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DE SINT-RADEGONDEKERK TE MERENDREE 

EN HAAR KUNSTPATRIMONIUM

INLEIDING

Zesendertig oude gemeenten worden tot het Meetjesland gere
kend ( 1) -

Bij een vlug nazicht kunnen wij er slechts enkele uitnemen waar 
qua roinaanse kerkelijke bouwkunst, elementen aan te wijzen zijn.

Naast een rechter torenpijler in de kerk van Ursel voor enkele jaren 
blootgemaakt, hehhen wij de kerk van Assenede. met viering, kruisarmen 
en middenkoor, die in 1944 volledig in de vlammen opging doch herop
gebouwd werd. Ten slotte is er het mooi gerestaureerd laat-romaans 
torentje van Adegem. dal trouwens veel gelijkenis vertoont met het onze, 
alsmede de benedendelen van het transept vnl. dan ten zuiden.

Het Meetjesland is dus wel zeer arm aan romaanse kerkelijke archi
tectuur. Zowel inzake ordonnantie, bewaarde elementen als ouderdom 
spant Merendree de kroon ! Hier is alleen de benedenkerk volledig ver
dwenen.

In de vakliteratuur is dit genoegzaam bekend, doch een uilgebreide 
studie werd er nog nooit aan gewijd (s ).

De kritieke perioden voor onze kerkgebouwen waren ongelwijfeld de 
troebelen op hel einde van de 16'- eeuw, alsmede deze van de grote brv 
volkingsexplosie van het einde van de XVIII" - begin XIX". Vele romaanse 
kerkjes hebben toen hun volledige ondergang gekend.

De romaanse kruiskerk, met vieringloren. in onze streek, had ook één 
groot nadeel : bet koor was praktisch van bel schip afgesloten zodat de 
eredienst zeer moeilijk kon gevolgd worden. Menig kerkje heelt daarom 
bij aanpassingen zijn oriëntatie verloren, daar hel enkel vergroten van de

t l )  Ap/U 'llja  van Iwl Slfv llc flanil I j 1940) pp, 5-0.
(2) Zlr laL>liogr«pl>ir
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benedenkerk weinig zinvol was of tenslotte toch uitliep op een bijna 
totale afbraak bij vergrotingsprojecten.

En wanneer wij te Merendree, koor. viering en kruisbeuk volledig 
hebben behouden en te Adegem gedeeltelijk, dan is dit ongetwijfeld daar
aan te danken.

In volgende bladzijden nemen wij ons voor aan de band van de 
architectonische elementen en het weinige archiefmateriaal ter onzer be
schikking, de verschillende bouwfazen te reconstrueren.

W ij meenden er ook goed aan te doen om onder vorm van een be
schrijvend kunslinventaris, meubilair, edelsmeedwerk, beelden en andere 
hier op te nemen. W e deden ons best, in acht genomen de financiële 
mogelijkheden, om alles voldoende te illustreren, zoals bij dergelijke zaken 
vereist.

De christelijke kunst heeft zich steeds. veelvuldig van symbolen be
diend. De verklaring ervan hebben wij bij onze beschrijving dan ook voor 
ogen gehad.

1 evens valt deze publicatie ook samen met een algemene heropfris- 
sing van kerkgebouw en inboedel. Dit precies ook juist honderd jaar na 
de bouw van hel nieuw kerkgedeelle en de aanpassingswerken bij het op
nieuw in gebruik nemen volgens de oude oriëntering.

ORIËNTATIE

De romaanse kerken zijn alle, op enkele zeer schaarse uitzonderingen 
na, oosl-west georiënteerd.

Vermits hel kompas te dien tijde natuurlijk niet voorhanden was. 
konden de verschillende standen van de zon slechts een oplossing bieden 
Nauwkeurigheid moeten wij hier dus zeker niet willen zoeken.

Er is meestal een afwijking, I zij noordelijk, t zij zuidelijk van enkele 
graden.

Guillielmus Durandus, bisschop van Mende, die in zijn werk «Ratio
nele divinarum officiorum» ( 128(>) onder encyclopedische vorm alle 
vroegere geschriften over liturgie en symboliek bundelde, (3) schrijft dien
aangaande dat hel koor van de kerken naar het oosten dient gericht Ut 
zij'n, d.w.z. naar de plaats waar de zon bij bel begin van de zomer opgaat. 
Hel oosten is identiek met de Verlosser, van wie alle redding en leven 
uitgaat ; symbool dus van het nieuwe leven, / o  symboliseerde de zon het 
leven voordien ; denken wij bijvoorbeeld aan de oriëntatie van o//o Mero- 
vingische graven. De lichamen lagen zo, dat bij de verrijzenis zij opslaande

(3) TIMMERS : o.c
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benedenkerk weinig zinvol was of tenslotte toch uitliep op een bijna 
totale afbraak bij vergrotingsprojeclen.

En wanneer wij te Merendree, koor, viering en kruisbeuk volledig 
hebben behouden en te Adegem gedeeltelijk, dan is dit ongetwijfeld daar
aan te danken.

In volgende bladzijden nemen wij ons voor aan de band van de 
architectonische elementen en het weinige archiefmateriaal ter onzer be
schikking, de verschillende bouwfazen te reconstrueren.

W ij meenden er ook goed aan te doen om onder vorm van een be
schrijvend kunslinventaris, meubilair, edelsmeedwerk, beelden en andere 
hier op te nemen. W e deden ons best, in acht genomen de financiële 
mogelijkheden, om alles voldoende te illustreren, zoals bij dergelijke zaken 
vereist.

De christelijke kunst heeft zi,ch steeds.veelvuldig van symbolen be
diend. De verklaring ervan hebben wij bij onze beschrijving dan ook voor 
ogen gehad.

Tevens valt deze publicatie ook samen met een algemene hcropfris- 
sing van kerkgebouw en inboedel. Dit precies ook juist honderd jaar na 
de bouw van het nieuw kerkgedeelte en de aanpassingswerken bij het op
nieuw in gebruik nemen volgens de oude oriëntering.

ORIËNTATIE

De romaanse kerken zijn alie, op enkele zeer schaarse uitzonderingen 
na, oost-west georiënteerd.

Vermits hel kompas te dien tijde natuurlijk niet voorhanden was. 
konden de verschillende standen van de zon slechts een oplossing bieden 
Nauwkeurigheid moeten wij bier dus zeker niet willen zoeken.

Er is meestal een afwijking, t zij noordelijk, l zij zuidelijk van enkele 
graden.

Guillielmus Durandus, bisschop van Mende, die in zijn werk *Ratio- 
nale divinarum officiorum» (l28(>) onder encyclopedische vorm alle 
vroegere geschrillen over liturgie en symboliek bundelde, (*) schrijft dien
aangaande dat hel koor van de kerken naar het oosten dient gericht W» 
zijn. d.w.z. naar de plaats waar de zon bij bel begin van de zomer opgaat. 
Het oosten is identiek met de Verlosser, van wie alle redding en leven 
uitgaat ; symbool dus van het nieuwe leven, /.o symboliseerde de zon het 
leven voordien ; denken wij bijvoorbeeld aan de oriëntatie van o//e Mero- 
vingische graven. De lichamen lagen zo. dal bij de verrijzenis zij opstaande

(3) T1MMERS : o.c
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met hun gezicht naar hel oosten gericht waren. In onze kerk zeer typisch 
het graf van Sl Cerolf (VIII® eeuw).

Zo stond ook de priester bij het opdragen van het H. Misoffer met 
hel aangezicht naar het oosten, naar Jerusalem, waar het offer van Gol- 
gotha zich voltrok.

Een opmeting met ernstig materieel gedaan gaf voor de Sint-Rade- 
gondekerk een magnetisch azimulh van ong. ö2 graden. Rekening houdend 
met een declinatie van 4 graden (1980) komen wij lol een geografisch 
azimuth van 58 graden. 1 e Merendree bedraagt de NOORDELUKE 
AFW IJKING dus nog 52 gaden, wal zeer veel dient genoemd te worden.

Elel kerkgebouw staal parallel met de Dorpsstraa l: misschien schuilt 
daar de reden. Van alle Weslvlaamse romaanse kerken heeft de Sinl- 
Basiliuskape! te Brugge de grootste afwijking, evengroot ongeveer als te 
Merendree. Ook zij werd passend in het aflijningsplan van de Burcht aan
gelegd ( ‘).

Voor de éénbeukige romaanse kerkjes uit OostA laanderen is alleen 
te Elundelgem een grotere afwijking. Zij is immers meer noordelijk dan 
oostelijk georiënteerd (5).

LIGGING

A L T M E T R 1S C H  N ET  .•

Binnen de driehoek gevormd door :
1) het kanaal Gent-Bruggc (vroegere Hoge Kale) :
2) Je Nederkale ( + kunstmatig gegraven verbinding tussen 1 en 2 : 

hel Geleed) ;
3) Je Kmiskale (gekanaliseerde Lv'ek — later Nevels \  aardeke ge

worden en nog later opgenomen althans ten dele in het huidige Sohipdonk- 
kanaal) ligt een verhevenheid in de vorm van een soort schouderblad, 
afgelijnd door de hoogtelijn van + l) m. 1 lierop verheffen zich een paar 
hogere welvingen, waarvan één n zwierige bocht maakt van zuidelijk van 
het Kasteel Meld eren over de dorpskom. Op de meest ooslelijke uitloper 
hiervan is de oude kerk gebouwd.

Van hel hoogste punt hierop (boven de II m) daalt een waterloopje 
( nr 0 uil cle Alias van de Waterwegen van de deelgemeente Merendree) 
af. 1 lel spijst de oude Gerolfsvval, passeert dicht de kerk en loopt verder

(■1) Br. FIRMIN : Reörlcnleerde plans.
(5) DE MEY, A ; o.e, p. |(,8.
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onder de schoolgebouwen, hel klooster en de Dorpsstraat naar de Kale 
(beneden de 7 m).

Ook hier staat de kerk dus op een lichte verhevenheid. De symboliek 
ligt hierin vervat : Abrahams offer op de berg Moria, de kerk geslicht op 
de rots van Petrus, de wetgeving op de Sinaï. doch voornamelijk het offer 
op de Colgolha.

Tot omstreeks 1965 was zij omringd door haar kerkhof. Noordwaarts 
sloot zij om zo te zeggen aan op de open velden, inzonderlijk op de oude 
Oostergem kouter.

Bij de Eerste Algemene Waterpassing (NG =  nivellement général) 
werd de dorpel van de kerk een hoogte toegewezen van iets boven de 
10 m. Dit boven hel nulpunt, zijnde het gemiddelde van het laag water 
te Oostende, gemeten tijdens een volle maancyclus van 19 jaar, tussen 
1854 en 1855. Het betreft dus wel de dorpel van de oude ingangsdeur 
in de oostelijke sluilgevel van het huidige koor. De oude originele be
vloering, normaal in leem, lag ongetwijfeld heel wat lager.

Sinds 1945 is men begonnen aan de Tweede Algemene Waterpas
sing (NP =  nivellement de précision). Het voorlopig nulpunt - NP ligt 
2.012 m hoger dan hel nulpunt - NG. De juiste hoogteligging is nog niet 
gepubliceerd, doch het merkteken is reeds geruime tijd naast de transept
arm in de zuidelijke langsmuur aangebracht (®).

T R IG O N O M E T R ISC H  N E T  :

Naast de gegevens van het allimelrisch net hebben wij ook deze van 
de triangulatie. De kerktorens spelen hierin een hooi drol.

Dit als geodetische punten ( =  hoekpunten) in een driehoekennet. 
Zo vormt de kerktoren van Merendree een GEODETISCH PUNT VAN 
DERDE RANG als hoekpunt van een reeks driehoeken binnen het net 
van tweede orde omschreven door de driehoek Brugge-Genl-Aaller, dal 
zelf ingebouwd is binnen dit van eerste orde Brugge-Genl-1 i'ell. Langs 
zeer nauwkeurige hoekmetingen om berekent men de juiste afstanden 
(zijden van de driehoeken). Men bepaalt enkele punten waarbinnen men 
dan de kadastrale plans overbrengt. Meteen berekent men ook de juiste 
geografische ligging van d< * plaats.

Op de oude basiskaarl beeft men als oorsprongmeridiaan de lijn ge
nomen door hel Observatorium van Ukkel. De oorsprongpnrnllel is de 6

(6) DEPOT DE ! .A CU  EU UI'. • /, a Irlnnnuhiltnn dn Royaumo do Uolgl qua (1807-92) ;
MAItCI IANT. 11. : Tabla» numórlqtwl do In pro/ocllon da Lambarl bolgo (1930) ;
I.C.M. : Lhlo da» coikdonntoi dunt la prolocllon do llnniw do la rarlo da
M C  I llr l Militair Gaoqralttcb Irultluul, Bruiucl 1938.

9



parallel van 56 graden noorderbreedte, len opzichte van de equator dus, 
en liggende ter hoogte van Charleroi.
De geografische coördinaten van de toren van de Sint-Radegondekerk zijn
zo :

■— honderddelige graad (grade)
0g 88 00 Iengteligging ten westen van Ukkel
56g 75 44 hreedteligging ; dus werkelijke noorderbreedte.

<—' zesligdelige graad (degré)
0" 47 31 Iengteligging len westen van Ukkel 
51° 04 46 werkelijke noorderbreedte.

De numerieke coördinaten :
75818 meter westelijk ( 4 )
55488 meter noordelijk ( f  )

De militaire coördinaten thans volgens het Universal tranverse Mercator- 
mitennet vallen in België onder de veiligheidsvoorschriften.

OUDSTE GESCHIEDENIS

Voor de vroegste geschiedenis van de parochie dienen wij natuurlijk 
uit de archieven van onze oudste abdijen te putten. De Sint-Radegonde- 
parochie is hij mijn weten in het Meetjesland de oudste waarover wij 
enkele ernstige gegevens kunnen vermelden.

De oudste vermelding Merendree komt voor in de Annales Blandi- 
niensis van St-Pietersahdij te Gent onder hel jaar 722 : ( ')  
Wendelfridus dedit res suas sanclo Pelro in Merendra, sub Baudemundo 
abbate. (Wendelfried schenkt zijn goederen te Merendree aan St-Pieters- 
abclij onder het abbaliaal van Baudemund.). W e vermelden dit hier 
slechts pro memorie daar hel met de kerk hoogstwaarschijnlijk niets te 
maken heeft en trouwens een betwist stuk betreft.

1) Een bron van onverdacht allooi echter is ongetwijfeld het hagio
grafisch compilalie-handschrift van de abdij van Sint-Bertijn te Sl-Omaars. 
Hierin slaat de Oratio Festiva over Sl Gerolf van Merendree. Dit is een 
tekst opgesleld om als voorleestekst gebruikt te worden in do klooslerrefter 
op de feestdagen van de heilige.

Deze zogenaamde Vila S. Gerulfi zoals ze in hel manuscript van St- 
Berlijnsabdij voorkomt — bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van 7

(7) G R IL K SO N , P il. : Las annales de Sainl'Ptorrv de Gom/. ( .R il ,  1**37.
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’s-Gravenhage, 70H50 — wordt door verschillende historici nog X® eeuw 
gedateerd. De tekst is opgesteld tussen 944 en 953 (7bl").

Men verhaalt erin dat Gerolf als zoon van Leutgold en Ratguera, 
geboren werd in de villa Merendra in de pogo Mempisco. Hij werd te 
Drongen door zijn vormselpeter medio 8° eeuw vermoord, en in de S. Rade- 
gundis basilica te Merendree begraven.

Hel toponiem Merendra Icomt er met scherpe eindklank in voor. 
zoals het trouwens ook in 722 en 966 wordt vermeld. In 1019/30 vinden 
wij in een stuk (zie verder) deze schrijfwijze en ook reeds de jongere zoals 
ze laler steeds zal voorkomen, met doffe eindklank. In hel oud-Nederlands 
hadden alle lettergrepen een scherpe klank ; omstreeks deze periode gaal 
voornamelijk bij de uitgangen deze over in de doffe klank <E» of <EE>.

tri>ls) IIUYG1IEBAERI, N ( !n lexlu \>rirnonlr<\ nwionnu : Ladi'entus (secundus) 
S. Gerul/l In Trumhintum (Xll° i)  in Annlccta PraomoMtrnlonila., ’l'omus LV1 
(1980) Fase. 1-2, I)ll artikel geeft de Inntslc zlen»wl|/pn weer nopens J r  onl 
•laon<vi-»i Iiii-ilrnl» von de oudste documenten over S.G.
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Basilica betekent «kerk met dooprccht, parochierechlen». Reeds van 
de 8° - 9C eeuw af wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de parochie
kerk en de er naast voorkomende bidplaatsen. Trouwens ook de geestelijke 
bedienaars worden reeds omstreeks 925 vernoemd, Gonlherus en Lambertus 
als zijn hulp. Voortijds bedoelde men met basilicae zowel parochiekerken 
als andere kapellen.

De Mempiscus gouw die vernoemd wordt is wellicht midden 10e 
eeuw reeds gesplitst ; in 1010 was zij dit zeker. W ij zien trouwens boe in 
de brief aan Olgiva dezelfde goederen al in de Gentse gouw, een deel 
van de Mempiscus, worden gerangschikt.

Sl-Amand kende goed het leven van St Radegonde en kan er wel 
voor gezo gd hebben dat ze er als patrones werd aangesteld. Haar patroon
schap is trouwens enig in België. Samen met o.a. St Medard te Ursel en 
en St Maarten te Zomergem in onze streek, behoorde zij tot de meest 
geliefde heiligen van de Franken.

2) te n  andere, ditmaal diplomatieke bron, is het fameuze charter 
van de Franse koning Lotharius. Het werd opgesteld in de Sl-\ aastabdij 
te Alrecht (A  rras) op 5 mei 966 (8).

Daarin verzochten abt Womarus, Gerberga, de moeder van de 
koning en ook zijn vrouw Emma, hem om de St-Baafsabdij in baar rechten 
en bezittingen te bevestigen -—- bezittingen welke ze na de beroerde noor
mannentijd van de usurpators hadden welen terug te bekomen >—• wat hij 
ook deed.

1 lel ging hier wellicht in concreto om een deel van de cultuurlanden ; 
de woeste gronden werden door de graaf uit oogpunt van zijn wildernis
regaal behouden. (In Merendra man si lil alsook in Uuilde mansus I). Een 
mansus kunnen wij kortweg boerderij noemen, de hoeve met het land.

3) Er is nog de brief (gedateerd 1019-1050) aan Otgiva, gravin van 
Vlaanderen, gehuwd met Boudewijn IV met de Baard. Hierin geeft abt 
Olhelboldus van St-Baafs een opsomming van de relieken in de abdij 
bewaard ; dan van de goederen zogezegd door Arnulf 1 ( ±  918-965) en 
andere aan de abdij ontnomen en vervolgens een lijst van de bezittingen

(8) G ï SSELliNG KOCI I Diplomate Helgiea... loksl 966 on foto charter, hathe-
dranlarchicf - Sl. Bnnfs ; 1019/30 : klom, fonds Sl. Baofs. charters.
MOELAERI, K. : Slnt-G erolf in geschiedenis on legende, A.M. 28 (1 977) on 
verwijs nldnnr nlsmodo ultgobrolde bibliografie.
\ O E r ,  L. : Do brief van ebt Olhelbnld... (19-19).
VER11ULS1 : Do Sinl-Daafsabdij en baar grondbezit VI lv- \  1\ r oouu’, In Ver- 
bandeling 30. K. VI. Arndomlo voor Wetenschappen, helleren on Schone Knnslen 
van België, p. 2-13-2-16.
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door bemiddeling van Olto 11 (961 - 983) en graaf Boudewijn IV (988 - 
1035) terugbezorgd.

En daar vinden wij als behorend tol bel domein van St-Baafs eccle
sia in lilla Merendra sita; in villa Merendre mansi V alsook in villa Uuilde 
mansi V. Bemerken wij dus de aangioei.

Dat men de villa Merendia mei de verschillende mansi vermeldt is 
zeker een argument dat voor de hoge ouderdom van bet domein pleit. 
De villa is immers bet grotere gebied van enkele mansi. sociaal en ekono- 
miscb samenhangend en aan de beer onderwo.pen door herendiensten of 
karweien door de verschillende mansionarii te verrichten op de reserve 
van bet domein.

Samen met de vdla W ilde  op de grens te Landegem aanziel men de 
villa A[erendra als element van het abdijbezit van St-Baafs uit de fiscus 
Alarca. die zo men zegt. wellicht door gift van koning Dagobert aan 
Amandus tijdens de VII® eeuw bij bet St-Baafsdomein is gekomen.

De legende als zou Sl Amandus met de kerkstichting te Merendree 
iets te maken hebben kan hier enige steun vinden.

Kortom, wanneer wij het goed voorhebben menen wij dal genoemde 
abdij vóór de noormannentijd en de vlucht naar Laon naast de villae of 
een deel ervan ook de ecclesia bezat.

Ecclesia in die lijd betekent kerkgebouw met tienden, de offeranden, 
de giften van de gelovigen op bepaalde feestdagen en andere kerkelijke 
inkomsten. Kortom hel meer wereldlijke deel ; dit tegenover het altare dat 
aan de bisschop als 't ware toebehoorde. Deze had hel benoemingsrecht. 
Doch in de tijd van het eigenkerkwezeri had dit niets meer om hel lijf. 
In de praktijk duidde ook de «beziller». I zij leek of geestelijke, de titularis 
vrij aan. De bi«schop vermocht hier bijna niets tegen. Gewoonlijk werd 
toen een kerk in beneficium gegeven tegen een bepaalde cijns aan een be
dienaar. In een abdij was dit in veel gevallen één van hun monniken. Dal 
de St-Baverclerid vóór 825 de overblijfselen van Sl Gerolf dieper Ingroeven 
wijst alleszins op het feit dal ze er nuuw mee betrokken waren. Dit ge
schiedde onder of vóór bisschop Rungurius die vermeld wordt in 825 en 
829.

Blijkens de brief aan Olgiva zijn ze dus terug in bezit gekomen van 
hun «ecclesia», alleszins ten laatste vóór 1030, terminus ad quem van 
het diploma.
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Bekijken wij nu nader de lienden (9).
In 1171 werden in ons gebied de allaren van Ursel, Knesselare, 

Zomergem en ook Merendree door Waller, bisscbop van Doornik aan bet 
refectorium van bel kapittel aldaar geschonken. Achter de bisscbop zit
ten natuurlijk de wereldlijke kerkheren verscholen : niets mocht immers in 
die tijd uil lekenband worden aangenomen I

De bezittingen var. het kapittel werden alle bevestigd op 22 juni 1190 
(10 kalendas julii, indictie 8”) door paus Glemens III. Uit de zeer uitge
breide lijst van capellae en altaria noteren wij : 
altare de Chnesselare 
altare de Subrenghiem 
allare de Merendre 
altare de Orsele

Hel bezit van een altaar door een abdij of kapittel in deze periode gaf 
in normale omstandigheden recht op één derde aan de gote tiende, (bet 
presbyteratus) en op de oblationes l.t.z. de giften van de gelovigen op be- 
paalde kerkelijke feestdagen. Hierdoor bekwam men ook bet presentalie- 
recbt van de bedienaar, doch moest deze dan ook vergoeden.

Het meer dcmaniale deel als kerkgebouw, gronden, rechten, twee 
andere delen van de tiende, enz. werden dus niet geschonken.

Het schenken van het altaar met zijn rechten was de eerste stap tot 
bet terug in kerkelijke band brengen van de kerkelijke rechten en bezit
tingen. De eerste stap naar een volledige incorporatie.

En verder : indien de St-Baafsabdij de <ecclesia> met enkele mansi 
heelt bezeten in de lijd van bet eigen kerkwezen, kunnen wij goed aan
vaarden dal baar abdijvoogden —' de graven van Vlaanderen en nadien 
bun nakomelingen, beren van Dendermonde geworden. — \  inderhoute en 
Merendree in leen konden geven aan de familie van Gavere, die er lange 
lijd in bezit van bleef. Zij hadden zich dus ook de twee andere derden van 
de tienden toegeëigend ( l /5  =  voor de armen en l /3  =  onderhoud 
kerkgebouw).

Eleel logisch lijkt bet dan ook dat Raas VIII van Gavere (1266 - 
1500) in februari 1272 ( =  1275 NS) de tiende en een schuur welke bij 
van Robrecht van Vlaanderen, oudste zoon van de graaf in leen hield, uit 
grote nood verkocht aan bel kapittel van O.-L.-Vrouw te Doornik. Deze 
Robrecht was heer van Dendermonde.

(9 ) Archief knlhedronl Doornik, rarlulurlum C, n" 71 ( A I I E B  1\ . 270)
MOELAERT, R. . Do tienden te Ursel In Bos en Beverveld. Jniugang l ‘»7 l 
(pp. 167-171) en herworklng Uil o wiet oorkonden oror Honden te Irsel, Jnof- 
ynny 1979 (pp. 129-133).
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stoute no(stre) dime... no(stre) grande qui liet encoste latre de Meren- 
dn\.. ó04 p Fl> (Gans onze tiende en... onze schuur a 'elke ligt naast 
het atrium /  Kerkhof /  can Alerendree.) ( ,u).

Gezegd kapittel werd zo de collalor op de parochie en bleef het 
tot het einde van het oud regiem. Later vernemen wij dal de tiende ver
deeld is naar het gewoon gebruik in 2 /3  voor het kapittel en l / j  voor 
de pastoor. J.

Anno 1695/96 zien wij bijvoorbeeld dat de tiende geconfisceerd is 
en men noemt de tiendewijken op :
Kerkwijk. Molenakker-meerskant, Molenakker-kerkwijk. Wijk tussen Oste, 
Twaterlaat, Donkwijk, Overbroek-meerskant, Overhroek-binnenwijk, Kleine 
Durme, Poelbroek. Rode Poort, Lambeke-zuidzijde, Overpoeke-binnen- 
wijk. Grote Durme, Melderenwijk, Overpoeke-meerskant, Heistewijk, 
Langeakkerwijk, Lambeke-noordzijde ( u ).

Besluitend mogen wij stellen : alles wijst in de richting van een
oud abdijbezit van St-Baafs waarvan bet kerkelijk deel geëvolueerd is 
naar bet kapittel van Doornik en bet wereldlijk deel in banden gekomen 
is van de abdijvoogden, graven van Vlaanderen en bun nakomelingen 
heren van Dendermonde, welke het in leen gaven aan de familie van 
Gavere. Het lijkt dus ook logisch dat een Van Gavere wellicht de bouwer 
is geweest van bet bedehuis waarvan nog resterende elementen te zien zijn.

DE PRIMAIRE KERKJES

De kruiskerk met baar resterende romaanse elementen, klimt voor 
zover te zien althans, niet hoger op dan de eerste helft van de X1LU eeuw. 
Daar wij en vroege evangelisatie in dit abdijdomein mogen aannemen 
moeten er dus nog verschillende voorgaande bouwwerkjes geweest zijn.

Men gebruikte daartoe het materiaal dat vooibanden was en gezien 
de vervoermogeiijkheden van die tijd, gemakkelijk op de bouwwerf te 
brengen was. Het primaire kerkgebouwlje was dan ook ongetwijfeld in 
vakwerk ópgetrokken. Houten balken, takken en leem voor de wanden ; 
stro of rlctbedekking voor bel dak. Slaand noch liggend blokwerk komt in 
onze gewesten immers niet voor.

Op bel grafelijk domein van bet Knesselaarse bijvoorbeeld vonden wij 
in de rekeningen uit 1370 nopens het herstel van de kapel ondermeer dat 
men ze moest slelne weder up liaer weic te loode, d.w.z. opnieuw recht op 10 11

(10) Ar< 1.1,f knllindmnl Doornik, rarl. D, p. 199 r" ; excerpt genoteerd door do heer
L. Stockman.

(11) R A G , ; fond» Merendree, 40,

15



3. »— De kerk gezien vanuit het zuiden.

Merendree De Kerk 
L'Lgiise.

haar voeting, ihe uiteraard in de vroegste tijden bestond uit veld
steen (12).

Dit zaalkerkje zal al spoedig door een ander in steen vervangen zijn. 
Daartoe gebruikte men de ruwe grove schorren, zoals de mensen ze noemen. 
Ze komen voornamelijk in de streek van Beernem. Ste-Maria-Aaller en 
omgeving, op geringe diepte voor. Het zijn losse stenen, hoegenaamd geen 
lagen, ontslaan uit zandkorrels welke door een bindmiddel zijn samenge
klit. Door ijzerzoulen gaan de kleuren van wit-geel lot grijsgroen (voor de 
hardste er onder). Ze komen voor in hel Boven-Paniseliaan (tertiair).

De muren welke hiermede werden gebouwd zijn zeer breed ge
houden ; de stenen bijna zonder enig verband gestapeld (opus incertum). 
Het is een soort geblindeerd metselwerk, d.w.z. langs de buitenzijden stapelt 
men stenen en de tussenruimten worden met «gegoten metselwerk» opge
vuld. Wanneer na lange jaren de morlelspecie is verpulverd kan het weg
nemen van het parement gevaar opleveren !

Doch slechts opgravingen zouden ons over die eerste kerkgebouwtjes
nadere gegevens kunnen bezorgen.

(12) MOELAERT, R. : Uil. (/(i ilomoinfokunlngon min Ursnl, Wt'S.wgom on hvl Knt>s 
selaarse, AM 2° (1978). lk>\v(|s 1>I| do rolrpkonlng lilt 1370.
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— Zicht van uil het Noorden ( ±  1910).
In de hoek tussen transeplvleugcl en koor, de bergplaats met oksaal 

en traptorentje uit 1881/82.

DE ROMAANSE KRUISKERK

Hel eerste bedehuis te Merendree waarvan archeologische bijzonder
heden lot ons 'ijn gekomen, is een roinaanse kruiskerk volgens de bijna 
gestandaardiseerde vorm naar basilikaal systeem met drie beuken, viering- 
toren, vlakke zoldering en koorafsluiling.

Deze ordonnantie komt over geheel Wesl-VLanderen en de aan
palende gebieden van Oost V laanderen en Noord-Frankrijk veelvuldig 
voor. De achtkantige toren is echter wel typisch voor een groot gebied voor 
namelijk ten zuiden en len oosten vari Brugge. Misschien heeft de er ver
dwenen Slnl-Donaaskerk wel enige invloed uitgeoefend.

Bouwkundig gezien rangschikt men ze dus bij de Noord-Franse Ro
maanse school.
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Best te vergelijken met onze kerk zijn de restanten van deze van 
Snellegem, Bovekerke Adegem, Afsnee, en andere.

Steunend op stijlcrilisch onderzoek, schrijft Drs. Br. Michel in De 
Romaansche Kerk van Merendree, moet de kruiskerk dateren van het einde 
1 lc, hegin 12° eeuw. Hel is inderdaad een zeer streng gehouden vroeg- 
romaanse architectuur met wein'g versiering noch spaarvelden.

Snellegem wordt gedateerd rond 1150 (BR. FIRMIN : De Romaan
sche Kerkelijke Bouwkunst in Wcsl-Vlaanderen. Gent 1940). Voor 
Adegem spreekt men van omstreeks 1200. (DEVL1EGHER : De Ro
maanse kerk van Aclegem in Appeltjes van hel Meetjesland, IX, 1958).

Snellegem en Bovekerke vertonen echter nog een doorlopende aanvul
lende waterlijst Loven de galmgaten ; bij de toren van Adegem zijn blind- 
nissen voerhanden zoals wij er zelden zien. en er is zelfs gebruik gemaakt 
van Rijnlandse tufsteen, in ondermeer de boegjes. Ze zijn dus wdülicht 
iets jonger.

W anneer wij dateren «eerste helft 12° eeuw» zullen v\ij zeker niet 
te vroeg zijn.

Koor, viering, torenromp en transeptarmen zijn in grondplan nage
noeg volledig en in opstand grotendeels behouden tol ons gekomen, voor
namelijk in de benedengedeelten. De muren zijn ruim 90 cm dik en uit 
veldsteen (schorren).

Voor zover te onderzoeken, werden restauraties uitgevoerd met een 
reeds op één zijde gekantrechte bruingele zandsteen, welke wij iiiel nader 
kunnen thuiswijzen en dit (Ledische zandsteen ?) in de meest blootge
stelde bovengedeelten van de langsmuren.

Sterke herstellingen ondergingen eveneens de sluitgevels, voornamelijk 
door het herhaald veranderen van raamtype. De zuidelijke sluitgevel van 
de kruisarm is builenzijds bijna volledig met steen van Lessen vernieuwd 
(1882), evenals de thans van zijn pleisterwerk ontdane noordelijke langs- 
muur van hel koor (Doornikse blauwe kalksteen). De sluitgevel noord is 
binnenwerks met baksteen hersteld (1882 ?).

Aan de oude torenromp is weinig verandering gebeurd, de vernieuwing 
van de galmgaten en de verhoging daargelaten.

De benedenkerk is totaal geamoveerd.

KOOR

I lel rechthoekig koor met vlakke sluiting beslaat nu uil een hoog en 
een lager koorgedeelle. De breedte bedraagt 5,35 m.
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4. — Koor (1945).

Hoog- en laagkoor (presbyterium) zijri door één trede (l 
( Ia) elkaar gescheiden ; meteen is deze als eerste allanrlrap 
Z.i\ is in zwarte marmer, zoals ook de andere twee welke dan 
mei de vieringruimte geven, l iet laagste koorgedeelte meel 2.1" 
de  vicringpljler, welke alleen aan deze zijde geen plint vertoont 15

(15) A lin en  hebban all1|d ren onpnsr nonlnl treden. Do priester koml * 
rechter voel boven.

7 cm) van 
Ie aanzien. 
aansluiting 

i m lot aan

leed» met do
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1 Iel hoogkoor is 3.83 m diep. Totale koorlengte dus 6.18 m.
De Leide Iangsmuren van bel volledige koor vertonen een terugsprong 

van een ac hltal cm en dil op een boogie van 2,92 m boven de boogkoor- 
vloer. Dil door een als l ware verhoogde plint, in elk geval gemetst op de 
oude vlocrlichels.

degen de achlerwand van bet koor is de plint slechts 75 cm boog en 
onderbroken in bet midden door de ruimte van 1,77 m breed van bel 
vroegere oostporlaab Dit portaal is nu binnenzijds voor twee derden van 
de muurdikle gedicht en builenzijds slaat er een kalvarie in de evenbrede 
overgebleven muurnis. In de dichting was wel een offerblokruimte uilge- 
spaard, inworp langs buiten en deurtje binnenwaarts. De originele om
lijsting in blauwe Doornikse kalksteen is nog aanwezig. Dil was dus bet 
portaal toen de kerk «gekeerd» in gebruik was ( + 1770-1880).

In de zuidelijke langsmuur van bel hoogkoor is een credensnisie inge
bouwd (49 X  86 cm) naast bet hoofdaltaar met zijn twee zwart marme
ren verbogen : 5,44 x 5,56 m en 2,40 x 2,86 m. plus bel altaar zelf dat 
1,11 X  2,38 m meet in grondplan.

Nog in de zuidelijke langsmuur zat een venster analoog zoals dit 
welke bij de transeptarmen zal worden beschreven. Het werd in 1881/82 
met Doornikse kalksteen gedicht ; wij zagen bel onder de verwijderde be
pleistering. Hel slak op een boogie die wel lager was dan de opening van 
bel huidig oksaal (2,42 x 3,10 m boog), in de legenmuur, die een dito 
venster vervangt. Bij bel wegnemen (maart 80) van de bepleistering in de 
aangrenzende bergplaats kwam de baksteenopvulling van bet ondergedeelte 
van dil venster ook te voorschijn. Nu is deze met veld- en kalksteen ge
dicht, om niet te storen in deze sterk gerestaureerd'1 noordelijke langsmuur. 
De oude muur zal bel sieraad vormen in de daar nu nieuw in te 
richten sakrislie. Ook in de sluilgevel opende zich zulk venster.

De oude vlakke zoldering in bet koor is verdwenen. Nu, wellicht 
sinds 1881/8! 2 is er een bouten tongewell rustend op een sterk geprofileer
de lijst. Twee losse balken kruisen de koormimte, waarboven telkens een 
houlen rib tol de axiale bovenrib loopt. Zo wordt hol gewelf in zes vak
ken verdeeld.

W at de bedaking betreft : deze beeft nu ongeveer dezelfde helling 
als weleer, iels scherper, zo Ie zien aan de bijna volledig behouden oude 
dakmoeten voornamelijk aan eb' ooslelijke torenflank.

V IER IN G

De toren is gefundeerd op een bijna vierkantig grondvlak. Binnen- 
werkse malen : transversaal 5.57 m (koor), 5,54 m (beuk) en axiaal 
5,61 in.
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Aan iedere zijde van cJt* viering is de doorgang verzekerd door een 
pijlerarcade waarvan de maten 3,06 in (koor), 4.45 m (beuk) en 4.22 m 
(transeptarmen) zijn. De boogie is sleeds 6,08 m.

Op iedere pijler, er zijn er dus acht. ligl een dekstcen met een een
voudig romaans profiel, welke enkel naar hel midden van de boog een 
paar centimeter ullsleekl. I)e bovenkant ervan is telkens 4,02 m boven de 
vloer verheven. I'.nkel de  Iwee koorpijlcrs hebben een schuine neg, gekeerd 
naar de kanl van de beuk. gelijkvloers beginnend en lopend lol 1,35 m 
onder de jm|>oslen.
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Zeker zijn bij een van de vroegere verbouwingen de doorgangen ver
breed ; deze welke toegang geeft lot de middenbeuk niet bet minst. De 
bepleistering Iaat echter geen nauwkeurig onderzoek toe. Dit is vermoe
delijk gebeurd bij bel aanbouwen van de gotische beuken. De plinten, over
al 91 cm boog, 5 cm dik en met schuine neg, lopen rond al deze pijler* 
en de gehele kruisbeuk rond, behalve beiderzijds van de sakristiedeuren.

De oude houLen zoldering was vlak, gezien de lerugsprong in de 
torenmuur, en is dit nu nog steeds. Zij is door houten ribben onderver
deeld in zestien min of meer vierkanlige vlakken.

De vieringloren leent zich tol hel aanbrengen van eenvoudige dakcon
structies die een sterk geheel vormen, maar heeft als groot nadeel — zo
als reeds hoger gezegd —■ dat het koor door de smalle pijlerarcaden bijna 
afgesloten wordt van hel middenschip. Om deze reden onder andere zijn 
in latere jaren, zoals trouwens hier, vele kerken van oriëntatie veranderd.

TOREN

Boven de viering hebben wij de lui- of uurwerkzolder. Binnenwerks 
meten wij hier O ...W  5,68 (beneden 5,61) verschil ± 7 cm 

Z...N 5,67 (beneden 5.54) verschil ± 15 cm.
De muren zijn dus iets versmald ; in de transversale doorsnede meten zij 
nog + 78 cm. Op de vemauwingsranden rusten de vlakke zolderingen 
van de viering en tendele van de kruisarmen ; vroeger ook van koorpartij 
en beuk.

Op deze verdieping gaal de toren, iels boven de bedakingen over in 
een achtkantige bovenbouw. De overgang van vierhoekig grondvlak naar 
de ingeschreven achthoek gebeurt door vier doorlopende muurvlakken ge
schrankt door vier andere met aanliggende hoekpyramiden boven de bin
nen rondbogige trompen. Deze laatste beslaan uil een grote, meer dan een 
meter vooruitspringende boog, zelf gesteund in I midden door drie traps
gewijze verminderende consoles. Hun aanzet bevindt z.ich ongeveer 5.25 m 
boven de eerste zoldering.

Dit overgangssysleem komt het meest voor bij achtkantige vierings- 
lorens in Vlaanderen.

In elk van de doorlopende muurvlakken is gelijkvloers een deurope
ning uitgespaard (2,15 m x 1 m).

Van de twee welke nog in gebruik zijn. is de noordelijke door hel 
aanbrengen van een vernieuwde rondboog in baksteen oen weinig verlaagd 
en de zuidelijke de enige welke nog ongewijzigd lot ons is gekomen.

De westelijke is met zestiende eeuws metselwerk tot óen derde van 
de muurdikle opgevuld, hr bevindt zich zelfs nog een oude balk in en 
recenter is nog een verlangde boog in baksteen anngebracht. 1 let dichten
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6. — De overhang van vierkantig naar achtkantig grondvlak van de toren, 
met de oude dakmoelen boven het koor (rechts) 

en rechter transeptarm (links) (1980).

gebeurde bij bei touwen van hel gotisch schip. Alles werd loen onder één 
dak gebracht ; de dakconstructie was dan zo dal deze deuropening binnen 
de beuk viel (triomfkruis).

Daar het koor *'an de kerk. alleszins sinds 1881, is overklulsd door 
een houten tongewelf, heeft ook de oostelijke doorgang zijn waarde ver
loren. Hel onderste gedeelte gaf echter nog wel uit onder de koorhoog en 
daar werd een uurwe k geplaatst, dat lol omstreeks 1970 aanwezig was. 
Kond 25 maart 1980 is deze opening, die geen zin meer had, gedicht.

Bij de romaanse kruiskerk waren deze vier doorgangen in de toren
wanden uitgespaard om toegang Ie verlenen lol de zolderruimten hoven 
kom, transeptarmen en middenbeuk. Daar ze alle op gelijke hoogte lagen 
kunnen wij hier uil afleiden dat de primaire bedaking van koor, beult en 
transept even hoog was.

Deze lorenruimte is verlicht door een drietal kleine opentngen. W este
lijk ontbreekt een venster. De ooslclijke tegenhanger Is binnenzijde gedicht, 
doch heeft aan de buitenkant een schuine bakstenen school «dorpel. Er is
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7. —4 Eón van de romnnnsc doorpanpen op de luixolder. 
knnl noord (1980 ).

een kleiner vervangvenslerlje, wat lager en zuidwaarts opgeschoven, dal 
dus naast de bekapping licbt trekt.

De twee overige zitten ter hoogte van de tweede verankering, liet 
enige dal min of meer in zijn oorspronkelijke vorm is bewaard gebleven, 
is het zuidelijke ; het noordelijke is binnenzijds gedeeltelijk met baksteen 
gedicht. Beide laatste hebben een segmentboog.

Iels boven de trompen ligt die tweede verankering : twee balken noord - 
zuid en drie in de andere richling. De derde bijkomende is in de venster 
openingen aangebracht. De toren gaal hier tol een versmalling over. uit -
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gewerkt buitenzijds door een vernieuwde dubbele waterlijst (blauw gra
niet). Dit dus ter hoogte van de tweede verdieping of klokkenzolder.

Hierop zetten onmiddellijk de arht romaanse galmgaten aan (l,06 m 
x 2.57 m). De schootsdorpel ervan is er als een derde waterlijst.

Volgens het getuigenis van De Potter en Broeckaert. die de oude kerk 
summier hebben beschreven, schenen ze ^verdubbeld onder een zichtbaar 
boogrond>. Ze moeten dus van het gestandaardiseerd model zijn geweest : 
wellicht een achtkantig monolielzuiltje uit Doomikse kalksteen met kelk- 
bladkapiteel en voel klauwtjes, waarop twee rondboogjes rustten (bifo- 
rium). Bezijden hadden ze ook een pilastertje als steun, en alles was wat 
dieper geschikt, zodat onder de ontlastingsboog dit geheel bovenaan een 
terugspringend hoogveld vormde.

