begin van de Franse 
Revolutie. In de 17de en 18de eeuw werd hier de lijfeigenschap in 
tegendeel nog opgeschroefd, doordat rijke burgers titels en landerijen 
kochten en veel sterker op het uitoefenen van eeuwenoude heerlijke 
rechten stonden dan de oude adel die meestal genoegen had genomen 
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met betalingen in geld in plaats van herendiensten en andere 
belastingen in natura.

Door de herontdekte en zo bewonderde (verkeerd begrepen) Oudheid 
sloop de slavernij terug binnen. Eerst in landen als Italië, Portugal en 
Spanje, waar een in rijkelijke zijde als Moor uitgedoste zwarte een fel 
begeerd statusobject werd. In de 16de eeuw raakte Europa op grote 
schaal vertrouwd met de slavernij, niet door de invoer van negers uit 
Afrika, maar vooral door de raids van de Barbarijse56 zeerovers uit 
Algiers en Tunis. Ze verspreidden angst en afschuw in alle landen 
rondom de Middellandse Zee, omdat ze niet alleen plunderden en 
brandden, maar ook christenen als slaven meevoerden. In de 17de eeuw 
opereerden ze zelfs tot op de kusten van Engeland en ... Mexico toe!
Zij stichtten een ware multinational in mensenvlees, waarvoor als 
tegenwicht geestelijke orden als die der Trinitariërs ontstonden met als 
voornaamste taak: het vrijkopen van christelijke gevangenen uit 
Barbarijse kerkers57.
Na 1650 nam de vraag naar slaven overhand toe en de onmenselijke 
driehoeksnegotie bereikte een hoogtepunt rond 1750.
Nog in de twintiger jaren van de 19de eeuw, toen de slavenhandel op 
zijn eind liep, verscheepten de stadstaten aan de delta van de Niger 
ongeveer 20 000 slaven per jaar. Deze schanddaden komen niet voor 
een rekening van een of andere woeste nomadenstam. Het waren de 
zeer beschaafde ontdekkers uit het zeer christelijke Europa die deze 
duivelse machinatie op gang brachten.

19.4 LEVEND EBBENHOUT

Na Vasco di gama werden de kolonies afgedreigd met buskruit en het 
kanon. Men kon ze allang niet meer bekoren met een spiegeltje of de 
prullaria van onze cultuur.

In 1505 werden Kilwa en Mombasa platgebrand, en alle inwoners, 
vrouwen en kinderen incluis, over weggejaagd. Van dit bloedbad zou de 
Swahilicultuur zich nooit meer volledig herstellen. Ondertussen 
vestigden eerst de Portugezen, later ook de Spanjaarden, Hollanders, 
Fransen, Engelsen en Denen handelsfactorijen in de Baai van Benin. De 
annalen spreken van de Slavenkust.

56  Het verwonderde ons het woord barbarij in de teksten terug te vinden. Ook het boekje in het 
Latijn van Joannes JENNING gebruikte het Grieks-Latijnse woord barbaroi voor de Turken e.a. 
die de slaven verkochten.

57 We gaan hier niet in op de eenzijdige op foltering beluste beschrijvingen van hoe men die 
slaven temde.
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Met de stamhoofden in het binnenland wilden zij Europese producten 
ruilen tegen goud en ebbenhout. Maar buskruit konden de zwarten 
alleen verkrijgen in ruil voor ivoor, en vuurwapens alleen voor slaven, 
het levend ebbenhout.

Zo kwam het werelddeel terecht in een vernietigende spiraal van 
geweld: slaven voor de begeerde geweren, waarmee meer oorlogen 
konden gevoerd voor meer slaven, voor nieuwe geweren. De schande 
voorbij ontwikkelde een winstgevende driehoekshandel: goedkope 
Europese waren (spiegels, katoenen lappen, ijzeren staven) werden in 
Afrika geruild voor slaven; de slaven vonden in Amerika een gretige 
aftrek in ruil voor koloniale waren als goud, suiker, tabak en leer, die in 
Europa fabelachtige winsten opleverden. Een internationale ruilhandel 
met één verliezer: Afrika. 

19.5 OMMEKEER

Langzamerhand werden de Europeanen in hun redeneringen wat meer 
mens. Waar de eerste Portugese reizigers in de 15de eeuw verdragen 
sloten met vreemde heersers en hun bondgenoten als handelspartner 
beter behandelden, groeide in hun opinie superioriteitsgevoel tegenover 
een in hun perceptie inferieur ras. Vaak kan men het niet ontkennen dat 
dit gevoel alleen is toegenomen. Het is in geen geval niet helemaal 
verdwenen. Waarom zouden zelfs de streng calvinistische Hollandse 
kooplui zich schamen voor hun winstgevende handel die niet eens door 
hun kerken werd afgekeurd? Winst wees immers op de zegen van God. 
Die negers waren toch van nature uit voorbestemd tot een haast dierlijk 
leven. Als slaaf kwamen zij tenminste in contact met de zegeningen van 
de christelijke beschaving.
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Penning Joannes de Mattha
We nemen over. Schip na schip werd volgestouwd 
met zijn menselijke lading angstige, naakte 
zwarten. Wat gaf het als minstens 20% onderweg 
stierf. Een koele rekensom maakte duidelijk dat 
volstouwen in lagen boven elkaar, zonder  
voldoende ruimte om te kunnen zitten, toch nog 
meer winst opleverde dan een behoorlijke 
behandeling met minder lading. En de negers  
werden verder op elkaar gepakt als dieren. Neen,  
erger. Want koeien en varkens waren kostbaar 
overzee en werden met de grootste zorg omringd.
Op het einde van de 18de eeuw begon in Engeland 
een klein groepje idealisten te ageren tegen de 
slavenhandel. Hierbij speelde een intelligente, 
bevrijde slaaf uit het koninkrijk Benin, Equiano 
genaamd, een belangrijke rol. (Grappig is te zien hoe de voorstanders 
van de slavernij exact dezelfde argumenten aanvoerden, die men 
tegenwoordig aanhaalt om de wapenhandel te verdedigen: afschaffing 
zou economische ondergang en werkloosheid betekenen enz.).

19.6 NAMEN

Het zou plezierig zijn als genealoog een vrijgekochte slaaf in zijn 
speurtocht tegen te komen. Al is de werkelijkheid toch een stap in het 
verhaal van de aloude weg van de boze. We ontdekten piratenverhalen 
in de Duinkerkse haven. Maar piraten die slaven transport organiseerden 
dat is van de orde van de maffia.

Uit het boek Vera confraternitas hebben we enkele namen genoteerd 
Theodorus JANSSENS was 11 jaar gevangen en is vrijgekocht in 1647, 
Maillaert PINCQUET, chirurg, 2 jaar slaaf in Tetuan, Petrus DE KEYSER, 2 
jaar slaaf, werd van de Turken gekocht en Cornelius JANSSENS werd in 
Duinkerke gekocht in 1648.58 Bij deze notities lezen we dat een 
Amsterdammer 1000 patacons betaalde aan de broederschap.

20 ONZE LIEVE VROUW TER VRIJKOOP
Onse Vrouwe van remedie lazen we in de oude teksten. Bij wat nader 
inzicht komen we tot de vaststelling dat Onze Lieve Vrouw van de slaven 
die Maria cultus wel kon zijn. Toen we in Amsterdam de Onze Lieve 
Vrouw ter vrijkoop afgebeeld zagen was het hek van de dam. 

58  We schrijven ze niet allemaal over omdat we onlangs ehbben ontdekt dat in Ronde Heer, 
tiende jaar een lijst van 44 namen is genoteerd.
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Een van de Spaanse eretitels die Maria draagt luidt ook Nuestra Señora 
de la Merced (Onze Lieve Vrouw tot Vrijkoop van Slaven), in het Latijn 

Maria de Mercede redemptionis 
captivorum. Deze benaming gaat 
terug op de gelijknamige religieuze 
orde: de Mercedariërs.

Van de achtste tot de vijftiende 
eeuw gingen grote delen van 
Spanje gebukt onder wat men toen 
het het juk van de islam noemde. 
De minder kritische notities 
schrijven dat in sommige perioden 
alle bewoners gedwongen werden 
zich tot Allah te bekeren. Wie dit 
niet deed, werd als slaaf verkocht 
in dienst van een moslim, tenzij er 
voldoende geld was om een 
losprijs te betalen.

De Spaanse orde die zich hiervan 
aantrok was het initiatief van 
Petrus Nolascus († 1256) die in 
1222 de Orde van de Mercedariërs 
oprichtte. Een parallel aan de 
Trinitariërs waar we het hier over 

hebben. Officieel de Orde van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid tot 
Vrijkoop van Slaven. De mannen en vrouwen die zich hierbij aansloten 
stelden zich ten doel om christenen die als slaaf in bezit van een moslim 
geraakt waren vrij te kopen. Soms betaalden zij de losprijs door zichzelf 
in hun plaats als slaaf aan te bieden!