Hedendaags zien wij deze < pilastertjes» verder doorgetrokken. de boog 
rond. en het hoogveld is zodoende verdwenen. De wijziging is trouwens 
goed in ieder klokraam waar te nemen ; de terugspringende bovenboog is 
telkens in kalksteen vernieuw’d (1895).

De dorpel is nu vlak en geen spoor van zuilenvoeljes is te vimden. 
Trouwens het geheel is moeilijk te onderzoeken, daar telkens de drie klank
borden in een houten bekisting in de venslernis zijn aangebracht.

De klokkenzolder heeft boven de oude eikehouten klokkenstoel een 
plaasteren koepel van recente datum.

De Potter zegt dat een lijst rondom de toren liep. Wellicht bedoelt 
hij hiermede geen aangezelte kroonlijst, maar een gewone uitspringende 
steen als waterlijst. Nu is er de uitspringende dakrand op een geprofileerde 
houten kroonlijst, per torenmuurvak in vier verdeeld door vijf steun bie
dende eveneens houten < hondjes».

De specifiek gedrongen romaanse spits (60"), is nu een in lijn ge
broken achlvlakkige torennaald geworden (ong. /-15 m).

Tussen 186-1 (De Potter) en 1881 (herstelling) zou deze er gekomen 
zijn. Aan de vernieuwingen te oordelen is de toren toen ook iels hoger 
opgetrokken; die bakstenen verhoging is dan in 1895 zo te zien langs 
buiten door Doomikse kalksteen van blekere kleur vervangen.

TRAN SE PTARM E N

De beide kruisarmen zijn nagenoeg identiek van ordonnantie en gelijk
vloers met de viering.

Binnenwerks zijn de malen 17,55 m dwars over de gehele kruisbeuk 
5,22 m x 5,75 m voor de noordmuur 
5.20 m x 5,64 m voor de zuidmuur

De doorgang naar de zijbeuken Is telkens een pljlerarcade van 2.65 m 
x 4,94 m hoog.
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De imposten, gewoon romaans profiel, liggen hier met hun bovenkant 
op 5,5 m hoven hel vloerpeil.

Beide zijkoren zijn overdekt met een vlakke houten zoldering en tel
kens verdeeld in zes rechthoekige vlakken door één rib noord-zuid en twee 
tegengestelde.

Gezien de benedenkerk niet helemaal symmetrisch aansluit zijn de 
westelijke langsmuren niet gelijk lang; noord 1,64 m ; zuid 1,49 m.

Vroeger waren ze ongetwijfeld langer en gelijk, daar we veronderstel
len dal ook hier de bogen verbreed werden.

I eikens 32 cm bezijden de vieringpijler, hebben wij in de ooslelijke 
langsmuur een deur met rondboog en schuine neg. welke toegang geeft 
lol een van de beide 19e eeuwse sakrislieën (215 x 93 cm). In dezelfde 
langsmuur zal weleer een romaans venster zoals er in het O.-L.-Vrouwe- 
transept cén bewaard is. Sinds Rozenkransmaand 1894 was er een Lour- 
desgrot in aangebracht welke nu is verwijderd (2.60 x 1.50 m).

Doch gezien haar grootte, vergeleken met andere romaanse vensters 
elders, denken wij, dat eerst binnenwaarts een terugspringende boognis was 
aangebrachl, en hierin pas hel romaans venster rnel beiderzijds van bet 
glas, daglichten en afhellende dorpels. I e  Snellegem zijn er zulke heden
daags nog te zien in de overgebleven beuk.

hen dergelijk venster wordt dus ook verondersteld in de noordelijke 
sluitmuur. Analoog dus ook twee in de zuiderkruisarm. In het koor open
den zich er, zoals reeds gezegd, drie.

De vensters van de sluilgevels van hel transept zijn reeds vroeg door 
gotische vervangen geweest, dit bij de zestiende eeuwse verbouwing van 
de kerk. Nu zitten daar neoromaanse drielichlvensters, waarvan het mid- 
denste licht hoger is, omschreven door een romaanse boog.

W eer op 50 cm van de sakristiedeuren staal aan beide kanten tegen 
de muur een altaar in arduin opgemelsl, één trap verheven (2,12 m x; 
2,40 m). liet altaar zelf meet in grondplan 1,90 m x 0.96 m. Nog meer 
bezijden is een credensnisje, analoog als in het koor, doch zonder neg.

De Potter \ ermeldl sporen van een romaans deurtje in de noorde
lijke (?) en eveneens In de zuidelijke sluitgevel.

DE ROMAANSE BENEDENKERK

1 lierover bezitten wij weinig gegevens. Slechts de opnamen door 
August Van Assche (1878), aangevuld door gegevens gevonden hij de 
opgraving van de huidige eerste travee op vrijdag 21 maart 1680 zijn voor
handen.

De archeologische overblijfselen veronderstellen een beuk met vlakke 
zoldering en twee zijbeuken welke in de lü*' eeuw totaal werden geamo
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veer I. Over deze laatste is dus voorlopig niets met zekerheid bekend. Dat 
zij ei waren wordt echter door de opgravingen wel bevestigd.

Op ongeveer dezelfde breedte van de huidige middenbeuk vonden wij. 
rechts en links in de eerste travee, de funderingen van beide eerste boog- 
pijlers terug.

Zij waren gelegen op ongeveer 1.-42 m van de voet van de eerste pilaar 
en hadden waarschijnlijk, wat hel meest noimale geval is, een rechthoekig 
grondplan. Wanneer wij de approximatieve boogmaat overbrengen komen 
wij zo tol vijf rorr.aanse arcaden voor de gekende lengte van hel gotisch 
kerkgedeelle.

Per Iravee stak iels onder de vlakke zoldering telkens een smal ven- 
slei. Een zadelch-.k bedekte deze beuk.

Aangebouwd stonden de twee lage zijbeuken met lessenaarsdak, met 
misschien in elke Iravee een venstertje en misschien ook een vlakke zol
dering. Tenslotte is over de westgevel met zijn veronderstelde smalle ro- 
maanse ingang ook niets bekend.

De romaanse benedenkerk moet een lengte binnenwerks gehad heb
ben van 17,17 m. De breedte van de middenbeuk, eveneens binnenwerks, 
was hoogstwaarschijnlijk : 6,45 m (huidige breedte) verminderd met twee 
halve pilaardiklen (l.05 m) =  5,40 m. De muren stonden dan ook nog 
iets binnenwaarts, voornamelijk zuidelijk, zodat wij denken dat de breedte 
rond de 5 meter zal hebben bedragen.

In de zijbeuken was die wellicht rond de drie meter.
O f de benedenkerk gelijkvloers was met de viering, dan wel zoals nu 

een trede lager lag, weten wij niet.
Wij kunnen ons thans niet makkelijk meer voorstellen wal een derge

lijke kerk voor de mensen van die tijd betekende. Hoe stond ze niet in 
tegenstelling met hun kleine lage huisjes in vakwerk met strodak I Ze 
was hel enige stenen bouwwerk in de ganse buurt. Haar toren was een 
waar merkpunl voor allen die van ver hel dorp naderden.

DE 16” EEUWSE GOTISCHE KERK

Tijdens de derde periode vari de ogiefstijl werd zoals hoger gezegd de 
benedenkerk grotendeels gesloopt, de zijbeuken volledig.

Toen kwamen er de gotische s|>ilsbogen tn baksteen, met schuine 
neggen en werden ook de pijlerarcaden van viering en transeptarmen ver
breed en vermoedelijk ook verhoogd.

De benedenkerk behield haar zelfde lengte. De weslmuur zal dus 
waarschijnlijk ook grotendeels In opstand gebleven zijn.
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Binnenzicht der kerk. —  Intérieur de l cglise

8. >—■ Binnenzicht omstreeks <le eeuwwisseling

Op ongeveer dezelfde breedte van de romaanse beuk werd de ruimte 
van vijf traveeën omgevormd. Een halve zuil in vaal witte zandsteen kwam 
nu tegen de viering en een halve werd legen de westgevel aangebouwd. 
Daartussen nog twee zodat er in de beuken drie traveeën tot stand kwamen, 
door drie spilsbogige arcaden rustend op ronde middenzuil met achtkantig 
lijslkapiteel en dito basement.

Alles werd dus zeker meer open, zodat de eredienst beter kon gevolgd 
worden,
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Eén zadeldak op de hoogte zoals nu, overdekte gans het nieuw kerk- 
gedeelte, de zijbeuken opgcricht op de breedte van de huidige dus inbe
grepen.

De doorgang op de Iuizolder. die uitgaf op de plaats van de huidige 
triomfboog, diende natuurlijk gedicht. Ook het westelijk galmgat werd 
door de bedaking gesneden ; door de onderste helft bereikt men sindsdien 
de ruimten boven de middenbeuk.

De zoldering blijkt in 1624 in slechte staat.
Het bovengedeelte van de beuk was met afbraakmateriaal ten noor

den (veldsteen) en met baksteen ten zuiden opgemetst. Dit is buitenzijde 
op heden lot de bouwnaad halverwege het schip nog goed op te merken. 
Alleen zuidelijk is de baksteen in 1895 door Doomikse kalksteen ver
vangen ; dezelfde lichter gekleurde gekanlrechte soort, zoals aan de boven
gedeelten van de toren en zijn venster pilasters in dat jaar is verwerkt.

Bij deze gelegenheid werden de vensters van de sluitgevels van het 
transept tot gotische vierlichlen omgewerkl ; in overeenstemming dus met 
de gotische beuken. Zij blijken in 1624 ook in slechte slaat.

In de rechterkruishoek was toen zeker een sakrislie, wellicht ook reeds 
vroeger. De deuropening in het koor, onder bepleistering verscholen heb
ben wij tijdens de werken opgemerkt.

Later kwam die deur ongeveer op de plaats waar ze nu is, juist naast 
de vieringpijler. De toegang was met enkele treden, wellicht afwaarts. Zij 
gaf uit in een portaaltje. De sakrislie zelf was op de breedte van de huidige 
met venster in de zuidmuur, doch was niet zo diep.

In de noordelijke transeptarm was analoog een buitendeurtje.
De huidige geel-zwarle bevloering (14 x 14 cm) in koor en kruis- 

beuk. moet in de jaren daaropvolgend zijn gelegd. De plinten zijn er im
mers opgebouwd en deze zijn er stellig niet gekomen tijdens de periode dat 
de kerk «gekeerd » in gebruik was. zegge Lussen omstreeks 1780 tol 1880.

Tenslotte dienen wij te vermelden dat de gotische benedenkerk niet 
symmetrisch aan hel romaanse gedeelte is gevoegd. Door het verbreden 
van de middenbeuk op één zijde, heeft men gans de rechlcrkerkhelft twin
tig cm zuidelijk opgeschoven. Vermoedelijk heelt men hel mausoleum van 
St Ocrolf, dal legen de linkervieringpijler toen aangebouwd stond, willen 
bewaren. Dit moet dan in de troebelen moedwillig zijn verwijderd (mini
atuur) ( M).

Buitenzijde is de insprong tegenover de kruisbeukarmen respectievelijk 
85 cm links en 05 cm rechts. 14

(14) Zie foto mlnlnlnur In A.M. 2H, p. 121,
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De totale breedte binnenwerks was toen 4,90 m +  6,45 m 4- 4.93 m 
is 16,28 m.

De totale lengte, eveneens binnenwerks : aanzei aan de vieringpijlcr 
62 cm ; eerste travee 5,45 m ; tweede travee 5,55 m ; derde travee 5.55 m 
wal 17,17 m geeft.

De wellen werden welI ebt uilgevoerd in bet 2‘‘ kwart van de 16' 
eeuw.

In 1627 was volgens bisschop Iriesl de kapel van O.-L.-Vrouw met 
stro ('■') gedekt en een noordelijke beuk (kruisbeuk of bijgebouwtje ?) met 
dakpannen, in slechte staal.

Op 21 november 1654 werd bel kapittel van Doornik verplicht, door 
de Raad van Vlaande.en, om aan de magistraat 1500 gulden te betalen 
voor herstel van de kerk en aankoop van ornamenten.

Eveneens in 1676 wendden de schepenen zich tot de koning om het 
kap.llel tc dwingen de zolder boven hel koor te herstellen. De tienden 
werden geconfisceerd door de ontvanger generaal Du Triche. Zij bedroe
gen 2400-2600 gulden pe jaar. Een daaropvolgende herstelling beliep de 
som van 109 p. groot. Zij werd door de Raad van Vlaanderen op 18/2/ 
1677 goedgekeurd.

HE 18° EEUWSE VERBOUWING

Vóór de Franse Revolutie, omstreeks 1780 wellicht, werd een nieuw 
koor in baksteen gebouwd aan de westzijde ; er tussen nog een beukruimle 
van zeven meter.

Dit koor met halfronde sluiting bad een lengte van 10 meter op een 
breedte van 5,50 m binnenwerks. Hel was verlicht, volgens vroeger getui
genis van oude personen, door twee vensters. Deze waren zoals in de be
nedenkerk naar classicistisch model.

In de benedenkerk welen wij dal ze door één verticale en drie hori
zontale slaven waren verdeeld en onder een segmentboog.

De zijmuren waren hoofdzakelijk uil baksteen en er was een gewelf 
in stucwerk. Over de bedaking van hel aangevoegde deel welen wij niets.

1 )aar nu de kerk gvkecrd in gebruik was, werd een doksaal west aan 
de viering aangebouwd. Bij opgravingen vonden wij de funderingen en een 
vorm van zuilenvoel terug, Een basement werd trouwens in de wal van de 
oude pastorij terug gevonden en dient nu als voel onder hel tabernakel 
verhoogje. I )c zuidelijke steunpilaar stond op een arduinen steen, w aar

dij) DE CLOET, M. VERYAEKE on DE POTTER, o.c.
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9. Zicht vanuit het noorden op de oude kerk.
Bemerk dc aan te voegen bergplaats en hoe het verdwenen koor 
door een vijfde en zesde travee zal vervangen worden (187C)).

schijn lijk naar vorm en grootte de oude westporlaaldorpel van vroeger. Hl) 
zat ten dflr onder de kruisbeukvloer en werd dan ook niet volledig opge- 
dolven.

iJe beide pijlers van bel hoogzaal stonden telkens op 1 ,-10 meier van 
de middenbeuk/nuren en op 2 meter van de viering.

Op oude plannen tekent men in de vierde travee een deur bekroond 
mei eert korfboog. Hoogstwaarschijnlijk is hel rle deur die bij de uitvoering 
van rle werken ( 1881 ) tenslotte In de vijfde travee ts geplaatst.

De aangroei van de bevolking ligt natuurlijk aan de basis van een 
vergroting van een kerkgebouw'. Wanneer wl| zien dal in HG9 men 67 
baarden lelde (zeker nog geert -1(K) zielen) Is de gestage aangroei vnn de
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volgende jaren oorzaak van Hel amoveren van Het rornaansc schip met 
beuken, wellicht nog vóór hel midden van de 16e eeuw.

W ij welen dat reeds in de dertiger jaren zich vrij erge protestantse 
sympathieën op de parochie uillen. Merendree werd een echt broeinesl 
van anabaptisten en voorname lijk nog Mennonisten. Deze kern hield sland 
lot midden van de 1711 eeuw. Men kent er nog de Dopershoek.

De consistoriën werden in onze slreek in 1578 opgericht en de pro
testantse eredienst in onze kerk uitgeoefend, lot in 1583 Tarnese met zijn 
troepen hel beleg voor Eeklo en Gent kwam slaan. Onze dorpen ontvolk
ten nagenoeg volledig. Voornamelijk tijdens de periode van hel Twaalf
jarig Bestand (1609-21) hernam het gewone leven zich.

In 1624 krijgen wij via de communicanlencijfers uit de bisschoppelijke 
en dekanale visitalieverslagen nauwkeurige bevolkingsgegevens. Zo 450 x 
100/60 =  716 inwoners. Getal dat de volgende jaren steeds opliep. De 
landing in juni 1645 door Maurils van Nassau te Sas-van- Gent en de last. 
zowel door de Staatse als Spaanse troepen, was oorzaak dat er terug een 
grote vlucht ontstond. In 1646 teruggelopen tot 558 ! Na hel \  erdrag van 
Munster in 48 komt weer een rustiger periode. In 1658 lelt men 950 in
woners. Hoewel gans deze eeuw een oorlogsperiode bleef •— Merendree 
werd bijvoorbeeld in 1673 bijzonder hard getroffen door de Transen en 
ook onder d Humières in november 85 — toch blijkt de bevolking in 1709 
tot 1312 opgelopen. Met rasse schreden heeft men in 1799/1800 reeds de 
2397 bereikt.

De gegeven cijfers duiden zeker de noodzaak van deze vergroting aan.
De oude kerk was aan de buitenzijde helemaal wit gekalkt. Aan de 

muren was een ingemelsle kruisweg te zien.

DE 19° EEUWSE VERBOUWING (HUIDIGE KERK) 

r  F AS li : 1881-82.

In de beraadslaging van de kerkfabriek lezen wij op datum van 27 
maart 1878 voor het eerst iets over de vergroting van de kerk. Zij zou ook 
haar oorspronkelijke oriëntatie terugkrijgen.

De plannen waren getekend door de bekende architect August van 
Assche en hel bestek beliep 60.000 frank (20.000 F kerkfabriek : 10.000 I' 
gemeentebestuur: 14.000 F provinciebestuur en 14.000 T rijk; de rest zou 
door een lening worden 'aangevuld).

O p 3 september daarop had de heer gouverneur ten olficleusen titel 
een rapport gevraagd aan de Commissie voor Monumenten en Landschap
pen. Na ruggespraak met de architect liet de Belhunc d 'l dewalle. lid van
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de commissie, zijn bezwaren kennen f2 l/2 /7 9 ) : de vensters in abcis en 
Iransepl dienden drieledig en romaans le zijn en de aan le voegen delen in 
de beuken gotisch zoals bel middendeel van de kerk. De kerkraad bad 
ondertussen deze wijzigingen, met een meeruitgave van 1786 1', reeds 
goedgekeurd ('*)•

Op 28 februari maakt de heer gouverneur dan ook officieel de plan
nen aan de commissie over. In zitling vari 14/3 worden deze besproken. 
Alleen M. Serrure blijkt niet akkoord le gaan : volgens bem beeft de 
kerk een te grote lengte ten opzichte van de breedte van de zijbeuken. I lij 16

( 16) Rljlsnrrhtof Bcvcfcn-Wnn* provinciaal arcliicf 1° nfd. 2-lfi7/-l M d dank aan
hel personeel voor dn vriéndelijk geboden hulp.
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vraagt zich ook af waarom de vensters in hel transept niet gotisch blijven. 
De som van 60.000 F is ook te veel voor een dergelijke verbouwing. \  ol- 
gens hem is het best van gans de benedenkerk te verbouwen.

Blijkens een brief dd. 21 mei liet de Commissie uit Brussel kennen dat 
zij tegen hel aanbrengen van een gewelf in Rupelse steen in de viering was 
en tevens tegen hel wijzigen van de oude gotische vensters in het transept. 
De som was ook te hoog.

Een gewijzigd ontwerp met weglaten van alle versieringen, het herstel 
van de daken en hel vervangen van de vensters in de benedenkerk (d.w.z. 
het middendeel of gotische) bracht de begrolingsprijs op 55.773 I' terug. 
Het ontwerp specifieert ons :

'—' 1' gedeelle : koor, transept, sakristieën en traplorenlje : 10.459 F.

«— 2l' gedeelle : slopingswerken 18‘‘ eeuws koor en verlengen van de 
beuken : 25.513 F.

Hiervan zouden 20.000 F door de kerkfabriek worden gedragen : 6.000 F 
door hel gemeentebestuur ; de res>! gezamenlijk door het provinciaal bestuur 
en het rijk.

Op 29 juli 1880 werd ten gemeenlehuize overgegaan lol de aanbe
steding.

Van de Kerckhove (Sleidinge) en Claeys A. (Bellem) : 55.974 F. 

Gildemijn (Gent) : 5-1.580 F.
De Guchteneeie (Merelbeke) : 52.475 F.
Bruneel (Bachle-Maria-Leerne) : 54.480 F.
<lr Wijze Xaverius (Merendree) : 53.417 F.
Marobé en Van Loo (Gent) : 55.000 F.

De Ie besteden sommen werden dienvolgens aan de aanbesledingsprijs 
aangepast : KF . 18.505 F ; G : 6.000 F' : P : 4085 F ; Rijk : 4085 F'. Daar 
het ministerie van justitie het gevraagde hulpgeld afwimpelde op de ge
meente, werd na discussie deze som gedeeld en ten laste van gemeente en 
kerkfahiiek gelegd (2.042,5 F).

De kerkfabriek werd gemachtigd haar fondsen te verkopen alsmede 
een perceel grond sectie B 471 en 476, groot zi|ncle 54 a 80 ca.

Bij K.B, van 10 januari 1881 is dan ook de toelating lol de werken ge
geven.

Deze begonnen daags na 21 september 1881, feestdag van Sl Gcrolf. 

Op lo december lezen wij dal bijwerken noodzak» •lijk zijn aan «le 
daken van koor. kruisbeuk, schip en zijbeuken welke in hel oorspronkelijk 
plan niet waren voorzien, dit ten belope van 2.803 F. Men vraagt dan 
ook aan de provinciale diensten om een deskundige Ier plaatse le sturen.



Het kerkbestuur signaleerde Het beëindigen der werken op 12 november 
1882.

Volgende facetten konden wij identificeren :

In het romaanse gedeelte :

Hier werd bel ooslportaal voor 2 /3  van de muurdikte toegestopt en 
kwam buitenzijds later een kalvarie in de opengelaten muurnis. Men stak 
in koor- en transeptsluilgevels neoromaanse drielichlvensters. Het koor werd 
van een bouten tongewelf in Noorse rode Riga-den voorzien, zodat bet koor- 
venster dan ook wel dezelfde vorm beeft maar beel wat hoger is dan de 
vensters in de kruisbeuk. Het kreeg ook een vloer die twee en nogmaals 
één trede hoger kwam dan in de kruisbeuk. Voor die vloer werden nieuwe 
tichels gebruikt naast de oude. Daar en ook in de transeptkapellen kwam 
een nieuw altaar in arduin, wellicht iels later, want bel was voorzien dat 
de oude altaren en kommuniebank dienden overgebrachl.

In de ooslelijke langsmuur van bet zuidertransept was een insprong in 
de oude muur van de kerk en in deze van bet noordertransept zien wij, 
aan barstjes op een oude foto zichtbaar, de sporen van een nis. Beide wel
licht toen verwijderd.

De muren en daken werden grondig hersteld, zowel binnen als bui
ten. Boven bet noordelijk transept zijn er oude gebinten met priemstijl, gor
dingen, schoorbalken, nok en daksparren. De sluitgevel binnenwerks is er 
uit baksteen. Nu weten wij dat in 1918 hier verschillende obussen zijn op 
terecht gekomen en bel orgel vernield werd. Misschien is de herstelling met 
oude balken uilgevoerd.

Zuidelijk is de oude sluitgevel binnenwerks in vel< Jsteen. f lier sloot 
wellicht een bijgebouwtje aan dat toen werd verwijderd. Een deur was 
alleszins in de meest oostelijke boek (Kadaster F. 1.).

De vensters welke zich openden in de langst* muur van bet koor 
(2.42 m x 3.10 m) zijn toen opgenomen in de opening van bet jubé ( linies 
of gedicht (rechts). In de koorsluilgevel was bet romaans venster voor
dien door één verticale en vier horizontale verdelingen in tien vakjes ver
deeld.

In de rechter ooslelijke kruishoek werrl de sakrislie vergroot (6,10 m x 
4.95 m) binnenmaat.

In de zuidoostelijke kruisbeek kwam de bergplaats met buitendeur 
(binnenwerks 5.08 m x (>,12 m) en bovenliggend oksaal mei loegang via 
een eveneens toen gebouwd cylindervormig Iraplorenlje met Ingesnoerd 
kegelvormig dak. Hoger geeft dit torentje loegang lol de luizolder. liet 
wordt verlicht door venstertje» in schiclgulvortn,



t l .  — S. Rndegondebeuk met portaal 
en twee tussen de »lljsl> ingewerkte biechtstoelen (19431.

Hel orgel werd er herplatüsl door Petrus van Huilt* uil Merendree 
voor 149 F ; op 6 februari 1884 vereffend. In september 1980 zijn de waar
deloze resten verwijderd.

De sakrlSlieën zijn door smalle of bredere —* don door een stijl ge- 
sobeiden ■—• ramen mei borizonlale afdekking verlicht. De binnenkanten 
hebben schuine dagkanlen en er zijn spijlen voor alle ramen in smeedwerk. 
Dorpels, venslermonelen en deutomlijsllngen zijn in klein graniet ol blauwe 
steen ( =  arduin) van Zinnik. De muren werden in porfvriel, de zogenaam
de moëllons van Lessen, ópgetrokken,
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Voor de loren kunnen wij mededelen dal de ommelopen wellicht toen 
ook in blauw graniet zijn aangebrachl. Evenzo zijn vermoedelijk ook toen 
de uurvverkplalen onder zadeldak gebracht (?).

Schaliën kwamen van Herbeumonl. Hel bezehverk werd uitgevoerd 
door Charles Fasseur uit D.ongen voor 100 F.

In Je benedenkerk :

Het westelijk koor alsmede de sakristie (?) werden gesloopt; ook de 
aangevoegde stukken lot het oud gotisch gedeelte.

De twee laatste traveeën werden volledig nieuw bijgebouwd : de vijfde 
kreeg telkens in de langsmuur een portaal ; aan de zesde was rechts de 
doopkapel aangevoegd. De mortel bestond uit Vl Doomikse kalk en V2 

zand.

W at de 18*' eeuwse vierde betreft : zij werd mei wijziging aan het 
oorspronkelijk plan ook tot gotisch omgebouwd, doch waarschijnlijk in haar 
langsmuren gedeeltelijk behouden. De bepleistering laat geen nauwkeurig 
onderzoek toe.

W al de zuilen aangaat : een halve, twee, en nog een halve welke 
legen de westgevel aanleunl. zijn in zandsteen (van Jamoigne op de 
Semois).

De oude gotische kerk bleef onder écn zadeldak ; de drie aangevoegde 
beukvakken hadden midden een zadeldak op gelijke hoogte als het oud 
golisch dak en twee aangevoegde lessenaarsdaken op de zijbeuken.

De westgevel is natuurlijk volledig nieuw met portaal en er boven 
een neogotisch vierlichlvensler. De twee andere ramen zijn zoals in de 
zijbeuken. De monelen zijn in zandsteen.

I let plafond in stucwerk in hel oud golisch gedeelte bleef bewaard. 
In het nieuw gedeelte kwam een doorlopend spilsbogig gewelf in Noorse 
Kiga-den in de middenbeuk, met tussen iedere travee een dwarsende 
keper. In de zijbeuken was dit houtwerk onmiddtllijk aan hel I essen aars- 
dak gehecht. I lier was telkens een steunbalk tussen de traveeën.

In 1850/(>0 was een nieuwe bevloering in de benedenkerk eri hel koor 
aangebrachl ; 3.730 I'. l iet waren zwarte tichels, "51 X 31 cm. marmer van 
Basêrles, Ding* onder zijn ze onbehouwen ; wille figuratie. De nnnge- 
voegde delen werden rui in dezelfde trant gelegd.

\  er meld en wij lenslolle nog dal hel doksaal werd afgebroken en In de 
westgevel links gelijkvloers een minimis ullgespnard werd, waar een <11. 
Grafscène» werd aangebrachl.



2 " FASE : 1803.

Over deze herstelfa.se zijn wij minder goed ingelicht gezien het dos
sier 5346/T afd. niet is terug te vinden in hel provinciaal archief. Ver 
moedelijk is hel hij de hrand van het gouvernementsgebouw verloren ge
raaid !

Voor herstellingswerken aan de toren (aanliggende hoekpyramiden. 
uitwendig vernieuwen van hel bovengedecdle van de romp. misschien de 
dakkapelleljes boven de uurwerkplalen, de klankborden van de galmgaten 
en de steunpilaren in de viering) aan het oud gotisch gedeelte (dak gelijk
vormig brengen met dit van het nieuw gedeelte, de zijmuren eveneens ge
lijkvormig maken) en hel veruangen van het glas door groen kathed raai- 
glas in lood gevat, werd een lening van 10.000 F loegestaan lopende over 
25 jaar aan 4 % (1884-1904).

De aard van de werken konden wij ondermeer aflezen op een drietal 
plannen gedateerd 15 januari 1884. Ze zijn in elk geval toen niet uitge- 
voerd.

In januari 90 nodigt de arrondissementscommissaris het kerkbestuur 
uit om de werken aan te vragen. 1 oen moeten ze ook geweigerd zijn.

Blijkens een kerkraadvergadering van 5 maarl 1892 was een naam
loze gift van 5.000 F aanleiding om alles opnieuw aan de orde te stellen.

W eer werd het plan door August van Assche uit Gent opgemaakt 
en gedateerd 25/2/1892. Het bestek beliep 20.962 F.

O p 24 januari had de aanbesteding plaats :
Lamberl I. (Ooslkamp) : 18.887 F.
Scheldeman L. (Roeselare) : 18.840 F.
Heene R. (Eeklo) : 18.750 F.
De Guchleneere E. (Mere Ibeke) : 18.457 F.
Mortier C. (Ledeberg) : 18.944 F.
Leyns E. (Gent) : 19.045 F.
Dhavé C. (Gent) : 18.689 F.

De toelating lot de werken werd bij K.B. van 7 /4/1 S‘>3 gegeven. 
Naast de lening van 10.000 I’ kwam hel provinciaal bestuur met 4.085 I' 
en hel gemeentebestuur met 3.000 F te gemoel, De rest werd door oen 
fondsenverkoop vanwege de kerkfabriek aangevuld, alsmede door gebruik 
van een deel van de gelden van de nog belaste stichtingen van Bruno 
Rogiers en Vyncke.

Er waren ook ditmaal aanvullende kredieten nodig voor dakwerken 
(400 F).

1 let oude kerkdeel dot natuurlijk vanaf de derde travee geweldig in 
uitzicht verschilde van de nieuwbouw, werd langs buiten onderkapt en met 
dezelfde soort baksteen als het overige bijgewerkt.
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Beide zijclemuren der kerk, noord en zuid, twintig lol dertig centimeter 
ingekapt, nieuii'e plinten in arduin aangemetst, de muren mei nieuwen 
steen opgeme.lst, met nieuwe vensters daarin, gelijk die van hel herstelde 
deel zodat het laatste nieuwe werk met de vorige herstelling goed verbonden 
en ineengewerkt als uitwendige schijn gaf van een gansch nieuw kerkge
bouw. (Liber blemorialis; 3 vensters en 2 contreforts)

Voor een aandachlig waarnemer is dit toch nog te zien : de sleen- 
voeg verspringt van hoogte bij de scheiding halfweg de kerkmuur achter 
een sleunbeer. Ook de slreksteen wijst dit uit.

Builen een kleine welving in de dakrug op deze plaats, ziet men het 
zeer goed aan de velschillende gebruikte steensoorten boven het schip. 
Beiderzijds boven bet nieuw gedeelte gebruikte men dezelfde soort steen 
van Lessen als aan de nieuwe sakristieën verwerkt (1” herstelling). Boven 
het oud gedeelte zuid is bij deze 2C fase een laag Doornikse kalksteen van 
lichtere kleur aangebracht, dezelfde als gebruikt bij bet herstel van de toren. 
Noordelijk zijn het daarentegen nog oude veldstenen (afbraak ?) wellicht 
van bij de bouw van het gotisch gedeelte. Nu werd hier immers ook de be
daking : een zadeldak met twee aangevoegde lessenaarsdaken boven de 
zijbeuken.

In januari ’84 vinden wij de betaling aan de firma Boone-C arelle uit 
Meulebeke voor het plaatsen van een donderroede op schip en toren. In 
1894 hebben dezelfde deze hersteld of herplaatst.

Een grote hoeveelheid van het oude kathedraalglas werd bij het plaat
sen van de gebrandschilderde ramen in 1911-1912 gerecupereerd ; het werd 
toL op heden bewaard en nu gebruikt bij hel afsluiten van het oksaal.

K L A S S E R I N G  :

Door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
werden op 22/12/1910 het oud kerkgedeelle alsmede de drie eerste tra
veeën geklasseerd onder de monumenten van de eredienst — 3’ kalegorie 
— om hun artistiek karakter. Mr. Van Biesbrouck en Kanunnik \  an den 
Cheyn deden op 18/4/1910 een onderzoek Ier ploutse (rnpport).

liet duurde echter tol 4/5/194-1, dal om haar «artistieke, oudheid
kundige en historische waarde,» de St-Radegondekerk door de Rijksdienst 
voor Monumenten en Landschapsz.org volledig werd geklasseerd.

Kerk en kerkhof werden ingevolge dt 1" ranse Wetgeving geconfisceerd, 
Eén kerk werd per parochie hij hel Concordaat ter beschikking gesteld van 
de eredienst. Daarom eigendom van de gemeente : Sectie D 54(>. 17

(17) Liber Mcmorlali* S. RucIrRondlskerk,

40



Een strook grond op het gemeentelijk kerkhof is bij beslissing van de 
gemeenteraad op -1-10-1922 kosteloos afgestaan aan bet Bestuur van de 
Kiijgsbegravingsdienst te Brugge (15 x 9 m.). Het gedenkteken werd er 
bij beslissing van 21-1-1923 opgericbt. Hiertoe ging de gemeente een lening 
aan van 9000 fr. bij bet Gemeentekrediet.

De «Centrales éleclriques des Flandres» brachten een nel tot stand 
op bel dorp ingevolge beslissing van 6 /7 /1 9 2 5 .  Van toen af werd onze 
kerk electrisch verlicht. Bij K. Besluiten gegeven te Motril op 12 en 17 
april 1973 werden respectievelijk de centrale verwarming aangebracbt en 
bet eleclricileitsnet vernieuwd.

1918 EN 19-40

Volgens een rapport van de Commissie voor Monumenten en Land
schappen werden volgende beschadigingen genoteerd :
— U'est en noord verschillende beschadigingen aan de muren ; de ramen 
verbrijzeld : een obus viel op de laatste travee ; op de bergplaats vielen 
er verschillende en het orgel werd grotendeels vernield.
-—• zuidelijk : de ramen werden door de luchlverplaatsing voornamelijk in 
hun middenvakken geschonden ; verschillende obussen sloegen in op het 
schip en het dak van de doopkapel werd afgerukt.
•—• de leren werd in zijn metselwerk grotelijks beschadigd ; eveneens het 
benedendeel van de spits, kant N.-O.; ook het midden van de spits langs 
de zuidzijde. de lucarnen en cadrans waren afgerukt ; alles bleek her
stelbaar.
>— meubilair : praktisch, op enkele kleinere beschadigingen na. intakt.

Uit deze gegevens kunnen wij afleiden dat de schade veroorzaakt is 
door de steunende, divisionaire Belgische artillerie, tijdens de Slag van 
Overbroek, omstreeks 23 october 1918 ( IK).

In de meidagen 40 heeft de kerk ook enkele Belgische obussen ge
ïncasseerd. De sebade aan de westgevel, de noordelijke langsmuur en de 
benedengedeelten van de torenspits bleef echter beperkt. Dit gebeurde 
lijden* de verdediging van hel Afleidingskanaal van de Lcic vanaf 24 mei.

( IH» Bulletin... rlln. I en IV, dlver«e bladzijden.
Met flank onri de Ri|k»dlnnnt voor Monumenten en Lnntbrlinpizorfi voor liet 
mogen Inzien van nel dooier ITI I en do hulp bl| hel opupnren vnn de oude 
lu-rkplonnen. (AltAB, lond» Rl|l*rnmmlmiln voor Monumenten en Lnm lnhnppen 
57-1).
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1 I0UTSNI.1WERK

A) KERKMEURELEN 

PREDIKSTOEL

Midden in de kerk slaat de predikstoel in eikehout, waarvan de knip 
in kubusvorm afgeschuinde ribben beeft, versierd met een afhangende 
bladeren-, bloemen- en vruchtenslinger. en bekroond is door een twce- 
vleu gelig engelkopje boven een voluutvormige kleine console (1.11 m ribbe).

Op de drie kanten een ovaal medaillon tussen zwierige arabesken teb 
kens bekroond door een schelp en onderaan een viervleugelige kop van oen 
cherubijn : de Verlosser, de H. Maagd en St. Jozef (H. Familie). Op de 
vierde kant, de deur, is een loofwerk aangebracht waarin het jaartal 1699.

Alles is gedragen door vier bladvoluten, eindigend in de zinnebeel
dige voorstelling van de evangelisten, telkens met gespreide vleugels de 
kuip dragend.

De vier zijn genomen van de lelramorf uil hel roepingsvisioen van 
Ezecbiël (1.10) en slaan volgens de beschrijving aldaar geplaatst.
— de adelaarskop - binnenkant (St. Jan) : omdat bij een hoge gedachten

gang, als de adelaar in zijn vlucht, tol uitdrukking brengt.

—■ de leeuw - rechterzijde (St. Marcus) : zijn evangelie vangt aan met de 
prediking van Jobannes de Doper, als een roepende aan de rand van 
de woenstijn. (Veelal is bel ook een leeuw met geopende muil).

—* mensengezicht - buitenkant: (St. Matlheus) : gezien zijn evangelie aan
vangt met de stamlijst van Jezus, zoon van David. zoon van ... Abraham.

— de slierekop - linkerzijde (St. Lukas) : zijn evangelie vangt aan met het 
offer van Zacharias.

Dit alles steunt op een lichtjes gevierkante vaasvormigo zuil, waarvan 
de buik op de vier zijden een acanthusblad vertoont.

De oude originele voel is evenwel verdwenen. Fr is een rechte trap 
met baluslers en hel. klankbord wordt door twee uil zuiltjes ontspringende 
herme-engelen gedragen ; twee gekruiste vleugels voor hel lichaam en twee 
steunende onder hel bord. Renaissance.

Op 15 januuri 1615 lekende I'r. Van Move uit Gent een ontwerp 
lot verfraaien van de preekstoel. Tegen de schacht zouden vier voluten 
belegd met acanthusbladeren komen. De oorlog heeft de uitvoering van 
dil reeds goedgekeurde project echter verhinderd.

Na de troebelen heeft men de preekstoel opgehangen aan de viering 
pijler boven hel graf van S. Gorolf,



15. —  Preekstoel ( I <W8).

KOOKC-KSTOBITK

Eikehoulcn koorbanken, midden 
malen bedragen 2.94 m x | ,.30 m x 1 
hoog. Beide, een rerhls en een links 
constructie en decorolii’ve vormgeving.

17*' eeuw, mei vier zillingen. De 
12 m hoog. De rugleuning is 1.40 m 
model uileraard, zijn identiek van
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Of ze voor onze kerk zijn vervaardigd, dan wel een aankoop van elders 
weten wij niet.

De verdeling in vier is door de halfzuilen in de vormgeving van het 
voorpaneel ook behouden, doch de overheersing van het vlak. typisch re
naissance, tegenover de sterk uitgesproken lijn van de gotiek is in dil meubel 
zeer opvallend.

De vijf gehalveerde zuilen met composiliekapileel (een calalhos of 
korf) met twee rijen acanthusbladeren en ionische voluten (sterk gelijkend 
op bet Korinlisch kapiteel) steunen op een schacht die schroefvormig is uit
gewerkt , wal reeds wijst op de late renaissance, liet basement rs een ge
profileerde ronde voet op vierkante voetplaat. De laatste halfzuil is ge
halveerd, één vierde rest dus. zodat wij veronderstellen dat deze banken 
gemaakt zijn om met een zijkant tegen een muur aan te leunen. Die kant 
is trouwens, op een bloemenslinger na, onbewerkt.

De halfzuilen zijn legen een pilaster geplaatst die zelf rust op. en be
kroond is door, een sterk geprofileerde lijst. Onder en boven de zuilen 
springt deze uil, zodat de vier vlakken van hel voorpand nog sterker tot 
bun recht komen.

Deze tussenliggende vier panelen zijn elk mei een geprofileerde lijst 
van rechtlljninge liniaire vorm, clorh telkens met andere contourlijn, om- 
werkl. Hel veld ertussen bleef onbesneden. De spaarvelden buiten de om
lijsting vertonen van links naar rechts ;
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—> wijngaardranken en een vismotief :
*—' gevleugelde engelenkopjes (iwee driekwart gewend, één frontaal) ; een 

sater :
—* een bladornament : een rocaille en twee driekwartgewende engelen

bustes ;
•— twee dolfijnen ; twee bloemenkorven.

De wangen zijn gevormd door een leeuwepoot met klauw overgaande 
in een voluut welke eind gt op een telkens anders gelooid mannenhoofd. 
De armsleun is een tweede voluut, bebouwen met diverse bladvormen en 
deze ondersteunt de kroonlijst van bel dorsaal. De zijkanten vertonen 
varianten van loofweik en een bessenpikkende pauw. Zoals bel gezang van 
de pauwen de slangen zou verdrijven, zo zal bet gebed van de christenen de 
duivel verjagen. O f beter zelfs, als bel symbool van de opstanding te aan
zien, gezien zij pikken.

De versierde buitenste zijwand bad een engel in vol plastiek naast 
een omlijsl paneel genre voorkant.

Onderaan de zittingen hebben wij de «zillertjes» (misericorden) :
■— een sater.
•— rocailleversiering.
■— engelenkopje met vruchten en bloemen.
*— twee afgewende bondekoppen met uithangende tong.

Alleszins een mooi stuk sculptuur, dal belaas tamelijk erg beschadigd 
is.

BIDBANK

1 tl* eeuws of ouder in eikebout; malen 1,50 x 0,85 x 0,58 m breed. 
Met balustervormige zuiltjes bezijden.

BIECHTSTOELEN

Vier in eikebout van het drieledig open type, met kroonlijst gevormd 
door neogotische kruisbloemen. Waren in de oude kerk reeds aanwezig. 
Een inventaris van 18*12 vermeldL er Iwce grole en vijf kleine. De Polier 
zegl dat er een bij was van Warner Wambach uit Gent (II. Kruiskapel, 
14 pond). I lij was omstreeks 1800 reeds verdwenen. In 1844 werden er 
vier kleine door de pastoor van Lovendegem overgenomen.

LUST

Met verhoogd dorsaal, in pHrhplne ; bijna de volledige lengte van de 
beide langse muren, De noordkant werd door Mortier en de zuidkant door 
Van Mulle, beide uit Merend ree, omstreeks 1800 vervaardigd.
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In 1842 waren er vier zittingen in de kerk ; daaronder één van W emer 
W am bacil, die 24 schellingen had gekost.

B) BEELDEN :

O.-L.-VROUW OP DE MAANSIKKEL

De beeldhouwer heeft zijn inspiratie gezocht in Genesis 3,14 - 15 : 
«Toen sprak God iol de slang : Ik zal vijandschap stellen tussen l T en de 
Vrouw, tussen uw kroost en haar kroost ; dit zal V  de kop verpletten». 
Tevens in het Boek van de Openbaring van Johannes 12.1 :
«Toen veischeen er een groot teken aan de hemel : een itouu', bekleed 
met de zon, de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 
twaalf sterren...>

In het eerste excerpt zien wij dat Eva door haar kroost de duivel zal 
overwinnen. De diepere zin van dit gegeven wordt vervuld in Maria, de 
nieuwe Eva, moeder van de Verlosser die door zijn kruis de duivel over
won.