De orde plaatste zichzelf onder bescherming van Maria. Daardoor kreeg 
zij bovengenoemde eretitel erbij. Het bijbehorende feest van vandaag 
werd enerzijds ingesteld om Maria's hulp in te roepen bij deze riskante 
onderneming, anderzijds om haar te bedanken voor alle keren dat de 
orde erin geslaagd was iemand vrij te krijgen.

Maria’s eretitel De la Merced werd ook een voornaam die katholieke 
Spaanse ouders aan hun dochter gaven, en die verbasterd werd tot 
Mercedes. De Duitse autobouwer Benz noemde zijn mooiste auto naar 
zijn Spaanse vrouw Mercedes59.

59  Wikipedia.
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21 MOMENTOPNAME VAN DE RELIGIEKAS
29-06-1783

Pastoor FRUYT vraagt om het tabernacle en argent van Ten-Bunderen, 
Ieper. Het klooster heeft zich proberen aan te passen en schreef in zijn 
toelatingsvoorwaarden dat de postulanten zich moesten erop voorzien 
dat ze onderwijs zouden moeten geven. Bisschop Felix DE WAVRANS 
had het hen aangeraden, maar als slotklooster werden ze slachtoffer van 
Jozef II’s bemoeienissen. Pastoor FRUYT60 van Onze Lieve Vrouw 
Poperinge zat op de uitkijk. Zelf was hij omwille van het project van de 
Trinitariërs eerder safe. En de rekeningen van die tijd tonen dat ze er 
niet zo slecht voor stonden. Hij kocht met het Trinitariërgeld de zilveren 
canonborden.

60 Joannes Baptist FRUYT mei 1738 – 20 maart 1814 - Zoon van Jacobus en Ludovica van 
Swalmen. 12.05.1738: gedoopt in de Sint-Pieterskerk te Dikkelvenne. Priesterwijding – 
priester van het bisdom Gent. 17.05.1777: pastoor te Poperinge, O.L.Vrouwekerk, benoemd 
door de Leuvense universiteit. 1786: deken van de christenheid Poperinge. 1803: pastoor-
deken te Poperinge, Sint-Bertenskerk. 01.03.1803: is pastoor-deken te Poperinge, Sint-
Bertenskerk. Hij is in zijn dekenij overleden.
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30-09-1783

Er is nog 222 gulden 3 sous Brab. Courant afgegeven in Ieper (uit de 
troncq). Brussel is te afgelegen vandaar dat pastoor J. B. FRUYT vraagt 
om bij de Heer DECONINCK in Ieper zijn rekeningen te mogen indienen.

08-11-1783

De deelsman Philippus DELAFONTAYNE, president van het altaar maakt 
de rekening bij de overleden Jacobus VERHAEGHE, ontvanger en 
directeur van het aartsbroederschap tegenover Laurent CUVELIER, 
proost en de temporele heer, de abt, burgemeester en schepenen van 
Poperinge

381 p. 13 s. 11 d. die toekomt aan de broederschap.

21.1 GOEDEREN

Zaailand in de Lyssenthoek, oost aan de kinderen Jan DIEDEMAN, zuid 
de kinderen Jacques LEBBE, west de erfgenamen Jan Baptist RAULé, 
noord kinderen Charles LEBBE. Het goed is verpacht met verlenging61 
aan Pieter zoon van Jacques LEBBE voor 10 0 0  per jaar.

Ten achter 80 00 00 p.p. 

1 lijne preter 4 roeden bos in de Haegebaerthouck, oost de wed. Andries 
LEUPE, west de kinderen Andries ELLE, noord het Lyssecatstraatje. Deze 
eigendom is voor de helft gecedeert62 door Nicolas, zv. Ferdinand VAN 
RENYNGHE en Pieternelle LOYS aan het altaar. De taille hiervan in 1772 
ontbloot door Andries BRUNEEL voor 5 ½ croonestucken, in 1779 was 
het 6 Franse croonestucken.

Hiervoor wordt  39 04 00 p.p.

De rekening op de kapitale, losrente en borgtocht vermeldt Pieter 
Franciscus DE BAENST als regelende persoon. Er is een bedrag van 20 p. 
grooten vlaems die door Piter DE SCHRIJVER, zv. Pieter aan het altaar is 
geschonken en die op de valdag 7 oktober 1770 tot den oplegh metnogh 
eenighe posterieure gheaccresseerde croysen, een kapitaal obligatie van 
25 ponden opbracht voor het altaar aan den penning 25. Deze transactie 
ten laste van Frans SMAGGHE, zv. Joannes Franciscus uit Roesbrugge 
onder de borg van Franciscus DESMADRYL. De nota corrigeert en zegt 
dat het geen 25 ponden is maar 24.

Er is dan slechts  4 01 03 p.p.

Er wordt voor de rest nog 78 03 00 p.p. genoteerd tot 10 oktober 1782.

78 03 00  p.p.

61  Verlenging van 1782 voor 9 jaar, nu voor 12 0 0.

62  14 februari 1719.
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Rembours

288 00 00 p.p.

P. F. DE BAENST is eveneens de regelende persoon met procuratie voor 
Jacques Athanasius ROUVROY, erfgenaam bij Jan Baptist CHEYS over 
twee kapitaal obligaties ten laste van het ambacht van de huydevetters 
20 p. gr. vl. en 8 p. gr. Vls. aan de penning 20.

16 16 00 p.p.

Er zijn ook staende rentjens. Die worden genoteerd vanuit een 
renteboekje van 1566.

Land in de Schoudemonthoek, zuid de Casselstraat, oost de kinderen 
Bavo BERVOET, oost de kinderen wijlent Nicolaas VANDER DOENE, noord 
de beek. In twee delen: 1 de kinderen DEWULF d’oude en daarna Michiel 
ROUSERé (11 4 verachterd sedert 1675), de andere helft is aan de 
dismeesters van Onze Lieve Vrouwe (sedert baemisse 1669)

22 09 00 p.p.

Een gemet taillie in de Helhoek, bezit vannde weduwe Robert 
PROVENTIER en Jan DE WIJNTER, oost Andries MASSELIS, zv. Maillaert 
en Gaspar HUYGHE, zuid het zaailand van Jonker Michiel BULTEEL, west 
de Heer VANDERHULST, noord het elst van Ollevier MAES (verachterd 
sedert 1669).

Per jaar 08 06 00 p.p. 

2 gemeten ½ hofstede in de Hipshoek in 1673 bezit van Jeroon 
DELBAERE, oost aan het land van de kerk van Onze Lieve Vrouw, zuid 
de werfstraat, west het elst van de kinderen Reynaut MERLEBECQ, 
noord Gelein DE KEERLE (verachterd sedert Bavo 1671). De hypotheek 
is eigendom Frans MARKEY, zv. Frans. Het gaat om een deel van de 
hofstede waar hij woont. Bezet voor 21 p. per jaar. Tot 1781 brengt dit

24 03 00 p.p.

Ten zuiden aan de Stenen brug in de Elzenbrugggestraat hebben de 
zusters Benedictinessen een rente die bezet is voor 6s. 6d. Per jaar. Et 
goed is gekocht aan de weduwe van de Heer Ulrick VANDER LEEUWEN. 
Daar stond hun oud klooster. Ze hebben dit betaald tot 1669. Ze zijn nu 
schuldig

Op 3 gemeten zaailand in de Helhoek bezit in 1675 van Philippus 
CUVELIER, na Christiaen HUYGHE, zuid de beek, west Joncker Carel 
CLAEYS, noord en oost het land van Lambertus VANDEGOESTEENE 
(verachterd sedert 1657). 8s. 6d. Per jaar.

1 gemet ½ zaailand in de Wipperhoek op het Couterken dat pleegde 
bezit te zijn van TULIER, oost dezelfde TULIER, zuid de Couterdreve, 
west Andries DE SAEGHER, zv. Mahieu, noord de beek (verachterd 
sedert 1657). 8s. 6d. Per jaar.

51



in de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge

5 vierendeel land in de Wipperhoek, waar in 1675 de eigenaar Jan 
MASSELIS was, oost aan de Cattepits, zuid de hofstede Christiaen 
MOSTAERT, west en noord de landen van Jacob VANDER DOENE, of de 
waterloop (verachterd tot de valdag 1669). 22 18 8 + alle jaren sedert 
die dag. 10s. 8d. Per jaar.

1 gemet ½ vierendeel in de Wipperhoek, noord aan de beek, west 
wijlent Gillis DE SAEGHER, oost Philippus LUTIER, zuid de Coutterdreef. 
In 1675 was de eigenaar Nicolays DEWULF (verachterd tot 1665) = 16 2 
6 + rest niets ontvangen). 7s. 6d./jaar.

En een staande rente van 4 s. 4 d. parisis bezet op twee gemeten land, 
waar Nicolays VANDER DOENE, en na hem de weduwe Jan DE BAENST, 
noord de Casselstraat, oost het land van de kerk van Onze Lieve Vrouw, 
zuid de landen van Joncker CLAEYS, west Jan DE HAENE, waar de 
kerkweg door gaat (verachterd tot einde mei 1669) = 6 14 04 p.p. 
vergoed 1675 en de rest debet. 