Johannes daarentegen schetst in moeilijke beeldspraak de strijd van de 
kerk tegen de duivelse machten. Maria staal hier als personificatie van de 
kerk. Daarom wordt de slang ook aangezien als de ketterij door Maria ( =  
de Kerk) verplet. Dit voornamelijk na 1 rente.

Deze zwierige barok Madonna kan ten vroegste uil het tweede kwart 
van de lSe eeuw dateren. Zij is uil lindehout vervaardigd en meel 1,05 m. 
kroon uit koper met twaalf sterren niet medegerekend. Is thans bij haar 
restauratie in 1978 in haar originele polychromie leruggebracht.

Met haar ene voet slaat zij op de slang, terwijl haar andere op de 
maansikkel in de wolken zwevend rust. In do rechterhand houdl zij dc 
scepter : koningin van hemel en aarde,

De V-Iijn in de beeldcompositie gevormd enerzijds door de wappe
rende manlelplooi en scepter en anderzijds door cl? positie van hel Jczus- 
kind met kruis, convergeert werkelijk met de punt op de slangekop. 1 lel 
Kind Jezus voert zijn handeling daartoe zelfs linkshandig uil. Bemerk ook 
de eveneens convergerende blikken.

De kledij is zwierig met over hel sterk anatomisch voorgeslelde lichaam 
natuurlijk lerugvullende plooien Door hel jeugdig karakter in het aange
zicht, hel toch niet Ie mollige kindergezichtje, de lange haarlokken, de 
ranke blote hals, hel lijnc V-gezicht en de V-kroon van de Madonna, ja 
zelfs door het 'é slanke lichaam in het geheel, heeft de kunstenaar zeker 
de bedoeling gehad het geheel graficus en elegant te laten voorkomen.

Hel is de vooistelling van Q.-L.-Y Onbevlekt Ontvangen (de Immu- 
c.ulata), zoals ze sinds de renaissance gewoonlijk wordt voorgesleld.
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I r> — 0 .1 .  Vrouw op dc Mmin<lklu-I
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O.-L.-VROUW VAN SMARTEN

Sinds enkele jaren bewaarde men op de pastorij bel beeld van O.-l..- 
Vrouw van Zoeven Weeën uil de kap<‘l met dezelfde naam nabij de Kale- 
brug. Dit gezien haar grote kunstwaarde en als beveiliging tegen diefstal.

Volgons een ingemetsle steen, die reeds jaren totaal verweerd en on
leesbaar geworden was, zou dit kapelletje opgericht zijn in 1662. Grond 
en gebouwtje zouden in de tijd geschonken zijn door leden van de lamilie 
Turn en Taxis, welke toen op hel kasteel Ier Wallen woonden. In 1679 
is dit oude kapelletje afgebroken bij bet rechttrekken van de rijksweg 
Drongen-Hansbeke en het verbreden van bel Schipdonkkanaal.

Hel beeld in lindehout, waar vroeger een zilveren zwaard was op 
aangebrachl, meet 75 cm en is gepolychromeerd. Vele lagen zijn bij de res
tauratie in 1980 verwijderd. De kleuren voor een Lievevrouw lijken ons 
eerder ongewoon ; roze kleed met blauwe mantel. Doch het zijn de origi
nele. Ook op een schilderij «De H. Familie» in de hoofdkerk van Dender- 
monde, aan Jan van Balen toegeschreven (1611-1654) komen deze bij
voorbeeld voor ( l9). Hel zwaard is er mede in verband gebracht door de 
voorspelling van Simeon : «Een zwaard van droefheid zal Uw hart 
dóórsteken».

Er zit ieLs in van de zwierige trant van de Duitse Madonna s ; een 
hand op de borst, de andere arm gestrekt. 1 ulband rond hel hoofd, en be- 
Iraand gelaat. Zeker geen gemeen goed in onze streek. Liet beeld blij kt van 
omstreeks 1700. Misschien wel een gifl van de bekende familie Turn et 
I axis (foto 55).

SINT ROCHUS

Te Monlpellier, de vermaarde universiteitsstad van Zuid-Frankrijk 
werd bij geboren, omstreeks bel jaar 1295. Op zijn pelgrimstocht naar 
Rome verzorgde hij in Italië de pestlijders. 1 en slotte werd hij in Piacenza 
zelf aangetast. Een sterke en scherpe koorts overviel hem toen hij de bos
sen doorlrok op weg huiswaarts.

De legende verhaalt hoe op een morgen bij de hulpeloze zieke een 
hond kwam loegesneld, met een brood in de muil.

Dit attribuut komt bij zijn beeltenis steeds voor, samen met de pel
grimsstok en de kalbas. Een engeltje verzorgt zijn wonden of pestbuilen. 
I lij zou op de wereld gekomen zijn met een moedervlek onder de vorm 
van een kruis op de borst. Samen met de sl-jacobsschelpen komt dit in de 
polychromie ook voor ( =  pelgrim).

Voornamelijk hel barok engeltje is zeer mooi gebeiteld.

(1 9 ) D l  1ANENS, \i. ; Dcm lcrm ondc. p. 124.
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16. —' Barok S. Rochusljcclcl.

Hel beeld is wellicht nog 18* eeuvvs en meet 1,50 in.
Zinspelend op zijn naam is hij ook patroon van de rokers en woidt 

ook aanroepen leien oorlogsgeweld. Zijn feestdag is op 10 augustus. Hel 
was vroeger werkelijk een volksheilige, want zijn beeltenis komt in menige 
parochiekerk voor.

SIN TE R A D E G O N D E

De kerk van Merendree is de enige in België aan de Heilige Rade 
gonde toegewijd. Daar haar biografie zo maar niel voor hel grijpen llgl is 
een Icorte schels wellicht niel overbodig.
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17. — S. Radegontlc. kcrkpntrones.

Deze afstammelinge van de Thuringse dynastie (koning Berlhar) 
werd als oorlogsbuit aan Chlotarius 1, de Oude loegewezen en zo. als tien- 
twaalfjarig meisje naar hel Frankenland meegesleept.

Volgens dc traditie te Alhies gedoopt, huwde zij omstreeks 538 met 
dezelfde Chlolarlus na de dood van zijn vrouw Chunsena, niet zonder 
vooraf gepoogd te hebben te ontsnappen, door via de Omignon en do 
Somme Peronne Ie bereiken. Zij huwde voor St Medard Ie Soissons,

Later, na de moord op haar broeder, ontving zij van dezelfde Llsschop 
hel kloosterkleed van diacones, en vestigde zich alsdan in de koninklijke
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villa (e Saix (54-ii. Op 25/10/552 of 555 trad zij met haar gevolg in het 
klooster van O. L. Vrouw te Poitiers.

Na de afschuwelijke moord die Chlotarius op zijn opstandige zoon 
Chramme en zijn huisgezin heid bedreven zocht deze met list Radegonde 
opnieuw lot zich te nemen ; pogingen welke evenwel werden verijdeld.

Vanaf de aankomst van de reliek van hel H. Kruis op 19 november 
566 of 567 nam haar abdij de naam H. Kruis aan en in 570 ondernam zij 
met Sl Agnes. haar overste de reis naar Arles. Van toen af volgde het 
convent de regel van St Caesar. Ten slotte werd zij op 15/8/587 in de door 
haar gestichte O.-L.A rouwekerk van dezelfde stad •—' die later de St- 
Radegonde basiliek zou worden —' begraven. Haar grafstede in de crypte 
trok tol voor kort n grote schare bedevaarders.

Daarom valt de kerkwijdingsdag-herinnering ( =  kermis) te Meren- 
dree ook rond 15 augustus, d.w.z. de vierde zondag van deze maand.

Ter gelegenheid van de 1500“ verjaring van haar afslerven werd op 
15/8/1887 over heel Frankrijk een geldinzameling gehouden. Met een 
prachtige gouden kroon, bezet met dure edelstenen, zou Mgr Rolelli, 
pauselijke nuntius, het beeld kronen. Te monarchistisch leek deze plechtig
heid : de maire van Poitiers verbood de processie. Alleen de geestelijkheid 
van St-Radegonde mocht het beeld naar de kathedraal overbrengen, waar 
voor een menigte van 15.000 gelovigen (een reuze aantal voor die tijd <—■ 
die de ordeslrijdkrachten letterlijk onder de voeten liep), Mgr Guilberl, 
aartsbisschop van Bordeaux, plechtig hel beeld kroonde.

Vanaf april 1885 werden door achtereenvolgende pauselijke breven 
diverse aflalen aan haar vereerders toegekend.

Iconografisch kunnen wij te Merendree vermelden :
— de in zilver gedreven beeltenis van de heilige op de voel van de mon

strans uit 1720 :
— een houten beeld eveneens wellicht van om die tijd of iels ouder;
— een beeld met engeltje aan. haar zijde was in 1897 nog voorhanden 

doch in 1911 reeds spoorloos ;
<—' een beeld van de heilige met langs beide zijden een kind bij de hand 

slaat in een nis boven de Ingang van hel klooster: plaaster, ± 95 cm.
>— een standaard, S.R. als kloosterlinge, in borduurwerk - 19° eeuw (5“ 

kwart).
Hel houten beeld in de kerk meel 1,11 m.

De heilige slaat hier afgcbeeld als koningsvrouw in lang gewaad met wijde 
mantel er over heen. Om de hals, In hel haar en aan de oren draagt zij 
juwelen. Dc kroon uit zilver is met talrijke halfedelstenen bezet en staal 
los op hel beeld aangebrachl, /.ij reikt een beurs aan de eenarmige sukkel 
aan haar voet. Opvallend is bij deze hel veel te grote hoofd ten opzichte
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van het lichaam. Hat hij kleiner worcll voorgesteld dan de heilige is nor
maal. Reeds de Lgvptenaren pasten dit principe toe. De knecht bijvoorbeeld 
kleiner dan zijn meester. De lichte doorhuiging op hel ene been (S-houding) 
geeft het beeld een zeker maniërisme dal nog naar de gotiek wijst.

De polychromie welke nu op hel beeld ligt is van dezelfde hand als 
op het Sl-Gerolfbeeld. Het is nodig aan een restauratie toe (eind 17* - 
begin 18“ eeuw).

KRUISLIEVEHEER

Vóór de zuidelijke transeptarm stond tol omstreeks 1965 op het oude 
kerkhof de <Kmislieveheer».

De realistische anatomie, voornamelijk van de thorax is zeer mooi 
gebeeldhouwd. Hel gebaarde hoofd van Christus, met de haardos in het 
midden van het hoofd gespleten en twee lange neerhangende haarlokken 
neigt op de rechterschouder. De droefheid spreekt uit de ogen. de smart 
uit de pijnlijke mondtrek.

De nagels sleken in de polsen, zodat de beide wijsvingers zich opval
lend gestrekt vertonen. De gekruiste benen, rustend op een suppedaneum. 
zijn met één nagel doorboord.

Hij draagt een perizonium geknoopt op de rechterheup. Deze lenden
doek is onder de wrong doorgelrokken.

De doornenkroon was in 1945 reeds verdwenen. De tilulus heeft de 
vorm van een afhangende rol.

Alles, buitenstaande, was door een 18“ eemvse houten overhuiving 
overkapt.

Het is een typisch renaissancebeeld ( 18“ eeuw).

SINT-GEROLEBEELD

Hel beeld in zijn originele polychromie is praktisch hetzelfde, op enkele 
kleine details na, van dit in de Sl-Gerolfkerk te Drongen, liet dateert wel
licht uil de eerste helft van de 1()“ eeuw'.

S.G. is voorgesteld met korte tunica en rode mantel met windsels 
omheen de beneclenbenen.

hiel zwaard waarmede hij werd vermoord als bijzonder attribuut en 
de zegepalm van hel martelaarsschap als algemeen attribuut komen op 
het beeld voor.

De koperen stralenkroon is recent. Hoogte 152 cm. (foto 41 )■



I h. — Krulfllcvekecr,
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DE BEWENING VAN CHRISTUS

Links van hel westportaal is onder een kalvarieberg mei kruis. O.-L.- 
Vrouw en St. Jan (in plaaster), onder een segmentboog en gelijkvloers 
een grafleggingsg.oep uilgebeeld (190 br. x 0.93 b.).

Vijf personages uit lindehout, in borstbeeld, slaan bij een liggende 
bijna levensgrote zandstenen Christusfiguur (1.60 m in twee delen). Ze 
zijn uit de 18° eeuw, en onderaan afgezaagd, zelfs zeer beschadigd. De 
achterzijde is min of meer afgeplat en onbewerkt. Nu zijn ze op een rudi
mentaire plank bevestigd. Vermoedelijk afkomstig van een kruisweg waar
van een tafereel, misschien het laatste, op hel kerkhof stond. Volkskunst.

In de kerkmuur vermeldt De Potter de resten van een kruisweg : <en 
midden op het dorp, op gemetste pilaren eenen anderen, gebeeldhouwd, 
docli groter dan de eerste gemelde». Ook op de Kaart Marchande van de 
Ferraris staan verschillende kmisjes getekend, ondermeer langsheen de 
Veldestraat. Nadere bijzonderheden ontbreken voor het ogenblik.
Maria van een Cclua:ie : (66 cm). Stond volgens Johannes onder bet kruis ; 
wordt niet expliciet bij de evangelisten als aanwezig bij de graflegging ver
meld. Blauw kleed met hoofddoek en gordel in wit. Gevouwen handen 
met bedroefd en betraand gelaat.

Johunnes van een CaJvarie : (73 cm). Hij schrijft zelf dat hij onder het 
kruis stond samen met O.-L.-Vrouw, welke hij nadien bij zich in huis op
nam. Bij de graflegging nergens expliciet veimeld. Voorgesteld zonder 
baard met een maniëristisch handgebaar (de andere arm ontbreekt). \  er- 
persoonlijkl een diepe smart in ogen en mondhoek. Draagt typisch het 
rode kleed zoals onder hel kiuis gewoonte is. met groene mantel. Het is 
waarschijnlijk dat beide voornoemd bij een kruis stonden.

hlaria Magdalena : (64 cm). Markus schrijft uitdrukkelijk dal zij samen 
met Maria van Jozef loekeek bij de graflegging. Zij draagt zoals steeds 
het nauwpassend lijfje en heeft lange vlechten welke neerhangen op 
schouder en buste. Dit samen met hel vaasje met reukwerk in de rechter
hand zijn haar attributen. De linkerhand ontbreekt.

De overste Nicodemus : (75 cm). Overste van de joden, dus wellicht ook 
lid van hel Sanhedrin of Hoge Rand ; kocht voor 100 ponden mirre-hars 
en aloë-bladeren. Deze werden tussen hel lijnwaad gestrooid bij de gral- 
legging zoals bel bij de Joden te dientijde gebruikelijk was. Zo wordt het 
door St Jan verhaald.

Jozef van Arimalea : (74 cm). Jozef, afkomstig van de joodse stad Ari- 
malea, was lid van de Hoge Raad van de joden. 1 lij was een leerling van 
Jezus en ging bij Pilntus bel lichaam van de I leer vragen. I lij wikkelde het
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in rein lijnwaad en plaatste dit m hel graf dal hij voor zichzelf reeds had 
laten uitkappen in de rots van zijn tuin nabij Kalvarië. (Sl Jan). De rech
terarm ontbreekt.

Cl ALLERLEI :

RELIEKSCHRIJN S. SEBASTIAAN

Houten vergulde met voluten bewerkte sarcofaag steunend op vier 
hoornen van overvloed. In het midden een ovale opening, waarbinnen de 
koperen reliek kan worden aangebracht.

Hoger is een fronton versierd met een gebronzeerd houten relief, de 
marteling van S. Sebastiaan voorstellend. Deze aan een boom gebonden 
wordt door drie soldaten met pijlen doorschoten : zijn helm. harnas en 
pijlenkoker liggen naast hem op de grond. Een putto brengt hem een laurier, 
symbool van overwinning, rust en vrede.

Bezijden twee gebronzeerde houten engeltjes in vol plastiek en boven 
een bekroning door de torso van Sebastiaan.

Tussen de hoornen van overvloed hangt een ivoorkleurig lint met op
schrift in rood : S. SEBASTIANUS O.R.P.S. (verkorting onbekend).

Het dateert uit hel eerste kwart van de 18° eeuw en tussen 1751 en 
54 werden voor 75 sch. 12 deniers uitgaven gedaan voor verfraaien van 
schiijn en reliekdoosje aan Van klove van Gent. Ook P.b. Lybaerl even
eens van Gent, zorgde voor een heropfrissing in de 19° eeuw.

Hoogte 129  cm. Koperen reliekhouder 1 2 / 9  cm met rococo oplegwerk 
in zilver (schelpmotieven en blndvormen).

Het w< *rd altijd door de St-Sebasliaansschutlers in de jaarlijkse pro
cessies medegedragen (zw).

STAANDE KLOK

Enkel bewerkt met een lijslprofilering : linnen wijzerplaat ; misschien 
nog laat 18" eeuws. Verder een linnen plaat mei een kleine steenhouwer 
voor een groot blok graniet en de gegraveerde leksl «nvec Ie lems...» (komt 
hij <T wel ! ) .  1 V*ti datering, misschien 1859, is door bovenvermelde tekst 
overschreven. Hersteld door Jozef Duerinck uil Merendree in 18 6 9 .

120) I’olo êt linjn in A M. 30,
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NEO ROM A AN SE ZUILTJES

in de baluslrade van het oksaal (1883).

Vermelden wij ook nog boven de schoorbalken van de zijbeuken tel
kens een opengewerkte vierpas en de sokkels zijn er met een rosace 
bebouwen. De lochlportalen, deuren, en ander houtwerk zijn alle in 
pitcbpine, doch zonder kunstwaarde (eenvoudige spiegels).

Verder zijn er nog : een neogotische vierdeurkasl : een met lijstprofi- 
lering ; een groie, genre commode; de klokkenstoel in eikebout; een 
processiehemel ; een voet van kruisreliek ; vier kalafalkkandelaars in eike
bout ; enz...

GLASRAMEN

Glasramen in koor en kruisbeuk.

Koor- en transeplsluilgevels hebben in bun neoromaanse drielichl- 
venslers van blauw graniet (Henegouwen) glas-in-lood ramen van kort na 
1881-82 en vervaardigd door J. Dobbelaere uit Brugge.

Deze glazenier die o.a. te Dendermonde in de abciskapel van de O.-L- 
Vrouwekerk vier glasramen plaatste (1898) werkte ook in de St-Baafs- 
kerk te Gent, bel stadhuis te Bmgge, te Ternal, Hoei, enz...

Hier beeft bij zijn inspiratie gebaald uit de beelden in de kerk aan
wezig.

Niet overeenkomstig met de christelijke symboliek plaatste men in 
bel koor bet raam van de kerkpalrones. Hoewel dit geen enig geval is. 
toch moei daar volgens de regel een 1 I. Sak.amenlsraam steken. Hel zij
altaar aan de evangeliekanl is normaal in iedere kerk aan 0.-I..A  rouw loe- 
gewijd en daar steekt bel gebrandschilderd raam «O.-/..-Vrome op de 
Maansikkel» met Kind Jezus op de arm, kroon en nimbus, de voet op de 
aspis. Hier draagt ze echter zelf de slof met pauselijk kruis. Op bel beeld 
wordl deze door bel Jezuskind gehouden.

Het zijkoor aan de epislelkanl is steeds voorbehouden aan de kerk
palrones. Hier heeft men, als t ware de tweede kerkpalroon, <5/ Gerolf> 
willen vereeuwigen. Kledij, nimbus en attributen naar hel houten beeld 
in de kerk.

De optie toen genomen een S.G.-raam te plaatsen is er dus de oor
zaak van dat in bel hoogkoor een <Sinl Radegonde» in hel glas werd ge
brandschilderd. Zij komt er voor in koninklijk gewaad met kroon, sluier, 
koninginncmanlel en nimbus. Aan haar voelen ontvangt een eenarmige 
bedelaar een beurs met munten.
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De drie ramen zijn volgens het zelfde concept : m het middenlicht 
staat telkens de figuur te voelen uit in een romaans portiek door een drie
maal gelobde hoog bekroond. Er onder, rustend op torens met een kanteel- 
lijst. hij twee een inscriptie :
S RADEGUNDIS : S. GERULPHUS.

Gans beneden komen de namen van de schenkers, respectievelijk 
Rleeerendasj D(ormnus) VAX DAMME D fonoj D(edit) (oud onderpastoor) 
D(ominus) F CAI HELIIX D(ono) D(edit) (secr. v.d. Kerkfabriek).
R.D. VAX DAMME ET 
/.F. CATFIELIIN DED (erunt)

Links en rechts zijn de zijlichten dan gevuld telkens met een vaas met 
bloemen en het ornamentele spel van bloemen en bladeren rond, per licht- 
verdebng, een rosace (21).

Glasramen in Je doopkapel.

Iri de vijf glasvenstertjes (0,5 X 1,78 m) staan taferelen in verband 
met het doopsel. Zij dateren vermoedelijk van kort na 1912 en komen 
wellicht uit het werkhuis Ladon te Gent.

Rondom loopt een fries van lisbloemen (doopwater) ten volle uit en 
in hel midden staat telkens een tafereel in een lichtjes vervormde vierlob. 
Hieronder een banderole met tekst.

a) — de erfsrhuld, voorgesteld door een fase uit het paradijsverhaal : het 
plukken van de verboden vrucht.
TUUT. DE FRUCTU. IIJJU S. & COMEDIT. D ID ITQ (U E). VIRO. SUO. Gen 
III (6).
Zij plukte van zijn vrucht, al ervan en gaf er van aan haar man.
b) —' Mozes slaat op de rots en er vloeit water uit.
EXIB1T. EX. EA. AQUA. UT. BIBAT. POPULUS. Exodus (17.6)

Er stroomde water uit haar, omdat het volk zou drinken.

c) — het doopsel van Jezus in de Jordaan.
BAPTIZATUS .EST. A. JOANNE. IN. JORDANE.
En werd door fohannes in de f(>rdaan gedoopt (Markus 1,9).
d) — verhaal van de Arameeër Naaman, die van zijn melaatsheid wordt 
genezen.
DESCENDIT. ET. IA VIT. SEPTIES. IN. JORDANE. & RESTITUTA. EST. CARO. 
EJUS. (2 Korilnaen, 5,14).
Ilij daalde af en waste zich zevenmaal in de fordaan, en zijn lichaam 
werd uwer rein.

(21) Afbeeldlna Sl-Gernlfrnam In A.M. 28 (foto L, Kflrsr),
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e) -— Het water door de engel Hewogen bij de scbaapspoort te Jerusalem. 
(De lamme van Bezala ; Jobannes 5,-4).
FIEBAT. A. QUAQUMQ(UE). DE.TINEBATUR. INFIRMITAtS)
Hij werd bevrijd van gedijk welke kwaal waaraan hij leed.

Glasramen in de benedenkerk.

De westgevel Heeft boven Hel portaal een groot venster met vier
ledige verdeling en een ornamentiek met lobben door vlam bekroond als 
Iraceerwerk in de vensterkop. Rond ieder Hebt loopt een smalle gebrand
schilderde fries.

De andere ramen zijn alle drielicblvensters door zandstenen stijlen 
verdeeld en met diverse vormen van traceringen in de vensterkoppen. Boven 
de ingangsportalen zijn ze verkort en de twee in de westgevel zijn verlengd. 
Alle Hebben een buitenzoompje in brandsebildering.

Concept : in bet middenlicbl staat telkens een apostelfiguur, bloot- 
voets te voeten uil (naar de tekst bij Lucas : Draagt geen beurs, geen reis
zak, geen schoenen... 10,4). Acbt dragen ook een boek. eveneens een ken
merkend symbool. De kledij is steeds de lange tunica met een pallium 
( =  mantel) over de schouder gaslagen. Ze dragen een nimbus. De apo
stelen worden wel als apostel voorgesleld ; zo Jobannes niet als evangelist, 
noch Petrus als paus. Zij staan onder een gotisch portiek op een vloer, 
vóór een drapering, waarboven de blauwe lucht. De zandstenen pilaartjes 
zijn bekroond met telkens een pinakeltje ; daartussen een accoladeboog 
met bogels en een kruisbloem. O p deze boog wordt dit laatste gebeel 
onder vorm van een claikkapellelje. doch smaller nogmaals Herhaald; 
( Ladon - G ent).

Sinte Radegondebeuk. (191 1)

I1' travee : PETRUS. Attributen : Houdt een boek en twee sleutels :
«En V zal ik de sleutels geven van hel rijk der hemelen. En al wat gij 
op aarde zult binden zal nok i'n de hemel gebonden zijn...'* l'lt 17,19.
I ypisch is ook de Haartooi, kaalhoofdig met baren opzij en een bosje voor
aan op bet voorhoofd. Dus hier niet de veel voorkomende lonsura Petri. 
Piae. Me mor (iae). Melania. et. Eduardi 
Decuyper. I) (unoj iJ(edil) Alalhildis. Maria, 
et Augustus. Decuyper. M CM Xl
Iraceerwerk met tweemaal een drielob door een vlam bekroond,
2" travee : JOl lANNblS. Attributen : jeugdig en zonder baard voorge
sleld. De kelk met de uitkomende drank herinnert aan bet apocrief verbaal 
(legenda nurea) waarbij de heidense hogepriester van Efese. Arislodenuts,
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zon verklaard hebben dat hij christen zou worden wanneer de apostel 
ongedeerd een giftige drank zou drinken. Twee ter dood veroordeelden 
stierven eraan terwijl hij ongedeerd bleef (” ).

Hier de gepaarde schilden van de schenkers : de familie Kervijn-Van 
Zuylen de Nyevelt. Van sabel met keper van goud. In de punt een raven
pool van ziKer met klauwen van keel dit zinspelend op de naam welke 
in het lalijn op cCorvinus» ( =  van de raaf) gelijkt. Ten hoofde is dit 
vergezeld van een takje met twee eikels en twee blaadjes rechts en een 
vijfpuntige ster links, alles van goud. Het andere schild : drie staalijzers 
van keel op een veld van zilver, geplaatst twee, een.
Traceerwerk met tweemaal een visblaasmotief.

y  travee : ANDREAS. Attributen : een andrieskruis uit ruwe boomstam
men en een boek. Hij was de broer van Petrus en stierf de kruisdood te 
Pacras.
Cr -paarde schilden van de familie Kervijn -....
O p een veld van goud een sl-andrieskruis van sabel en verder bezaaid 
met viermaal twee meerlljes, alle naar rechts gewend, van hetzelfde. 
rYaceerwerk met tweemaal een vierpas.

r  travee : JACOBUS DE MEERDERE. Attributen : de pelgrimsstaf, 
reistas en schelp in de hand. Toen de Arabieren Jerusalem innamen werden 
zijn relieken naar Santiago de Composlella overgebrachl. Het werd de 
grootste bedevaartplaats na Jerusalem en Rome, voornamelijk voor de mid
deleeuwse strafbedevaarten. Het zijn de attributen van de bedevaarders 
die op hem zijn overgegaan. De schelp, Pecten jacobeaus (de jacobsmantel 
of -schelp) werd daar op de Gallisische stranden gevonden. Het is één 
van de soorten van do Pecliniden of pasleischelpen. Jacobus Maior is de 
broer van Johannes en werd omstreeks 44 door Herodes Agrippa 1 ont
hoofd.
Piae. Memoriac. Eduardi 
Brunoriis. Van Je Velde. MCA7X/
I raceringen : tweemaal een versiering beslaande uit twee lobben en twee 
vlammen.

T  travee : SIMON DE YVERAAR of Zeloles. Attributen : de zang. 1 lij 
heeft immers de marteldood ondergaan in Perzië waar hij doormidden werd 
gezaagd. 1 lij draagt ook een boek op de hand.
Smctus Stmon
Maaswerk met I weemaal een vierpas. 22

(22) TIMMF.RS : o.r. pp. 2W en 3(X),
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6* travee : ingenomen door de doopkapel.
In de westgevel : BART OLOMEUS. Attributen : een mes, daar hij ge
vild werd in Armenië. Hij is de zoon van 1 holmaï en wordt ook Nalaniël 
genoemd.
Den Eenvaerde Heer G.G. Debbaudl,
Pastoor. 1875-1904. blijft. de. parochie.
Meerendree. dankbaar .A/CA/X/.
In hel venslerhamas tweemaal een driepas door vlam bekroond. 

Onze-Lieve-Ytouwebeiik. (1912)

ƒ* travee : M A PI HEUS. Hij is evangelist en werd voor hel altaar ver
moord. Daarom zijn de attributen hel zwaard en het boek met een kelk 
erop getekend.
D(ono) l)(edit) Franciscus. Melania. et 
Alphons(us) vander Vennet. 1912 
Vensterharnassen met tweemaal een vierpas.

2* travee : M A ITH IA S; Attributen : daar hij gestenigd werd en ont
hoofd zijn de attributen de hakbijl alsmede hel boek. Hij is de opvolger 
van Judas lscariolh. 1 let glasraam kan geïdentificeerd worden als geschon
ken door graaf Van de Sleghen de Putte ( t  16/8/1931).
Zijn wapen komt er immers op voor : op een veld van keel een klauwende 
leeuw van sabel. Een gouden gravenkroon met zilveren paarlen. Op de 
lornooihelm van zilver met vier traliën een uitkomende leeuw van het
zelfde. I I el m versierselen van goucl met zilver gevoerd. Gouden leeuwen 
fungeren als schildhouders. Deze graaf woonde op hel kasteel Melderen 
waar de balustraden bij de walom'heining een leeuw met schild dragen. 
Fraceerwerk door twee lobben en twee vlammen gevormd.

5° travee : THOMAS. Attributen : de grote winkelhaak en boek. Men ver
haalt van hem dal hij een paleis zou bouwen voor de Indische koning 
Gundifar. Doch het daarvoor bestemde geld verdeelde hij aan de armen 
daar hij ondertussen de koning lot het christendom had bekeerd (2a).
D forto) D(edit) Adolphus Standaert 
Van Den Berglte Burgimagis (ter) . 1912.
Deze was burgemeester van de gemeente van 1895-1921. De vensterhar
nassen zijn gevormd met tweemaal een vierpas.

4" travee : JUDAS TADDEUS., de broer van Jacobus de Mindere. Dc 
knots is zijn attribuut ; hiermede werd hij in Perzië doodgeslagen.
Piae. Alem(oriae). Leonia, blaria.
De Ren. XIIIa Oct. fobris) 1859 - X/X* Nov. fembris) 1907.
Tweemaal een vorm beslaande uil drie lobben en één vlam.
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5' tra vw  : JAC OBUS DE MINDERE, zo genoemd om hem te onder
scheiden van de andere Jacobus. Hij slaat hier eigenaardig genoeg voor- 
gcsleld met het hoek onder de arm en een speer, waarvoor wij normaal 
steeds een voldcrshoom vinden, waarmede hij trouwens werd gedood.
Piac. t'Iemoriae. Dom(icill) ae Caroli 
De Seille-Lambrecht 182-1-1905.
In de venslerharnassen tweemaal een visblaasmotief.
6* travee : PHIL1PPUS ; Hij heeft een boek onder de arm en daar hij werd 
gekruisigd is dit verzinnebeeld door de kruisstaf.
Anna DMCMXII
Het ornamentele spel van de traceringen vertoont hier tweemaal een vier- 
pas.
In de westgevel : ENGELEN ; Dit is het enige raam dat geen apostel
figuur voorstelt, daar hel dient als achtergrond voor een kalvarie met onder
liggend H. Graf. Twee engelen met nimbus en diadeem, één met kruis, de 
andere zonder, in lichtgroen gewaad met paarse stool, houden een sierdoek 
verfraaid met bloem- en bladmotieven in hoofdzaak van oranje en paarse 
kleur.
In de venslerkop tweemaal een vierpas.
1912.

SCHILDERIJEN

De Geboorte van Christus :
Volgens mededeling van De Potler-Broeckaerl werd dit werk voor 

het altaar van O.-L.-V. door Roberl Jolyt in 1651 vervaardigd. Het schijnt 
in  zijn tijd in de kerk niet meer voor handen (10 x 7 voel ; Kerkarchief). 
De Verrijzenis van Christus :

Dit vermeldt hij als in de kerk aanwezig. I lel wordt als een stuk van 
Joos van Cleef aangezien zegt hij (1485-1540). Vermoedelijk heeft De 
Polier deze schilderijen niet nauwkeurig bekeken en de tekst overgenomen 
uit Gyselinck.

1 we.- om lijstingen  zijn nu  nog in de  kerk voo rh an d en  ( ± 2 m X 
2.50 m). De doeken  sinds Ja ren  spoorloos I 
Jezus de lol betalende uit de muil van de vis :

Dit is een werk uit de Vlaamse school van het begin van de 18c eeuw. 
(145 x 03 cm), liet werd geconlerfeil naar de Ick.sl bij de nspostcl-evan- 
gelisl Malleus (17.24-27).

Jezus sliturl Ie Kaparnaiim Petrus naar het meer. die een vis vangt en 
in de bek de slat er vindt, waarmee hij de tempelbelasting die Iedere meor- 
derjarige jood dient te betalen, kan vereffenen.
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Van dit verdwenen schilderij bezitten wij een foto : Petrus slaat links 
op het doek met vier andere apostelen hij zich. Achter hem een meisje 
met een korf vissen op het hoofd. Op de voorgrond allerlei schelpen. Petrus 
houdt de vis in de rechterhand en heeft links de cijnspenning.

Dit werd geschilderd naar Rubens.
Hoewel de uitbeelding van de figuren naar Rubens’ trant is, dachten 

wij volgens de compositie eerder hel tegengestelde : daarom hebben wij 
nasporingen verricht naar de juistheid van de bewering.

De cijnspenning vonden wij terug, na heel wat zoeken overigens, als 
het linker paneel van het drieluik, De wonderbare Visvangst (1618-1620), 
bewaard in de kerk van O.-L.-Vrouw over de Dijle te Mechelen. Het werd 
geschilderd voor de Gilde v.d. visverkopers.

Onmiddellijk valt de gelijkenis op, doch alles is in spiegelbeeld. Het 
meisje met de korf is er niet aanwezig.

De omkering wijst op een tussenliggende schakel : een gravure. Ook 
deze is nu bekend : Le denier du tribui, wellicht door Lucas Vorsterman 
(1595-1675), welke veel in Rubens’ dienst werkte, vervaardigd. Hier komt 
het meisje op voor en alles is in de stand zoals op het anoniem te Meren- 
dree.

W aar het bij Rubens een smal tafereel gold. werd dit bij Vorsterman 
breed urtgewerkl en te Merendree middelmatig gehouden (23).
De Hemelvaart van Maria •

Enkel dit verdwenen schilderij wordt in een inventaris van 1842 ver
meld, naast de veertien staties van de 
Kruisweg :

Ze zitten in een neogotische omlijsting en zijn geborsteld op metaal 
(zink).

Vagevuur :
Aan de oostelijke sluilgevel is in de oude deuropening onder de kal- 

varie een vagevuur geschilderd op koperplaat (Neerman L.).

f23) Klai»ll/vr der Kun tl, 5“ blind, P.P. Ruben», Slulgarl-Borll|n, d. Afbeelding vnn 
bet drieluik, gedateerd 1013-19.
ROOSES. M. : L'Oeuvra Jo Ruben*. 2. p. 21. (1868).
«I>e denier du tribui» «taal afgebeeld al» plaat 85. liet linkerpaneel van bet 
drieluik meel b 301 X b 100 cm. : het blijkt een werk door ern van do loer* 
llngeri van Ruben» naar een tekening van de meester en met zijn hulp. Al» gravure 
uitgewerkt door l.ucn» Vor»terrnan, S. Snvry en nog twee nnonlemen. liet museum 
le Dublin bezit een doek naar de gravure van L. Vor«lerman. Dank aan bet 
Rubenlanum Ie Antwerpen. «De rl|n*pennlng> la een minder goed gekozen be
naming. Zo verwl|.| immer» naar de belasting te betalen aan de Romeinse KeUer 
(Ml. 2 2 , 15 22) lerwl|l bier een tafereel In verband met de tempelbelasting ujl- 
gebeeld wordt. Medegedeeld door l„ Goegebucr O.S.A. Teven» dank voor verdero 
hulp inzake iconografie.
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25. •— Kommuniebank in bodewijk XY-stijl.

Processiehemel :

Op doelc, duif in ’l midden met op de vier hoeken gevleugelde enge
lenkopjes.
Ikoon :

O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bij-tand komt in vele van onze kerken 
voor. Ze is naar het model van een te Rome bewaarde ikoon. een Byzan
tijnse Madonna van hel type der Hodegelria. Deze hier is geschilderd door 
pater Modest, redemptorist in 1980. Eiken kader.

1JZERSMEEDWERK

Kommuniebank :■
De 18° eeuwse kommuniebank in Lodewijk XV°-slijl slaat op een 

witgevlamde blnuw-zwnrl marmeren trede (Ourlhegebied). Hij is drieledig 
en het middendeel heslaat uit twee hekjes. De omkadering is in mahonie
hout (acajougroep) evenals hel blad.

Hij vertoont sierlijk uilyewerkle voluten in smeedwerk met hlndkelk- 
molieven en bij de sluiting van de middenhekjes komen twee naar elkaar 
gewende adelaarskoppen voor. boven een schelp (beschadigd). De adelaar 
is hol symbool van de Verrezen Christus in de H, Eucharistie. Dit gaat
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•erug op het varhaal uit de Physiologu9, een zeer oud oosters boek, welke 
langs dierenfabels om, de waarheden van de christelijke (2I) leer tracht 
te verduidelijken. Als de adelaar oud en blind geworden is. gaat hij zich 
baden in een heldere bron en stijgt dan ten hemel om zich te verjongen. 
Symbool flus van het vernieuwde leven. 24

(24) TIM M ERS : o,c. p. 54.

67



Alles is in melaalblauw en goudverf. Ook de zijkoren waren, sinds 
± 1882 alhot ;wel in minder deugdelijk materiaal, in dezelfde trant afge
sloten.

ƒ-/. GmJ :
Ook deze beweningsgroep is door een Lodewijk XV-afsIuiting be

schermd. Langs beide zijden van bel middendeurlje met monogram JHS. 
kruis, offerblok en festoenen, zien wij gespreid 17-62 slaan, tussen sier
lijke blad- en bloemmotieven. Alles rust op vier voetjes in rosacevorm. Het 
geheel in donkergroen en goudverf.

Gyselinck vermeldt in zijn «Notice Historique» twee kleine deurtjes 
in smeedwerk. Ook De Potter nog. Mogelijks is dit er één van.

Torenkruis :
De ingesnoerde torenspits is bekroond door een smeedijzeren lelie- 

kiuis. De lelie is het symbool, sinds hel einde van de 12® eeuw, van het 
Franse koningshuis, inzonderlijk van de Bourbons uit de 16® eeuw. Dit 
veiwijst hier natuurlijk naar de Franse koningin Radegondis, gemalin van 
Chlolarius 1, de Oude. De dwarse kruisarm is tamelijk breed uitgewerkt 
ten opzichte van de verticale kruisbalk. In de hoeken versieringen. Het 
mag ook groot genoemd worden in verhouding tol de torenspits. Traditio
neel de koperen windhaan len top als symbool van de geloofsverkondiging 
of van de waakzaamheid.

ALTAREN

Hel hoojdullaar is uit grote blokken blauw graniet in neoromaanse 
trant opgebouwd (foto 4).

Zes neoromaanse zuiltjes met vierdelig krulkapiteel en tevens vier
delige voet mei bladeren belegd dragen op de vierkante dekplaten de rond- 
boogjes mei staafprofiel.

I lierop koml een lijst waarbij juist onder het uitspringende altaar
blad een rondlopende koperen band mei in L midden gegraveerd een drie
hoek —1 hel Frlniteilsleken -—1 en erin hel alziend Oog Gods. symbool dus 
van de alwetendheid.

Bezijden hebben wij dezelfde constructie doch tweeledigheid qua 
nissen. Alles gepolychromeerd in groene steen met gouden voeg.

I lissen de arcaden vertoont de polychromie binnen een cirkel, op rode 
grond, afwisselend een lekst van de proleet Malakias of wijngaardranken 
in goudverf. Hel vers 11 uil hfdsl. I, werd in drie zinssneden verdeeld. 
Gezien in zijn context (vers 10 : geen behagen in de oude offers.) heeft 
men sinds de christelijke oudheid hierin de voorspelling van hel Offer van 
het Nieuwe Verbond herkend.
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AH ORTU ENIM SOUS USQUE AD OCCASUM MAGNU(M) EST NOMEN 
MEUM IN GEN TIBUS
(\ \  ant van de opgang der zon tot haar ondergang is mijn Naam groot 
onder de volken)
E r IN OMNI LOCO SACRIFICATU(R) ET OFFERTUR NOM1N1 MEO OBLATIO 
MÜNDA
(En op iedere plaats wordt mijn Naam een wierookoffer en reine offerande 

gebracht)
Q l'IA  MAGNUM EST NOMEN MEUM IN GENTIBUS D1CIT DO(MIN)US 
EXERC1TUUM. MALACH(IUS) 1.11.
( \ \  aarachtig, mijn \a a m  is g.oot onder de volken : spreekt Jahweh der 
heirscharen !

De kaarsenbaak i? uil zandsteen gehouwen met vooruitspringend ta
bernakel en beiderzijds twee nisjes met driemaal gelobde neoromaanse boog. 
Een bovenliggende kroonlijst steunt op kraagsteentjes. Gepolychromeerd. 
Deze nisjes veronderstellen daar in te plaatsen beelden.

De onderzijde van de predella bevat een tekst in goudverf op rood. 
genomen uit bel \ '  ’erbum superbum van Sint Thomas van Aquino. Uit de 
hymne van de lauden van H. Sakramentsdag (4e stroof) :

Door zijn geboorte wordt Hij onze gezel 
Bij ons verblijvend onze spijs 
Stervend onze losprijs 
Regerend onze beloning.

Hel tabernakel zelf door Korintiscbe pilastertjes afgebakend is be
kroond door een koperen baldakijn, terug met drie lobben onder een rond
boog. De deur is in koper met oplegwerk.

In bet midden prijkt de thlajeslas Domini> t.t.z. de gekroonde lerarende 
Christus op de troon in frontale houding met kruisnimbus in rood. Dit 
alles binnen een vierlob. In de linkerhand houdt Hij bel Boek des Levens 
(Apocalyps 20.12) met de letters alfa en omega. In de rechter bet hoslie- 
brood gezien de M.D. bier op een tabernakeldeur voorkomL en niet in een 
lympaan. Er omheen de mandorla.

SE NASCENS DEDIT SOCIUM 
CÜW'ESCENS IN EDUUUM 
SE MORIENS IN PRETIUM 
SE REGNANS DAT IN PRAEMIUM

Door een bandversiering er rond, de verdeling in kruisvorm en de om
lijsting van bet geheel, onlstann vier spaarvelden, waarin opgelegd de ge
vleugelde symbolen van de evangelisten volgens de lelramorf bij Ezechiël 
(l.tO ). Zij dragen telkens de aanhef van bun evangelie in banderole bij 
zich •.
Engel : EIBER CENERATIONIS JESU CHRISTl (Geschiedboek van 
J. Chr.)

Arend : IN PRINCIPIO ERA 1 VERBUM (In bel begin was bel ^G ord) 
Rund : QUONIAM QUIDEM MULTO CONATI SU N ! (Daar reeds
velen ondernomen hebben)
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27. — - S. R adegonde-zIJaltonr.