En nog een staande rente van 4 s. 4 d. parisis bezet op 5 vierendeel en 
7 roeden land in de Wipperhoek bezit van Jan VANDER FOSSE, zuid en 
noord in de waterloop en de dreef, oost Gaspar HUYGHE, west de 
erfgenamen Pieter VAN PEEREBOOM (verachterd sedert Bavo 1663).
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Daarbij 7s. 6 d./jaar op 1 gemet elst, nu zaailand in, de Helhoek, oost 
aan elst Willem VANDERBEKE, zuid de straat, west elst van de kerk van 
Sint Bertinus, noord Christiaen DOENE. Het was eigendom van Willem 
VANDERBEKE en daarna de weduwe Lambrecht VANDER DOENE. Sedert 
Jacques BAERT verachterd van 1637.

Nog 15 s. parisis/jaar grond recht op 3 vierendeel land in de 
Schoudemonthoek bezit van de weduwe Pieter BUCKERE van Ieper, deel 
van ¾ land oost aan het land van CLAEYS DE WULF, zuid de kerkweg, 
west het land van Gelein VERCLYTTE, bakker gekocht aan de kinderen 
van Jacques MELIS, noord de Casselstraat (verachterd sedert 1663.

Nog 7s. 6d. Staande rente op een gemet land in de Wipperhoek op het 
Couterken, bezit van de weduwe Gillis PIEREN, zuid aan de beek, noord 
op de dreef, oost Jeroon LABAERE, zv. Pieter, west Jan VANDER FOSSE 
(verachterd sedert 1632).

De pater predikheren van Ieper via Franciscus Hubertus DE BRUYNE 
kochten. Ze hebben een rente schuld van 7s. 6d./jaar – een eeuwige 
rente op zaailand in de Schoudemonthoek, zuid aan de Casselstraat, 
noord aan de beek, en verder ingesloten in de landen van de hofstede 
van de bewoner, DEBRUYNE (verachterd sedert Bavo 1741). Ze 
betaalden 13 14 00 p.p. op 1777.

Er is nog een verachterde rekening van opeenvolgend Pieter DEPUYDT, 
na hem Caesar PAESSCHESOONE causa uxoris, na hem Antheunes VAN 
BELLE als kopers van een hypotheek die verlopen is in het jaar 1675 
(voldaan tot Baemesse 1672. (tsedert verachterd).

Na controle van de voorgaande rekeningen 1673-1675 vindt de 
rapporteur nog dat Frans BOLLAERT, zv. Jacob, nadien Christiaen 
HOVERDER koper van de hypotheek drie ponden parisis/jaar over een 
deel van een groter rente verachterd was sedert 5 december 1672.

Joos LOYS, daarna Christiaen HOVERDER, kopen de rest van de 
hypotheek, verachterd sedert 1675 vanaf 1663. = 122 2 6. De 
transactie ging over naar Pieter SCHEZ (ghernomeert).

Er is niets ontvangen van Frans MARKEY en Frans DEBRUYNE, de 
moderne proprietarissen en de pater predikheren worden door de griffier 
VANDEN BROUCKE gezocht.
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21.2 INKOMSTEN OF BATEN

Inkomsten van de schaal, de aflaatbriefjes, de boekjes, de privilegiën en 
de schapulieren worden afzonderlijk vermeld.

In de vorige rekening werden ze vergoed tot 8 november 1775

er is nu nog  memorie.

Tot eind december 1776 122 15 60 p.p.

Schaal 1777 121 08 00 p.p.

Omgehaald 1778 136 07 00 p.p.

1779 152 19 00 p.p.

1780 137 01 06 p.p.

1781 141 15 06 p.p.

1782 159 16 09 p.p.

1783 086 11 00 p.p.

Rechten van de standaard63 gebruikt bij de begrafenissen

102 12 00 p.p.

Het scapulier wort t’elckens geleyt bij het grote der petitien ende maelt 
deel van de gonne hiervooren vergoet64. Memorie

De verkoop van oude fraingnen65 ende damast 21 18 00 p.p.

Verkoop van een oude crucifix 14 00 00 p.p.

Verkoop van een autaercleet 06 00 00 p.p.

Samen        2112 03 05 p.p.

21.3 MINDERING

Aan DE BAENST  over de regelingen rond de begrafenis en erfenis van 
Pieter Frans SPETEBROOT66, pastoor en deken van de christenheid van 
deze kerk.

 4 16 00 p.p.

Aan pastoor FRUYT vier quittancien over zijn dienst 33 12 00 p.p.