Leeuw : 1NITIUM EVANGKUl JESU CHRISTI (Aanvang Her bood
schap van Jezus C hr.) (3S),

De schikking van de evangelistensymbolen is zoals van ouds in de 
lympanen van onze kathedralen, dus eerder traditioneel dan logisch.

Verder zijn de spaarvelden ruitvormig gegraveerd met telkens een vier- 
bladige bloem. 25

(2 5 ) D o  vcrkortingp'i worden door ons nnngovuld.
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Op de L>anden is graveerwerk mei wijngaardranken, -bladeren en drui
ventrossen mei symmetrisch aangebrarhle plaatjes met allerhande motieven 
in email champlevee.

levens stellen twaalf edelstenen, acht rode op de banden en vier licht
groene rond de mandorla, binnen een opgelegde vijfbladlge bloem, de twaalf 
apostelen voor.

I let altaar zou een ontwerp en levens gift zijn van L  Minard uil Gent,
Beide zijallari'n zijn analoog, doch eenvoudiger van uitvoering en de

coratieve voimgeving dan hel hoofdnllaar.
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Zo hebben zij slechts drie zuiltjes welke bet altaarblad schragen. Hen 
eenvoudig kelkbladkapiteel en voet met vier bladen belegd ; vierkante dek
en voetplaten ; geen rondbogen en ook minder geprofileerde lijsten onder 
en boven. Er is een sterke gelijkenis, qua constructie, met bet gekende vroeg- 
romaanse altaar van Wezeren, gemeente Walsboutem op de grens van 
Brabant en Luik. Ze bestaan immers uit grote blokken op elkaar gestapeld 
blauw graniet. Is daar inspiratie gezocht ?

Vier pilastertjes verdelen de kaarsenbank in drie vakken, waarvan bel 
middensle een weinig vooruitspringt en bekroond is door een baldakijn met 
drielobbige bekroning ; erboven een bloemenkroonlijst en bouten kruis. 
Dit alles in witte, vermoedelijk Franse, zandsteen.

De schachten van de zuiltjes zijn met elementen uil de heraldiek be
schilderd (vair, keper, kruisen). De tombe was belegd met zinken platen, 
beschilderd met gekroonde M en decoratieve bloemen (geoxideerd).

Het middenvak van de kaarsenbank draagt telkens in een beboekte 
vierlob een monogram : S(ancta) R(adegondis) en S(ancla) M(aria) 
R(osarii) ; respectievelijk ook bezijden twee bloemen of twee heraldieke 
leliën, eveneens in een gelijke vierlob.

De drie altaren hebben elk onderaan een toegevoegde koperen lijst 
met lood verzwaard en versierd met een rij geslagen pareltjes op de randen.

In bet S. Radegonde zijaltaar steekt een bruine, marmeren altaarsteen 
wellicht uit bet vroeger hoofdallaar afkomstig ; een zwart marnieren in bet 
ü.-L.-Vrouwaltaar. Een detgelijk wil model wordt nog los in de kerk be
waard (H. Kruisaltaar). In bet hoofdallaar steekt een klein allaarsleentje 
in wit marmer.

In 1714 waren in de oude kerk de zijaltaren loegewijd aan O.-L.A . en 
bel H. Kruis. Ten tijde van De Potter (toen de ke.k van oriëntatie was 
veranderd) was dit S. Radegonde en O.LA’. Bisschep Triest herwijdde in 
april 1640 bel hoofdallaar. (S. Radegonde —1 na de vrede van Munster).

TEXTIEL

Standaard O.-L.-Vrouw van r/e Rozenkrans.
Deze zeer mooie standaard is de laatste jaren verwaarloosd geworden 

zodat bij op beden bijna niet meer te bekijken valt.
Aan een horizontale baar gelooid met ópstaande bladversiering en 

rozen in bout, bekroond door een wapenschild met sterrenkroon (op bet 
veld van azuur de ineengewerkle letters van M A R I A )  hangt een acht
maal gebekte drapering in gedamaceerde groenachligc stol.

Verder op de standaard zelf met drie slippen en zelfde damast hloem- 
patroon, een rozenporliek waarin de beeltenis van O.-L.A rouw welke tle
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20. — Standaard O. L.-Vrouw van de Rozenkrans.

Rozenkrans schenkt aan dc H. Domintcus Guzman in geknielde houding 
onder een boom ; alles in borduurwerk.

I b*t geheel tuisen gestulpte voluten van bladeren cn rozen. Onder 
aan twee schilden mei de ineengewerkte initialen I. + M van Louis Minard 
cn V  + II van zijn erhlgenolc Van Hoorebeke. langsheen de rand van 
de middenste ondrTste slip «XVI mey MDC( CLX», de datum van zijn 
zilveren huwelljlu-jubileum en levens vnn de schenking van de standaard 
aan de Sl-Radegondekerk.
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Standaard O.-L.-Vrouw, hulp der Christenen.

Dit processievaandel meel 1,30 X 0,80 m zonder franjes noch lussen. 
Op de keerzijde komt Congregralie-Bijsland der Christenen - Aleerendré 
voor. De vorm is rechthoekig met onderaan drie afhangende gepunte slip
pen. Hij is vervaardigd uit groen-blauw velours. Onder een kroon is een 
medaillon in olieveif (40 x 45) tussen ranken in vergulde draad met 
bloemen en bladeren in donkerder slulpwerk. Enkele halfedelstenen. De 
middenste slip draagt boven een maansikkel het monogram A.M. Het 
medaillon stelt Christus voor met de paus in een scheepje op een kolkende 
zee. O.-L.-Vrouw verschijnt in de wolken.

De betekenis is duidelijk : de kerk van Xus (scheepje van Petrus) 
door de paus onder Maria s hoede veilig geleid, trotseert de wereldse 
machten. Vermoedelijk in 1842 reeds geïnventariseerd.
Standaard H. Radegonde. (laatste kwart 19e eeuw).

In paars fluweel (l,05 x 1,70 m) met omkadering van rechthoekige 
panden en drie eveneens rechthoekige slippen. Op hel middenveld <— een 
groen-gele ondergrond met rode ruitvormige kruisdraad — in borduurwerk 
het tafereel waarbij de H. Radegonde haar koninginnekroon neerlegt aan 
de voeten van Christus en kloosterzuster wordt.

Op de bovenste boord II. Radegundis en beneden bid voor ons. in 
slulpwerk. Op de zijbanden telkens een bloemenvaas met lussen bladeren 
op banderole de teksten :
TU -GEMMA NOB1L1S NOVER1S TE- IN D1ADEMATE en 
CAP1T1S -MEI ESSE -E GEMMIS PRIMARIIS UNAM

(Gij, adellijke pavel, zijt één aan de voornaamste uil de koningskroon die 
mijn hoofd siert.)

De kruising van de banden in de vier hoeken, vertoont een leliekruis 
op goud. Onderaan een bekroond schild lussen een openbloeiende knop. 
Op een veld van azuur vier maal een «fleur de lis» van zilver en S.R.. 
alsmede de tekst :
GEMMA GALLIAE PRETIOSISSIMA

(kostbare parel aan de kroon van Gallie)
Op de twee zijslippen een geborduurde roze bloem met groene tak.

I ussen de slippen telkens een roos op gouden veld.
In 1842 vermeldt men ook een standaard van het II. Kruis (II. Sakra- 

inont ?) Later was er ook een van St. Francisrus Xarerius / I I .  Agneg 
met geschilderde medaillons.

Congiegatiebeeld ocm O.-L.-Vrome. (*’“).

Traditioneel kent men in Vlaanderen sinds de middeleeuwen ook ge
klede Madonna s, veelal verkeerdelijk Spaanse Madonna s geheten.
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Het volledig houten beeld (pop), dal vroeger met een werk uit teen 
was omgeven, is gekleed in witte Perzisch geweven lichte zijde slof (laf). 
In blauw stulpwerk de vei sierde leller M.

De mantel is in blauw velours mei blinkende pailletten en vergulde 
galon, gevoerd van lichtblauw' satijn, hen volle met borduurwerk. Het

(20) Verlui worden ze In de lllcraluur nl» Spuanse Madonna’» iielypeerrl : dit houdt 
jeen «teek vcrmll» ze reed» lans vOór de Spaon»e tl|d bl| on» voorkomen. In Spanje 
zijn er echter wel meer bewaard gebleven I
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kleed van hel Kindje Jezus is in zelfde lafzijde. Bij beiden een vierdelige 
zilveren bladerenlcroon. Daarenboven bij O-.L.-Vrouw een zilveren scepter 
en bij hel Jezuskind de zilveren rijlcsappel (in 1842 reeds vermeld).

Als sieraden een gouden kelting mei versiering alsmede een gouden 
kruis mei vijf diamanten. Eveneens gouden oorringen met rode edelstenen.

Het kruis is een gift van Claeys.
Hoogte 104 cm. kroon inbegrepen.

POLYCHROMIE (27 28)

— Oud kerkgedeelte :
Rondom is een loofgroene drapering mei boord, hangend aan een fries 

van palmetten. Deze is bezaaid met een geslyleerde bloem binnen een 
cirkel in het transept en een Grieks kruis met punten tussen de zwellende 
kruisarmen in het hoogkoor. De fries in de transeptarmen is evenwel ge
vormd door gestyleerde bladmotieven onder vorm van handwerk.

De lichtgroene bovendelen in de kruisbeuk zijn eveneens bezaaid met 
monogrammen binnen een cirkel :
S(ancla) M (aria), R(osarii) of de heraldische lelie in het O.-L.-Yrouwe- 
koor ; (maagd) ;
S(ancta) R(adegondis), een heraldische lelie (hrans koningshuis) en een 
kruis met uitgebogen balken gebonden door een cirkel in het S. Radegonde- 
koor.

In het koor zelf is de tint lichtroze en de ornamentiek staat natuurlijk 
in verband met Christus’ aanwezigheid in het H. Sakramenl :
— het ƒƒIS-mouogram : naar de middeleeuwse schrijfwijze van de naam 
Jhesus onder invloed van het schrijven met verkortingsteken ontstaan.
— hel Crux monugrammalica, verbonden met de alfa en de omega. In feite 
de Griekse X (Chi) en de F (Rho), beide eerste letters van Christus 
naam in de Griekse vorm. Christus het begin en hel einde.
-— de Kelk tussen twee cirkel segmenten met stralen (*s).

De voornoemde friezen worden iels hoger even herhaald. 1 lierop zet 
in heL koor de boog aan rond de jubé-opening en symmetrisch hieraan op 
de tegenwand rond een Lom op hel kruis, omgeven door een aureool, en 
vergezeld door twee wierookzwaaiende engelen in lichtgroen gewaad ge
looid met nimbus.

(27) In do ornamentiek komen /.owol neoromnnnse nis neogotische plomonlon voor. 
Zelfs de <fln do sl<Vle>-stl|l Ireft men op do vlerlngpl|lers tussen geometrische 
figuren nnn. I li| wordt ook «Jugendstil» genoemd nnnr de publicaties van O tto  
Eckmnnn In het tijdschrift Dlc  /upcni/. Alles Is gestvleerd.

(28) T1M M ERS : 0,0. p . 30.
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Mot Lam op het Kruishout vinden wij reeds vermeld bij Venantius 
Fo.tunalus in zijn Pange. Lingua.... (530-609). Hij is ondermeer ook de 
steller van een Yita S. Radegondis te Poiliers. Zijn inspiratie haalde hij 
uit Isaias 53.7 en Jeremias 11,19. Als een Lam zal Hij ter slachtbank 
worden geleid. Het Lam dus op het Kruishout geofferd.

Rond beide, Agnus Dei en jubé, alsmede rond al de vensters is de 
versiering gevormd met bladwerk.

Tegen de zoldering aan. loopt rond geheel het oud kerkgedeelle een 
laatste fries met geometrische figuren (neoromaans).

Onder het koorvensler lezen wij de tekst in goudverf ALT ARE 
PRIYILEGIATUM. Yolgens het kerkelijk recht immers kunnen bisschop
pen en abten sommige altaren op dergelijke wijze aanduiden, d.w.z. dat 
een volle aflaat op de overledene toepasbaar is bij iedere LI. Mis die aan 
zon altaar wordt gecelebieeid ( =  bevoorrecht altaar).

De koorbalk dichtst bij het altaar draagt een tekst in verband met de 
roeping van Isaias. Het gaat hier meer bep>aald over het visioen van de 
profeet in het sterfjaar van koning Ozias, die Jahweh aanschouwde. 
Serafs stonden er omheen en riepen elkander toe : *Heilig, heilig, heilig!
SANCTUS ! SA N C T U S! SANCTUS 1» Is. Vl.3.

De tekst op de koorbalk dichtst bij de beuk komt uit de Apocalyps : 
de drievoudige verzekering van de Waarheid. Liet slot dus van de Open
baring van Johannes : «En ik, Johannes, was het die dit alles hoorde en 
zag. En toen ik het gehoord had en gezien, viel ik neer in aanbidding voor 
de engel die het mij had getoond. Maar hij sprak tol mij . Doe dit niet 1 
Ik ben uw mededienstknechl. en die van de profeten uw broeders, en van 
hen. die de woorden van dit boek onderhouden. God moet ge aanbidden ƒ»
DEUM A D O R A ! Apoc. XXII.9.

De onderkant van de bogen van viering en beuken bevat terug, maar 
nu binnen grotere cirkels, boven midden, een rozenkruis ; beiderzijds dan een 
hosliedragende kelk ; JHS-monogram met in de verhoogde schacht van de H 
het verkorlingsteken, zodat de gedachte aan Jezus Kruis wordt opgeroepen ; 
hel chrismon, gecombineerd met de alfa en de omega. Naar gelang de 
grootte van de boog volgt eventueel nog een herhaling van de reeks. De 
onderzijden zijn steeds geomelrischc figuren zoals in de fries onder de zol
dering, maar telkens onderbroken door tussengevoegde bloem- en bladver- 
fieringeri. Deze laatste blijken tjugendslil».

De voor- i-n tegenkant van de bogen is verfraaid met een zoom nco- 
romaans bladwerk waarvan de elementen, denken wij. genomen zijn uil de 
polychromie van de abdijkerk van Salnt-SavIn-sur-Oarlcmpe nabij Poiliers. 
«Les peinlnres mtirah's gut dócurent le chaeur onl pour les Poiteulns un 
charme particulier : c est utie repnxluctton parfaile des peinlnres murales
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de I óglisc abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe, que Merimée a miscs 
en lumière a I instignnlion de M. Lebrun, curé doyen de Saint-Saisin>.

Prosper Merimée was een veelzijdig ontwikkeld man, schilder-aquarel- 
list, schrijver en inspecteur van de historische gehouwen en oudheden van 
Frankrijk. Pastoor Debbaul is in Poitiers en Sainl-Savin geweest en heeft 
later deze elementen door Theodoor Janssens uit Nevele laten borstelen. 
Een eersle ontwerp wordt in hel Kerkarch'ef bewaard en dateert uil 1803.

Vermelden wij tenslotte nog dat de plint in het liansepl in bruin is 
uilgevoerd met imitatie van steenvoegen.

In de viering is op hel bovendeel van het muurvlak naar de gelovigen 
toe, de zegende lland Gods voorgesleld met gestrekte wijs- en midden
vinger, omgeven door een kruisnimbus. Het is dus de symbolische voorstel
ling van de Godheid, Schepper van het heelal.

Bezijden telkens een u'ijzende engel, één groen, de andere lichtbruin.
Op de zijkanten van de viering opnieuw in iedere hoek een soort 

rozenkruis.

•— De benedenkerk :
De volledige middenbeuk was eveneens een imitatie van regelmatige 

grote bouwstenen, door rode sleenvoegen verwezenlijkt. Ook op de pilaren 
kwamen deze voor. Verder liep een neogotische fries jifsl boven de * lijst», 
één ter halver hoogte van de zijmuur, en nog één juist onder de aanzet 
van hel dak. De venstemeggen waren eveneens gepolychromeerd. De 
kleuren uiteraard groen en rood.

Boven de arcaden van het t.ansepl stond in een banderole verwerkt : 
H. RADEGUNDIS. PATRONES VAN MEERENDRE, B.V.O. cn 
O.L.V. VAN DEN H. ROZENKRANS. B.V.O.

Dit alles is sinds ± 19(>5 verdwenen.
Zeer mooi zijn zeker de beide engelen op de triomfboog naast het neo

gotisch triomfkruis met leliearmen. Deze zijn op doek en aan de muur ge
kleefd.

Ook hier twee zinvolle teksten :
Op de banderole in boogvorm boven hel kruis :
een parafrase genomen uit hoofdstuk (> van de profeet Mikeas, een tijd
genoot van Isaias (vers (>). Samnrin s zonde, boete en heil, worden er voor
.1 licln, inzonderlijk voor Jeiusalem, verklaard. God ziel er zijn liefdi
ondank beloond ;

/ /oor/ bergen de aanklacht van Jahweh,
Gij ook, onwrikbare fundamenten der aarde ;
want fabweli heeft een beschuldiging legen zijn volk.
Een ('ordering legen Israël.
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31. —  Klok uit do beiaard « Triest» (1723).

M I JN  V O L K .  W A T  H E B  IK  U  M IS D A A N .

Waarmee u verdroten ?
A N T W O O R D  M IJ  I

De engelen 7.elf houden onder hel kruis een teksl van Joel 11,17 : 
iljm t tussen vcjorhul en edtaur, (daar is de triomfboog) de priesters wenen, 
de dienaars van Jahweh. Laat hen zeggen . SPAAR I II J .R. SPAAR UW  
V O LK !

In 1980 Is alles door de Firma PROVO uil Gent heropgefrisl.
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KLOKKEN

De grole klok komL voort van de beiaard van Sl-Baafskerk te Gent. 
Zij werd in 1803 voor 945 ponden 9 stuivers wisselgeld aangekocht. Dit 
is wellicht gebeurd via Bernard van Schauwenberghe, van Merendree ge
boortig, en sinds 1802 onder groolvicaris Goetbals (die aan de basis ligt 
van de Merendreese kloosterstichting) sekrelaris van hel bisdom (° 1770 - 
Gent 1816).

Deze klok zou 1 147 Gentse ponden wegen. Bij omrekening kom ik dan 
lol 430 kg. Nocbthans zie ik dat bij hel wegbalen door de bezeilende over
beid in 1945 men noteerde : ( 29)

BI5LGA II 254 ; laar : 1928; Doormeier : 98 cm ; Gewicht : 502 kg.
Op deze notitie kunnen wij alleszins niet veel tel maken 1 In de klokspijs 
slaat bijvoorbeeld 1725 gegoten !

PERILL. ET R' MUS D. A NTONIUS TRIEST. CATHED. ECCLES.STI BAYON1S 
GANDAV1. F(ecit) J. PAUW ELS G. 1725 plus klein medaillon.

Daar ze van vóór 1750 dateerde is ze leruggebrachl, gezien ze als 
historische klok werd beschouwd.

De slagtoon is... si (onder de natuurlijke toonladder).

De kleine klok droeg als notitie volgens een foto : 
doormeter : 58 cm ; gewicht : 116 kg ; onbekend jaar van gieten. Het is 
deze klok die uit 1928 dateert! Tijdens de oorlog was ze een tijdje in 
Leerne. De slagloon is... sol (natuurlijke toonladder).

PasLoor Van Rekkem verzamelde ontelbare «centen» die hij bij het 
gieten in de klokspijs heefl laten verwerken.

Het luiden gebeurt nog met de hand en de grole klok. Het kleppen 
sinds enkele jaren elektrisch op beide klokken : sol sol si met intervals van 
3 seconden,

DE DOOPKAPEL

De doopkapel dd. 1881-82 aan de zuidelijke kerkmuur heeft de vorm 
van een uitspringende kapel mei twee langsmuurtjes van 1,70 m met een 
polygonale sluiting van drie vlakken van elk 1,22 m. Binnenwerks, vanuit 
de kerk gemeten 3,55 m (de twee treden hinncn de kerkmuurdikle mede- 
gerekend ; anders 2.58 m) en 2,95 m deuropening.

(29) ACL 7117, nota p. 17 A.
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In elk muurvakje. dat dus twee treden hoger ligt dan de vloer van de 
benedenkerk, steekt een neogotisch venster (0,50 x 1,78 m). De gebrand
schilderde ramen worden elders beschreven, De memorieslcnen bezijden 
eveneens,

De doopkapel ligt steeds achteraan rechts : lli zag water vloeien uil de 
tempel aan de rechterzijde ! l iet kerkgebouw stelt immers Christus’ lichaam 
voor. Ook tle lanssteek wordt daarom allljrl rechts voorgesleld,

Ten tijde van blsschop briest was nog geen afzonderlijke doopkapel.
Het Memorieboek van Pieler Llvlnus Marlens vermeldt
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<van hel voorsvyde kerchhuyseken waerviin in dese historie gemell wort 
daervan is gemaeckt de voniecapelle in hel jacr 1764 den 18 februarius 
Ende oock het been.dvrhuyseh.en op den gevel den selven jaere 1764.*

De doopvonl zelf is 18l' eeuws, in licht bruine marmer en van ronde 
vormgeving op vaasvormige schacht. Zij meet 95 cm. Hieronder nog een 
zwarte achtkantige hardstenen lage voel van 15 cm hoogte. Acht is. zo 
zeven hel getal der schepping, het getal der herschepping door het doop
sel. Vele vonten en baptisteria hebben daarom een achthoekig grondplan.

De afdekking is een geslagen geelkoperen deksel bekroond door een 
wereldbol met kruis als een soort rijksappel voorgesteld. Deze was vroeger 
het symbool van de wereldlijke macht. Hel kruis verving de godin van 
de overwinning Nike. Door zijn kruisdood heeft Christus, overwinnaar, de 
erfschuld ingelost.

Omstreeks 23 oktober 1918. zijn tijdens de Slag van Overbroek. ver
schillende obussen op het kerkgebouw terecht gekomen. Ook de doopvont 
vertoont beschadigingen, zoals wij er ook opmerken in de kruisweg, de por
talen en de koorbanken (zie elders).

KOPERWERK

Altaarkandelaars :
Dit paar altaarkandelaars komt uit de kapel O.-L.-Vrouw van Zeven 

W eeën nabij de Kalebrug. Mogelijks is dit een schenking van leden van 
de familie Turn en Taxis.

Ze beslaan uit een driehoekige pyramidale basis versierd met lijst
werk en slaande op drie bolvormige steunpunten. De schacht is balusler- 
vormig met ondermeer eivormige en vaasvormige knoop plus ringen. De 
kaarspin komt hoog boven een wijduitspringende vclschaal uit. Massief 
gegoten geel koper. De hoogte bedraagt 55 cm zonder kaarsp n. Ze date
ren alleszins uil het midden van tle 17° eeuw, hén van de courante mo
dellen (foto 30).

Allaargurniluur :
Bestond uil een kruis en zes kandelaars. Drie resten nog. Barok. 

Kruis ; op een voel beslaande uil drie voluten op klauwen on telkens 
belegd met een acanthusblad onder, en een gevleugeld engelenkopje 
boven, rust een flambouw welke de kruisarm omval.

De rand van het kruis is geprofileerd en afgehoord met een gedreven 
parel!ijst ; de urmen eindigen op een scht dpmolief. Boven de massieve 
Christus, een zon en de lilulus, In de vier kruishoeken telkens een drie
dubbele stralenbundel. Op de spaarvelden tussen de voluten enkel op
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het voorpand het Kruisdragend Lam uit de Apocalyps op het Boek met 
Zeven Zegels. Dit alles in gedreven koperplaat met maat van kruis : 
123/44 cm. Datering : ca 1850-75.
Kandelaars : gedreven koperplaat : hersteld 80 ; 77 cm zonder kaarspin.

De voet is identiek met het kruis, doch de drie panden zijn bewerkt : 
bijkomend een vlammend hart en Madonna met Kind op de arm.

Boven de flambouw komt nu ecbler een bladfries liggende op de 
gecanneleerde versmallende schacht ; een knoop en brede velscbaal (foto 
55).
Wierookvat :

Gewelfde kom vorm op ronde voet. Tussen de drie engelenkopjes 
voor de komkettingen telkens een gedreven rocaillemotief als versiering. 
Hel deksel is concaafvormig en vertikaal opengewerkt. Het is 23 cm 
hoog. 18e eeuw.
Peisberd :

Diam. 14 cm ; verzilverde koperplaat.
In graveerwerk een kruis slaande tussen een veld van korenaren ; 

aan de handen druiventrossen.
Processie kruis :

\  erzilverde koperplaat met massief koperen Christus. De kruisarmen 
57 x  44 cm eindigen op een rocaille. Staat boven een sierknop. 
Ojlerschaal :

Diam. 50 cm gedreven met bloemversiering.
Berechtingslanlaarn :

Model met vierkantig middendeel bekroond door cylindervormig 
bovendeel en op ronde voet.
Piocessielaritaarns (2) :

73 cm. Zeshoekige doorsnede en versmallend naar onder toe. Dak 
belegd met rocailleschelpen en op de hoeken gevleugelde engelenkopjes. 
Bekroond door een flambouw. In lichte koperplaat en verzilverd. Blijkens 
de daaropvoorkomende inlialen een gift van L. Minard en huisvrouw 
\  an Hoorebeke. Omstreeks 1870 (foto 4).
Processielcmlaams ( 4 ) :

Geel koper en ronde vormgeving. Begin 20r eeuw. 57 cm, zonder 
kruisje.
Krurjnluchlers :

I wee hingen vroeger in het hoogkoor; thans in reserve.
\ \  'ijwaleremmer :

Verzilverd koper.
Altiuirlezcnuar :

Verzilverde koperplaat; omstreeks 1870.
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53. — O.-I ..-Vrouw van Smarten tussen bnrolibndclttttn 
van oen ultaarttarntluur.
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Yijjarmige kandelaars :
Vroeger voor ieder heiligenbeeld ; nog twee in gebruik. Ook een 

paar zevenarmige.
Alaurkandelaars :

Eenarmige welke vroeger naast de staties van de kruisweg waren aan- 
gebrachl. In reserve.
Koo. kandelaars (-4) :

Ze meten 1.18 z.p. Zijn wel mooi van vormgeving. Vervaardigd uit 
lichte roodkoperen plaat en verzilverd. Sterk beschadigd. Barok. 20° eeuw. 
Allaurkandelaars (2) :

Barok ; gegoten spijs en verguld ; 72 cm z.p.
Allaarga. nilaur :

Stel van zes in koperplaat, slechts versierd door lijstprofileringen. 
Zonder kaarspin 27 cm. (foto 27, boven).

Stel van zes zeer sterk gelijkend op vorige doch 57 cm z.p. Hierbij 
behoort een massief koperen kruis op voet van koperplaat met een totale 
hoogte van 65 cm.
Hellebaard :

Gebruikt door de sSuisse».
Hoofdidlaargamituur : ( foto 4 )

Neogotisch ; omstreeks 1885.
Kruis : de ronde voel met geprofileerde lijst rust op drie slapende 

leeuwen (35 cm). De leeuwen hebben hier waarschijnlijk de symbolische 
betekenis van de duivel. Christus overwint door zijn kruisdood de satan. 
Het kunnen ook de trouwe wachters zijn, die slapen met hun ogen open. 
Hierboven komt een zeslobbige vorm. Uit een zeskanlige pyramidale vorm 
er nog boven op, met ingedeukte wanden, vloeit een kleine lijst met ronde 
stam, diep gegraveerd in ruitvorm door kruisende lijnen. Ongeveer half
weg een sterk afgeplatte knoop mei vier rode halfedelstenen (twee ver
loren). Volgt lenig een identieke stam met kleine knoop. Hel kruis zelf 
is in massief koper evenals de Christusfiguur en de armen eindigen op een 
leliebloem. De totale hoogte bedraagt 71 cm.

Kandelaars :
Deze kandelaars zijn vervaardigd uil dikke koperplaat en melen 45 ,5 

rm z.p. Alle zes ztjn identiek. Op de voet rustend op drie pootjes volgt 
een lijst, een stam mei rul vormige gravering, een knoop me! bladgravering 
en v i« T  witte edelstenen. Brug een dito stam en lijst met kanlee Itjes. 
Er is een losse sup|>lemenlaire vetschaaf

Kandelaars : dit stel eveneens van zes Is qua grootte en vorm gelijk 
aan hel vorige, doch hel heeft geen halfedelstenen en is minder versierd.
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Reliekhouder van S Sebasliaan :
In rood koper; maten 10/9 cm; versierd met oplegwerk in zilver. 

Zie hoger.
Zie ook doopvont, tabernakeldeurtje, enz...

KELK :

EDELSMEEDWERK (30)

zilver; diam. 9,5 cm; diam. voet 15 cm; hoogte 26.5 cm; geen merk
tekens; datering : eind 18° - begin 19e eeuw.

De voet is een afgeknotte kegel met twee concaaf uilgewerkle ron
dingen, gescheiden door een lijst met sierband gevormd door een gedreven 
parellijst.

De eveneens afgeknotte top is bekroond door een sierknoop van ge
dreven bladeren, waaronder een krans hangend, langsheen de bovenste 
concave wand. De smalle stam ten opzichte van de voet schijnt uit te 
wijzen dat uit twee onderscheiden werken één is vervaardigd.

De sferische nodus is weinig platgedrukt en vertoont op vier kanten 
een achtbladige bloem met in het hart een cherub.

Ten slotte is er de cuppa zelf, die terug een kegelvorm heeft met 
afgeronde basis. Voor twee derden is deze bedekt door een sierkelk van 
opgelegde druiventrossen, druivelaarbladeren en korenaren. Dit alles boven 
een gegraveerde fries van twee lagen boven elkaar geplaatste bladpunten. 
(foto 36).

KELK :

verguld zilver; cuppa diam. 11,8 cm; diam. voel 1 4 .7 /15 .7  cm : hoogte 
19,2 cm ; gemerkt met een soort vierbladige bloem op de cuppa en op de 
ondeizijde uitgesloten ( 1 8 )6 3 ; neogotisch. Kan misschien de kelk van 
pastoor Debbaul zijn

Uil de zeslobbige voet groeit de eveneens zeskanlige stam, boven 
en onder afgelijnd door een lijst. Op de aanzei van iedere lob (vier 
slaan paarsgewijs) slaat een medaillon de passiewerktuigen voorstellend. 
Rond de voet een lijst met rechtstand, ruitvormig geciseleerd als filigraan- 
werk.

De voorwerpen van de Arma Chrisli worden telkens voorgesteld bin
nen een geappliqueerde wrong bezet met vier edelstenen, in goud gegra-

(30) DHANENS, E : A.M. 12 (1961) p. 2f) en vgd ; klom Cultureel Jaarboek imi» 
de Provincie Oosl-Vlaanderen. 1031.
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veerd en ingelegd op bordeaux email. In volgorde hebben wij 7.0 : doornen
kroon met drie nagel? ; de zilverlingen, Judas’ boofd. strop, lantaarn, 
zwaard van Pet.us en oor van Malchus ; kruis met de bloedende handen 
boven een kelk, evenzo bij de voeten en het hart ; geselkolom met zwaar
den en roeden ; kleed van Jezus met de teerlingen en spons : kruis. lans 
met spons, hamer en lang.

De tamelijk gedrukte nodus of knoop is voorzien van eveneens zes 
knoppen met Lelkens een letter van de naam JESUS of een kruis in goud. 
ingeschreven in een ruitvorm op bordeaux-rode emailgrond. Daartussen 
zowel langs boven- als onderkant een geciseleerd open gotisch venster.

De kegelvormige cuppa met afgeronde basis beeft een fausse-coupe 
van opgelegde zilverbladeren boven een gegraveerde fries met. tussen 
boordjes in wrongvorm, afwisselend twee en één edelsteen.

CIBORIE :

verguld zilver door Jan Baptist Buysens uit Antwerpen ; 1720-21. 
Diam. cuppa 12,2 cm ; diam. voet 19,5 cm ; hoogte 42.5  cm ; merken : 
roosje van J.B. Buysens en Antwerpse keurslempel (gekroonde S) +  uit
gewiste stempeling.

De voet is vierlobbig met lijst en hoge welving waarop twee gedreven 
medaillons (brede lobben) en tussenliggend twee cherubs met vooruit
springend hoofd, twee vleugels naar voor en twee achterwaarts gericht 
(smalle lobben).

Het drijfwerk stelt tussen voluten met onderaan een schelp hel tafe
reel voor van de boodschap van de engel aan Maria met de duif, symbool 
van de 1 I. Geest en een vaas met lelielakken (Annunciatie op zijn \  laams 
weergegeven). Op de tegenkant St-Auguslinus als bisschop met brandend 
hart (naar de tekst uit zijn Belijdenissen) en twee cherubs. De ciborie 
kan van de Augustijnen afkomstig zijn ofwel heeft de schenker zijn patroon 
erin laten drijven.

Op de stam valt voornamelijk de sierknoop en de gegroefde um- 
vormige greep op.

De cuppa met afgeronde basis is belegd met een sierkelk onder vorm 
van een krans van tweemaal vier hoven elkaar geschikte wijngaardblade
ren, de onderste laag zelfs met graveerwerk.

1 lel deksel is gevormd door vier druivelaurbladeren op gewelfde vorm. 
Er bovenop een zesdelige bladerenkroon met bol en kruis ten top.
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ZON- OF ST R A  LF.NM O NSTRANS :

Zilver: weegt 118 oneen ( =  bijna 12 leg) : 88 cm hoog en 28 cm brede 
voet. Merken : bril alsmede gekroonde A. samen voor Oudenaarde ; vier- 
bladige bloem; 615 ?: en twee onleesbare merktekens.
Edelsmeedwerk vervaardigd door Van den Hende uit Oudenaarde naar 
een model in de kapucienenkerk aldaar in 1720 (kerkarchief).
Zij werd aangekocht voor 90 ponden groot wisselgeld.

Breed ovaalvormige voet. viermaal onderbroken door een vlak lijstje 
en belegd met wijngaardbladeren en druiventrossen welke tegen de wan
den van een daaropgeplaatsle afgeknotte vierzijdige pyramide aanleunen.

Op het voorvlak van deze laatste staat de gedreven beeltenis van 
de H. Radegonde. kerkpationes. Geappliqueerd in banderole 
H. RADEGUNDA /  KONING! IkYNE VAN VRANCKRYCK 

(graveerwerk). Op de tegenkant het Kruisdragend Lam.

Uit dit geheel vloeit de stam met een drietal in grootte verschil
lende sierknopen. Deze is bekroond door het rustend Kruisdragend Lam 
op het Boek der Openbaring geplaatst (verguld zilver).

In een vlam vorm. bezijden uitgewerkl door twee grote en vier kleine 
gedreven engeltjes, is midden de lunula binnen een vergulde zilveren 
stralenkrans.

Deze zelf is omgeven door een krans wolken waartussen vier engelen
kopjes.

Er boven de duif als symbool van God de H. Geest en een breed 
gedrapeerde God de Vader met de scepter in de hand.

De bovenste engelen dragen een vierdelige kroon uit gedreven drui- 
velaarbladeren met kruis ten top.

Naast de twee middensle engelen telkens een bebladerde druiven
tros.

De grote engelen onderaan zijn in aanbidding en hel geheel wordt 
samengehouden door bladeren, ranken en elf korenaren.

Eén van de meesterwerken in het Meetjesland bewaard. 

OUWELDOOS :

Dit rylindervormig doosje, gebruikt voor de Eucharistische Reserve, 
dateerde uil de XVIII' eeuw en was versierd met een bladerenrnnd en 
verguld kruisje. Het was 16 cm hoog. Zilver.
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M1SSALE ROMANUM :

Editio typica; Pusiet, Ratisbonae (Regensburg), 1884; 36,5 x 27 x  
7 cm. Rode band met goud op snede ; de twee sloten en de randversiering 
in zilver. Op de hoeken, eveneens in zilver, een vlammend hart in een 
rocaillecartouche. Z o eveneens in bet midden, doch groter.
Bewaard in houten koffer. Het zilverbeslag is waarschijnlijk van een ouder 
missaal overgebracht. Op de sloten gekroonde 66 (1766  ?) en tussen de 
initialen I' en S een slokje met drie blaadjes bekroond als waarborging.

KRUISRELIEKHGUDER .-

Totale hoogte cm ; hersteld in 1980 ; zilver.
Deze bestaat uit twee delen vreemd aan elkaar.
Kruis
75 x 56 cm met eenvoudig geprofileerde rand.
Merken : D ; R ? ; alsmede twee onleesbare waaronder één met kroontje. 
Het werd door Augustijn Segaert de Oude uit Gent vervaardigd. De 
armen eindigen op een soort rocaille versierd met gevleugeld engelenkopje, 
druivelaarbladeren en druiventros.
In de kniishoeken telkens vier stralenbundels. In het hart de uitneem- 
bare zilveren lunula tussen twee blaadjes en twee trosjes in kruisvorm 
geplaatst.

Dit kruis moet uit 1707 dateren blijkens een proces tussen de magi
straal van de gemeente en de liendeheffers, deken en kapittel van O.-L.- 
Yrouw te Doornik (uitspraak op 23-10-1719).

De rekening van kerkmeester Jan van Vooren, sloot op 14-11-1716 
met een tekort van 18 p 11 sch. 5 gr 6 deniers, som welke Jan Baptist 
Van de Sompele, ontvanger van het kapittel weigerde bij te passen.

Hel kapittel beweerde dat hel geld ondermeer van de Kapelanij van 
0.-L.-Vrouw en ook dit van deze van hel H. Kruis daarvoor dienden 
gebruikt. In plaats had men in 1708 een uitgave gedaan van 22 p 11 sch 
6 gr voor een zilveren kruis en ook in 1718 acht p drie sch vier gr voor ver
zilverde kandelaars (a l)- Coolman, advocaat van de hesers die op het 
kasteel ter W allen woonde won het pleit.
Voet

42 cm hoog x 48 cm grootste breedte.
Merken : bril en gekroonde A voor Oudenaarde; G ; gekroond(c) schilcl- 
(en).

(51) DE POTTER, o.c. on MOEIAERT, R, . AM. 30 P, lts.
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Op een houten kern liggen gedreven zilverplalen genageld. In grond
vlak verloont kiij een gehalveerde achthoek. Beiderzijds zijn de vlakken 
naast het rugvlak onbewerkt.
Verder is alle drijfwerk symmetrisch opgevat :
—■ vijf ronde pootjes ;
—* een concave lijst ;
■—• rechtstandig twee zijplalen met bloemmotief in de hoeken en bloem 

in t midden ; de centrale plaat met bloemtuiltjes in de hoeken en in 
t midden arabesken rond een osculatorium verwerkt ;

— concave versmalling met op de zijplalen bloemenlrosjes in de hoeken 
en een dito middenplaat met daarenboven een H. Aanschijn :

— een smalle rechtstandige lijst met fries van hangende bladeren ;
— schuin liggende onbewerkte platen ;
—• een gewelfde vorm met bloemfestoenen waarop twee gevleugelde mas

sief zilveren engeltjes steunen (hol), de kruisbalk houdend.
Deze voel zou volgens E. Dhanens van omstreeks 1715 dateren.
Er is ook een houten voel voorhanden.

WIEROOKVAT .-

Zilver ; hoogte 24 cm ; merken : G  =  meesterteken : gekroonde 56 ( =  
1756) ; een proefsteek ; AE (gekroond ?) alsmede rechthoekje met vier 
slokjes op welke samen Mons aangeven.

1 let beslaat uit een gewelfde kom voor de houtskool waarop de 
wierook wordt gestrooid. Deze steunt op een min of meer ronde voet met 
lijst. De welvingslijn vervloeit in de concave wanden van hel sterk ver
hoogde deksel. Boven een gedrukte koepelvorm met aanhechting van de 
dekselkelting.

I let geheel wordt door zes verheven banden verdeeld, doorlopend en 
zwellend volgens de breedte, van de voel tol de top. Alleen in het deksel 
zijn deze door een dubbele rij kleine vierblnden opengewerkt. Op drie 
ervan slaat, op de kom telkens een opgelegde naar builen krullende deco
ratieve schelp voor de aanhechting van do drie komkettingen. De drie 
andere vertonen slechts een gegraveerde schelp.

De spaarvelden tussen de banden zijn op de knip eveneens met een 
rocaillecarlouche gegraveerd.

I lel schijfje met aanhechting van de drie kettingen vertoont twee 
boven elkaar geplaatste koepelvormen, de onderste door twaalf verdelingen 
vervormd en de bovenste met ring en passant voor de dekselkelting.

I let schijnt een rechtstreekse aankoop bij een zilversmid die elders 
in O.-VI. ook afzei vond, o.a. te Dcndermonde.
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W I F . R O O K S C U l l E P j E  :

Malen 9,5 x 17,5 cm. Geen merktekens ; zilver.
Het heefl de vorm van een kleine schuil op ronde voel versierd mei 

een fries van Iwee over elkaar liggende lagen naar beneden gepunte scher
pe bladeren.

De wanden vertonen eveneens een fries : tussen Iwee boorden ge
vormd met uitstulpende stippellijnen verloopt een slingerende dubbele 
sierlijn als een opengewerkte slang. De beide handvaljes op de kleppen 
zijn trouwens ook slangenkoppen.

Op deze kleppen slaan symmetrisch drie cirkels gevuld met een 
dubbel kruis en één met ingeschreven cirkelronden. Alles is onderling 
door ranken verbonden. Op de boegfries en op de bovendelen zijn de 
overgebleven ruimten gepointilleerd.

Dit scheepje behoort niet bij hel wierookvat en is 19c eeuws.

Op 17 febr. 1579 (NS) werden voor Merendree op het Schepen
huis te Gent ingeleverd :
zelvercn vergulden kilk met platena ende lepelken ; een remonstrance- 
ciborie ; Isamen wegende 6 mare 1 ons en 15 inghel. Dit dus tijdens de 
beroerten. Niels kwam daarvan ooit terug (32 33).

G R A F - EN G E D E N K S C H R IF T E N

In de benedenkerk, nabij de linker vieringpijler ligt het grafkelderlje 
van St Gerolf van Merendree. Op 2-1 mei 80 werd dit geopend. 1 let 
graf is in baksteen opgericht op de oude originele funderingen. 1 let dateert 
vermoedelijk uit de 14® eeuw. heefl een trapezoïdaal grondvlak en is 
zoals alle Merovingische graven georiënteerd. De binnenwerkse maten zijn 
170 x 55 x 54 cm. De hoogte bedraagt 70 cm. De overwel ving 17 cm 
(west) en 56 cm (oost) met een opening van 97 cm. Op enkele schaarse 
iode sporen na is alle polychromie verdwenen (‘,;I). Schending van hel 
graf bij de beroerten is wellicht daarvan de oorzaak gezien in de noorde
lijke wand een toegang was gedicht en ook de oost- en vveslmuurljes onder
graven zijn. De doksleen, wellicht restant van het vroegere mausoleum 
er boven op, (zie miniatuur), draagt geen incriplic. Afgebrokkelde 10®

(32) R .A .G . Fonds St-Plclcrsnhdl| : 2“ reeks, 358 (C u ll. /(>. prol’. 1033. p. 109).
(33) Normnol slnnl non hel hoofdeinde Christus onn hel kruis nfuehreld en «on hel 

voeteneind de beeltenis vim O , L. Vrouw ; bezijden ronken, kruisen, enz...
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eeuwse datering op dc zuidelijke wand : van drie cijfers rest nog de 7...
(7*-18 wellicht). Het is te vergelijken met de bovengronds gebrachte graven 
in de Sl-BaaTskerk te Aardenburg.