63  Gebruik en dragen van de vlag?

64  Eens scapulier kon men wellicht meenemen als men in de offerblok iets deponeerde. Dit is 
een veronderstelling.

65  Fraignen = Franjes, Garneering bestaande uit eene reeks van afhangende draden, koorden, 
kwasten enz. 

66  Dat de pastoor van Onze Lieve vrouw deken is geweest hadden we ook nog ergens gelezen. 
Dit lijkt hier ook in de tekst vermeld. Petrus SPETEBROOT ° 1744 – 13 december 1776.
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Aan Petrus DANNEEL67, vice pastor (onderpastoor) en WALWEIN68 over 
acht jaar = samen 30 08 00 p.p.

De capellaen had gebruikelijk ook 2 s. maar de kapel is niet gebruikt 
geweest sedert 1745 en dus memorie

Aan de koster Joannes Romanus VANDENBERGHE is betaald voor zijn 
dienst (acht jaar); voor het luiden de helft van het recht, het jaargetijde 
van wijlen Christiaen HOVERDER, Sint Stevensmisse69, de dag van de 
Allerheiligste Drievuldigheid smorgens 7 u. à 19 p./jaar

144 00 00 p.p.

Aan Pieter FIEUW, klokkeluider, voor de rest vanaf 1775 tot 1782 à 10 p. 
8 s.  72 16 00 p.p.

Voor het blazen van de orgel aan Joannes FERLEU acht jaar

16 00 00 p.p.

Aan Marie Jeanne VERHAEGHE voor de levering van 503 schapulieren

62 17 06 p.p.

Aan Pater LEIJNAERT voor schapulieren 26 04 00 p.p.

Aan Michiel en Marie Thérèse DE CLERCQ voor was (kaarsen) sedert  
november 1765 en het vermaecken van out wasch 181 10 00 
p.p.

De koster krijgt surplus op zijn normale wedde voor het luiden op 
Drievuldigheidsfeestdag 56 00 00 p.p.

Met zijn assistenten maakt de koster een vliegend geluyt telkens als 
men gesonghen heeft den Te Deum laudamus70 op de drije van de 
generale absolutiedaghen71 maar dit is vergoed met voorgaande

Memorie

67  Petrus DANNEEL ° 27 februari 1733 + 25 april 1796 – Zoon van Felix-Carolus-Franciscus en 
Jacoba-Theresia KESTELEYN. 11.03.1758: priesterwijding. 30.10.1760: onderpastoor te 
Poperinge, O.L.Vrouwekerk. 14.12.1776: deservitor te Poperinge, O.L.Vrouwekerk. 
09.06.1780: pastoor te Merkem, Sint-Baafskerk. 27.05.1784: pastoor te Dadizele, 
O.L.Vrouwekerk. Er als pastoor overleden en begraven voor het kerkhofkruis.

68  WALWEIN. We vinden deze vice pastor niet terug in Odis.

69  Stefanus als eerste martelaar was zeker in de Onze Lieve Vrouwekerk verbonden aan de 
broederschap. De volksdevotie werkte dit in de XIXde eeuw nog verder uit met de drie 
wensen mis.

70  Te Deum laudamus kennen we nu nog ter gelegenheid van het feest van de koning. Het Te 
Deum (de eerste twee woorden van Te Deum laudamus, Latijn voor Wij loven U, O God is een 
hymne van de christelijke kerken ontstaan rond het jaar 400 n. Chr., toegeschreven aan 
Nicetas van Remesiana. Legendarisch is het verhaal dat bisschop Ambrosius van Milaan deze 
tekst in beurtzang met Augustinus zou hebben gezongen ter gelegenheid van diens doop. Het 
Te Deum wordt daarom ook wel de Ambrosiaanse lofzang genoemd.  
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Op het jaargetijde van Christiaen HOVERDER wordt ieder jaar voor 6 p. 
brood gedeeld. Dit wordt hier vanaf 1776 in rekening gebracht. De 
uitdeling van het brood gebeurt ieder jaar in Juni 42 00 00 p.p.

De lichtbewaereghe moet familie en vrienden van Christiaen HOVERDER 
ieder jaar verwittigen en ze wordt voor haar debvoiren betaald à 12 
s./jaar 4 04 00 p.p.

Heilige Rochus

Het striewelynck72 ieder jaar op het feest 
van de broederschap wordt betaald à 1 p. 4 
s. per reyse, per beurt. Deze kost haalt men 
uit het geld van de schaal.