Nu is de oude deksleen gelijkvloers gebracht, en heeft een wit mar
meren omlijsting. Een nieuwe granietsleen vermeldt de inscriptie <1" GRAP 
I l. GERULPHUS». De letters (capilalis elegans) werden gekozen naar 
de dedicatiesleen van de ke.k van W aha (Luik) uit 1050. De overge
bleven ruimte is met een glasplaat gedoken zodat in bet verlichte keldertje 
kan worden gekeken. In hel ledige graf ligt nu een mooi wit marmeren 
kruis.

lil 1881 was dit graf bij hel herplaatsen van de communiebank ook 
geopend geweest, te zien aan bepleistering ter versterking van de wanden 
toen aangebiachl. De oude vloerlicbel met inschrift waarmede men toen 
de grafplaats bij hel sluiten heeft aangegeven wordt heden in d e kerk 
bewaard.

Omstreeks hetzelfde jaar, wellicht 1882, heeft men aan de viering- 
pijler een monument aangebrachl. Dit stelt de voorkant van een sarkofaag 
voor met wil marmeren memorieslecn in een gotische blindnis met drie 
lobben waarop volgende tekst :

S G E R U L P H U S  /  N A T U S  IN M E E R E N D R E  /  O B IIT  M A R TY R T R U N C H I- 
N ll /  M E D IO  SAECUL1 V III S A N C T I /  RELIQ U1A S D U l T EN U I l' H A E C  B 
/  R A D E G U N D IS  E C C L E SIA  /  UB1 ET IA M N U M  EJU S TU M B A  /  F1DELI- 

BUS V E N E R A T IO N I EST.

(S Gerolf, geboren in Merendrce. stierf nis martelaar te Drongen, 
midden van de 8r eeuw. De relikwieën van de heilige werden in deze 
ke:k van de zalige Radegotide bewaard, waar ook nu nog zijn graf door 
de gelovigen vereerd wordt.)

Op een banderole op de voel volgend chronogram : 
eerVoL hULDebeWVs Der JongeLlngen 
Den helLIgcn gerULph gesChonken (-•  1881)
XXI september.

Met de bond der jongelingen bedoelt men de vroegere St-Alovsius- 
bond (foto 53).

H: .* *

Bezijden de ingang van de doopkapel is telkens een memorieslecn 
opge.ichl binnen een omlijsting. De steen, hel fronton en de geennne- 
leerde zuilschachljes eindigend op een flambouw, zijn in witte marmer. 
Zwarte omlijsting. Classicisme.

D.O.M . /  ter gedachtenis /  van den /  Eerw. lieer PETRUS PI. 111 /  
geboren Ie Berebem 1 augustus 1786 /  priester gewijd 13 moert 1813 /  
gedurende 21 jaren pastor deze parochie /  overleden pastor te Ba esrode,
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13 july 1S48 /  AI ben ik bij u niel met bet /  licbaem ik ben nogtans 
met den /  Geest bij ulieden. Col 2,V,5 /  R.l.P.
(90 x 100 cm) voor de steen zelf. W as een legaat van bem zeil en werd 
vóór de kommuniebank in de oude kerk geplaatst in juli 1849.

D.O.M. /  Ter zalige gedachtenis /  VAN DEN EERW  : HEER LUDO- 
YICUS JOSEPHUS DE MULDER /  geboren te Sotlegem den lsten 
juni 1799/
pastoor te Paricke den 6 den juli 1851 /  Te Baasrode den 29 sten maart 
1858 /  Te Meerendré den 12 sten mei 1842 /  Bekomt zijn eervol ontslag 
den 8 sten oct ber 1875 /  Overleden te Meerendré den 19 sten april 
1882 /  in den ouderdom van 82 jaren /  R.l.P.
(90 x 100 cm) voor de steen zelf. Zal dus ook een legaat van deze 
lustende pastoor zijn.

* $

In de zuidelijke transeptsluilgevel buiLen :
D.O.M. /  Gedacblenisse /  van /  Josepbus Verbuist /  pastor onweirdig, 
dezer /  procbie geweest. Overleden /  den 25 february 1818 /  Bid voor 
zijn ziele.
(rechthoekig 58 x 45 cm - graniet).

* * *

(kruis) Hier vooren /  lighl begraven /  P1ETER DE W H T E /fs Joos 
ghetrauwl met /  Joanne vande VELDE /  oveil 11 mcye /  1742 oudt 
46 jae(ren) /  R.l.P.
(doodshoofd - ruitvorm - 44 x 44 cm - graniet).

* * *

zandloper
(cluidl op de kortstondigheid non hel leven : tijd) 

slool op kruis
(pries terschap ; onbloedig sacrificie)

Ouroboros ( ;M)
(de slang die in haar eigen staart bijt en zo een cirkel vormt : eeuwig
heid) .

D.O.M. /  Cedaglenis van den zeer Eerw Heer /  JOSEPHUS I'ERDl- 
NANDUS VELLEMAN /  geborllg van Sloydinge : zoon van /  
JCJANNES en JOANN A LIPPENS /  paster deser prochie 23, van

(54) TIM M IikS : o.c, p. lo l .
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Hamme 17 /  en deken van het district van Dendcrmonde /  t jaer ; over
leden tot Hamme den A  feb 1823 /  oud 70 jaeren /  
en van zijnen broeder den zeer Eerw Heer /  JOANNES BA PI I SI E 
VELLEMAN /  Paster descr procbie 2 en van S Jacobs /  tot Gend 5 
jaeren : aldaer overleden den /  27 jan. 1820 ; oud 55 jaeren alhier be
graven /  Beide Bacbeliers in de H Gods Geleerdbeyd /  en professers 
van bel Bisschoppelijk Seminarie /  te Gend /  W ees uwe overste indachtig 
die u l woord /  Gods gepredikt hebben (Heb. 13.7) /  Dat zij rusten in 
vrede. Amen.
(rechlhoekig, graniet. 81 x 118 cm).

^ ^ ^

Omkadering verdwenen zerk van pastoor van Coppenholle.
* * *

l egen de zuidgevel van de sakristie :
Sepulture /  vanden Eersaemen /  JACOBUS VAN DE VELDE /  F 
Pieler in syn leven Aermr /  deser prochie overleden den 21® /  Maerte 
1780 aul 57 jaeren /  ende van den Eerbaere /  MARIE 1SABELLA DE 
W ITTE /  Fa Martinus syne huysvrauwe /  overl. den aut /
jaeren tsaemen geprocureerl /  8 kinderen waervan als noch /  in lieven
syn te welen /  Pieler Frans overleden den. /  Jan Bapl ta ... /  Joanna' 
1 heresia ... /  Joanna Petronnella ... /  Carel Frans ... /  Joannes Frans. ... 
/  en Marie Jacoba ... /
Bidt voor hun sielen.
(rechlhoekig 55 x 102 cm, de bewerkte bovenboog inbegrepen).

* ^ *

Sakristie, ooslgevcl :
D . O.M. (op fronton) /  Ier gedachtenis van /  mijnheer /  JUDOCL'S
JOSEPI JUS DE LEHAYE /  lid van het Nationaal Congres /  van 1850
/ burgemeesLer /  der gemeente Meerendre /  en der stad Gent / \  oorziller
/  van de Kamer der Volksvertegenwoordigers /  geboren le Gent /  den 28 
mei 1800 /  en overleden /  den 22 september 1888 le Aulryve /  en van 
mevrouw /  AN NA ROSAI JA  DAEL /  zijn eehlgenoole /  geboren te 
Gent /  den 7 september 1800 /  overleden le Meerendre den 13 augustus 
1807 /  RIP.
(graniet, steen 1,00 x 1,50 m, met klassiek fronton + kruis erboven).
E. r naast ruitvormige wille steen (55 x 55 cm).
D.O.M. /  oslium /  Monumenli /  famlliae /  De Lehayc /  RIP.
Deze steen wijst de ingang van de grafkelder aan. (W  bonde op Kasteel 
Velde).

fl: .-H
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Tegen de noordelijke sluilgevel van het transept :
Sepulture /  Van den Eersaemen /  JAN DE BAETS /  Filius Lieven 
overleden op /  den 14 julius 1762 in den /  ouderdom van 81 jaeren /  
ende van d eerbaere /  JOANNE HAERENS /  filia Francois syne 
huysvr. /  overleden den 24 february /  1749 oudt 76 jaeren Tsamen /  
geprocureerl 6 kinderen te weten /  Isabelle minderjaerig overled n /  Lievyne 
overl den 7 maerte /  1729 oudt geweest 19 jaeren /  Frances overled den... 
/  audt ... jaeren /  ende ... /  Lieven de Baels overl. ende /  begraven 
tot Somergem op den /  11 Maerte 1762 in den auderdom /  van 46 jaeren 
/  Bidt voor de zielen.
(Doomikse kalksteen, rechthoekig 75 x 149 cm).

Ü: *  *

Oude pastorij : o.a. : Joos Vervynckt overleden 31 januari 1761.

Enkele, meestal gekeerde of afgesleten zerken voor de huidige kalvarie.
* * *

Verdwenen (S5) :

Aan de zuiderkruisbeuk : Hier vuer Jese kercdeur lieght begraue Gheeraert 
Claeis, fs Gheeracrls, baliu uws van deser prochien van Neerendre. Ende 
overleet deser weerelt den X \rIlle in december anno XVC IX. Bidt voor 
de ziele.
Naar alle waarschijnlijkheid had de romaanse kruiskerk dus in deze gevel 
een loegangsdeurtje.
In het koor lagen grafstenen welke onleesbaar waren geworden : slechts 
door De Potter genoteerd : MCCCXL/X in onser Vrouwen Da...

Onbekend maakt onbemind... Hopelijk dus zal met deze studie de 
Sinl-Radcgondekerk van Merendree iels meer in de kijker staan. Moge 
dan ook de liefde lot dit uniek stukje landelijk cultuurbezit zich daad
werkelijk tonen in een verzorgd onderhoud en trouw bewaren voor het 
nageslacht.

Roger MOELAERT.

(3-5) D E  P O T T E R  • O.c.
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W A A R  HEBBEN DE W ITTE KAPROENEN 

IN 1379 SLAG GELEVERD ?

In Het Nieuwsblad van 6 november 1979 bespreekt Daniël Yan- 
acker onze studie over de Brugse Leie ( 1). De genoemde joernalist be
steedt enige kommentaar aan de «Slag» van de W itte Kaproenen te 
Aalter. In die zaak gaat bet vooral om de precieze situering van bet be
doelde ingrijpen. De hoofdvraag luidt : waren de Bruggelingen in 1579 
bezig met graven in de bovenloop van de Durme, ofwel in een kanaaltje, 
dat te Aalter uil de Brugse Leie zou aftakken, en naar de Leie te Deinze 
zou doorgetrokken worden ?

W e overlopen vooreerst in bet kort de evolutie van de Zuid- of 
Brugse Leie. De Bmggelingen hebben enkele jaren vóór 1291 de hoogle- 
kam bij St.-Joris doorgegraven, en bun Leie met de bovenloop van de 
Durme verbonden. In 1291 bezat Brugge reeds de bedding van de Durme 
tot de Oostmolen te Aalter. Teksten uit 1506 bewijzen dat Bmgge tot in 
Hansbeke aanspraken op de Durme kon maken (GBL, p. 59).

Omstreeks 1330 begon Brugge vanaf de Wasschegebrug de Zuid- 
leie te kanalizeren. L. Gilliodls beweert dal de Bruggelingen toen reeds 
de bedoeling hadden om bun waterloop met de Leie te verbinden. Deze 
bewering steunt echter nergens op een geschreven bewijs. W al wel vast
staat is dal Brugge tol Hansbeke over de bedding van de Durme beschikte, 
en vandaaruil slechts een achttal kilometers van de Lieve verwijderd was. 
Hoe dan ook, bel kanalizeren is in 1559 niet verder dan tol de Meerbrug 
gevorderd, en heeft daarna ca. 30 jaar stilgelegen (GBL, p. 39-12).

Het graven in de bedding van de Brugse Leie werd in 1362 vanaf de 
Moerbrug verder gezel. Dit werk bereikte in 1567 de westgrens van Aalter. 
In de volgende twaalf jaren vorderden de delvers enkele kilometers oost
waarts. Maar omstreeks 25 juli 1579 daagden de W itte Kaproenen van 
Jan Yoens op, en verjoegen ze de werklieden uit de Zuidleie. P. Rogghé

( l )  M. C O O R N A h R 1, Do Geschiedenis win de Brugse Leie, ku ltu rrel Jaarboek van 
cle Provincie Oosl-V lnnnderen, Bijdrage nr 10. p. VvlOg (1070). W e  verwijden 
naar ons artikel met de afkorting G B L
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vindt geen zekerheid aangaande de plaats waar Jan Yoens ingegrepen 
heeft. I utc Stockman helpt ons om de bewuste plaats nader te situeren. 
Hij citeert een kronieklekst. die verhaalt dal de Brugse delvers aan het 
werk waren «inter parochiam de Haeltre et dominium de Woestine» (2), 
d.w.z. tussen de dorpskom van Aaller en het Goed ter Woestijne, m.a.w. 
2 .5  km ten oosten van de Brugse o f  Nieuwe Dam.

Bij het ingrijpen van de W itte Kaproenen verklaart D. Vanacker : 
«Coornaert kent dit verhaal blijkbaar alleen uil een artikel van P. Rogghé. 
en verwerpt het omdat zulks niet blijkt uit de dokumenten die Rogghé 
bij dat artikel publiceert. Is Coornaert wel elders gaan zoeken ?» Zou bet 
dus zo zijn dat D.Y. de stell'ng van Roggbé aanvaardt, boewel deze 
laatste geen enkel bewijs voorlegt ? Tot zolang blijft de bewering van 
Rogghé een hypothese. Steunend op onze topografische bevindingen 
bouwen we een andere stelling op, nl. dat Brugge zijn Leie met de lieve 
te Vinderhoute wilde verbinden.

Na 1 5 7 9  spande Brugge zich verder in om zoveel mogelijk water uit 
de Zuidleie en haar bijrivieren aan te trekken. Met dit doel liet de stad.
o.a. in 1404  de Nieuwe Dam opwerpen (GBL, p. 4 7 ) .  Bij de vele werken 
en bemoeiingen aangaande de Brugse Le’e, ontmoeten we eerst in mei 
1 5 4 0  een geschreven bewijs, dat de Bruggelingen eraan dachten om water 
uit de Leie stroomopwaarts Gent naar de Zuidleie af te voeren (GBL, p. 
5 6 ) .  Brugge zette dit idee toen niet door. maar streefde ernaar om de be- 
slaande waterweg tussen Brugge en Gent tot een kanaal zonder sluizen 
om te vormen.

In verband met dit plan liet bet stadsbestuur in 1 5 6 3  een paar rap
porten opstellen. Daaruit blijkt dal Brugge een kanaal wenste, dat binnen 
de stad Gent met de Leie zou verbonden zijn (GBL p. 68). De vol
ledige beschrijving van die geplande vaarweg staat in de bedoelde doku
menten, die, volgens D. Vanacker. «weliswaar interessant zijn, maar voor 
de doorsneelezer onleesbaar (onverteerbaar en niet te begrijpen) terwijl 
ze bel verhaal nodeloos ophouden».

Juli 1584  brengt het bericht dat Brugge naar een verbinding met de 
Leie te Deinze trachtte. In 1 5 8 5  werden, tussen de Bnigse Dam en de 
Leie, drie stukken van het geplande kanaal gegraven. De rest van het 
werk is blijven steken. W e konden bel gehele tracé lokalizeren met be
hulp van de rapporten uit 1 5 8 5 . die evenals de dokumenten uil 1 5 6 3 , 

talrijke topografische gegevens betreffende de streek tussen Deinz.e, Aalter 
en Brugge verschaffen (GBL, p. 7 5 - 8 2 ; 8 9 - 9 3 ) .

( 2 ) L  S T O C K M A N , CeMchteJrnli van Aallvr, p, 267. Uitgegeven door het Gcmeenlc- 
(x-tluur von Aolter ( 1079).
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Toch konden we een paar Loponiemen niet met een volledige zeker- 
heia situeren. Maar de kaart, die Roger Defruyl als kaflillustralie voor 
«De W itte Kaproenen» Lekende, brengt ons op de goede weg. liet was 
ons inderdaad ontgaan dal L. GiJliodts een kaart van de Brugse Leie 
gepubliceerd bad ('’ ). Schrijver vermeldt niet de auteur van die kaart. 
Hij noeml dit dokumenl : «Carle de Ia Zuutleye dressée en 1588». W e 
weten niet op welke feiten bij die datering fundeert.

De bedoelde kaart is zeker na 1585 getekend, want we zien twee 
afgewerkte delen van bel geplande Leiekanaal : 1. de sektor die bij de 
Brugse Dam uit de beslaande Zuidleie aftakl ; 2. bet zogenaamde Oud 
Leiken dal van de Poekebeek uit noordwaarts strekt (zie GBL. p. 87). 
Die twee sektoren beten «nouveau foys». De twee sassen, die tussen 
Deinze en de Nieuwe Dam zouden gebouwd worden, staan gesitueerd 
als volgt : bij «Bette Lamkens. is: sera mise la 1° écluse ; «Nieuwen- 
dam. Ia ou sera mise la 2B écluse». Blijkbaar wenste Brugge bet oude 
sluisje van de Gevaertsbrug te vernieuwen, want de kaart loorrt «Ghe- 
vaertsbnigghe, la ou sera mise la 3C écluse».

De legende bij de kaart verdeelt bel geplande kanaal in zes se kloren : 
A. «de Dittersbeke liranl par les praries (sic) jusques a Maegbdenbrug- 
gbe» 983 R ; B. «de la tiranl envers Ie noortoosl jusques a Bette Lam- 
mekens» 565 R : C. «de Bette Dimmekens jusques a la Pouckebeke» 
668 R ; D. rde la Spierinckbeke jusques a la Pouckebeke» 555 R ; E. <de 
la Pouckebeke jusques a 1’yssue d'icelle» 1352 R : K «de I yssue de la 
dicte Pouckebeke jusques a Nieuwendam» 1556 R : totale afstand 5279 R 
roeden, cl.i. ca. 20.500 m. I let rapport van 4 januari bad ons reeds het
zelfde totaal verschaft (GBL, p. 84).

De kaart helpt ons om een paar toponiemen nader te lokalizeren, o.a. 
Bette Lammekens, de Spieringbeek, bet 1'orlgal. De aanduidingen «Deynse 
bruslé» en «Poucke, Chasleau bruslé» herinneren aan bet feit dat f amese 
in 1584 de streek ht 'roverd bad. De heerweg van ( lent naar Brugge loopt 
door bet Loveld en bet Bulskampveld, W e zien handelsschepen, die op 
de nieuwe Verse Vaart naar Brugge varen ( ') ,  en twee windmolens die 
bel water uit de landerijen tussen de Nieuwe Vaart en de Damse \  aart 
moesten uitmalen.

I lier keren we terug naar bet onderwerp van deze bijdrage, nl. bet 
ingrijpen van de W ille Kaproenen Ie Anller. Laten we de kwestie tot 
de volgende punten samenvallen. 13

13) L. GILI.IODTS. Briiflps, Porl (/c Mor, SoriéN' d'EmuInlIon, jnmvnnc 18*14. p. 233. 
(•t) M. COORNAERT. Knoltko on hel Zw in. p. 83 : hot bodooldc knnnnl word ca. 

1565 nnngelogd.
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1. L  Gilliodts bewijst nergens dat de Bruggelingen reeds ca. 1530 een 
verbinding met de Leie beoogden.

2. P. Roggbé publiceert geen enkele tekst waaruit blijkt dat Brugge in 
1570 bezig was met graven tussen de Nieuwe Dam en de Leie. ^^e  
wijzen erop dat Anlonis Schoonmaker in 1563 vernam, dal de Brugse 
delvers tot Hammevoorde ( =  Hansbekeveer) zouden gevorderd zijn (GBL, 
P- 7 1 ).

5. W e kunnen moeilijk aannemen dat Jan Yoens in 1579 bij de Nieuwe 
Dam ingegrepen beeft, omdat bet kanaaltje, dat daar in de richting van de 
Leie strekt, eerst in 1585 gegraven werd. Volgens onze bevindingen waren 
de B.ugse delvers in 1579 aan bet werk tussen bet Goed ter Woestijne 
en Hansbekeveer. d.w.z. in bet grensgebied Aalter-Bellem.

4. Het gemakkelijkste middel, om met de Gentse waterwegen aangesloten 
te geraken, was voor de Bruggelingen bet volgende ; van de Bmgse Dam 
tot Vinderboute de Durme kanalizeren. Dergelijk plan werd in 1563 op
gemaakt (GBL. p. 70). De bedoelde seklor is tenslotte ca. 1620 in de 
huidige Brugse V aart opgenomen.

5. Het is niet uitgesloten dat een zoeker de nodige gegevens vindt, om 
de «Slag» van de W^itte Kaproenen met zekerheid te kunnen situeren.

Maurits COORNAERT.
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OVER KONING BASIJN 

EN ZIJN LEGENDE TE DRONGEN

Onlangs herinnerde de heer R. Moelaert in dit tijdschrift aan sint 
Gerolf, aan zijn geschiedenis en aan zijn legende ( ') .  Tevens liet hij ons 
een zeer belangrijk dokument kennen : de mooie prent uit Marlen Stevls 
hoekje van 1658, die de twee heiligen Basijn en Gerolf voorstelt.

Over kon.ing Basijn werd nochtans in zijn bijdrage geen woord gerept. 
De voorzichtigheid van de schrijver heeft ons niet verwonderd. Over de 
legendarische heilige Basijn kan een degelijk historicus niet veel zeggen, 
en nog minder over zijn zogezegde dochter, de maagd Aldegondis.

Niettemin zullen wij ons op dit gevaarlijk terrein wagen. Legenden 
kunnen ook leerzaam zijn, vooral om de plaats heter Ie leren kennen waar 
zij ontslaan zijn. Lloe is de legende van de heilige Basijn werkelijk ont
staan ? Laten wij zien of wij ze niet gedeeltelijk kunnen ontcijferen.

i. DE «VITA BASIN)»

De legende van koning Basijn en van zijn dochter Aldegondis hebben 
de oude Bollandisten in hun befaamde collectie Acta Sanctorum (Vene
tië, Juli III, p. 700-701) uitgegeven onder de titel Vifu Basini ( 3). Ik 
twijfel zeer of ze nog veel gelezen wordt, ten eerste omdat de Acta 
Sanctorum niet zo gemakkelijk Ie bereiken zijn. ten tweede omdat latijrvse 
teksten heden ten dage voor de meeste lezers dode teksten blijven. Geluk
kig is de \'ila  Basini niet Ie lang : amper twee kolonnen in d« ' lij\ Ige in- 
folios van de Bollandisten ; zo dat wij ons kunnen permitteren een Neder
landse vertaling ervan onder de ogen van de lezers te brengen. Wij trachten 
de Latijnse tekst zo slaafs mogelijk te volgen om hel karakter ervan goed 
te laten uilkomen.

( 1) S in t  G e r o l f  in  G e s e h te d o n ls  a t  L e g e n d e , In Appeltjes enn h e l  Meetjesland, 2ï* 
(1977) p . 106-139.

(2) 7,1) word nnnr lis. '199 vnn do Gentse Unlv. Blbl. uitgegeven ; over dit lis,, *lo R, 
MOELAERT, S i n t  G e r o lf , P. 113.
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was1. De gelukzalige Basinus, koning en Christus martelaar, 
uit een koninklijke stam en uit christelijke ouders geboren ; 
en uit de heilige doopvont herboren, kreeg hij de naam 
Basinus. Van de wieg af gedroeg hij zich als christen, en 
bekleed met de heilige godsdienst, ijverde hij met heel zijn 
hart. lichaam en geest om Christus te dienen. Hij was recht
schapen op alle wegen Gods en mild in aalmoezen. Toen hij, 
na de dood van zijn ouders, regeerde, bouwde hij een stad 
op. die hij. naar zijn eigen naam, Basoles noemde. Daarna 
nam hij een vrouw, en verwekte bij haar een dochter, die 
hij bij het doopsel Aldegondis heette. En met open ogen kon 
deze niet zien.

2. Op zekere dag, door God geïnspireerd, ging hij op jacht. 
En zie. daar verscheen een hert van ongewone grootheid en 
schoonheid, dat hij met zijn krijgers, zijn jachtknechten en 
zijn honden volgde. Gods voorzienigheid wilde dat allen, 
vermoeid, hem verlieten, buiten twee krijgers, die het hert 
met hem drie dagen en drie nachten volgden. De derde dag, 
na zonsondergang, kwamen zij samen in een plaats aan, 
mooi en uitgeslrekl zowel in lengte als in breedte, in het 
zuiden door een rivier begrensd, die de Leie heette, en in 
het noorden door een groot woud. waar hel hert aanstonds 
uit hun ogen verdween. Bedroefd en vermoeid, bleven zij 
op die plaats overnachten.

3. Midden in de nacht werd de gelukzalige Basinus wakker ; 
de ogen openend, zag hij de hemel open boven de plaats, 
en hij hoorde een slem die hem aansprak : Basijn, deze 
plaats waar gij rust is heilig. Gods voorzienigheid heeft U 
door uw engel onder de gedaante van een hert alhier ge
bracht. om U de heiligheid van die plaats aan te tonen, 
en opdat gij drie kerken zoudt bouwen : de eerste ter ere 
van de Moeder Gods langs de loop van de Leie, die gij zult 
noemen «Sinte-Maria Ier Hoge Munster* : de tweede, iets 
meer in hel westen, langs de Leie, ter ere van de heilige Jon 
de D oper; de derde, dicht bij dezelfde kerk maar In het 
noorden, Ier ere van de heilige apostel Petrus.

4. De heilige Basinus en zijn krijgers stonden s morgens vroeg 
op en kwamen met grote vreugde en ge|uich langs de kortste 
weg naar Basoles. Daar vergaderde de koning uitgelezen 
werklieden die stenen wisten Ie bewerken en bomen te vel
len, en leidde ze naar bovenvermelde plnnls ; hij liet hen
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een kerk bouwen Ier ere van He Moeder Gods. rlie bij op 
bevel van de engel «Sinle-Maria ter Hoge Munster» noem
de. Daarna liet bij de twee andere bouwen.

5. W anneer zij opgetrokken waren, leidde bij er bisschoppen 
naartoe om de kerken te laten wijden. Gedurende die wijding 
zagen al de aanwezigen de hemel boven de kerken open gaan 
en olie over de altaren vloeien. En indien een zieke met 
die olie gezalfd werd, vond bij genezing van elke kwaal 
waaraan bij ook mocht lijden. Vreugde en gejuich ontston
den bij allen die daar waren en die de tekenen aanschouw
den. Al degenen die dit boorden kwamen uit alle streken, 
zowel gezonden als zieken, om de mirakels te aanschouwen 
die op die plaats geschiedden. Toen richtte de H. Basinus, 
op aanbeveling van de bisschoppen, een communiteit van 
cleiici in die kerken op, om God dag en nacht te dienen. 
Dit alles in Christus naam gebeurd zijnde, keerde iedereen 
met vreugde naar huis. God lovend en dankend.

6. Na een jaar, ontrent Sint-Jansfeest, keerde de H. Basinus 
met een grote menigte naar bovenvermelde plaats terug. 
Toen kwam zijn dochter naar hem toe en vroeg hem met 
baar naar de feestelijkheid te gaan. Maar hij antwoordde : 
Gij kunt met mij niet mee, tenzij op het ongetemde paard, 
dal in de weide bij mijn merriün loopt. \  erheugd en vol 
hoop in de Heer, liet zij de paardenhoeder komen, en vroeg 
hem bel ongetemde paard Ie willen vangen dat bij de mer- 
ricn van haar vader liep.

7. 1 oen zei de paardenhoeder dal bel zo wild was en zo 
wreet 1. dal hel al de mensen beet. die het naderden. Maar 
zij zei hierop met tranen : O wilde het mij bijten, omdat 
bel mij zwaar valt in deze wereld Ie leven ; ik weel niet 
tol wal ik nuttig ben. ik die blind ben van geboorte, en hel 
licht niet aanschouw, maar in duisternis leef ! Toen kreeg 
die hoeder medelijden met haar en leidde haar met andere 
mannen naar de weide waar de merriën graasden.
Toen kwam dat paard naar haar loe zo zacht en zo liefelijk 
als een schaap, en zij plaatste hel bil in zijn mond. en erop 
zittend, volgde zij met enkele krijgers haar vader naar de 
plaats die men Drongen heel, en kwam naar de Sint .lans
kerk en stond voor de deur.

8. I laar ogen en baar handen naar de hemel heffend, bad zij 
lol de I leer. Terwijl zij bad, vloeide olie over haar ogen.
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en zij zag. Op hetzelfde uur kwam haar vader aan de deur en 
vroeg of hel reeds daagde. Maar zij antwoordde : Heer, het 
daagl. Rn hij, haar stem herkennend, zei vol bewondering : 
W ie zijl gij ? Maar zij gaf daarop len antwoord : Ik ben 
uw dochter Aldegondis. Maar hij ondervroeg haar met deze 
woorden : Hoe zijt U naar hier gekomen ? Maar zij ant
woordde : Heer. zoals U mij beval. En hij : Hoe weet U 
dat hel daagt ? Maar zij : Heer. ik zie de hemel en de ster
ren, en de maan en de aarde, en U, mijn vader, die ik 
nooit gezien heb. En hij : W aar hebt gij het licht gevon
den ? Maar zij antwoordde : Op deze plaats waar ik sta. 
Hij dan. verheugd, beval haar de kerk binnen te treden 
opdat zij beiden God zouden danken.

9. Daarna leidde hij haar naar de Sint-Pieterskerk, die er 
naast stond. Wanneer de heilige Aldegondis aan de deur 
van de kerk kwam. om binnen te treden, werd zij opnieuw 
blind, en de kerk gaf een groot geluid, en de wand spleet 
van boven tol aan de grond. Toen riep de heilige Alde
gondis met luide slem : Heer. mijn vader, wees mij behulp
zaam. daar ik niet zie : Toen had de heilige Basinus knie
lend lot de Heer opdat hij haar zou laten binnen treden 
en na haar alle vrouwen, en opdat hij haar zijn licht zou 
geven, op voorwaarde dat zij voorlaan daar zou blijven ten 
dienste van God en van de H. Petrus, en dal zij aan diens 
kerk alles zou schenken wal haar bij erfenis zou loekomen. 
Zo gebeden hebbend, stond hij vol vertrouwen in de Heer 
op. en haar bij de hand leidend, liet hij haar de kerk bin
nengaan.

10. Terwijl zij binnen trad, ontving zij vol vreugde het licht. 
Al de omstanders dan. in vreugdevolle bewoordingen. 
zegenden de Heer, zeggend : Gezegend zijl Gij, Heer. God 
van Israël, die alleen wonderbare dingen doel, en geze
gend in eeuw'gheid de naam van uwe Majesteit, fint, fiat I 
Poen offerde zij zich aan hel altaar van de 11. Petrus, 

zoals haar vader het had beloofd. [Haar heilig gebeente 
rust in de O.L.Vrouwekcrk, en haar feest wordt op de 24 
januari gevierd.]

11. Na de dood van de gelukzalige maagd Aldegondis, kwamen 
boze en heel slechte mensen, heidenen namelijk, die de 
kerken vun Ghrislus alom verwoestten. Toen zij de plaats 
naderden die genoemd is Sinle-Marin Ier I loge Munster,
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om de kerken van Christus te verwoesten, ging hen de H. 
Basinus, die een grote menigte christenen bijeen had ge
bracht, in het veld tegemoet, dal lot heden toe Meldesfelt 
is genoemd. En hij doodde en slachtte er een groot deel 
van, en joeg de anderen op de vlucht. En daar werd de 
heilige Basijn ten dode toe gewond. Maar eerst na van het 
lichaam en hel bloed van Christus te zijn voorzien, en met 
de olie gezalfd, ging hij naar de Heer, en hij werd begraven 
in de kerk van de heilige apostel Petrus op 11 Juli. Bij 
zijn graf bewerkte de hemelse Koning. door de verdiensten 
van de H. Basinus, talrijke mirakels : de blinden, de doven, 
de stommen, de kreupelen, de leprozen en al de zieken die 
daar met een zuiver hart aankwamen, werden genezen : 
dit verleende de Heer Jezus Christus, die met de Vader en 
de Heilige Geest leeft en heerst door de eeuwen der eeuwen. 
Amen. [Zijn relikwieën rusten met deze van zijn dochter 
in bovenvermelde O.-L.-Vrouwekerk, en zijn graf is te vin
den te Drongen in de Sint-Pieterskerk.]

2. BETEKENIS VAN DE <VITA BASINI»

W al is nu de betekenis van die wonderlijke geschiedenis ? Is zij 
werkelijk een Vila ?

Een Yi/a is een litterair dokumenl, een verhaal dal beoogt ons het 
leven en de dood. maar vooral de deugden en de mirakels van een heilig 
mens te laten kennen om ons tol navolging van zijn deugden aan te 
sporen, tevens lot he' aanroepen van zijn hemelse bescherming.

Dit is de Vita Basini blijkbaar niet. Het litterair karakter van het 
stuk is zeer gering. De taal is pover, onbeholpen, jazelfs stuntelig. Het 
legendarisch karakter van het werk daarentegen is zeer uitgesproken.

W ijlen professor L. van der Essen, die de Vifa aandachtig onder
zocht heeft, wist er geen weg mee ; hij bestempelt ze als een croman 
bagiographique» ( 1). Maar dit is de V//n Basini evenmin. Een roman is

( l )  Etude critique et litteraire sur les Vilae des Saints mirovingtens de l'ancienno Bel- 
gtque, Louvnln-Porls, 1907, p. -145 ; zie 388-304. vooral p. 303 : «Tou lc  cello V i la  
esl un amalgnmo ótrangc do souvenirs et do llifTnos hnglographlquos, dont le llen 
doll ('trc roclicrehó dans I Imaglnation populaire» «1, ensemble n o n  roste pas
molns ('IrariRc et ce document esl ii ranger parml les pltVes haglograpliiques les 
plus curieuses, mals aussl les plus Ineples», clnople» (onzinnig) zo lang men de 
bedoelinp van dit < amalgnmo» niet beeft weten te doorzien. W a t  de < imaglnation 
populaire» betreft, w ij menen dal bet stuk w el voor bel volk Is bedoeld ; wtj be
twijfelen daarentegen sterk dat bet u il bel volk z.ou zijn ontstaan.
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bij uitstek een litterair maaksel; hij heeft een zekere omvang en is in een 
verzorgde taal geschreven. Men leze b.v. de Vita Amalbergae (B.H.L. 
525). die door een monnik van de Sinl-Pietersahdij tussen 1058 en 1075 
werd opgesteld : men zal daar een pracht'g voorbeeld van een hagiogra
fische roman hebben, ofschoon de Vila Amalbergae veel meer is dan een 
zuivere roman. Hel is heel wat anders dan de bondige en volkse Vita 
B a s in i .

Wellicht hadden wij beter de vraag anders gesteld : welk is de be
doeling van het stuk ?

In feite is de bedoeling van de V.B. meerled:g ; zij stelt ons ook 
twee verschillende reeksen feiten voor. twee onafhankelijke overleveringen, 
die later op een willekeurige en kunstmatige wijze met elkaar in verband 
blijken gebracht : 1° de legende van de koning Basijn (§§ 1-5 en l l ) ,  en 
2® de legende van de maagd Aldegondis (§§ 6-10).
1® Koning Basijn krijgt uit de hemel opdracht drie kerken in Drongen te 
bouwen en ze te laten wijden ; de engel die hem verschenen is. dringt 
aan opdat hij de voornaamste kerk Sinte-Maria ad Altum  Monasterium 
zou noemen. De wijding van de drie kerken is met wonderbare tekenen 
omringd ; de olie die uit de hemel vloeit, lokt mirakuleuze genezingen 
uit. die de drie kerken vermaard maken, en het volk van ver erbuiten 
naar Drongen doel stromen. Koning Basijn werd later door de heidenen, 
die hij nochtans verslagen had. dodelijk gewond. Hij sterft en werd in de 
Shit-Pieterskerk bijgezet, waar zijn graf nog te zien is. en waar talrijke 
genezingen worden verricht.
2® De legende van de H. Aldegondis. Het meisje werd blind geboren en 
zag het licht op een wonderlijke manier, eerst in de Sint-Janskerk, later 
—• en voor goed — in de Sint-Pieterskerk. Hier verbond zij zich als heilig- 
gewijde (homo sancti, sainleur, tributarius, tributaire d église, enz.) aan 
het Sint-Pielersaltaar (z) en stond aan de Apostel haar erfrechlen af. 
Noch over haar dood. noch over haar graf wordt iets vernomen. De zin : 
Cujus sacra ossa requiescunt in ecclesia bealae Mariae virginis et sunl 
ctmditae in scrinio, cujus feslivitas celebratur VI kalendas februarii, is 
blijkbaar een latere toevoeging, zoals trouwens de gelijkaardige zin die de 
V.B. afsluit na de doxologie (Cujus etiam reliquiae requiescunt, etc.) ; 
hier ziel meri zelfs dal die aantekening buiten Drongen werd aangebracht : 
ejusque sppulcrum habelur Truncinis in ecclesia Sancti Petri.

(2) P.C . B O E R E N .  ÜliuU <ur Ie, Irlbulalrei J ‘Bylt,e Jan, lo comlf Jv FlanJra du 
IXe au ,\ / V® stéde. A m ilrrdam , 1030. I'.en Nederland» woord om do homlno, 
Minrll, do Icorlcolijltc lilhularll, lil hot altfomecn onn Ic dulden (on niet dezen vnn 
eon bepaald sllonr. zool» h.v. do beroemde <Pctermannen» tc L e u v e n )  »chl|nt lo 
ontbreken (z ie P .C . B O E R E N ,  t.p. cll „  p, 9-10).



Elk verhaal, dit van koning Basijn en dit van de maagd Aldegondis, 
wordt met een legendarische, ofschoon weinig oorspronkelijke episode 
geïllustreerd : de legende van koning Basijn met de overbekende verschij
ning van een wonderbaar berl ; deze van Aldegondis met de minder 
frequent, doch goed gealti steerde episode van hel wild paard door een 
maagd getemd

De twee verhalen worden met elkaar verbonden door de fictie van 
een verwantschap : Aldegondis zou de dochter van koning Basijn zijn
geweest.

Opvallend is het wel dal die beide verhalen de Sint-Pielerskerk als 
toneel hebben gebad. De legende van koning Basijn houdt een niet te 
verloochenen uitnodiging lot de zieken en de lijdenden in om naar zijn 
graf te gaan, waar caeci, surJi. muli, claudi, leprosi et omnes injirmi van 
hun kwalen worden verlost. De caeci worden eerst genoemd, en de won
derbare genezing van de blinde maagd Aldegondis is ook een sprekend 
voorbeeld van de thaumaturgische kracbt die uil dit bedehuis straalt.

Hel vrome gebaar van de b. Aldegondis, die zich aan het Sint- 
Pietersallaar had verbonden en baar erfenis aan de Apostel had afge
staan mag men ook niet uit het oog verliezen : ontelbaar zijn de hagio
grafische teksten die voor die kerkelijke instelling pleiten en ons dergelijke 
voorbeelden voorhouden, zo zij al niet de hemelse straffen aantonen die 
de gewijden of hun nakomelingen bedreigen, wanneer zij hun verplich
tingen zoeken Ie ontvluchten die hen door die wijding worden opge
legd ('*). De V.B. neemt genoegen met een discrete oproep te doen om 
het voorbeeld van Aldegondis na te volgen. Laat ons niet vergeten dat de 
toewijding aan een bepaalde heilige in de hogere middeleeuwen een niet 
te versmaden bron van inkomsten was voor sommige kerken (*).

De betekenis van de V.B. wordt nu duidelijker. Zij wil de bezoeker 
eerst over de oorsprong van de drie Drongense bedehuizen inlic hten ; 
zij wil tevens de heiligheid van het oord laten uitkomen, en de voordelen

t3 ) M. e O E N S . Le miracle Ju chvvcil duinplè por uno vivrgv duns les légendes Je sainlo 
Aldegondv de Tronvhlennes el de suintu Odrado de Biden, In Amdecla flolltni* 
diana, 89 (1971), p. 103-112. -II nVxIslo i\ notre connnlssance aucune óludc impor
tante spóclflquemonl consnrróe h lln fluenro  du lolkloro sur 1 hoplonraphte médic- 
v n lo  bomer ld Je uitstekende kenner l:r. D O LB E A U  In Analecla Bollandiana. 97 
(1979) p. 313. die verder non de «Irrupllon mnsslvo du folklore dans la cullure 
des Xle el XIIe slècles» signaleert.

(-1) D a t beeft P .C . B O E R E N ,  die de hagiografische lllteraluur ongebruikt beeft ge* 
luien, over bet hoofd gezien. Teksten zoals b.v. de M im v u la  S .  B u r o n is  (u iig . M . 
C O E N S ,  / m n  sla  H u n s e l  m ir a r le s  d e  s a ln l  B a r o n  uil X l e  s iè c le , In A m d e e la  B o l  

la n d la n a , 80 (1968), p. 52-05) loten dit aspekt nochtans duldell|k ullkomen.
(3 )  P .C . B O E R E N ,  h l u d o  su r  le s  Ir ib u lu lro s  d l i g l l s e ,  p, *15 vlg.



van een bezoek aan de drie heiligdommen, maar eerst en vooral aan de 
Sinl-Pieterskerk waar koning Basijn begraven ligt, en waar zijn dochter 
AJdegondis bet zicht vond en zich aan de heilige Petrus toewijdde (5bl!).

Naar onze mening is de legende van de koning Basijn het oudste be
standdeel van het verhaal ; het werd door het bestaan aldaar van een 
raadselachlige begraafplaats om zo te zeggen in het leven geroepen. OF 
een zekere Basijn, wellicht een grootgrondeigenaar als Blandijn op de 
Gentse heuvel, de diie kerken van Drongen nu werkelijk gesticht heeft, 
doel er weinig aan : hel stift moet een stichter hebben gehad ; men neemt 
degene die zich daarvoor het eerst aanbiedt, en men bekleedt hem met 
de legendarische waardigheid van een koning. De wonderbare genezing 
van de h. Aldegondis is secondair. Zij ook kan een «historisch» bestaan 
hebben gehad, alhoewel minder lastbaar : haar begraafplaats wordt niet 
aangeduid, en over de echtheid van later vermelde overblijfselen, kunnen 
wij ons niet meer uitspreken (6). Verder is er de bekommernis van de 
schrijver om de lezer attent te maken op de officiële benaming van de 
voornaamste kerk. de O.-L.-Vrouwekerk, niet ouder dan de eindredaktie 
van de legende, zoals zij in het begin van de 12de eeuw ■—' en dit zullen 
wij later trachten te bewijzen >—* op schrift werd vastgelegd.

De zogezegde V.B. is dus geen Vi/a, geen heiligenleven ; zij is eer
der wat men een narratio of hisloria fundationis pleegt te noemen (T). 
W al is daarmee te verstaan ?

Wanneer een niet te haastige of verstrooide toerist zich in een be
roemd monument bevindt, gaat zijn eerste waag naar de oorsprong en de 
verdere geschiedenis van hel gebouw ; dan ondervraagt hij zich over de 
bezienswaardigheden van de bezochte plaats. Dit is nog meer het geval

(5bls) M en zal natuurlijk niet te vlug aannemen dat A ldegondis —  Indtcn zij ooit heeft 
heslaan —  een heillggewi|de was, maar dal de Drongensc koorheren, rond 1100, 
heiliggewijden In hun la m tl ia  telden of wensten te mogen lellen. Kurlcus ts het feit 
dat in 1073 een meisje utl Drongen ( q u a e j a m  a n c i l la  n o m in e  S ih o r c h  c u iu s J a m  

f e m tn a e  R o lh ln  J e  p r e J io  T r u n c ln e n s l )  zich aan de h. Am elherga In de Slnt-Pietcrs- 
abdlj Ie G en t had gowl|d f/\. V A N  I .O K E R E N .  Charles et d o c u m e n t !  J e  l 'a b b a y o  

J e  S a ln lP tc r r e  J e  Gund, I. G en t, 1008, nr 154, p. 103). D a t dit geval do koor
heren In de borst hnd gesloten Is gemnkkell|k te verstaan, eveneens waarom Aldo- 
gomlls In de V .B .  als midter S a n c t t  P a tr i wordt voorgosteld. In dol opzicht Is de 
V .B .  een stuk propaganda voor een latere kerkelijke Instelling.

Ir») L  V A N  D E R  E S S E N ,  Etude crttlque el littéraire..., p. 303 was ook do mening 
loegednnn dal de relikwieën van de h. Aldegondis vnn Drongen w ellicht die vnn 
de h. Aldegondis vnn M aubciige konden zijn.

(7 )  O ver de betekenis van de narratlonot ftinJullonum ,<rhl|nl ml| .1. K A S T E N E R .  
Illttoriaa lunJoliormm monaglertorum. Prblijurmen monaillicfwr Inslllutlomqualchts- 
ichrethung lm Mlltvlnllcr. M linrhen. 1974 zich grotendeel, vergist te hebben ; zlo 
mijn bedenkingen In Scriptorium, 32 (1978), p, 320 322.
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wanneer zijn stappen hem naar een bedevaartsoord brengen : zijn nieuws
gierigheid gaal naar de «schatten» en de relikwieën die daar rusten. Is 
er niemand aanwezig om hem de nodige inlichtingen te verschaffen, dan 
kijkt hij naar zijn gids.

Gidsen zijn er altijd geweest, alhoewel misschien niet zo verspreid 
als heden. Laat ons slechts denken aan de beroemde gids voor de bede
vaarders naar Sint Jakob van Compostella (8), die over zoveel heilig
dommen wonderbare bijzonderheden weet te vertellen. Immers tot in de 
kleinste bedevaartskerken werden steeds vragen gesteld en antwoorden 
gegeven, hoe wonderlijker, des te belangwekkender. Zo zijn bijna in alle 
kerken narrationes et historiae fundalionum ontstaan, waarvan slechts 
een klein deel in de lijvige in-folios van de Moruunenla Gernianiac HisloJ 
rica (deel XV van de Scriptores) een plaats hebben gevonden, een ander 
in de Instrumenta van de Gallia chrisliana, ofwel nog in de Anecdotn van 
de vrome kanunnik Jan Gielemans ('|' 1487) (9), terwijl ontelbare andere 
nog onopgemerkt zijn gebleven... of bij vergissing in de Acta Sunctorum 
opgenomen werden.

Maar wat gebeulde er, wanneer niemand ter plaatse werd gevonden 
om de hisloria fundaliotiis voor te lezen of Ie vertellen ? Zij werd zeer 
eenvoudig aangeplakt, soms op een plank vaslgeprikt ( l0 * 12) en aan de wand 
van de kerk gehangen ( n ), somtijds ook geschilderd ( ' ') •  Hel zou ons 
dan ook niet verwonderen dat de zogezegde V.B. oorspronki dijk best emd 
werd om in de kleine Sint-Pieterskerk boven het graf van de koning Basijn 
te hangen. Vandaar haar uitgesproken volkskarakter, haar zeer eenvoudige 
taal, die gemakkelijk in een volkstaal kon overgedragen woiden. de beperkte 
omvang van bel verhaal, dat slechts enkele minuten aandacht vereiste. 
De V.B. was dan de plaatselijke gids —■ iels als een «folder» — van de

(8 )  J .  Y I E I L L 1 A R D ,  L u  G u ic le  d u  p è le r in  do  S a n l - J a c q u e s  do  C o m p o s le l le . Mftcon. 1938 
(u itgave van de Latl|nse tekst met een 1’ ranse vertaling ).

(9 )  Anecdota i x  cudicis hugiographicis /o/mnnis Gie/emnns. cnnonici reguluris in Rultea 
Vuile pro po  Bruxellas, Brussel. 1893 ; 7.1e N . 1IU Y G I1 E B A E R T .  O ,L - V r o m e  eun 
Rovsbrugyv en O.-/..-Vrouie win floreren, In liiekarf. 79 (1979 ). p. 323-331.

(1 0 ) Zo , b.v.. liet 13de eeuw» verhaal van de stichting van de O - L  Yrouwekerk te 
Mesen en van de overbrenging van de 11. Krutsrcllkvvle aldaar ten tijde van do 
patriarch van Jeruzalem , W il le m  van M esen, uitgegeven door ,1. \ E R N A U X .  t Tne 
n d u t tu n  d u  X II Ie s iè c le  sur l ' in s t i lu t io n  do  la proccssion d e  Mossines. in .Annn/os 
d e  la S o c l c l i  d l i m u l u l t o n  d e  fliuges, 00 (1910 ). p. 2 -1 3-2-19.

t i l )  Z ie  de helangrl|kc noot van de Bollandist P . G R O S J E A N  In Amdecta B a llo n  

d ia n a , 70 (1 9 5 2 ), p, 397.
(1 2 ) Voorbeelden In N .-N . 1 IU Y G I 1 E B A E R T , Een  z o n d e r l in g  p a n e e l  in Karin,k H e l  

tC o r l  b v g ry p  a a n  d u  fu n d a t ie  a a n  d e  G r o im ln g o a b d i l*  In d e  S l -M le h ie l s k e r k , In 
BlukorJ, 78 (1978), p. 0*1-79.



kleine kerk waar een geheimzinnige «koning» rustte, die de naam had zijn 
medelijden voor de beproefden te bewijzen.

Zoals wij hoger reeds beweerden, werd de huidige V.B. in het begin 
van de 12de eeuw opgesteld. Om dit punt vast te zetten, zullen wij ons 
nu over de raadselachlige benaming van hel oude stift moeten onder
vragen : A d  Altum blonasterium B. Mariae, die lot driemaal toe werd 
aangegeven.

3. A D  A L T U M  M O N A S T E R IU M  B . M A R IA E

Het Drongense stift droeg in hel volksgebruik de eigenaardige bena
ming ad Altum frlonasterium bealae hlariae, wat betekent : Sinte-Maria 
ter Hoge Munster ( 1).

De Drongense koorheren die het oude stift lot 1137 bedienden, hiel
den blijkbaar veel van deze benaming. Volgens hen was zij van uit de 
hemel aan de kerk gegeven. De engel had aan koning Basijn niet slechts 
opdracht gegeven drie kerken te bouwen, maar had daarbij ook uitdruk
kelijk bevolen de O.-L.-Yrouwekerk de benaming ad Altum hlonasterium 
te geven. Zo was de legende gedeeltelijk bedoeld om de reeds bestaande 
benaming te bewaren en enigszins officieel in te wijden. Daarom is nu de 
vraag : waarom heette het 0.-L.-Vrouwestift ad Altum Monastcrium, ter 
Hoge Munster ?

Allus betekent on legensprekelijk «hoog». Lag Drongen soms op de 
hoogte ? De ligging van het stift in een moerassig gebied, amper 10 meter 
boven de zeespiegel, spreekt op het eerste zicht deze benaming tegen. 
Hel moet dus de gestalte van het gebouw zelf geweest zijn, die de aan
dacht van de voorbijgangers trok. Zal men dat van het bescheiden kerkje 
mogen aanvaarden, dal wellicht reeds vóór de Noormannentijd bestond f 
W ij menen het niet.

W el welen wij dal proost bolkaard, rond 1075. een weslbouw, een 
opus occidentale (2), had laten zetten. Bij gebrek aan voldoende geldmid

(1 ) Alonasterium betekende heel vaak In <lc middeleeuwen «kerk», zoals In dc plaats
namen Ingelmunster, W aasm unster, Nleuwmunj/er, enz., zie hierover C h . D E R E IN E ,  
E '1  nrlqlncs du cliupttre de Salnl-Genpulphe de. Florennes, In Lludes d hlslolru el 
d arirhéidogle. numurolses didlées h F. Courloy, I, Nam en, I952. p. 298, en N . 
I I U Y C U E B A E R  E  No Ie uur Fortytne de la pluraltló den curi's duns landen comli 
de Flandre, In Revue d hlslnlrv eccdótlastlqua, 6 i  (1909 ), p. « l i l ,

(2) Weliswaar »rhrifft het Chronlcon Trunchlnlense (in J.J. DE SMET, Corpus chro- 
ntcorum Flandrlaa, I, Bruitcl, 1837, p. 097) : M/.XXV. IJomlnus Folcardus prao- 
potilut Mum coenobtl tul opus oriëntale proslornl curavll et a fundamenlls, maxlmls 
tumpid/ut, idlptum mo/ort elepanlta denuo ercxtl. Wl| denken dat oriëntale hier ht| 
verglom» *loal voor occidentale. Het Chronlcon l« ook maar een compilatie uil de 
15de eeuw, die J.J. DE SMEI volgen* een ham bchrlft uit de 18de eeuw hoeft 
uitgegeven.
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delen werd de nieuwbouw in slecht materiaal ópgetrokken, c uiliori mala
ria, zodat Folkaard de ogen pas voor immer gesloten had ( f  1078), of de 
westbouw slo:tle in ('*). Proost Folkaards opvolger, Codezo, moest het 
gebouw opnieuw aanpakken, en, om ditmaal aan de nodige fondsen te 
komen, liet bij in 1088 hel schrijn van de b. Cerolf Vlaanderen rondtrek
ken, zoals het verteld wordt in een wat later opgestelde Cirrumlatio (4).

Kenmerkend voor een westbouw is dal bij gewoonlijk naar het bin
nenste van de kerk is gekeerd, waartegen hij gezet is. Hij heeft dus in 
de meeste gevallen, geen uitgang naar buiten ; bijgevolg een kerk die een 
westbouw beeft, vertoont geen deur aan de westelijke kant : de hoofdin
gang is bijna steeds een zijdeur. Laten wij hier denken aan de enkele west- 
bouwen die tenonzenl nog beslaan : de Sint-Hadelinuskerk te Celles, de 
Sinl-Bartholomeuskerk te Luik. de Mariakerk Ie Maastricht of de O.-L.- 
Vrouwekerk te Hoei (5).

Zo was bel ook te Drongen. W ij welen hel bij toeval, omdat het 
Chronicon Trunchiniense, dal na 1425 (6) door een ander Premonslra- 
tenser werd voortgezet, van een ernstige twist gewaagt, die de plaatselijke 
parochianen tegen hun «patroon», de Witheren van het O.-L.A rouwe- 
stift. in het harnas joeg. Deze laalsten hadden, op Pinksleren 1494. een 
processie ingesteld. 1 oen zij de grote ingang, het magnum ostium, van 
hun kerk wilden doorgaan, die in hel koor van de parochiekerk uitmondde, 
verzetten zich enkele parochianen. De Witheren beriepen zich bij de gra
felijke Raad te leper, maar verloren bun geding en moesten allerlei mach
tige invloeden laten meespelen om aan de gevolgen van hun onvoorzichtig 
initiatief te ontkomen (7).

Uil deze episode blijkt 1" dal hel opus occidentale een echte wesl- 
bouw was, die geen toegang naar bullen bood ; '2V dat de parochiekerk 
wat later tegen de sliflkerk werd geplaatst, dus na 1075-1088; maar 
hierop komen wij straks terug.

Hoe lang bleef de westbouw van proost Codezo slaan f1 Hierover zijn 
wij slecht ingelichl. Lnkel welen wij dal in 1552. abt Egidius Baes een

(3 )  A A .S S . .  sopt, V I ,  p. 266.
(*l) O vo r do C ire u m J a lia , zie vorder, por. -I.
(3) C. 1 IK ! I '/ ,  R e c h e r c h e s  sur le s  w p p o r ls  entro a r c h l lv c lu iv  el Jilurpie it / rpoi/tio 

c a r u l ln y le n n e , Pnrl|s, l l l()3, wnor men de bibliografie vol vinden. I .h i Y //P  nu X P  
s iè c le  • c d l f i r c s  n w n a s tU /u c s  c l  r u l le  en l . u m i m r  c l en Hunne «|m<\ puldlees por
C. 1IEITZ, el 1 1 IEHKR-SUFI-'R1N. Pnrl|s, I l)77 hebben \vl| niet kunnen rood
plegen.

(6 ) C h r o n ic o n  T r u n c h ln lo n s o , p. 628 : Vl.vll n l iq u ls  re/iplusns gul /mee s a lp s l t .

(7 ) Chronicon I runchlnlcnsv, p. 637.
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nieuw koor a jundameniis oplrok (s), wat wil zeggen dat hij het bestaan
de eerst liet slopen. De weslbouw bleef daarentegen naar alle waarschijn
lijkheid gespaard. Maar de Geuzentijd werd voor de O.-L.-Yrouwekerk 
noodlottig. Toen de Premonslratensers na een lang verblijf in Gent. naar 
Drongen lemgkeerden. moesten zij hun kerk herhouwen. Het nieuw ge
bouw, waarvan abt Jaak Goelhals op 24 april 1629 de eerste steen liet 
leggen ( 9), was zeer waarschijnlijk het voorste gedeelte van d^ kerk. Hier
mee werd de westbouw vervangen. Dit nieuw gebouw is de hoge beuk 
die wij op de mooie plaat kunnen zien die Maarten Steyl kort voor 1658 
te Gent liet uilsnijden. — voor ons een buitengewoon belangrijk dokument. 
Die voorkerk klimt enkele meters boven de rest van de tempel uit. W ij 
vermoeden dat abt Goetbals de statige afmetingen van de vroegere west
bouw bad willen behouden : Drongen diende het altum monastcrium te 
blijven dal bet sedert 1075-1088 was geweest, maar moest tevens een 
eigen toegang bezitten.

Uilt de geschiedenis van de Drongense stiflkerk blijkt dus dat de zo
gezegde Vila Basini, de Narratio fundaiionis B. Mariae ad Altum mona- 
sterium, niet ouder kan zijn dan de laatste jaren van de 11 de eeuw.

W ij menen nochtans een stap verder te mogen gaan : de Y.B. is 
waarschijnlijk in hel begin van de 12de eeuw opgesteld. Daarvoor hebben 
wij. zoniet twee stellige argumenten, minstens twee noemenswaardige aan
wijzingen die ons er toe brengen de Y.B. eerder in de 12de dan in de 11 de 
eeuw te situeren.

Ten eerste, naar § 1 1 vonden «blinden, doven, stommen en kreupe
len» de genezing bij het graf van de koning-martelaar. De opsomming is 
klassiek en komt, om zo te zeggen, in alle heibgenlevens temp. De Ivpro- 
si worden hier eveneens vermeld. Weliswaar zijn ze in de bron van die 
passage vermeld, namelijk in Malth. 11,4 en Lc. 7,22. maar worden in de 
hagiografie meestal vergeten. Nu waren de leprozen in hel W esten, 
sedert de kruistocht, zeer talrijk geworden. Ook te Gent, waar hisschop 
Anselm tussen 1146 en 1149 een eerste leprozenhuis was komen inzegenen 
(" ’), zodat de leprosi ook in Drongen niet mochten vergelen worden.

(8) Chronicon Trunchinlense, p. 647 ; Insuper hlc nMms n fumlamenlis e iw it norum  
chorum ex nlho ardulno,

(9) C/ironfcon Trunchinlense, p. 694.
( 1 0 )  [C .P .  S E R R U R E ] ,  Carlulalra Je Satnl-Bamn ti G o m /, [ G o n l .  1831-1840], nr 

33, p. 39 ; cfr A .  V E R H U I S T ,  Tiecc oorkonden w in  Filips rn n  Je hhas voor 
hel Leprozenhuis, Invallende nieuwe gegevens betreffende de geschiedenis it in  

Gent in de I2(le e d i u ’, In Handelingen der M duist'/icippi/ voor Gc<\hedvms en  

Oudheidkunde lu Gent, n .r. 13 (1959). p. 3-24.



Ten tweede, de Irinitaire doxologie waarop de V.B. eindigt, plaatst 
de tweede persoon van de h. Drievuldigheid, de Zoon Gods. vóór de Vader 
en de Heilige Geest : praestante Domino Jesu Christo, qui cum Patre et 
Spiritu Sancto viuit et regnat per omnia saecula saeculorum. Ofschoon 
men reeds dergelijke «christologische* doxologieën in de 11 de eeuw ont
moet (" ) •  worden zij als kenmerkend voor de 12de eeuwse spiritualiteit 
aangezien ( 11 l2).

Bij gevolg, de zogezegde V.B., die naar alle waarschijnlijkheid na 
1088 werd geschreven, werd eerder in het begin van de 12de eeuw opge
steld, maar niet later dan vóór 1137, d.w.z. vóór de aankomst van de 
Premonstratensers te Drongen : naar onze mening, zouden deze laatsten 
er nooit aan hebben gedacht de koning Basijn te verheerlijken. Maar dit 
waagt nog een woord uitleg.

4. SINT AMANDUS STICHTER VAN DRONGEN ?

De zogezegde V.B. werd dus na 1075, of eerder na 1088 geschreven, 
en meer waarschijnlijk in het begin van de 12de eeuw. D.t is de terminus 
a quo, de éne arm van de schaar. W ij moeien nu de andere vinden, de 
terminus ad quem. Dan zullen wij met zekerheid kunnen beslissen of de 
\  ita hel werk is van een sekuliere koorheer van Drongen, zoniet van een 
van de na hem gekomen Premonstratensers.

De stichter van het Altum monasterium is dus, voor de auteur van 
de V.B., de koning Basijn. Maar de «heiligheid» van die legendarische 
personage kon gemakkelijk in twijfel getrokken worden, en moest, in een 
milieu van hernieuwd religieus leven, minder geprezen worden.

De vrome en gestrenge Premonstratensers, die in 1158 de plaats van 
de sekuliere kanunniken innamen, blijken voor die folkloristische, bijna 
barbaarse figuur weinig gevoeld te hebben. Zij keken waarschijnlijk met n 
tikje afgunst naar de Gentse henediklijnen die. zowel Ie Sint-Baafs als op 
de Blandijnberg. de grote geloofsverkondiger in Vlaanderen, de heilige 
Amandus, als hun sl'rhler bekenden. Nu. dachten de Premonslralcnsers, 
had S. Amandus zoveel kloosters geslicht : Ie Elnone, te Leuze, te Ronse,

(11)  Vila AmaUicrpne (AA.SS.. Juli lil, p. 102) die tuilen 1038 en 1073 werd ge
schreven. welf.waar door een zeer Jonge iclirljver. Dit wonl door I.. DE SAEGER 
In een lirenlinnUverhnndellng aan de Kal, Unlv. Leuven ( 1076) vaulgeiteld.

( 1 2 )  E. DEIARUELI.E. Ln i'le commune iloi clcrct cl In npirlluallli* populaire nu 
X/e ticrlc. In Im \  iln comune Je/ clero nel toroll XI e XII. Alll </•//<! iclllmana 
Jl ifudio : MenJo/u, icllvmbre /930, Milaan, 1062. p. 148.



te' Gent, en wie weet waar nog ( ’) ; waarom zou hij er ook niet één te; 
Drongen hebben gezet ? Zou dit niet waarschijnlijker zijn clan een stich
ting door die onmogelijke koning van Basotes ?

W ij weten niet juist wanneer die nieuwe aanspraak zich voor het 
eerst uitte, maar wij vinden ze reeds in hel hs. 499 van de bibliotheek van 
de Gentse universiteil, dal circa 1200 in Drongen werd gekopieerd, name
lijk in de Circumlatio S. Gerulfi ( 1 2).

De Circumlatio is het werk van een sekuliere kanunnik van Drongen, 
dat opgesteld werd, als wij hel goed voor hebben, tussen 1117 en 1137, 
zeer waarschijnlijk na de brand van hel 0.-L.-Vrouwestifl door de Gente
naren in 1131 (3), dus eerder tussen 1131 en 1137.

Hier werd de stichting van de O.-L.-Vrouwekerk van Drongen voor 
het eerst aan de h. Amandus toegeschreven, en wel in de volgende be
woording :

•rlpsius [Godezonis praepositi] simulque canonicorum ac laico- 
rum consilio, ut in majori elegantia fundaretur, quod antiquis 
temporibus a paganis constructum fuerat. et ejecto idolo. atque 
erecto vexillo sanctae Crucis, a S. Amando in honorem beatis- 
simae Matris Domini Mariae consecratum erat. Unde clenis cum 
populo...» (4 5).

Maar heeft de auteur zelf, de sekuliere kanunnik dus, deze lijnen 
werkelijk geschreven ?

Ik denk hel niet, maar het is niet absoluut uitgesloten. De schrijver 
van de Citcumlatio is een heel serieus, jazelfs ijverig priester, die het 
wereldse gedrag van zijn proosten (*) en van de meeste van zijn collega s 
niet blijkt te delen ; waarschijnlijk zal hij een van die kanunniken zijn, 
die naar een hervorming van de clerus snakt, zoals men. in het begin van

(1) Ed. DE MOREAU. La Vila Amnndi prima el les Jondalions manastiques Je S. 
AmanJ, In Analecla Rnllandiana, 67 ( I9-] (J), p, <1-17-464.

(2) Z ie over dit handschrift, R. M O E IA E R T . Sinl Geralj, p. 113. en M . C O E N S  in 
Analecla Bollundlana, 89 (1971), P- 164. n. 3.

(3) C/ironicon Trunchiniense, p. 603 M CXXXI, O ctavo idus octobrls (8 oktober 
1131), combuslum, ob causarn nesclo qunm. al) G andenslbus Tninchlnlum.

(4) Deze zin werd de omwerker van de Circumlalin door § 14 van de Scrnio Je 
AJvenlu SS. WanJreqisill, Anslwrll el Vtd/rnmnl In RlanJinium (ultg. N . H U \ G1 tE- 
BA ERT, Une Iran.ilalinn Je reliques d Gand en 9-14. Brussel, 1978, p. 14-15) in- 
Rpqevcn.

(5) Proost Godezo kocht, met de goederen van hel stift, twee konontnle prebenden te 
Veurne voor zl|n zonen Relnerus en Hendrik. In 1117. aan de dood van proost) 
M einardus, droeg graaf Boude\vl|n VII het ambt van proost over aan diens *oon. 
Ogler : Chrontcon Trunchiniense, p. 601.
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de 12de eeuw in vele van onze sekuliere kapittels aantreft (6 7). Zo ’n 
serieuze geestelijke kon een afkeer hebben gevoeld voor de volkse en te 
weinig stichtende figuur van de koning-jager, en, ir. zijn ijver voor de pre
dikatie ( ‘ ). een bewondering hebben gekoesterd voor de grote geloofsver
kondiger Amandus.

Wij menen niet dat hij de boven aangehaalde lijnen zou hebben 
geschreven. Indien men die passage wil herlezen, zal men onmiddellijk 
bemerken dat de zin onvolledig is gebleven ; hij bevat noch onderwerp, 
noch hooldzin, slechts een doelaanwijzende zin ingeleid door het voeg
woord ut. Bijgevolg is die paragraaf blijkbaar op een onhandige manier 
omgewerkt, ofwel door de auteur zelf -—• wat haast onaanneembaar is *—' 
ofwel door een later kopiist, waarschijnlijk een Premonstratenser. Feit is 
dat de eerste W itheren de koning Basijn haast in de vergeethoek geduwd 
hebben en steeds de h. Amandus als stichter hebben opgeëist (8).

De Circumlaiio moet dus een sekuliere kanunnik als auteur hebben 
gehad; zij werd bijgevolg tussen 1075/1088 en 1157 opgesteld, dus zeker 
vóór de aankomst van de Premonstratensers.

5. O N T S T A A N  V A N  D E  SIN T-G ERO LFSK ERK

Wij hebben hierboven de aandacht van de lezer gevestigd op het be
staan van een vierde kerk te Drongen : de Sint-Gerolfskerk. Zij wordt in 
149-1 voor hel eerst geattesteerd. Zij bestond in 1658 nog, toen de witheer 
Maarten Steyt zijn bidprentje met de heilige Basijn en de heilige Gerolf 
liet steken, want op die prent draagt de heilige koning de maquette van 
een grote kerk —' de abdijkerk — waar een meer bescheiden maar duidelijk 
onafhankelijk kerkje vooraan te voorschijn komt : de Sint-Gerolfskerk, de 
parochiekerk dus, waar in 1494 de Witheren poogden door te trekken. 
Wanneer is die kerk nu ontstaan ?

(ft) 7jo h.v. In hf*t Slnl-Donfifiitkapltlc‘1 l<? Brugge, In het Slnt-Pletersknplltel te Rljsel, 
In het Sint-W alhurgalcaplltcl le V» •urne, le Caisel, enz.

(7) Igilur... glorloie egre.sl dlgnlore* loei el In rellglone commendahlllorcs ecclesiae per
soon» lerum  provlde duxerunl. cl sic procedenlc» nlque verbum Vllne populo com- 
munlcnntei... § 15 ; Nnrn qulrurnque splrllnle Irilleum snnclae erudlllonls recto
rnfnu. doctls dlspensnverlt, Ijdel sacrnmenlum el sanrlnc opernllonls consilium pec- 
lorlbu. eorum inoplsslmo Inserul § 16 : Nnm poslqunm Spiritui tanclus per verba 
pracdlrnntlum rubleincm vlllorurn In menllbus lllnrum nrdenler con «urn pier at... § 17, 
AA .SS., lept. VI, p. 266.

(8 ) Z ie het Chronteon Truncltlnlen»«, p, 591-502. Srbrljver blijkt nochtans de Vt/u 
liailnl le kennen, want bl| gewaagt lot tweemaal toe van bet Altum monnslrrlum, 
De b. Gerolf komt In zl|n kroniek berliaaldelljk ter sprake ; de koning Hasljn wordt 
daarentegen doodgezwegen.
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Het antwoord ■—> waar ik lang naar gezocht heb — is nu duidelijk : 
alleszins niet vóór de herbouwing van hel opus occidentale in 1088 ; wel
licht na de brand van 1131, nog waarschijnlijker na 1138, d.w.z. na de 
aankomst van de Premonstratensers van Laon.

Meteen zullen wij beter begrijpen waarom de V.B. van drie kerken 
gewaagt en de vierde, de Sinl-Gerolfskerk. stilzwijgend voorbij gaal : zij 
bestond nog niet.

I Iet zijn de Premonstratensers die de verering tot de heilige Gerolf 
in Drongen hebben doen bloeien. Zij zijn het die de Adveritus (de trans
latie van 925) jaarlijks plechtig hebben gevierd. Van het onschuldig slacht
offer van zijn palruus. van die tweede Abel aan de inuidia in s mensen 
hart door de Boze gezaaid bezweken, hebben de nieuw aangekomen Pre- 
monstralensers een soort kloosterling gemaakt, een miles Christi, voorbeeld 
van de door her. zo aangeprezen maagdelijkheid ( ') .

Naar hun mening hadden de Drongenaren te weinig belangstelling 
voor die beminnelijke heilige aan de dag gelegd ; nog in de 13de eeuw kon 
hen de auteur van de Miranda S. Gerulfi hun schandalige terughoudend
heid verwijlen, die er hen toe gebracht had een zo «kostbare schat» zolang 
onder het schepel gehouden te hebben ; de negligentia die de roemrijke 
martelaar Gerolf in zijn eigen vaderland eeuwen lang zonder eer had ge
laten (1 2).

Anderzijds moet nog rekening gehouden worden met de veranderingen 
in Drongen teweeggebracht door de aankomst van de Premonstratensers. 
Toen dezen in 1158 bezit namen van hel oude munster, werden zij tevens 
verantwoordelijk voor het parochiaal leven aldaar, want zij bezaten het 
allure, d.w.z. de parochie (3 4).

Alhoewel hel niet zeer duidelijk is of zij zich oorspronkelijk ook de 
parochiale diensten aantrokken — er bestond bij de Premonstratensers 
aanvankelijk een zekere afkeer voor de parochiale werkzaamheden, alhoe
wel niet algemeen ( ‘) — konden zij niet dulden dat de parochiedienslen 
in hun abdijkerk zouden plaats vinden ('') : religieuzen wensen in hun

(1) N. 1IU Y G IIEB A ER T, U n  l e x le  p r v m o n tr d  m d c o n n u  I A d v v n l u s  ( s e c u n d u s /  

S a n c l i  G e r u l f i  in Trunclnltim, in A n a le c la  P r a c m o n s lm ltm s ia , 5(> (1080), p. 5-20.
(2) A A .SS., sopt. VI, p. 268.
(3) J.J, D h  S M E I , Corpus ebronicorum l ’landrino, 1. p. 706, nr V .
(4) Ch. DERE1NE. nrtlL'1 Clwnoines in Dicl, hlsl, géogr, vcclösiasliqucs, XII, kol. 391- 

305 ; zie ook F. PETIT, L'ordre do Prémonlril de saint Norberl <1 Anselme de 
1'lavelberg, in I.n vila commune del clero nei secoll XI e XII, I, Milnnn. 1062. p. 
409-171 on 476.

(3) Zo verhuisden <Ie Premonstratensers vnn V eum e, die In de pororlilrkerk Slnt-Nlklnns 
waren onlslnnn, hullen do stad om meer stilte en viede te vinden. Munaslleon 
beige. 111, 3. Luik, 1974. p. 594.
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gebedsleven niet gestoord te worden. Indien er toen nog geen parochie
kerk te Drongen zou hebben bestaan, dan zouden zij haar ongetwijfeld 
hebben laten bouwen. Het was trouwens een algemeen gebmik in de 
middeleeuwse abdijen een tweede kerk voor het volk te hebben. Zo hadden 
b.v. de benediktijnen van Sinl-Baafs een Christikerka (H. Kersten) in 1072 
voor hun parochianen laten wijden, en hun confraters van de Blandijn- 
berg hadden al lang een 0.-L.-Yrouwekerk in alrio Sancli Pctri (6).

Kort na hun installatie in het oude stift, dat in 1131 was verbrand en 
door de vorige koorheren waarschijnlijk haastig hersteld, hadden de W it
heren hun abdijkerk degelijk moeten restaureren, want deze werd in 1174 
opnieuw gewijd ( ‘ )• V an de Sint-Gerolfskerk werd ons, jammer genoeg, 
hel wijdingsjaar niet bewaard.

De herstelde abdijkerk bleef, zoals wij reeds zagen, drie a vier eeuwen 
in gebruik, en werd dan door een andere vervangen. Maar in 1658 was 
de parochiekerk nog steeds voorhanden. De gravure van Maarten Steyt 
is een bewijs hiervoor. Bij het bouwen van de nieuwe abdijkerk in 1629 
bad Jaak Goethals bet magnum ostium, de grote zijdeur zeer waarschijn
lijk laten dichtmaken, w'ant die grootscheepse onderneming was voor de 
witheren een gepaste gelegenheid om zich van hun soms lastige parochianen 
onafhankelijk te maken.

W at er na 1658 met de Sint-Gerolfskerk is gebeurd, welen wij niet. 
De plaatselijke vorsers, beter thuis dan wij in hel archief van het Drongense 
stift, zullen ons daarover wrel eens inlichten. W ij vergenoegen ons met ze 
attent te maken op hel bestaan van een afzonderlijke, lot nog toe nooit 
gesignaleerde, Sinl-Gerolfskeik te D.ongen zelf. die niet hoger opklimt 
dan het begin van de 12de eeuw.

Uit dit alles blijkt dat een nieuw onderzoek nopens de zogezegde V i/n 
Basini niet overbodig was. en dal een nadere datering van dit stuk een 
helder licht werpt op het verleden van hel eens zo roemrijke stift te 
Drongen.

N.-N. HUYGHEBAERT, O.S.B.

(0) Voor Slnt-Baalt. z lr N. IIU Y G IIEB A LR  T. I)p(llcatlnrwt Tornacvnses (616-1505), 
In llornc Tornacentet, 1171-1071, Doornik. 1071. p. 1 7 ;  voor O.-L.-Vrotiw vim 
S ln t-P irlm , / I r  N. I IU \  O l IKBAF'.R I , Unv Irantlallon Je rellqueti d Garul en 
O M . p. 57.

(7) C h r o m c o n  'I ru n ch ln len m r , p. 608.
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DE SINT MARTINUSKERK VAN ZOMERGEM

KORTE BESCHRIJVING

In tle Oudheidkundige Inventaris van Oost-Vlaanderen, jaargang 
1012, publiceerde A. Schellekens reeds een beknopte beschrijving van de 
St Maartenskerk van Zomergem, maar nadien heeft het gebouw zoveel 
verbouwingen en herstellingen moeien ondergaan, dal hel beeld dat 
Schellekens ervan ophangt, in menig opzicht moet gewijzigd worden, wat 
wij in de volgende tekst hebben gedaan.

13e kerk heeft een rechthoekige plattegrond, een lengte van 5-J m. en 
is 21 m. breed. Zij is driebeukig waarvan elke beuk 7 m. breed is en langs 
de oostkant, waarnaar het gebouw is georiënteerd, uitloopt op meerzijdige 
hoofdeinden ; de middenheuk op vijf. de zijkapellen op vier.

De St Martinuskerk is van hel type hallekerk en bezit een bijna uniek 
gotisch karakter. Zij bezit een kruisbeuk zonder uitsprongen.

Boven de kruisbeuk verheft zich een cenlraalgeplaalste vieringtoren 
met slanke naald. I lij is robusk en stoer en enig in zijn soort die wij in 
deze streek aantreffen. I lij behoort lol de oudste delen van de kerk en 
wordt gedagtekend uit de XIII*1 ol \ l \  0 eeuw. Gedurende de vele teiste
ringen die de kerk in tle loop van haar lang beslaan Ie verduren kreeg, is 
de toren steeds inlakt gebleven, voor wat het massief althans betreft en 
enkele kwetsuren niet te na gesproken die de beschieting van twee oor
logen hebben nagelaten. I lel vierzijdig massief is op ieder van zijn kanten 
versierd met blinde hoogst el lingen op pilasters en op de bolronde zijde van 
tle welving heerst een uitstek. I lel verdiep van tle klokkenkamer, langs 
buiten gemerkt door een uitstek die de houw omringt, bezit drie smalle 
spitsbogen langs elke kant.

De middenheuk van de kerk is onlegensprekelijk do oudste en tevens 
de belangrijkste. Geheel in Doomikse steen opgetrokken, moet dit bouwwerk 
lot tle eerste helft van tle XIII1' eeuw lerugkeren, evenals tle gevel van tle 
zuidelijke zijkapel en tle kruisbeuk. die in onregelmatige blekstenen wor
den gebouwd. De eigenlijke gevels zijn van rotle baksteen en kennelijk 
van veel jongere datum, evenals tle kleine stounmuren die van hetzelfde 
materiaal zijn.
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Vier stevige pijlers met kleine vooruitspringende steunpilasters en 
verbonden zuiltje, ontvangen de aanloop van de grote bogen in gotische 
gewellvorming van bet kruisgebouw, gevormd door een dubbele rij van 
ringvormige sluitstenen met rechthoekig profiel. In elk van de vier boeken 
van bet kruisgebouw, tussen de kleine vooruitspringende steunpilasters, 
slaat een dunne, kleine zuil, een weinig hoger dan de andere. Zij dient 
om de ogieven in wille steen van bet gewelf der vierkanten van de kruis- 
beuk te schragen.

De kapitelen van de kleine zuilen zijn versierd met bladeren, waar
van bet bovenste uiteinde buigt onder de boeken van het vierkantig dek
stuk. om een plantenknop te vormen. W al de absissen betreft ; zij bevat
ten twee voetringen van ongelijke dikte, verbonden door een groef en 
rustend op een vierkanten zuilvoet, aan de boeken voorzien van een blad. 
dat in verband komt met de omtrek van de benedenvoetring.

Boven de vier bogen, binnen de kruisbeuk, bemerkt men een lijst 
die op gans de oppervlakte van de muren loopt. Zij vormt de dorpel van 
open vlakken, ten getale van twee op elk van de zijden van de kruisbeuk 
en de lichtgaten van bet gewelf.

Het eigenlijk gezegd heiligdom, in baksteen ópgetrokken, werd aan 
het koor toegevoegd om het te vergroten. Het wordt verlicht door vijf 
brandvensters, geboord in ieder van de vijf vakken van de absis. Aan de 
buitenkant bevinden zich steunmuren met drie uitstekken, die de bouw 
van de hoeken verstevigen.

De drie beuken van gelijke hoogte en lengte, lellen zes traveen, waar
van de twee achterste in 1850 werden Lijgebouwd en waardoor hel schip 
met 59 voet of circa 10 m. werd verlengd. In de zuidergevel bemerkt men 
nog de sporen van een zijdeur die Lijdens de verlengingswerken werd dichl- 
gemelst.

De zuidelijke muur en de kapel van hel oudste gedeelte van het ge
bouw, zijn van witte natuursteen.

De voorgevel loopt uit op drie spitsen, een voor elke beuk, waarvan 
de middenste overtopt is met een achtkantig torentje van arduin met spils- 
bogigc, geblinde galmgaten met maaswerk en slanke naald met kruis, alles 
van arduin.

leder van deze gevels is doorboord met gotische vensters en hoven de 
twee buitenste bevindt zich een nis van witsteen met de beeltenis van dc
11. Marlinus, patroonheilige en vnn de I 1. Joarmes, bljpalroon van de kerk. 
Iri het midden \inrit men de rondbogige ingang met wilarduinen omlijsting 
en afgesloten door eeri zware eikenhouten deur mei Ijzerbeslag.

De zijdeuren zijn eveneens rondhoglg, met arduin afgehoord en vindt 
men achteraan in elke zijgevel.
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De kerk is volledig gevouteerd met half-cirkelvormig gewelf in rond
boog, langs de binnenkant van de beuken, rustend op kornissen van bout. 
Vóór 1822 waren deze gewelven, van sleen.

W at belieft de vensters met maaswerk en gebroken boog langs weers
kanten, dagtekent bun huidige vulling van 1880 en werden op verschil
lende Lijdstippen geplaatst door schenkingen van de parochianen.

Een torentje, dal langs de noordelijke pijler van de klokkeloren zicht
baar is, beval een trap die leidt naar een met vloerstenen belegde zaal op 
de eerste verdieping van de loien. Hel is bijna niet meer mogelijk, na de 
menigvuldige verbouwingen en herstellingen, hel volledig uitzicht van een 
XIV' eeuwse hallekerk te reconstrueren. Het schijnt nochtans vast te slaan, 
dal de toenmalige kerk merkelijk kleiner moet geweest zijn dan de huidige.

Het koor beslaat uil twee rechthoekige vakken met booggewelven in 
gotische kromming van ongelijke opening, ondersteund door twee halve 
zuilen, geplaatst, de ene legen hel uiteinde van de muur van hel heilig
dom, de andere tegen, de pijler van het kruisgebouw. Al de zuilen in de 
kerk zijn van witte steen. Gedurende verscheidene jaren waren zij met 
pleisterkalk bezet. De dekstenen zijn achtkantig. De absissen dragen een 
gedrukte voetring, uitkomend op de achtkantige zuilvoet, zelf verbonden 
aan de plint, die eveneens achtkantig is, door een moulure in de vorm 
van talaan.

De sakristie die van 1911 dagtekent, bevindt zich links tegen de zij
kapel van O.L.Vrouw en draagt een torentje met rechthoekige en van 
deurtjes voorziene openingen.

PEILING NAAR DE OORSPRONG

De geschiedenis schrijven van de Sl Marlinuskerk van Zomergem was 
lang geen gemakkelijk werk : niet alleen omdat ze zo omvangrijk is, maar 
vooral omdat hel grootste deel van hel oud kerkarchief en vooral de oude 
kerkrekeningen dan, bij de teistering van de pastorij en het gemeentehuis in 
oktober 1918, voor een groot gedeelte verloren gingen.

Nochtans hebben wij door deze studie een eerlijke poging willen doen 
om deze beroerde geschiedenis te achterhalen en te verwoorden.

Een datum bepalen waarop Zomergem voor hel eerst een kerk heeft 
gekregen, is zelfs bij benadering niet mogelijk. 1 lel moet in elk geval zeer 
vioeg gebeurd zijn. De bewering, of milder uitgedrukt, de veronderstelling 
dal Zomergem een van de oudste parochies is van het bisdom Gent. kan 
moeilijk aangevochten worden e.n er zijn verscheidene aanwijzingen om 
dit ontslaan zeer ver in hel verleden terug Ie schuiven.

Er is vooreerst hel verslag van de reis van de Doo.nikse bisschop 
w aller van Marvis in 1242, waaruil zou mogen Wijken dal /onittgcnn
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voordien reeds een zeer grote parochie was. Enkele ja en vóór die datum 
had de prelaat Waarschoot, Oostwinkel en Bcllem van hun moederparo- 
chie afgescheiden en als zelfstandige parochie opgerichl ( ‘). Hel lijdt 
geen twijfel dat Zomergem ontstaan is uil nederzettingen van Frankische 
familiegroepen, die hel gebied in bezit namen en er van de landbouw 
leefden.

W ij weten het bestaan van Zomergem met zekerheid rond het eerste 
decennia van de IX*' eeuw te citeren, door een schenking in 814 van 
allodiale goederen aan de St Pietersabdij te Gent, door zekere Wulfrid, 
die hij in «Sumaringahem» bezat. Zomergem zou oorspronkelijk een leen 
geweest zijn. dat iemand, die zich «Sumaro» kan genoemd hebben, van 
zijn Frankische vorst gekregen heeft. «Sumaringahem», zoals de oudste 
spelling van het dorp lot ons komt, betekent trouwens noch min noch meer 
«woonplaats van Sumaro en de zijnen» (2).

W anneer deze schenking gebeurde is Lol nog toe niet achte:haald. 
zoals het e%renmin geweten is of er tegelijkertijd met de nederzetting, een 
gemeenschap tot stand kwam in de vorm van wat men nu een parochie 
zou noemen, onder het gezag van een pastoor, die de zielzorg op zich 
nam.

Zijn er die durven beweren dal Zomergem zijn eerste kerk zou ge
kregen hebben bij de kerstening van onze gewesten in de VII6, VIII* of 
IX* eeuw. dan kan men dat onder enig voorbehoud aannemen. De kerste- 
ningperiode van de Hl I. Amandus, Bavo en Eligius. ligt rond het midden 
van de \  II* eeuw. In de levensbeschrijving van de H. Amandus lezen wij 
dal de heilige in onze streken verscheidene gebouwtjes, die als afgoden
tempels dienden, liet afbreken of ombouwen tot kapellen of kleine kerkjes. 
\  eel van deze heiligdommen bevonden zich op de hoogstgelegen plaatsen. 
Ook Pirenne betoogt, dal de eerste kerken in onze gewesten rond medio 
VII* eeuw tot stand kwamen (3).