Memorie

De jonghman die het beeld van de Heilige 
Rochus73 ronddraagt ieder jaar in de 
ommegang wordt eveneens uit de schaal 
betaalt. Memorie

De broederschap houdt zich aan zijn fiscale 
plichten. De collecteur DRUANT krijgt het 

geld van de pointingen van het bosje over de jaren 1778-1781. 

04 05 00 p.p.

De bekende drukker WALVEIN uit Ieper drukt aflaatbrieven en 
inschrijfbrieven 67 00 00 p.p.

Er komt een nieuw kruis voor op het altaar 29 mei 1776. De 
beeldhouwer Josephus SONNEVILLE is de kunstenaar die de eer heeft 
het te maken voor 176 08 00 p.p.

Voor het doreren en verzilveren betalen ze aan Canutus VANHEUELE

156 00 00 p.p

71  Er waren naast de verschillende gebeden en gebedjes met aflaten ook dagen van generale 
absolutie. De Generale Absolutie geeft een volle aflaat (we veronderstellen onder de bekende 
voorwaarden biecht, communie en gebed voor de intenties van de paus)  en kwijtschelding 
van alle overtredingen van de Regel en de voorschriften van de broederschap. De Derde 
Ordelingen mogen dit ontvangen op hun feesten. We veronderstellen dat dit ook verbonden 
was aan de feesten van de Drie-eenheid. Hier misschien ook op de H. Stefanus. Er is sprake 
van drie gelegenheden. We konden niet achterhalen wanneer. Het kan evenzeer op de Heilige 
Michaël zijn gezien het voorblad van het bewaarde boek. 

72 Men striewelde of strooide stro in de kerk op sommige feesten en of belangrijke 
begrafenissen.

73  We moeten dus nog een heilige bijvoegen die volgens deze gegevens gelinkt wordt aan de 
broederschap van de Trinitariers.
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Frans DE SOUTTER werd betaald voor het kuysshen van de kerk en het 
witten van enkele plaatsen 12 12 00 p.p.

Een kruis uit de XVIIIde eeuw in Onze 
Lieve Vrouwekerk

Een nieuw Cramosy74damast aan 
Juffrouw TIMMERMAN uit Ieper 
voor een neiuw altaarkleed

90 00 0 p.p

Een ander violette kleurig 
altaarkleed koste blijkbaar 
meerdere 

119 04 08 p.p

Ze betaalden aan Joannes 
VANHEULE in dat jaar ook voor 
een nieuwe vaene, enkele 
reparaties, en de zijde voor de 
som van 17 10 00 p.p

Aan Joannes Franciscus 
VERHAEGHE werd betaald voor 
het herstellen van de 
middelpachetten75 van het altaar

3 10 00 p.p

Aan Pieter VANDENAMEELE voor 
de levering van ijzerwerk

3 04 00 p.p

Aan Pieter Canutus VAN HEULE betaalde men voor het herstellen van de 
vlag en het doreren ervan 12 00 00 p.p

Het kader van het altaar werd eveneens gedoreerd en dat kostte zeven 
Franse cronen min een quart, betaald aan dezelfde Pieter

44 02 00 p.p

21 juni 1778 werd betaald voor het herstellen van de standaard76

74  We raadpleegden het boek van de zijdewever en zagen dat het om karmozijn rode zijde 
gaat.

75  Planchette is een kleine plank. Wellicht bedoelt men dit.

76  Omdat de vlag, de vaan afzonderlijk is genoemd denken we hier meer aan de andere 
betekenis: WNT Een op een voet staande staaf, geschikt om door ringen, klemmen of armen 
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3 03 00 p.p

In het bosje van de broederschap plantte met 200 elsen en ook dat 
komt op de rekening (14 februari 1779) 3 16 00 p.p

De huisvrouw van Dominicq TERNYNGK levert 16 ½ aan de perse77 ten 
dienste van het altaar 26 10 00 p.p

J. B. JONCKERS in al zijn glorie.

Er werden ook drie canonborden gemaakt en ingekaderd. Hiervoor wordt 
betaald aan beeldhouwer Jean Baptist JONKERS78. Die Canonborden 
stonden vroeger op alle altaren met de Latijnse gebruikelijke teksten 
voor de handenwassing, het canongebed (centrale gebed van de 
eucharistie), en het Laatste evangelie (Joh. 1) dat aan de linkerzijde was 
als je naar het altaar kijkt. Er is inderdaad een zeer mooi canonbord in 

enig voorwerp te ondersteunen of om er iets aan op te hangen; ook een staand toestel voor 
dezelfde doeleinden of om er iets in te zetten; als voetstuk of piedestal waarop iets rust enz. 
Verg. Stander, staander. 