Vermits het zeker is dal Zomergem reeds in 814 vermeld wordt en 
Ronsele in 1050 een kerk bezat, is er bijna geen twijfel meer mogelijk dal 
op die hooggelegen plek en langs een gekende handelsweg of oude heir
baan, waar Zomergem gelegen is. reeds in de IX* eeuw of zelfs vroeger 
reeds een kerk of tenminste een godgewijde kapel moet gestaan hebben.

.1. De W ilde |>r., schreef in hel diocesaan weekblad van hel bisdom 
Gent, dal de Sl Maartenskerken mogen bestempeld worden als oorspron-

(1) A. \  I'Jtl IOU81 RAETfc» : l)v rondrits van W ’ultrr van Marvis, hlsschop run 
Doornik. In 12 U Appeltje* v h. MerlJ. n" 12. 1001.

(2 ) M. RYCKAhRI : Zomergem ; tets over ï//n anl»laan, :i/n rmnm en rijn oudst* 
bewoners. Appeltje» n° 7, 1935.

(3) M. RWKAERf : Zomergem, Ivis over zijn ontslaan,...
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De kerk van Zomergem omstreeks 1890,

Fotovcrzamcling Mevr. J. Do Smet-Yon de Wcghr.

kelijke dominiale kerken of ridderkerken, waarvan de plaalselijke heer vaak 
de stichler was. Deze heren werden hiervoor meestal gedreven door de 
belijdenis van een ideaal of een soort feodale verbintenis tol éénzelfde 
levensrichting, trouwens begon de H. Amandus al zijn missietochten met 
een voorafgaand bezoek aan het graf van de 11. Marlinus en wijdde hij zijn 
eerstgestichle kerken aan hem toe. Al de St Maartenskerken dagtekenen 
van vóór 1200 en behoren lot hel bloeitijdperk van de leodalileit (900- 
1100). Voorzeker kunnen sommige van deze kerken dagtekenen uit de lijd
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van de eersle kerstening van onze slrekeri, maar allen vertonen zij de ken
merken van een oorsprong uit de lijd van de leenroerige samenleving (4).

Het patroonschap van St Martinus van de kerk van Zomergem staat 
ongetwijfeld zeer nauw in verband met haar stichting.

Ook De Potter en Broeckaert en later Schellekens menen dat het be
staan van een bidkapel of kleine kerk te Zomergem rond de IX° eeuw 
schijnt vast te staan.

Wanneer sommige parochies als Aaller (840), Merendree (Vlll0 
eeuw), Ronsele (1050). Yinderhoule (967) en nog andere, die, naar onze 
mening toch minder belangrijk waren dan Zomergem, reeds zo vroeg een 
kerkje bezaten, mogen wij gerust aannemen dat er ook in die tijd te Zomer
gem een heiligdom moet beslaan hebben.

De vroegste pastoor van Zomergem die in 1200 uit het archief op
duikt, was een zekere Joannes. van wie verhaald wordt, dat hij in 1212, 
onder de legers van Boudewijn van Vlaanderen, Ier kruisvaart toog naar 
Konslanlinopcl (J ). W as dit de eersle zielenherder te Zomergem i) Zeer 
zeker niet want in 1050. anderhalve eeuw vroeger dus, werden de offer
gaven aan het altaar van de kerk van Ronsele en een deel van het kerke
lijk tiend, door het Kapittel van Doornik afgestaan aan de St Baafsabdij 
te Gent, onder voorwaarde, dal de bisscbop de pastoors zou aanstellen, 
die evenwel door de abt mochten voorgedragen worden. Hieruit mag blijken 
dat het kleine dorpje reeds een heiligdom en een pastoor bezat.

Hel zo vroeg veischijnen van een kerkje te Ronsele. deed bij som
migen de bewering rijpen, dat deze parochie ouder zou zijn dan die van 
Zomergem en kreeg het gezegde steenvasle waarde, dat Zomergem zou 
ontslaan zijn uit de smoederparochie Ronsele», die reeds een kerk bezat, 
wanneer er te Zome;gem alleen maar een kapel bestond. Zelfs de dichter 
Karei Lodewijk Ledeganek hield het bij deze mening en voerde hiervoor 
als bewijsstuk een kaart van Vredius aan van hel jaar 841. waarop Ronsele 
wel, maar Zomergem niet staal aangetekend (*).

Bij gebrek aan sluitend bewijsmateriaal kunnen wij met deze mensen 
niet aan de diskusielafel gaan zitten om over deze netelige kwestie Ie 
gaan redetwisten.

Wij lezen bij Alfons Ryserhove, dal Wuller 1 van Marvis, bisschop 
van Doornik, in 1171 verscheidene altaren, waaronder ook dal van de

(4)  .). DE W ILDE, pr : Onze parochiekerken en hun Patroonheiligen In hel bisdom 
Gm l. ■—  I)c  II  Marllnus, In : De Slem uil het Vodcrhut».

(5) DE PO T IER  <-n BROECKAERT : Z onurgem .

(0 ) M. RV CKAER r : Geschiedenis van Ronsele, G cnl 1931 en Zomergem, lel» over 
zijn ontslaan,.,.
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Icerk van Zomergem, aan hel kapittel van de O.L.Viouwkerk van Doornik 
len geschenke gaf ( 7).

Volgens het welen van De Polier en Broeckaerl, die hiervoor echler 
geen bron opgeven, zou de kerk omstreeks hel einde van de XIV® eeuw 
door een onbekende reden zijn afgebrand. Om de wederopbouw te kunnen 
bekostigen, gaf het kerkbestuur een derde van zijn tienden gedurende 
twaalf jaar in pacht aan de abdij van Drongen, tegen 40 stuivers ’s jaars. 
Na het verstrijken van deze termijn, betwistte de abt dit eigendomsrecht, 
zodat het kerkbestuur zich tot de vorst moest wenden om terug in het 
bezit van deze rechten te komen (8).

Het is haast zeker dat de strooptochten van de legers gedurende 
deze periode voor deze brand aansprakelijk mogen gesteld worden.

Er zou dan een nieuwe kerk gebouwd zijn, waarover ons geen aan
duidingen ter hand kwamen. Nochtans mag men voor waar aannemen. dal 
de vier pijlers en de vieringen waarop de toren rust, uit Doo;nikse arduin 
vervaardigd werden en uit de XlVr: eeuw dagtekenen. Men bekijke de vier 
kruispijlers met het rondzuiltje legen elk vlak van de pijlers van de een
voudige doch sierlijke spitsbogen die er op rusten. De mooibewerkte basis
sen van, deze zuilen zitten gedeeltelijk onder de vloer bedolven, waaruit 
moet blijken dat er in de loop der tijden meer dan een bevloering geweest 
is, waarbij men de nieuwe telkens boven de oude legde. Dit werd trouwens 
bevestigd bij het graven van de tunnels voor de verwarmingsinslallalie in 
1953.

Schellakens is echter van mening dat de geteisterde kerk niet onmid
dellijk na de brand heropgebouwd werd, maar daarmede eerst in de tweede 
helft van de volgende eeuw zou begonnen zijn.

Hoe het oorspronkelijk kerkgebouw er heeft uitgezien kan men uit de 
gegevens waarover wij mochten beschikken moeilijk opmaken. Misschien 
was het een eenbeukig neerkerkje of g.ole kapel, zoals te Waarschoot en 
elders, maar ook kan zij reeds zeer vroeg drieheukig geweest zijn. In 1598 
was er sprake van een zijaltaar dat toegewijd was aan de 11, Hannes. In 
1609 spreekt men van «den hooghen cour», en in 1617 werden herstellingen 
uilgevoerd aan de noord- en zuidbeuk. In een kerkrekening van 1648 zegt 
men dat de kerk sedert onheuglijke lijden twree zijbeuken bezat, ieder voor
zien van een koor en een altaar.

I e  Waarschoot werd in 1389, tegen een massale toren, een eenbeukig 
neerkerkje gebouwd, dal eerst in de tweede helft van de XYll® eeuw met

(7)  A .  R Y S E R I ÏOVE • Boeman. Een ilovmkundigo sUulte. IVorncm 19-t'i,
(8) DE POTTER en BROECKAERT : Zomergem.
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Iwee zijbeuken werd vergroot (*). Te Zomergem zou de XIV° of XV0 
eeuwse kerk er enigszins anders hebben uitgezien. Aangezien de toren van 
deze kerk meer centraal geplaatst is. moet dit er kennelijk op wijzen dat 
deze kerk. hoewel eenbeuk'g allicht, toch kruisvormig moet geweest zijn. 
Het is niet gedurfd te veronderstellen dat zij zelf van bij bet begin af drie- 
beukig was.

Wanneer wij dat indrukwekkend monument bekijken dat de torenspits 
schraagt, kunnen wij moeilijk aannemen dat daar tegenaan een eenbeukig 
keikje zou geleund hebben.

In lo82 was hel hoofdallaar toegewijd aan de patroonheilige St 
Martinus, het rechter of zuidelijk altaar aan O.L.Vrouw, (sedert 1630), 
en het linker of noordelijk altaar aan de H. Catharina. Er was toen geen 
sprake meer van het St Jansaltaar. Later zullen wij zien dat de altaren 
soms van patroonheilige verwisselden.

Laten wij ons echter niet vergaloperen met onze besluittrekkingen en 
de woorden van Schellekens beamen die in 1912 schrijft : «De historische 
inlichtingen nopens de kerk zijn zeer schaars, en nasporingen die gedaan 
werden om bescheiden te ontdekken die betrekking hebben op de dagteke
ningen van het bouwen of herbaaldelijk herstellen van het kerkgebouw, 
hebben geen uitslag opgeleverd» ( 9 10).

De verschillende materialen die in het gebouw verwerkt zitten, tonen 
duidelijk aan dat het in verschillende tijdstippen gebouwd werd. Opvallend 
in dit opzicht zijn de tw'ee zijgevels, waarvan de noordelijke van rode bak
steen en de zuidelijke van grijze, onregelmatige veldsteen is. Ook de gevels 
van het transept en het zuiderkoor werden in grijze veldsteen opgetrokken.

Het kan met grote waarschijnlijkheid gezegd worden dat de eerste 
kerk op dezelfde plaats zal gestaan hebben als de tegenwoordige. Hiervoor 
pleiten baar oriëntatie en haar ligging op het hoogste punt van een vlucht
heuvel (22 m. boven de zeespiegel), aan de rand van de middeleeuwse 
handelsweg of legerbaan misschien, die sedert onheuglijke lijden Brugge 
met Keulen verbond en op een plaats tenslotte die centraal gelegen is 
ten opzichte van het omliggend agrarisch landschap, van waaruit al de 
wegen naar dit centraal punt samenlopen.

Verscheidene kerkrekeningen van hel einde van de XVI'’ en begin 
van de XVIL eeuw doen ons geloven dat de kerkwijding heeft plaatsge
vonden op de eerste dag van mei, vermits ieder jaar op die dag bij gelegen

(9) R, DAUW : le lt over Je kerk van Waar»c7ioo(, In On» Mccl|e»lantl. 9“ Jaargang, 
n" 4,

(10) A. SCI ILLLLKIiN.S : De kerk van  '/.o tn i ryo m , In Ourllicklk lnvcnlar. van Oosl- 
Vlaandcren. Inn. 1912.
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heid van de «kerkwijdinghe>, gebedsstonden en feestelijkheden weden in
gericht ( 1').

D E  K E R K  I N  D E  S T O R M  V A N  D E  G O D S D I E N S T O O R L O G E N

13e dorpske k van Zomeigem Ireedl eerst voorgoed uit de nevel van 
haar eeuwenoud beslaan hij hel uitbreken van de godsdienstoorlogen van 
de XV1° en XV11° eeuw en van dan af zullen wij haar geschiedenis tame
lijk goed kunnen volgen.

De meest wilde, onberekende en tragische uitspatting van de herisie. 
was ongetwijfeld de beeldenstorm, die in de maanden augustus van de 
jaren 1566 en 1578, in al zijn wreedheid over onze streek ging en in minder 
dan twee weken tijd een groot aantal kerken en bidplaatsen plunderde en 
zelfs onherstelbaar verwoestte.

Ook de kerk van Zomergem heeft deze vemielingsdans niet kunnen 
ontspringen. Talrijk zijn de gegevens die hierop duiden. L it de resolutie
boeken van de Oudburg uit die lijd klinkt de noodkreet van verschillende 
parochiebesturen die om hulpgelden smeken, of toelating vragen om ekslra 
belastingen te mogen heffen, teneinde de meest dringende restauraties aan 
hun «geruyneerde» of «gedeslrueerde» kerk te kunnen bekostigen ( '') •

Het feit dal wij van de Zomergemse wethouders geen verzoekschrift 
weervonden, zou ons verkeerdelijk doen geloven dat hel kerkgebouw van 
Zomergem niet zozeer door de beeldenstormers werd geteisterd, maar dit 
zou op zijn minst misleidend zijn.

Zeker is het althans, dat op de 28” augustus 1506 een beeldenstorm 
heeft plaatsgehad in de kerk van Ooslwinkel. Uit hel getuigenverhoor dat 
door de baljuw van de Oudburg hierover werd afgenomen weten wij. dat 
op die bewuste dag, al de kerken en kloosters rond Gent bestormd werden 
en leeggehaald. Alles werd huilen op straat aan stukken geslagen. W aar
om zou de kerk van Zomergem hieraan ontsnapt zijn ? ( I3)

In zijn gekend werkje over de gebeurtenissen rond Gent tijdens die 
beruchte periode, verhaalt Bcrnard de Jonghe, dat op de 28r augustus 
1578, te Gent negen wagens aankwamen van Waarschoot. Zomergem. 
Lovendegem en andere plaatsen, geladen met kerkelijke gebmiksvoorwer- 
pen. Dit moet bewijzen dat hel te Zomergem zeer slecht moet gesteld ge

il l) R.A.Ci Arrlil 'I V. I,. Bisdom. Kerkrrken'nfirn W'l" rn XVII" rouw.
(12) M. RYCKAERT : Znmowm on,Ut <lr Oeurcnli/d. AppollRs n ” » , p)38.
(13) M .  RYCKAERT • Hen U rM v n s lo m , in kerk ecu. f W l u - O i M  Of» (IlijlllslU K  

J566'. Appcllje» n" 8. 1057.
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weest zijn mei de uitrusting zoals Het meubilair, bet edelsmeedwerk, de 
paramenten en de benodigdheden voor de eredienst.

In 1577 en 1578. werden onder druk van de Gentenaars, bier te 
lande de kerken gesloten en in beslag genomen, terwijl de katolieke ere
dienst op alle manieren onmogelijk werd gemaakt. Het is evident dat men 
van deze periode in bet archief geen kerkrekeningen zal terugvinden.

Te Zomergem zouden de klokken uit de toren gebaald zijn en naar bet 
Rccoleltenkloosler te Gent overgebracbl om tot ooilogsmateriaal versmolten 
Ie worden. Ze zouden noo t meer terugkeren.

W erd bet kerkgebouw' misschien niet zozeer geteisterd, zeker is bet 
althans dal bet evenals dal van Ronsele, enige lijd dienst beeft gedaan 
als troepenkazeme en dan vooral in 1597, wanneer bier een smaldeel van
5.000 man ingekwartierd lag. Ten aanzien van vele dorpelingen en tot grote 
ergernis van pastoor Jan Wildemeersch .lieten de zogezegde «Roomse 
Spanjaarden», de boeven van bun paarden wassen met de miswijn die uit 
de sakristie wras gebaald. Het zal zeker niet moeilijk zijn om ons de toe
stand van bet kerkgeraad na deze kazernering voor te stellen. Hoogstwaar
schijnlijk houdt bet verbaal van Bemarcl de Jonghe met deze droevige 
feiten een verband.

Het uitvaardigen van verordeningen, waarbij bet bevolen was van 
s nachts de kerken te doen bewaken door twee of meer gewapende bur

gers. om inbraken en wandaden te beletten, was kennelijk bet gevolg van 
al deze plunderingen.

Eerst na de val van Oostende in 1604, zal er een betrekkelijke rust 
komen en de geloofsbelijdenis stilaan maar zeker schoorvoetend lerugkeren. 
Ook zal er bij stukjes en beetjes gewerkt worden aan bet herstel van de 
kerken en bun uitrusting die onder deze baldadigheden vreselijk hebben 
geleden.

Nochtans w'erd in 1608 te Zomergem nog een dekreet uitgevaardigd, 
bepalend dat de opbrengsten van sommige strafvorderingen wegens berisie, 
wachlverzuim en vrijbuiterij, moesten aangewend worden voor bet herstel 
van de kerk.

Men mag niet verwachten dal men onmiddellijk na de godsdienst
vrede Ie Zomergem met de herstelling van de kerk en haar interieur zal 
begonnen zijn. Hel dorp lag gedurende verscheidene jaren verlaten en 
onbenul en ropressicgevoelens woekerden onder de inwoners. Men vreesde 
uitspattingen en wraaknemingen zodat hel lang heeft geduurd voordat de 
bevolking opnieuw bezit nam vun zijn have en goed. I lel herstel van de 
persoonlijke goederen en hel opnieuw op gang brengen van landbouw en 
nering zullen ongetwijfeld voorrang gekregen hebben op bel herstel van het
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kerkgebouw en zijn patrimonium. Tenandere zien wij boe later de opeen
volgende pastoors met bezielende ijver, maar ten koste van veel bekommer
nissen en offers aan bet herstel van bun godshuis hebben gewerkt.

De eerste persoon die uiteraard met de teistering van de kerk brutaal 
gekonfronteerd werd, was de dorpspastoor, maar te Zomergem zou de 
toestand zo zijn geweest, dat de pastorij sedert 1568, wanneer pastoor 
Jan van de Castele wegens apostaat werd vervolgd lot in 1585 of geduren
de 17 jaar vakanl is gebleven. Tenminste werd lot hiertoe nog door niemand 
de naam van een residerend pastoor teruggevonden.

W at de latere pastoors voor hun kerk hebben gedaan weten wij niet. 
Achtereenvolgens betrokken de pastorij : Jan Wildemeersch (1585-1588). 
Pieter Truwe (Truye) (1588-1597), Anlhonius Weynsberghe (1597- 
1606) en Anthonius Reynheere (1606-1625). Sommige van deze pastoors 
bedienden tezelfdertijd de omliggende parochies zoals Bellem, Ursel. 
Hansbeke, Ronsele en Oostwinkel, waardoor zij meer dan hun handen vol 
hadden en kopzorgen genoeg om aan hel herstel van de kerk en het geloofs
leven van hun parochianen te denken, die ook al in wankele vertwijfeling 
leefden.

De vroegste kerkrekeningen die tot ons komen dateren van 1606. 
onder het pastoraal van Anthonius Reynheere. Nadien is er een hiaat tot 
1617, om nadien zeer gebrekkig en onvolledig tol 1650 door te lopen, onder 
de eerste jaren van hel bestuur van pastoor Pieter vander Hofstadt (1625- 
1646), om dan opnieuw te verdwijnen tot in 1646, jaar waarin Jaspard 
W andele hier pastoor werd.

Nadien zien wij af en toe een rekening opduiken in de tweede helft 
van de XVI11“ eeuw, die ons over het kerkgebouw en zijn uitrusting niet 
veel wijzer maakt.

l iet verdwijnen van de kerkrekeningen vanaf 1650 zou zijn oorzaak 
gevonden hebben in het feit dal de pastoor lange tijd te Merendree ver
bleef, langs de overzijde van de Brugse vaart, wegens de wreedaardige 
excessen tijdens de Spaanse oorlog. Sedert omstreeks 1625. wanneer het 
kanaal Gent-Brugge voor een groot deel gegraven was, werd Zomergem 
met al de andere parochies ten noorden van dit kanaal door de Staatsen 
bezet en op contributie gesteld.

W at leren ons deze kerkrekeningen ? Deze van 1606 is te fragmen
tarisch om daaruit iels op te maken. Deze van 1608 daarentegen is na
genoeg volledig en laat ons het volgende kennen ( u ).

In 1608 bedroeg hel inkomen van de kerk 109 pond 17 sch. 5 gr. 
(56-7-5 van renten en cijnzen 54-9-0 van landpachten en 17-6 0 van

(l'i) R A G . Fonds Zomrrgpm n" 302, Ki’rkn'kenlngrn.
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hoevepachten. De uitgaven bedroegen 112 pond 8 sch. 2 gr. zodat er 
slechts een klein tekort was van 2 pond gr.

Een totaal ander beeld vertoont ons de rekening van 1617 met een 
magere ontvangst van amper 13 pond 15 scb. 10 gr. en een uitgave van 
10-14-0 p.g.

Het jaar daarop noteerden wij respektievelijk 18-14-10 en 8-7-9. Er 
was dus telkens een klein overschot.

Weerom ten  jaar later, in 1628. onder het pastoraal van Pi eter van- 
der Hofstadt. waren de ontvangsten opnieuw geklommen tot 57-9-5 en de 
uitgaven tot 46-19-5. wat opnieuw een batig saldo gaf.

Het kerkbestuur bezat in die tijd 20 stukken bouwland en vier hof
stedekens, met een gezamenlijke oppervlakte van om en bij de 23 gemet.

W at mag de oorzaak geweest zijn dat de rekeningen vanaf 1608 tot 
1617 circa met 80 % verminderden ? Pastoor vander Hofstadt geeft hierop 
een ondubbelzinnig antwoord wanneer bij in 1623 zegt dat zijn voor
gangers en bun administrateurs zich niet ijverig met bet kerkelijk inkomen 
hebben ingelaten, maar «liever met bet volk in de herbergen zaten te 
drinken». Er bestonden zelfs geen vaste tarieven meer (15).

Maar ook dat is niet helemaal waar. Zien wij niet dat pastoor Reyn- 
heere tussen 1606 en 1623 toch een en ander voor zijn kerk beeft gedaan ?

In 1606 schonk bij een kelk waarin bij zijn naam liet graveren en de 
pastorij bewaart thans nog een arduinen wijwatervat op voet van 1 m. 
boogie, met de inscriptie «Antbonius Reynbeere 1606».

In 1610 kocht bij een nieuw graduaal en verkocht bet oude aan de 
kerk van Oostwinkel die ook al zo beroerd was ( J*).

Ook werd in genoemd jaar een nieuwe klok gewijd, naar verluid van 
een rekening van dit jaar : item noch gbegeven an mijn heere van Somer- 
gbem als peter vande clocke was den XIX® van Decembre 
XVIctbiene» ( lT).

In 1617 onderging het kerkgebouw grote herstellingen en is er sprake 
over bet vervoer per schip van bouwstenen, kalk, schaliën en tegels en 
lonen aan de metsers, timmerlieden, schaliedekkers en loodgieters ( 13).

De kerkmeesters kregen een bank en bet kerkhof moest een grondige 
schoonmaak ondergaan. Er werden 64 notelaars en twee lindebomen geplant. 
Men kocht een nieuw allaarkleed want men bad nu sedert geruime 
lijd dal van Ronsele in bruikleen. In hetzelfde jaar bad te Zomergem een

(15) R A G. Fond* Zomersiern n“ 302. Kerkrekeningen. 
(10) R AG. Zomergrm n" 302. Kerkrekeningen.
(17) R A G  Zomergem n“ 302. Kerkrekeningen.
( i a )  R AG. Zomergem n" 302. Kerkrekeningen,



grote St Maartensprocessie plaats, waarna een vreemde predikant in de kerk 
een sermoen gaf. W ij hebben geen rechtstreeks verhand kunnen leggen 
tussen deze plechtigheid en hel weder in gebruik nemen van de gerestau
reerde kerk, maar meer dan waarschijnlijk zal dit wel om deze reden ge
weest zijn. In elk geval duidt het op een heropleving van hel godsdienstig 
leven te Zomergem na de godsdiensttroebelen.

W anneer bisschop Triest in 162.3 te Zomergem het II. Vormsel komt 
toedienen en tezelfdertijd een kerkvisitatie doet. zegt hij dat ze mooi ver
sierd is en haar de schoonste vindt van al de parochies die hij bezocht heeft. 
De sakristie is in goede slaat en wel voorzien van kassen. Het tabernakel 
ziet er nogal gaaf uit op hel houten altaar, waarin een klein zilveren vaatje 
staat, maar geen pixis evenmin als een monstrans. Toch waren er vaatjes 
voor de H. Oliën. De biechtstoel was deels gelijkvormig, doch er ontbrak 
een kant aan. De preekstoel was beter. Lr was een tweede biechtstoel ten 
dienste van de kapelaan. De doopvont was gaaf, maar de doopkapel stond 
nauwelijks recht.

De kerkmuren langs de binnenkant leden veel schade door de vochtig
heid, afkomstig van het water op het kerkhof, dat veel hoger lag dan de 
kerkvloer. 1 lij verzocht aan de wethouders om hieraan te verhelpen.

In 1626 is er opnieuw sprake van grote leveringen stenen, tegels en 
kalk, die langs het kanaaltje De Lieve vervoerd werden en die moesten 
dienen om de kerkmuren te versterken ( 1#).

In 1650. onder het bestuur van Pieler vander Hofstadt (1625-16-46) 
werd in hel rechter zijkoor een nieuw altaar geplaatst. De pastoor bekloeg 
er zich over dal de kerk geen eigen pastorij had, die de woonst van cnn 
priester v\aardig was. 1 lij stelde aan de bisschop voor een nieuwe woonst 
te laten bouwen en vroeg de toelating om een paar onroerende goederen, 
die aan de kerk toebehoorden Ie verkopen. 1 lel Kapittel stemde 
hierin toe en stuurde de aanvraag door naar de deken van Evergem met 
hel verzoek hierover zijn advies Ie verstrekken. Op l(> april 1(>31 gaf de 
deken hierover zijn toestemming en kreeg pastoor vander Hofstadt zijn zin. 
op vooraarde nochtans, dal de opbrengst van de verkoop uitsluitend zou 
worden aangewend voor hel vooropgestelde doel ( 3,'L

In die tijd was hel geloofsleven Ie Zomergem dermate hersteld, dat 
de wethouders op een navraag van de bisschop verklaarden dat de ere
dienst naar eenieders voldoening werd uilgeoefend en er geen klachten 
werden geuil nopens de bediening van de 1 leilige Sakramenten aan de 
zieken en de stervenden. Op de hoogdagen en andere kerkelijke feesten 10

(10) R A.C'. /.omrrucm n" 302. Kerkrckenlnuon,
(20) R .A .G . Archief v. h. Bisdom n“ 2101.
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mocht men in Zomergem nog altijd beroep doen op een vreemde biecht
vader en predikant (2I).

De pastoor zegt tin deze prochie syn er maer weinich die de goede 
overtuyging vanden godsdienst niet goed delen» (22 23 24).

In lb51 looft de kerkprins de bezielende ijver van de pastoor die aan 
hel uitzicht van zijn kerk veel verbetering heeft gebracht.

Wanneer hij echter in 1645 zijn verslag over de kerkvisitatie opmaakt 
is hij blijkbaar geheel anders gesteld. Hij looft de manier waarop het kerk
gebouw hersteld werd, maar drukt zijn spijt uit over de karigheid waar
mede zij versierd is. Hij schuift de schuld hiervan op de nalatigheid van 
de pastoor die zich hierom maar weinig bekommert want volgens hetzelfde 
verslag was pastoor Pieter vander Hofstadt geen gemakkelijk iemand en 
liet hij zich niet gaarne door anderen de les lezen, al was het dan nog zijn 
eigen bisschop.

De bisschop zegt tenandere nog dat de kapelaan veel beter geschikt 
is voor het pastoreel ambt dan de pastoor zelf, die ook bij de dorpsheer 
op geen goed blaadje staat.

In 1646 werd de klok elke zaterdagavond geluid. De bisschop spreekt 
zich andermaal uit over de prachtige keik maar vindt het weerom spijtig 
dat zij niet genoeg versierd is. Reden daarvan was dat vele ornamenten 
en kostbaarheden te Gent in veiligheid waren gebracht en nog niet waren 
teruggekomen.

Niettegenstaande pastoor vander Hofstadt wegens de wrede excessen 
tijdens de Spaanse oorlog, het contributiegebied waaronder Zomergem res
sorteerde ontvlucht was, zou hij het konlakt met zijn parochianen niet in 
het minst verloren hebben. Hij kwam hier eerst in 1646 terug, maar slechts 
voor korte duur. Hij verliet Zomergem om zijn werk over te laten aan pastoor 
Jaspard Wandele. Inlussentijd werd rle parochie nog enkele weken bediend 
door een deservilor nl. Joannes Van Geylen (M).

De grote restaurateur van onze kerk en zijn geraad na de godsdienst
troebelen. was ongetwijfeld Jaspard Wandele, die hier pastoor is geweest 
van 1646 lot aan zijn dood in 1679.

Vooral de jaren 1647, 1648 en 1649 zijn door een kordate annpak 
getekend. Nauwelijks was hij geïnstalleerd of hij begon met hel aankopen 
van verscheidene misgewaden en een baldakijn voor hel I I. Sakrament. 
Met eigen middelen loste hij reeds tijdens de eerste weken van zijn pasto
raal 10 pond af van de kerkelijke schulden ( 2‘). Hel kerk en renteboek werd

(21) R.A.G. Archief V. h. Blrdom n® 2101,
(22) R AG,  Archief v. h. Bl«lom n” 2101.
(23) R .A .G . Archief v. h. Bl«dom n® 7097.
(24) R A G  Archief V h Bed om n® 2033.
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vernieuwd op 4 november 1649 door zekere Jan Meuleman en voortaan 
zou meer aandacht geschonken worden aan hel beheer van het kerkelijk 
patrimonium en de administratie van het kerkelijk inkomen. W ij zien dat 
dit laatste sedert 1647 geleidelijk opliep en in 1663 reeds 122-1-6 p. be
droeg. Vooral de offeranden aan het altaar waren van 8 pond in 1645 
aangegroeid tot 42 pond in 1663. De opbrengst van de renten en de pach
ten waren nagenoeg dezelfde gebleven omdat landbouw en nering zich 
nog niet hadden weten te herstellen (2S 26 27).

Tijdens zijn kerkbezoek in 1649 looft de bisschop opnieuw het uit- 
zicht van de kerk en haar uitrusting, maar meent dat de sakristie te klein 
en ongerieflijk is. Hij vroeg dal men de zijkapellen een laagje verf zöu 
geven.

In 1651 beklaagt hij er zich opnieuw over dat de kerk veel te weinig 
versierd is in vergelijking met de welstand van de parochianen. W at de 
prelaat eigenlijk altijd met die versiering bedoelde waarop hij bij elke visi
tatie hamerde is niet duidelijk. Hij kwam hier bij elk bezoek eveneens het 
H. Vormsel toedienen en zijn opmerking kan evengoed bedoeld zijn ge
weest op een okkasionele versiering dan op een bestendige.

De bisschop spreekt met lof over de manier waarop de kerkrekeningen 
worden bijgehouden, wat volgens hem zeer noodzakelijk is voor een goed 
en doorzichtig beheer.

De grote sloot zou echter gegeven worden in 1660 wanneer bijzonder 
veel aandacht werd besteed aan het meubilair en een aanvang werd ge
maakt met het volledig herstel van het kerkgebouw (2e).

Een nieuwe biechtstoel werd geplaatst in de noorderbeuk, die gemaakt 
werd door schrijnwerker Marcus Van Daele voor de som van 31 pond g. 
Een andere biechtstoel kreeg zijn plaats in de zuiderbeuk en werd voorzien 
van schilderijtjes van de hand van zekere Robert Joly voor de prijs van
20 P. g. n .

Dezelfde Van Daele beitelde een nieuwe preekstoel voor 47 p. 4 sch. 
2 g. De twee zijaltaren kregen een nieuw altaarblad van witte marmer en 
er werden een nieuwe boekstoel en een missaal aangekocht. Jan Van 
Vynokl smukte hel hoogaltaar op en Marcus Van Daele maakte er twee 
houten kandelaars voor. 1 Iel Heilig Graf werd hersteld en afgesloten met 
een ijzeren tralie, geleverd door Ch. De Moor uil Gent voor de prijs van 
2 p. g.

(25) R .A .G . Fonds Zomergem n" 392. Kerkrekeningen.
(26) R.A .G . Fonds Zomergem n° 392. Kerkrekeningen.
(27) R .A .G . Fonds Zomergem n“ 392. Kerkrekeningen.
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Blijkens verschillende rekeningen hingen in 1660 in de kerk van 
Zomergem een aantal schilderijen, waarvan wij echter niet konden achter
halen wat zij voorslelden en van wiens palet zij waren.

In 1661 plaatste men in de kerk een orgel dat te Bmgge gebouwd w'as 
en voor de eerste maal bespeeld werd op 13 januari 1662 (28 29). Zekere 
Maria Gherolf. die in het klein begijnhof te Gent verbleef, leverde in hout 
gesneden bloemstukken voor hel altaar van O.L.Vrouw.

In 1662 bekwam de kerk een zilveren wierookvat met schelp en deksel, 
waarop de beeltenis van de H. Marttnus voorkwam en het Gilde van de 
patroonheilige betaalde aan de pastoor het geld terug dat deze had voor
gescholen voor het aankopen van verscheidene ornamenten (20).

Voor zover het binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden 
lag. schonken verscheidene welstellende parochianen aan hun kerk een 
meubelstuk, een gebruiksvoorw'erp, een heiligenbeeld of een stuk misgewaad. 
Vooral de edele familie Snouckaert, aan wie de heerlijkheid van Zomergem 
met veel van zijn enclaven toebehoorde, zou de kerk hiermede mild be
dacht hebben. W ij vonden giften in 1647 door Maarten, dorpsheer, door 
zijn broeder Nicolas, heer van Rijvers en zijn dochter Christina (30 31).

Het archief vermeldt in 1663 nog verschillende leveringen aan het 
kerkbestuur van bouwmaterialen en er werden schilderwerken uitgevoerd, 
o.a. aan het zijaltaar van Sl Martinus, dat evenals het O.L.Vrouwaltaar 
met nieuwe altaardoeken in damast werd bekleed.

Het jaar 1664 werd gekenmerkt door zijn bedrijvigheid. Het St Mar- 
tinuskoor werd afgebroken en herbouwd in dezelfde trant als het O.L.- 
Vrouwkoor, het orgel werd hersteld en Marcus Van Daele bracht ver
schillende veranderingen en verfraaiingen aan de twee altaren. Men 
kocht bij Hendrik Tousin te Gent een aantal metalen kandelaars.

In 1670 was hel orgel aan nieuwe herstellingen toe, die werden ge
daan door zekere Charles Teerlinck uit Gent en dat toen bespeeld werd 
door meester chirurgijn Jan Berlh (3 *).

Jarques De Sy, een Gents schrijnwerker, plaatste in 1671 een nieuwe 
biechtstoel in het St Maartenskoor en het jaar daarop werden de kerk
ramen hersteld door de glazenier Jan Temmerman. De dakgoten werden 
nagezien, een houten trap kwam voor hel hoogaltaar en sommige van de 
heiligenbeelden werden gepolichiomeerd of verguld. Br werden ook enkele 
nieuwe zitbanken geplaatst voor de gelovigen, en pastoor W andele liet op 
eigen kosten de daken nazien.

(28) R.A.G. Fond» Zomergem n“ 392. Kerkrekeningen.
(29) R A G . Fond» Zomergem n" 392, Kerkrekeningen.
(30) R A G  Fond» Zomergem n" 392. Kerkrekeningen.
(31) R A G , Fond» Zomergem n" 392. Kerkrekeningen.
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Ondertussen lezen wij in de decanale visitaties, dat hei geloofsleven 
bijna volledig hersteld was. liet aantal kommunikanlen was van circa 
1.000 in 1625, opgeklommen lol 3.050 in 1667, wat kennelijk een enorme 
aangroei van de bevolking bewijst.

I lel jaar 1674 was andermaal een jaar van grote bedrijvigheid. Nieuwe 
herstellingen aan de daken van de ke.k. aankoop van twee witte kazuifels 
en een zwarte koorkap, een zilveren doosje voor hel Heilig Chrisma en 
twee uil hout gesneden engelenbeelden van de hand van Pieter De Vocht. 
Al de venslers werden van nieuw glas voorzien door glazenier Jan 
Temmerman (32).

Het jaar daarop werden een nieuw Lievevrouwbeeld, een koperen 
wijwatervat en enkele kandelaars aangekocht, werden op het hoogaltaar 
bloempotten geplaatst, het orgel heisteld, twee lichten opgehangen in het 
koor en de trappen van hel hoogaltaar verbeterd.

Door een testamenl, opgemaakt op 26 augustus 1679, kort voor zijn 
dood, liet pastoor Jaspar W andele aan de Armendis van Zomergem een 
hofstedeken na, dat gelegen was naast de oude pastorij en dal de legataris 
reeds vroeger had gekocht van zekere Joos De Coster. Hel bestond uit 
een klein woonhuis, de stallingen, een schuur en andere afhankelijkheden. 
Als voorwaarde had de pastoor gesteld dat de opeenvolgende pastoors 
van Zomergem, de hofstede zouden mogen gebruiken mits betaling aan 
den Armen van 9 pond g. s jaars. In geval de pastoors hiermede niet 
zouden akkoord gaan, zou het doeningsken moeien verpacht worden aan 
gelijk wie anders voor dezelfde pachtsom en er zou dan van de schuur 
een gerieflijk woonhuis moeten gemaakt worden.

Uil dit testament blijkt dat op dit tijdstip hel hoeveken bewoond werd 
door zes weduwen, die men niet kon doen verhuizen, zonder hen een kon- 
fortabele woning te bezorgen (‘u ).

Bij zijn bezoek aan Zomergem in 1681 verheugde het de deken te 
mogen vaststellen dat hel geloofsleven hier totaal was teruggekeerd en er 
haast geen achterblijvers meer waren en niemand van ketterij kon verdacht 
worden (3l).

In 1683 bezat de kerk reeds drie geconsacreerde altaren ; het hoofd
altaar toegewijd aan do Openbaring des I leren, een zijaltaar loegewijd 
aan O.LA rouw van do Rozenkrans en hel derde aan de keek pa troon Sl 
Marlinus. Allen waren zij behoorlijk versierd en de kerk was voorzien van 
al hel nodige om de goddelijke diensten Ie verzekeren ('r ') .

(32) R A G . Archief V, h. Bisdom n
(331 R.A.G. Archief v. h. Bisdom n
(34) R.A.G. Archief v. h. Bisdom n
(33) R.A.G. Archief v. h. Bisdom n

<C3.
<J73.
2<)g3,
gl>.25.

140



Niet enkel de beeldenstorm en alles wat er rond draaide hadden hun 
stempel gedrukt op hel kerkgebouw en zijn uitrusting, maar ook de ["ranse 
oorlog van hel einde van de XVII® eeuw. Reeds in 1 6 8 0  moesten rebel
lerende Fransen door de wethouders van Zomergem uilgekocht worden 
met geld en levensmiddelen omdat zij dieigden de kerk te plunderen. Het 
nakomen van deze dreigementen heeft deze plunderingen echter niet 
belet (« ) .

Gedurende de wreede strooptochten van de legers van Lodewijk XIV 
in 1 6 8 5 . werden verscheidene dorpen vreselijk geteisterd. De Franse leger
leiding schreef hoogmoedig aan haar koning. dat zij ten noorden van 
Gent de schoonste dorpen had laten platbranden die er op de wereld 
te zien waren. Ook Zomergem heeft deze brandstapel niet kunnen ont
lopen want door een rcken'ng. die pas in 1 7 0 2  kon betaald worden, weten 
wij dat in 1 6 8 5  de brand in de toren werd gestoken. W ij lezen : «item 
belaelt aen Boud. Van Rysseghem, eenen sack iogghe. als vergoedinghe 
voor thelpen blusschen vanden lorre deser kercke» (3T).

Nadien komen verschillende uigaven voor hel herstel van de toren 
en werk aan de klokken, en aangezien de parochie geen geld had, werd 
dit meestal door de pastoor voorgescholen.

Hel is door deze brand dal de klok gebarsten is en pas in 1 7 1 7  kon 
hergoten worden. Zomergem zou 20 jaar zonder klok blijven en er zouden 
veel jaren voorbijgaan vooraleer de kerk en vooral haar uitrusting hersteld 
of vernieuwrd waren. De weinige jaren die er lagen tussen de Vrede van 
Rijswijk in 1 6 9 7  en het uitbranden van de Spaanse Successieoorlog in 
17 0 2 , hadden onze mensen de tijd niet gegund om zich uit het puin op 
te richten en de schade aan woningen, hoeven en stallingen te herstellen. 
In 1 6 8 7  bedroeg de kerkschuld meer dan 2 0 0  pond g. «ter causen vande 
oorloghe ende Irouble lyden» Zo komt hel dal er na deze lamenta
bele periode zeer weinig over hel herstel van de kerk en de aankoop van 
gebruiksvoorwerpen in het archief te vinden is. In 1694  was het dak van 
de kerk nog een stramien waardoor hel regenwater zijpelde (3U).

DE KERK IN DE XVIII* EEUW

Hoewel de Spaanse Erfenisoorlog (1 7 0 2 - 1 7 1 5 ) ,  met zijn grote finan
ciële lasten, zeker voor onze kerk reet bevorderlijk zal geweest zijn, zien

(36) M . RYCKAERT : Zomeiyem onder </e Spiianie Succvnlnonrlou. Appeltjes n" 17. 
1966.

(171 R A  G . lo n d i  Xomeryem n" 392 Kerkrekeningen.
(V*) R A G .  l'onJ» Zomergem n“ 392. Kerkrekeningen.
( yj )  R A G . Archi-f v. h. Ilt «lom n" 2923,
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De kerk van Zomergera vóór 1918.

Fotovcrzamcllng A. Ryscrhovc. Knesselnro.

wij dal er loch gedurende die peiiode enkele restauraties werden uilgevuerd 
en vooral van 1705 lol 1708, wanneer men zelfs aan de kerk wachten 
moest plaatsen om ze tegen vandalen te beschermen (40). In 1714 moesten 
dringende herstellingen gedaan worden aan de vensters en het dak van 
de paslorij, die evenwel niet konden uilgevoerd worden omdat de kerk-

(40) R.A.G. Zomergem n" 368. Por. rok.
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fabriek tegen een schuld van ruim 21 poncl moest opzien. De kerkreke
ningen waren sedert t706 niet meer vereffend.

Om deze schuld te kunnen delgen en de hoogstnodige reparaties te 
kunnen doen. liet de pastoor op 6 december 1714 de pastorij belasten met 
een rente van driehonderd pond, aflosbaar binnen drie jaar a 100 pond 
s jaars. telkens op St Elooisdag (4l).

Van dan af werden in de kerk reeds wekelijks drie missen gelezen, 
een op zondag ter ere van hel H. Sacrament, een de zaterdag ter ere van 
O. L.Vrouw en een andere op een dag en voor een intentie door de 
pastoor te bepalen (42 43 44).

O p  3 mei 171Ö verkocht de kerkfabriek gronden, waarvan de opbrengst 
werd aangewend voor het herstel van de kerk (4S). Door de rekeningen 
hiervan opgemaakt welen wij dat reeds op het einde van de XVII® eeuw 
een uurwerk op de toren aanwezig was, dat regelmatig op kosten van de 
gemeente door Guillaume De Neve werd onderhouden ( 14).