77 Perse. Het woord misleidt ons wellicht. Het kan moeilijk gaan over persen zoals de stokken 
die gebruikt werden in de hoppevelden. We zien echter niet onmiddellijk waar het dan wel 
over gaat. Ook het feit dat hier een huisvrouw de bedienaar is helpt ons niet vooruit.

78 Religieus erfgoed noteert: Houten XVIII-communiebank in rococostijl, in het hoofdkoor; 
toegeschreven aan J.B. JONCKERS. In de recentere houten communiebanken van de zijkoren 
zijn XVIII-eeuwse fragmenten verwerkt afkomstig van het voormalig retabel van het 
hoofdaltaar (gift Mevr. VAN MERRIS).
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Onze Lieve Vrouw we weten echter niet of het dat is wat hier is 
vernoemd.

De borden werden verguld door Pieter Canutus VAN HEULE.

22 12 00 p.p

Joannes VAN HEULE wordt betaald voor een purper damast om het kruis 
te dekken. Dit gebruik heeft met de vasten te maken waar men het 
kruis met een purperen doen bedekte. Daar was heel veel aan betekenis 
verbonden. De purperen spotmantel enerzijds maar ook de paarse 
koningsmantel. Op Witte donderdag kwam dan een wit doek. Sommige 
kerken hadden half vasten een lichter paars doek.

16 00 00 p.p

Dit doek hing in de meeste kerken gewoon over het kruis. Het blijkt dat 
men hier een ijzeren kader en gordijnen heeft vervaardigd en vier 
gordijnen 14 08 00 p.p

En bij herhaling vindt men terug het herstellen van de middelpachetten 
26 october 1779

6 06 
00 p.p.

De deelsman BERTEN krijgt voor 
het opstellen en voor de vaccatien, 
het oponthoud 

30 00 00 p.p.

Kandelaars uit Onze Lieve Vrouw

Ook Pieter Frans DE BAENST doet 
het niet gratis en heeft de betaling 
van twee croyserende obligaties 
van de huidevetters en hun 
verloop  in rekening gebracht

340 16 00 p.p.

En er zijn twee zilveren kandelaars 
om de diensten aan het altaar op 
te waarderen. Dit komt ten goede 
van de de eucharistievieringen 
voor de overleden (lavenisse van 
de geloovighe zielen) en de 
broederschap. De kandelaars zijn 
van de hand van de plaatselijke zilversmid Henricus BOYS. Er blijft na 
het geld dat men uit de petitien (schaal, enz. 25 ponden grooten) haalt 
nog 7 ponden groten vlaams over in p.p.
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84 00 00 p.p.

Voor wie de rekening wil controleren er is 1992 16 02 p.p.

mysen

en er is aan baten 2112 03 05 p.p.

resultaat  119 07 03 p.p.

21.4 KORT DE VERDERE JAREN

We overlopen de betalingen die erop volgen en zien grotendeels dezelfde 
namen.

Enkele wijzigingen zijn

Er moet gerepareerd worden aan de straat bij het bosje en dat kostbaar
1 08 00 p.p.

In 1785 was de schaal 89 13 06 p.p.

en de troncq leverde 137 04 00 p.p.

In de volgende jaren 
wordt de standaard, zie 
vroeger als totaal 
versleten beschouwd en 
aangezien de bedragen 
niet bretelick genoeg zijn 
om die ineens te 
vernieuwen wordt er 
ieder jaar het vierde deel 
genoteerd (1785).

50 00 
00 p.p.

22 SLOTWOORD
De studie heeft ons ver 
gebracht in de tijd. We zijn 
ervan overtuigd dat er nog 
heel wat geschiedenis bij kon 
worden verteld. Het opende 
ook voor ons een hele wereld 
van hoe men is omgegaan 
met heel wat moois. De 
sympathie voor de slaaf. En 
aan de andere kant hoe het 
verhaal toch weer niet 
helemaal vrij is geweest van 
een oude besmetting aflaten 
en geld. Het leert ons dat 
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Jozef II met zijn religiekas wellicht ook om de tuin zal zijn geleid. Hoe rekeningen niet 
zo gemakkelijk prijs geven wat er is gebeurd.

Het leert ons – die wat vertrouwd zijn met de Poperingse mensen – dat we weer 
bekenden tegenkomen. Namen die al een hele inhoud hebben en enige besmetting.

Een bewerking van het retabel toont beter boven de drie-eenheid. Christus kruis dat de 
wereld beroert. De bulle van de paus die de orde van de Trinitariërs bevestigt. En Onze 
Lieve Vrouw die in het ordekleed bidt tot God. Onderaan het pauskruis.
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