Door de teistering van de toren door de brand in 1683. was de klok 
zodanig gebarsten, dat men er niet meer dierf mee luiden. Het hergieten 
van deze klok. waartoe het kerkbestuur besloot, werd spoedig de oorzaak 
van een proces tussen het Kapittel van Doornik enerzijds en de pastoor 
van Zomergem anderzijds nopens hel bekostigen van het werk. Dit geschil 
moet reeds in 1704 ontstaan zijn want in een rekening van dit jaar is er 
sprake van proceskosten «over de saecke de clocke vande kercke betreffen
de» (4S).

De heren van hel Kapittel hielden het bij de mening dat het gieten 
moest betaald worden door de kerkfabriek en de parochie, terwijl deze 
laatsten de kosten op de schouders van het Kapittel wentelden, omdat het 
de grootste heffer was van het kerkelijk tiend te Zomergem.

In april 1709 besloot de kerkfabriek de klok te doen hergieten en niet 
te wachten op de uitspraak van hel proces. Een uitgave van 2 sch. 8 gr. 
op 2 april dekte de kosten voor het schrijven van de kwestieuze resolutie 
en de gebarsten klok werd door landbouwer de Pauw met een wagen naar 
Gent overgebracht.

Aangezien de Raad van Vlaanderen, waar hel proces hangend was, 
hierin nog geen verdikt had uitgesproken, kwamen beide partijen op 13 juli 
1716 bijeen ten huize van notaris Jan Sleyaeit te Zomergem, om een over-

(-11) R A G . Archief V. h. Budom n" 2932.
(42) R.A.G. Archief v, h. Blulom n° 2925.
(43) R.A.G. Archief v. h. Budom n® 2933.
(44) R.A.G. Archief v. h. Budorn n" 2933.

(43) R.A.G. Archief v h. Budom n” 2933. hond» /Zomergem n® 398. Kerkrekeningen.
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eenkomst terzake te tekenen, waarin bepaald werd dal bet Kapittel bet 
hergieten van de klok voor zijn rekening zou nemen. Op 11 december 
daarna waren beide paitijen opnieuw tezamen en ditmaal ten kantore van 
notaris Jacques Coussens, te Cent, teneinde een overeenkomst aan te 
gaan met de klokkengieter. Hel Kapittel had zich laten afvaardigen door 
Jan Baptist Vande Sompele, advokaat in de Raad van Vlaanderen die 
met meester Jan Pauwels, klokkengieter te Gent, bet volgend akkoord 
sloot :

Jan Pauwels zou de klok hergieten, waarvoor bij de specie van de 
oude klok zou gebruiken die een gewicht bad van 2.822 pond en op dit 
ogenblik in zijn gieterij stond.

Voor bel gieten van de nieuwe klok zou Jan Pauwels zeven oorden 
per pond ontvangen. De nieuwe klok zou een gewicht hebben van 5.600 
pond, of 1.800 pond zwaarder wegen dan de voogaande. waarvoor de 
gieter twaalf stuivers per pond zou profileren.

W anneer de klok zou gegoten zijn, moest zij geïnspekteerd worden 
door een door bet Kapittel aangesteld expert, nopens baar klank, baar 
degelijkheid en baar gewicht. Indien bevonden zou worden dat zij niet 
voldeed aan de eisen, zou ze moeten hergoten worden, zonder schade 
aan de opdrachtgever. I eneinde hel loon te kunnen vaststellen zou de 
gieter op zijn kosten de klok naar de openbare waag moeten brengen om 
ze te laten wegen. Nadien moest zij naar de kerk van Zomergem gebracht 
worden en in de toren opgehangen. Gedurende drie opeenvolgende jaren 
zou de gieter de klok moeten onderhouden, alle mogelijke gebreken na
gaan en herstellen, en zelfs te hergieten indien zij een groot gebrek mocht 
vertonen.

De klok moest dezelfde inscriptie dragen als de voorgaande, aange/icn 
het bier om een hergieten ging. Zij moest evenwel versierd zijn met hel 
wapen van het Doorniks Kapittel ( l0).

In 1727 onderging de lorennaald grote herstellingen en volgens de 
grote kosten menen wij dal bel hier om een nieuwe ging

Onder hel dertigjarig bestuur van pastoor Petrus De Gauwer ( 172l>- 
1759) werd heel wat aan de kerk gedaan. In 1730 werd zij voutsgewijs 
met herdels beslagen en in 1 7 3 9  werd de toren met nieuwe schaliën belegd, 
waarvoor 2.500 stuks gebruikt werden ( l!i).

In 1710 schonk de pastoor aan zijn kerk een zilveren kelk. liet jaar 
daarop werd de trap van hel hoogzaal vernieuwd en werden de wijzer-

(-11.) R A G . A rchief v. h. Bisdom n" 1 iu 'i . l'onds Zomergem n" 303. Pnr. rek.
147) R A G . l'onds Zomergem n" 23. I’nr. rek.
(48) R.A.G. honds Zomergem n" 43. 1’nr, lek.
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plalen van het torenuurwerk door Maarten Van Heoke van nieuwe wijzers 
voorzien. Ook de zuster van de pastoor. Anna De Cauwer, begiftigde de 
kerk met drie zilveren canonborden (4“).

In 1749 werd een nieuwe klok gegoten die 2.695 pond woog en op 
lö december 1751 plechtig gewijd werd. Van dan af hingen er drie klok
ken in de toren. W anneer precies de tweede klok werd opgehangen weten 
wij niet. maar in 1751 waren er in elk geval reeds drie (50).

Niettegenstaande herhaalde herstellingen moet de kerk in 1753 nog 
in een zeer lamentabele toestand verkeerd hebben. Dit w'eten wij uit een 
kerkvisitatie van dit jaar. Maar in 1751 had de deken de rampzalige toe
stand van het kerkgebouw en de ke.kbofmuur aangeklaagd (5l).

In 1755 kwamen twee kanunikken van het Kapittel van de O.L.- 
Vrouwkalhedraal van Doornik, die te Zomergem nog altijd de grootste 
liendeheffers waren, de verpachting van dit recht voorzitlen. Burgemeester 
Jan Versluys, gesteund door baljuw Jan De Grave en pastoor Petms De 
Cauwer. maakten van de gelegenheid gebruik om aan de prelaten te 
vragen wanneer zij eindelijk een gevolg zouden geven aan de herbaalde 
verzoeken van de Zomergemse dorpsmagislraat en de geestelijkheid, om 
eens komaf te maken met de herstelling van de kerk, die op kosten van 
het Kapittel moest gedaan worden, als vergoeding voor de tienden die het 
te Zomergem sedert onheuglijke tijden mocht heffen. Op deze vraag ant
woordden de kerkdienaars dal het niet lang meer zou uilblijven, waarop 
de burgemeester gevat repliceerde, dat dergelijke beloften reeds berhaal- 
delijk gedaan werden, maar steeds zonder goed gevolg waren gebleven. 
Enkele omslaariders, die uit nieuwsgierigheid of ook wel om de zegen 
van de prelaten te ontvangen naar de herberg «De Dry Coninghen» waren 
gekomen, lieten zich door enkele onruststokers die zich onder hen hadden 
gemengd, lot scheldwoorden en verwijlen aan hel adres van de kerk
vorsten aanhitsen. I lel ging op de duur zo ver dal hel op een handgemeen 
uitliep, waar de hoogwaardigheidsbekleders niet zonder kleerscheuren van 
af kwamen.

Gans dit opschuddend voorval liep uil op een langdurig proces, dat 
voor de Raad van Vlaanderen Ie Gent gevoerd werd en waarin tegen de 
verdachten en de daders zware straffen worden uitgesproken. Maar wat 
van oris van belang is, is de vraag : in hoever was de kerk gehavend ? Dit 
antwoord krijgen wij ook door hel getuigenverhoor. Zo verklaarde burge
meester Jan Versluys dal de metsers Marlen Van lleckc, Jacobus Van * 30 31

(40) R A G .  Fundi Zomcrgrin n" 43. l’/ir. rek.
(30) R A G . 1‘ondi Zomergem n" 43. Par. rek.
(31) R A G .  Fond» ZomcrKcm n" 373. Por, ruk,
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Hecke en Antonius Gijs, hem hadden verteld dat van 1740 lot 1755, de 
kerk in zulke lamentabele toestand verkeerde, dat de kerkgangers elk 
ogenblik een steen op hel hoofd konden krijgen. Er waren 5 of 6 verga
ringen die gevaarlijk, uiteengeschokl waren en dreigden uiteen te vallen, 
samen met verschillende kepeis. Tussen hel St Martinuskoor en de midden- 
beuk was een van de twee grote gebinten afgerot en een balk van 24 voet 
lengte en 10 duim dik, die tot op een diepte van 10 duim was afgerot, 
dreigde hel te begeven. De kepers van hel dak langs de weslkanl van 
de kerk waren eveneens door.egend en men had drie gordingen moeten 
aanbrenger, om de kap te schoren. Al de goten, zowel deze van lood als 
deze van hout, lekten overal. De stenen van de gewelven zaten los. maar 
konden met wal kalkmorlel opn'euw worden vastgezct. Het regende in do 
kerk zodat de kerkgangers druipnat werden of moesten gaan schuilen tegen 
de muur van de noorderbeuk, waar de toestand eigenlijk niet veel beter 
was. De klokluider Joris De Greve durfde de torenkamer niet meer be
treden om de klok te luiden omdat hij vreesde van door de plankenvloer 
te vallen. De torenspits was zo wankel dal het schier onmogelijk was van 
er stellingen tegen te plaatsen om hem te repareren (52).

Uit de toestand van het kerkgebouw in 1753 blijkt voldoende dat het 
sedert vele tientallen jaren verwaarloosd was geworden en hoe langer hoe 
meer op een ruïne was gaan lijken. Dit slaaft onlegensprekelijk onze 
mening dal de kerk door de beeldenstorm wel grotendeels geteisterd werd 
en zeker nadien nooit aan ernstige en grondige herstellingen toe was ge
weest. Bij dergelijke toestand van het gebouw moet er vanzelfsprekend ook 
veel haverij gekomen zijn aan hel meubilair, de ornamenten en het kerk- 
geraad in hel algemeen. Hel verwerven van verschillende gebruiksvoor
werpen rond die tijd mag dit eens temeer bevestigen.

Hoewel wij geen wachlerdichte bewijzen onder handen kregen, menen 
wij toch dal het Kapittel van Doornik vrij spoedig een gunstig gevolg ge
geven heeft aan hel verzoek van de Zomergemse wethouders en de pastoor 
en de kerk grondig hersteld hebben.

I lel gebouw zou zelfs aanzienlijk verlengd zijn.
Ook De Polier en Broeckaert beweren, zonder hiervan evenwel ge- 

konlroleerde referenties op te geven, dal de kerk in 1755 aan me rkelijke 
verbouwingen ondergaan heeft (''4).

Hel blijft een open vraag waarom de kerk uit verschillende materialen 
werd opgebouwd. De zuidelijke gevel, evenals de transeptgevels, hel St

(52) R A G . I'onds Zomeryoni n" 375. Pnr. rek
(53) R.A.G. I'onds Zomcrgom n“ 375. Por. rok.
(5-1) DE POTTER on BROECKAERT : Z o n a a r»  l»k  3(1,



Martinuskoor en de muurplinten, zijn van grijze, en qua afmetingen zeer 
onregelmatige veldsteen, te.wijl de noordelijke gevel en de twee andere 
beuken in rode baksteen werden ópgetrokken. Hieruit zou men kunnen af- 
leiden dat de eerstgenoemde delen veel ouder zijn dan de overige en bij 
de nieuwbouw of een verbouwing in 1755 of reeds vroeger, bewaard zijn 
gebleven. Als bet waar is, wat De Potter en Broeckaert menen te weten, 
dat de kerk op bet einde van de XIV6 eeuw door een brand verwoest 
werd en nadien heropgebouwd, moet er tussen deze nieuwbouw en de 
grote restauratie van 1755 nog een kerk gebouwd zijn. aangezien de ele
menten uit veldsteen niet van de XIV* eeuw dagtekenen, maar tocb ouder 
schijnen te zijn dan de XV1IF eeuw. Het is best mogelijk dat men bij de 
grote restauratie van 1753 naast de nieuwe materialen, waaronder dan de 
rode baiksteen moet gerekend worden, ook oude materialen als de veld
steen gebruikt heeft. Deze mening laten wij versterken door het feit dat de 
vensleromlijstingen overal even groot en uit dezelfde Balegemse steen ver
vaardigd zijn. Het gebruik van grijze veldsteen voor de transept gevels is 
niet uniek voor de kerk van Zomergem, maar vinden wij ook terug in andere 
kerken, b.v. in die van Aaller, die van 1655 dagtekent.

In mei 1754 schonken de jongelingen en de jongedochters aan hun 
kerk een zilveren kruisbeeld met de inscriptie : «gejont door de jongmans 
van Somerghem» en een zilveren godslamp voor hel Allerheiligste waarin 
gegrift stond «Gejont door de jongedochters van Somerghem, den 23 mey 
1754» (Si).

In 1762 kloeg deken Franciscus Abbate opnieuw de slechte toestand 
van de kerk aan. maar het bleef daarbij. De komst van Jacobus Ver- 
gauwen als pastoor te Zomergem op 7 november 1767 zou voor de kerk 
een ware zegen zijn. Pastoor Vergauw’en was geboortig van St Niklaas en 
vóór zijn aanstelling te Zomergem pastoor te Knesselare.

In 1769 liet hij hier een nieuwe sakristie bouwen en vier jaar nadien 
de prachtige pastorij die thans nog bestaal.

Iri zijn visilatieverslag van 1780 meldden de landdeken dal de kerk 
degelijk hersteld was met de opbrengst van de tienden, maar dal er nog 
een grote schuld was gebleven door het horbodekken van de torenspits. 
De parochianen zouden echter alles in hel werk stellen om deze schuld 
te delgen (*')• 55 56

( 5 5 )  Memorieboek von de kerk.
( 5 6 )  R A G. Archief v . h. O n d o m  n* 2 9 5 1 .
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TIJDENS DE FRANSE OMWENTELING

De Franse Omwenteling met haar duizenden dwangwelten, haar 
administratieve hervorming en haar bemoeiingen met de kerkelijke instel
lingen en aangelegenheden, is vanzelfsprekend niet voorbijgegaan zonder 
haar stempel te drukken op de gesch'edenis van onze kerk.

De wet van 3 ventose jaar III (21 februari 1795) verbood het gebruik 
van de kerkklokken voor hel aankondigen van de goddelijke diensten en 
deze van 22 germinal jaar IV ( 1 1 april 1796) legde hun volledig hel stil
zwijgen op. De openbare diensten werden verboden door hel dekreet van 
11 april 1796. De kerken werden gesloten of aangeslagen ten behoeve 
van velerlei doeleinden, o.a., als magazijnen, dépots voor militair materiaal, 
kazernen, paardestallen, en zelfs als schouwburgzalen, waar door toneel, 
deklamalie en spektakel aan het volk geleerd werd hoe de Fransen de 
openbare opinie hervormden (o7).

Bij besluit van 2 november 1796 werden al de pastorale goederen 
onder de hamer gebracht, waardoor ze als «zwaït goed» voor een appel 
en een ei in handen kwamen van gewetenloze fortuinzoekers.

Door hel dekreet van 26 nivose jaar VI (15 januari 1798) werd de 
kerk van Zomergem voor de eredienst gesloten en het gebouw in pacht 
gegeven. Ciloyen Dubron, ontvanger dei Nationale Domeinen te Gent. 
kwam op 22 van dezelfde maand te Zomergem in het gemeentehuis de 
verpachting voorzilten. Maarten Willems, een landbouwer uit de wijk 
Hoelsel, werd er pachter van. voor de jaarlijkse som van 120 pond. De 
man maakte er evenwel geen gebruik van. omdat hij, volgens zijn zeggen, 
niet wist waar hij met al de kerkmeubelen moest blijven. Waarschijnlijk 
schuilde achter het opzet van Willems wel een edel doel, nl., dal hij door 
hel pachten van hel kerkgebouw, hetzelfde wilde vrijwaren voor elk on
waardig en onterend gebruik ( ,>R).

Wanneer de ontvanger in november 1798 naar de datum informeer
de waarop de wcderverpachling van de kerk Ie Zomergem zou gebeuren, 
kreeg hij voor antwoord, dal de verjiaehling niet meer nodig was. Later 
zou de wel van 26 februari 1803 zelfs bepalen dat de gemeente er toe 
gehouden was de kerk en de pastorij te helpen onderhouden, en sommige 
benodigdheden voor de en dienst gedeeltelijk te bekostigen. Zo werden in 
1805 door hel gemeentebestuur van Zomergem 865 f uitgegeven voor 
onderhouds- en herstellingskosten van de kerk en de pastorij (''*).

( 5/ )  M. R \  C KALE 1 : Xunieryein onder de /-'ranse Rel'idnhe. ,\|>pell|es n* 1 >. lOo-l,
(58) M. RY CK A ER T : Zomviyvm om/tT </e Frnnsv Rwoluliv. AppeIt|o$ n° 15.
(59) Memorieboek.
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Wanneer in 1810 Kei Franse leger nood kreeg aan kanonnen en ge
weren. moesten onze klokken er aan geloven. Zij werden uit de toren 
gehaald, verbrijzeld en naar de munitiefabriek gesleept. Te Zomergem was 
zekere Nicolas Lahy voor 84 pond Tournois te vinden om dit werk op te 
knappen. Wij weten niet of Lahy een inwoner was van Zomergem, of een 
vreemdeling die voor deze eerloze karwei door de Fransen was aangesteld, 
maar reeds in 1707 had dezelfde Lahy de kruisen van de toren en van de 
zijbeuken neergehaald (*u).

Een van deze klokken was, zoals wij straks zullen zien, amper een 
jaar oud.

Nochtans zien wij dat de Fransen enkele belangrijke restauraties aan 
de ke.k hebben toegestaan.

Pastoor Joseph Save. die bij de Fransen zeker op geen effen blaadje 
stond, omdat hij kordaat geweigerd had in 1800 de eed van trouw aan 
de Republiek af te leggen, kon hel toch verkrijgen dat de kerk opnieuw be
vloerd werd, nieuwe paardestallen en remisen in de pastorijluin mocht 
bouwen en achter zijn woonst een prachtige Engelse tuin kon laten aan
leggen ( ,1).

Er kwam een prachtige kruisweg, die in 1865 zou vervangen worden.

Pastoor De Coninck (1802-1810), die pastoor Saye opvolgde, kocht 
voor zijn kerk het oud̂ * orgel van de geteisterde Abdij van Drongen, waar 
hij voordien prelaat was geweest en dat hel oude instrument verving dat 
in 1661 te Brugge gebouwd was. Hij plaatste een nieuwe biechtstoel, ver
rijkte de kerk met verscheidene meubelen en ornamenten die hij bij de 
Predikheren te Brussel had gekocht, o.m., de twee levensgrote eikenhouten 
beelden van de apostelen Petrus en Paulus, die nu nog onze kerk versieren.

Op 2 augustus begon men in de werkhuizen van de firma Regnaull 
en I labert te Oudenaarde met het gieten van een nieuwe klok voor onze 
kerk. I liervoor werd hel materiaal gebmikt van de oude klok die dagteken
de van 1746 en waaraan men ongeveer 400 pond specie toevoegde om het 
gewenste gewicht van 2.200 pond te bekomen. Het gieten van de nieuwe 
klok werd door de parochianen bekostigd. Hel gieten en afwerken duurde 
slechts twee weken, zodat de klok op 16 augustus reeds door Mgr. Nuyten, 
landdeken van het disirikt Nevele kon inge/egcnd worden. Peter was heer 
de Gellinck de Wyngene en meter mevrouw De Drneck-De Lauritan. 
«Niettegenstaande hevige ruzie en jaloezie», schrijft de pastoor (om welke

Iu» M RYCKAliRT 
(61) M. RYCKALRT

Zrimvrffrm omlrr ili' l'itinno Rqvtihitlr. 
Zorru-win onJvr ilr i'runm livuolultv.



redenen weten wij niet) «is de Idok bijzonder wel geluld en de gieters 
verdienen alle lof> ( 62).

De nieuwe klok droeg als inscriptie :
«Maria Coleta is mijnen naem. Peter d Heer 
Charles Boromée de Ghellinck de Wynghene.
Meter Dame Coleta Guislena de l.auretan. in 
houwelyke met L.C. de Draeck. Pastor d heer 
Joseph De Coninck. meier d heer Francies Jan 
Daninck ; d heeren onderpastoors, P. Missiaen en 
E. Moreels. Kerkmeesters ; Martin Willems. Ch. L. 
Vermeire, Jacques Florenl \  an Hecke.
Fait en 1 an 1809 par L.F. RegnauU en J. Haherl 
pour la commune de Somergem»

Deze klok had een diameter van 29 duim en was 54 duim hoog.
In 1809 stonden reeds in de kerk enkele zitbanken die voorbehouden 

waren aan de leden van de Broederschap van St Martinus (*s).
In hetzelfde jaar bekloeg de pastoor er zich over dat de sakrislie een 

derde te klein was en er een nieuwe moest komen. Hierin haalde hij echter 
zijn slag niet thuis (64).

Rond die tijd bestond nog het gebruik, vlas. boter, vlees, was en 
andere produkten door de gelovigen aan hel altaar te offeren (*5).

In 1812 spreekt men zelfs van «grosses réparalions de 1 église». W at 
deze herstellingen inhielden is ons bij gebrek aan gegevens duister ge
bleven r ) .

O ND ER HET HOLLANDS BEW IND

Eens dal de fransen voorgoed ons land hadden verlaten en wij een 
Hollands bestuur kregen, dal wij min of meer antiklerikaal mogen noemen, 
moest men niet verwachten dal er aan het kerkgebouw en aan de eredienst 
veel aandacht zou besteed worden. Pastoor Emmanuel 1 laegheman schreef 
in hel memorieboek, dal volgens de archieven die hij in 1888 in de pasto
rie aanlrof, de kerkrekeningen van de ja ren 1815 en 1820 zeer gebrekkig 
en fragmentair waren bijgebonden en d<* kerkfinanciën tot een rampzalige 
staat vervallen waren. Toch mogen tijdens die periode enkele herstellingen 
vermeld worden.

(r.2) Kerkarchief — vnrln.
(63) Kerkarchief. Rek.
(64) Memorieboek.
(65) Kerkarchief. Rek
(66) R A D .  I' o ruls /om ergem  n" 343. Rog. heramlsl.



In 1818 werden in de kerk zittingen geplaatst door zekere Jan Baptist 
Van Wassenhove en in 1820 werden de binnenmuren van bet gebouw 
in waterverf gestoken (6‘).

Op 6 mei 1822 werd de kerk voor een grondige restauratie aanbe
steed voor de som van 1-1.890 f. De werken begonnen op 28 mei, zijnde 
5e Pinksterdag. Door bijzondere bijkomende werken liep de rekening zo 
boog op. dat zij het dubbel van de aanbestedingsprijs overschreed. De 
houten balken en de berdels die de zoldering uitmaakten werden wegge
nomen en er werd een nieuwe zoldering gemaakt. Er werden 8 nieuwe 
vensters van halfdoorschijnend glas in ijzeren ramen ingezet. De werken 
werden uil gevoerd door de Gentse bouwmeester Van De Capelle en de 
kosten werden voor 90 % door de parochianen en voor 10 % door de 
Staat gedragen (®8).

Op maandag 10 maart 1823 werd een nieuwe smeedijzeren kommu- 
niebank geplaatst met blad van accajou, die te Gent vervaardigd werd 
en volgens het memorieboek 100 gouden Louis kostte (89).

Het aankopen van zes kostbare kandelaars met toebehoorten bij bet 
huis Cardon-Wante te Gent in 1825, sluit de korte reeks van gegevens 
die wij omtrent het kerkgebouw en zijn uitrusting in die periode von
den ( '").

Nadat de Hollanders in 1830 bel lot van de Fransen van 1815 had
den moeten delen, zou er meer aandacht worden besteed aan onze dorps
kerk en haar uitrusting en bijna geheel de rest van de XIXC eeuw zou hier
door getekend worden.

D E  G R O T E  A A N PA K  T IJD E N S  D E  XIX® E E U W

In het voorjaar van 1836 werden in opdracht van het kerkbestuur drie 
nieuwe klokken gegoten in de gieterijen van Andre Ludovlcus Van Aar- 
schodl-Van Den Gheyn te Leuven. Hel werk vorderde zo snel, zodat de 
nieuw'e klokken reeds op 24 mei langs hel kanaal Gent-Brugge aan de 
brug van D urm en konden gelost worden en van daar op een grote platte 
wagen ter plaatse gebracht, De 30e mei werden zij gedoopt door Mgr. De 
Smet, voortijds pasloor-deken van Waarschoot en op dit tijdstip vicaris- 
generaal van het bisdom Gent. geassisteerd door Mgr. Vun Zuylen- 
Van Nijevell paslrmr van D)vendegem, de pastoors van Ronsele, Oost- 
winkel, Bellem. I ̂ andegem en Merendree, benevens de onderpastoors van

(67) Kerknrrblef —  vnrln 
(08) Memorieboek.
(69) Memorieboek.
(70) Memorieboek.
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O ostkant van do kork van Zomorgom rond 1900.
Bemerk do vlakko muur van hot O.L.Vrnuwkoor on do sakrisllo van 1. <>0.

Sleidllnge, Waarschoot en Lovendegem. «11c nn de grote plechtigheid door 
pastoor Michaöl Van der Piele op een lunch vergast werden.

De zwaarste klok woog 1,419,5 kg. en was 1.30 m. hoog de tweede 
woog 978.5 kg. en mat 1.20 m., de derde had een gewicht van 771 kg. en 
een hoogte van 1,10 m. Zij knstlen 16,5 stuivers l Brabants pond. zegge 
5.064 florijnen of 10.129.5 f. vermeerderd met 140 fl. voor de klepels 
en andere benodigdheden (71).

( 7 1 )  Korkarchlof —  varia.
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De 16e en 17e juni daarop werden de klokken in de toren gehangen 
door zekere Willeras. molenmaker ie Eeklo, met behulp van Jan Yperseele, 
timmerman, en smid Van Kerkhove, beiden van Zomergem (7Ï).

De drie klokken droegen de volgende inscripties :
De grote :

Andrea Ludovicus Van Aarschodt-Van Den Geyn me 
fudit, Lovanili 1856 in honorem Beatae Mariae Virgi- 
nis. Maria vocor. Me suscepere praenob. Dom. L.G. 
Baron De Draeck. toparcha in Somergem. et nob. ma- 
trona P.G. De Viiendt, conjux D. Praeloris loei. R.D. 
Michaele van der Piete, postore vicepastoribus R.R.- 
D.D. LI. Danneels et G.L. De Stoop. Matriculario 
oresbytere L. W ante, Praelore D. Bemardo De Neve, 
absessoribus D.D. F. De rycke et P.F. De Vlieger. 
Pro Paroohia de Somergem A” Di MDCCCXXXVl. 

De klok droeg een medaillon van 20 cm diameter met de beeltenis 
van O.LVrouw en een wapenschild met twee grote arenden op zijkant, 
eveneens met een diameter van 20 cm.

De middensle :
Andreas Ludovicus Van AarschoduVan Den Geyn 
me fudit Lovanii 1836, in honorem St Maitini hujus 
Ecclesiae patroni. Martinus vocor. Me suscepere D. 
Bem. De Neve. praelor de Somergem el praenobilis 
matrona G.B.C.G. Comes de Lauretan, conjux di 
Baronis De Draeck. R.D. Michaele van d er Piete. 
pastore, etc. (verder dezelfde tekst als de voor
gaande).

Zij droeg eveneens een medaillon van 20 cm diameter met de beelte
nis van de II. Martinus en een wapenschild met de beeltenis van de bh 
Michaël.

De kleinste :
Andreas Ludovicus Van Aarschodl-Yan Den Geyn me 
fudit Lovanii 1836. in honorem Sli Michaelis archan- 
geli. Michael vocor. Me suscepere I )..J.B. De Neve, 
in 1830 pro religione el palria exul. ctijus cura hae 
tres canpanae fusae simt, el sonor J.G. De Kesel, 
mater monaslcrl Sli Vincenlli iri Somergem. R.D. 
Michaele van der Piete, pastore in Somergem. (verder 
dezelfde tekst als beide voorgaande).

( 7 2 )  Kerkarchief — varia.
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Deze klok droeg een klein medaillon met de beeltenis van Sl Vincen- 
lius a Paulo, beschermheilige van het klooster alhier. Er was op deze klok 
geen wapenschild aanwezig. Zij ontsnapte in 1941 aan het opeisingsbevel 
van de Duitse Overheid.

De oude klok, die dagtekende van 1809 en 2.200 pond woog. werd 
op 8 augustus 1836 verkocht aan heer Constant Maenhout, geboortig van 
Waarschoot en op dit moment pastoor van de Kathedrale kerk van New- 
Orleans in de Verenigde Stalen, voor de som van 14 stuivers het pond 
en de 13e daarna te Antwerpen voor haar bestemming ingescheept ( ,a).

In 1841 werden hel kerkgebouw en zijn uitrusting, de pastorij en het 
schoolgebouw voor de eerste maal tegen brandschade verzekerd bij de 
Algemene Veizekeringen te Brussel voor een gezamenlijke waarde van
170.000 f. (73 74 75).

In 1844 kwam de kerkraad met een groots plan voor de dag. Op 17 
juni werd besloten om de kerk met 12 meter te verlengen. Een aanvraag 
werd gericht tol het gemeentebestuur, dat zich principieel akkoord ver
klaarde, maar geenszins in de kosten zou tussenkomen. Er zou evenwel 
gezorgd worden voor het vervoer van de nodige materialen ( ‘3).

Gedurende twee jaar werd er over de zaak niet meer gerept, tot op 
5 april 1846 de kerkraad zijn aanvraag bij het gemeentebestuur hernieuwde, 
waarop) de raad geen gunstig advies kon verstrekken, omdat de aanvraag 
te vaag geformuleerd was. Er werd hierin ondermeer niet gesproken over 
het aantal meter waarmede het gebouw zou verlengd worden, noch over 
de juiste aanwending van een bedrag van 15.557,67 f dal het kerkbestuur 
wenste te lenen. De gemeenteraad stelde een kommissie samen van vier 
leden, die samen met een architekl de noodzaak van de geplande ver
lenging moest onderzoeken. Op 17 juni werd architekl Roelants uil Gent 
ontboden om over de kwestie advies te verstrekken. Ondertussen had hel 
kerkbestuur leeds in het genie)) een plan van de vooropgestelde werken 
laten opmaken.

Uit het onderzoek van de architekl bleek, dat er na de verlenging van 
bel kerkgelxiuw. langs de westzijde er nog slechts 10 meter ruimte zou 
overblijven tussen hel gebouw en de woningen aan de overzijde van de 
straal, wal onvoldoende was om het drukke verkeer normaal Ie laten ver- 
lopen. Hel door de kerkraad voorgelegd plan. zou volgens de mening van 
de heer Roelants, toch door hogerhand niet aanvaard worden, om reden, 
dat de voorgevel van het nieuw te bouwen gedeelte, architcklonisch in

(73) Memorieboek.
(74) Memorieboek.
(75) R.A.G. I'ontl» Zomergem n" 317. Reg. bernodsl.
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stiijd was met het bestaande kerkgebouw, dat overwegend in gotische stijl 
was ópgetrokken.

De heer Roelants had zelf een plan gemaakt, dat eenieders voldoening 
wegdroeg en waarvan de uitvoering l/3 minder zou kosten dan het andere. 
Er moest dus beslist worden of de kerk al dan niet verlengd zou worden 
en volgens welk plan. Op één stem na werd het plan, dat door de kierk- 
raad was voorgedragen, op 2 september verworpen. De verlenging zou 
twee meter minder bedragen en Roelants werd belast met het uitwerken 
van zijn voorontwerp. waarin hij vooral het nuttige aan het esthetische 
moest koppelen.

Op 14 januari 1847 werden de plans en lastenkohieren in de gemeen
teraad besproken en goedgekeurd, mits inachtneming van de eisen die 
tijdens de zitting van 2 september 1846 naar voren waren gebracht.

De kosten werden geraamd op 29.507.97 f en op aanvraag van de 
kerkfabriek, in hoever het gemeentebestuur zou tussenkomen, werd geant
woord dat de gemeente hiervoor geen gelden beschikbaar had, om reden 
dat alle beschikbare fondsen moesten aangewend worden voor het lenigen 
van de nijpende nood onder de bevolking, die door de heersende lijnwaad- 
krisis tot de grootste ellende was gebracht. De kerkfabriek beschikte zelf 
over 22.817,04 f en de provincie beloofde een tussenkomst van 1.500 f. 
De kerkraad besloot dan een lening aan te gaan bij enkele parlikulieren, 
ten bedrage van 10.000 f, tegen een intrest van 4 % 's jaars en voor een 
duur van 5 jaar, waarvoor zij haar eigen inkomsten in pand zou geven. 
Terzelfdertijd werd toelating ve.leend om een kapitaal van 12.000 f, dat 
op naam van de kerkfabriek in het grootboek van de staatskas stond in
geschreven. te mogen lichten om de werken te helpen bekostigen.

O p 21 januari 1850 werden de plans door hogerhand goedgekeurd 
en konden de werken in aanbesteding worden gegeven. Deze aanbesteding 
had plaats op 22 april daarna en het werk werd toegewezen aan de firma 
De Beer uit Gent voor 28.700 f. Twee dagen daarna reeds werd met de 
werken aangevangen.

Nadr rhand verhoogde de provincie haar bijdrage lot 5.000 f en ook 
de slaat verleende een subsidie van 3.000 f. ( TB).

De verlenging van de kerk bracht ongetwijfeld heel wat veranderingen 
en aanpassingen met zich. Zo moest in 1851 een nieuw hoogzaal worden, 
gebouwd, moesten nieuwe portalen worden getimmerd en deuren en 
vensterramen geplaatst. Dit werk werd opgeknapt door .I.B. Latte, aan
nemer van schrijnwerken te Gavere en F. De Cock uil Gent, die nog

( 7 6 )  K  A  G .  r o n d »  Z o m r rp e m  n "  3 1 7 . K eu . b r r n n tb l .
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vantwee wijwatervaten van zwarte marmer leverde, alles voor de prijs 
3.969 f. ( 77).

In september 1851 kwam men met de werken klaar en hel schepen
college schreef in zijn jaarverslag : «De schoonheid en de rijkheid van 
de kerk en haar voorgevels, wordt door elk bewonderd en van schoonheid
geprezen.» ( 78).

In de zuidergevel bemerkt men nu nog de sporen van een zijdeur die 
toen werd dichtgemetseld.

Nochtans was de verlenging van het kerkgebouw esthetisch gezien een 
gedeeltelijke mislukking. Het verlengde deel werd uitgevoerd in materialen 
die geen overeenstemming vertoonden met de bestaande. De arduinblok- 
ken van de zuidergevel staken lelijk af legen de vuurrode bakstenen en 
vormden zelfs geen harmonie met de natuursteen waarin deze gevel was 
gebouwd. Later heeft men deze grove vergissing ingezien en hieraan trach
ten te verhelpen door gans het kerkgebouw met kalkwit te beschilderen, 
wat al even ongelukkig bleek, aangezien men ook de oude delen, die een 
hoge oudheidkundige waarde hadden, onder dezelfde kalklaag verdook. 
Als wij bedenken dat de toren, met zijn gothieke galmgaten en zijn njk- 
vetsierde blindnissen van grijze natuursteen onder dit motioloom gewitsel 
bedolven werd, zal bel ons duidelijk worden dat degenen die het hierin 
voor hel zeggen hadden, inkluis archilekl Roelanls, die nochtans een groot 
voorstander van de esthetiek bleek te zijn, maar zeer weinig van dit alles 
afwisten. Vooral de gevels met de blindvenslers. die verdeeld waren in 
kleine vierkante afdelingen, was een grote mislukking. Gelukkig zou de 
restaurateur in 1921-1923 hieraan trachten Ie verhelpen, wat nochtans 
niel geslaagd mag heten, aangezien hij de verlengde zuidergevel van hard
steen niet door natuursteen liet vervangen

Lens dal de verlcngingswerken voltooid waren, zouden pastoor 
I laegheman en later zijn opvolger pastoor 1'ordoyn, aan de uitrusting van 
hun kerk hun volle aandacht verlenen.

In 1853 onderging de kerk nog enkele herstellingen in Regie en onder 
de leiding van bouwmeester Vander 1 Ieyden en werd legen de buiten
muur van bet priesterkoor een nieuwe klavariegroep van hcaussinse arduin 
geplaatst, beschermd door een smeedijzeren traliewerk, met twee opvallend 
schone lantaarns (s").

(77) Memorieboek.
(78) R A G . I'onds /.omereem n" 318. Rej». bernmlsl.
(.*>) M. R'l ( KA ER I Do Sin l^turtinuskork emt Xomrrfiom. sliwhlof/i'r ran In v*

iiwii/i/oor/ofien. Appeltje** n" 28. | «>T0.
(H o) M em o rieb o ek .
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Dc Lork van ZomcrKcm na de restauratie van 1956. 

Huldig aanzicht.

I lel (aar daarop liet men hel hoogkoor herschilderen door Jan De 
Vriendl uit Geul (*')•

In 1850 vervaardigde beeldhouwer De Cock, in opdracht van hel 
kerkbestuur, twee nieuwe zijaltaren, met witmarmeren tombe, een eiken
houten altaarblad op vergulde kolommen en een sober canonbord met 
kaarsenbulk van eikenhout, hen jaur nadien plaatste hij op hel linker altaar.

(8 1 )  M em orieboek,
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dat aan St Marlinus was toegewijd, een verguld tabernakel en op het 
andere, waar O.L.Vrouw van de Rozenkrans vereerd werd, een witmar
meren gekroonde madonna met hel kind Jezus op de arm. De twee altaren 
hadden eerder een sober uitzicht.

In 1857 werden de twee eikenhouten altaartafels vervangen door 
bladen in marmer en in hetzelfde jaar plaatste De Cock een vonlkapd 
van witte marmer in hel koor en verfraaide hij de vier biechtstoelen met 
gesneden kroonwerken met loofwerk en bloemen als motieven {*')■

Vier jaar later kreeg het priesterkoor een nieuwe vloer, weiden drie 
marmeren trappen gelegd aan hel hoogaltaar en liet men enkele verfraai
ingen aanbrengen aan de kommuniebank (82 83).

De twee eikenhouten beelden van de H. Jozef en de H. Anna, da
teren van 1862 en komen eveneens van de hand van De Cock, die ook 
de twee marmeren voetstukken vervaardigde. Aanvankelijk bestemd voor 
de nichen van het nieuw hoogzaal, kregen zij een plaats achteraan in de 
kerk (84 85 * 87).

In 1863 beitelde De Cock voor elk van de twee zijaltaren een retabel 
bestaande uit schilderijtjes, die hij in eikenhouten kaders zette die met loof
werk besneden waren en marbreerde hij de houten gedeelten van de al
taren. Op ieder altaar werden zes koperen kandelaars geplaatst (8,s).

Door kunstschilder Alfons Vanden Eyken werden in november 1865 
veerlien nieuwe taferelen van de kruisweg geschilderd en in eikenhouten 
kaders gezel door Ch. Bruggeman (S6).

Een nieuwe preekstoel werd in opdracht van de kerkfabriek in 18o8 
gebeeldhouwd door P.J. De Cuyper van Antwerpen voor de prijs van
10.000 f. Hel meubel, dat thans nog beslaat, is een waar kunstwerk waar
in verschillende levensdaden worden afgebeeld van de H. Marlinus, kerk- 
patroon. De oude preekstoel werd door hel kerkbestuur verkocht voor 300 f 
aan pastoor De Block van Burcht bij Antwerpen en met het geld werd 
een eikenhouten traliehek geplaatst rondom de nieuwe preekstoel om het 
tafereel tegen beschadiging te beschermen (8T).

De oude preekstoel was in 1660 gemaakt door zekere Marcus \  an 
Daele die ook twee van de vier biechtstoelen vervaardigde (88).

(82) Memorieboek.
(83) Memorieboek.
(8-1) Memorieboek.
(85) Memorieboek.
(80) Memorieboek,
(87) Memorieboek.
(88) Memorieboek.

158



In maart 1870 werd de kerk verrijkt met een schilderij van de Gentse 
kunstschilder L  Tytgadt. geboortig van Lovendegem, wiens werken overal 
een grote bekendheid genoten. Het doek, dal de Maler Dolorosa voorslelde 
kostte 520 f en werd opgehangen naast het O.L.Vrouwallaar. In de maan
den november en december daarop werd de kerk met marmeren tegels 
bevloerd door werklieden uit Basècles onder het toezicht van Constant 
Everaert, aannemer van openbare werken te Genl. Hel w erk heeft 6.900 f 
gekost D -

In augustus 1875 plaatste J.P. Cuyper uit Antwerpen, die in 1868 
ook de nieuwe preekstoel had gebeiteld, een nieuwe en kunstig gebeeld
houwde orgelkast, waarvan het fronton versierd was met de beelden van 
Koning David die de harp bespeelde en van twee bazuinende engelen. 
Het plaatsen van de nieuwe orgelkast, die 5-500 f had gekost, noodzaakte 
de vergroting van hel hoogzaal, dal naderhand voorzien werd van een 
eikenhouten balustrade, gedragen op ronde pilaren. Het middenpaneel van 
deze balustrade was versierd met een medaillon met de beeldenaar van de 
H. Cecilia. patrones van het zangkoor en de plaatselijke muziekmaatschap
pij.

Kort daarop werd het orgel zelf hersteld door de orgelbouwer Louis 
Loovaert uit Genl. Er werden nieuwe spelen aangebracht met o.m. een 
secreet van eikenhouten van 54 gravuren waarin twee handklavieren van 
eikenhout, belegd met ivoor en ebbenhout en voetpedalen. De nieuwe 
registers waren : 1 bourdon. 8 voel, l flute, 1 violiri de gamba, 1 flute 
ordinaire. 1 soli harmonie. 1 cor englais basse, 1 boutbois en 1 tremolo. 
Dit alles vergde een bijkomende uilgave van 4.570 f en werd uilgevoerd 
met de verbinding door de orgelbouwer, gedurende twee jaar het instru
ment te onderhouden en een waarborg op de kwaliteit van 25 jaar (uo).

Nog in hetzelfde jaar plaatste het huis Garetle van Merelbeke op 
hel dak van de kerk oen bliksemafleider met twee staven.

In juni 1875 werden al de parochies van hel bisdom Gent op verzoek 
vari / . I  I. Paus Pius iX. aan hot H. Hart toegewijd en te dier gelegenheid 
schonk de parochiale gemeenschap aan de kerk een levensgroot H. Hart
beeld

In hetzelfde jaar werden 18 nieuwe venslerkrulsen in witte snvont£*re 
geplaatst door Edmond Palernole voor de som van 15.500 f (®a). 89 90 91 92

(89) Memorieboek.
(90) Memorieboek.
(91) Memorieboek.
(92) Memorieboek,



Het jaar 1881 was gekenmerkt door verscheidene belangrijke verbete
ringen. Op bet torenuurwerk werden nieuwe wijzers aangebracht door 
August Verscbae, schrijnvrerker en molenbouwer te Zomergem (” ) en 
verleende de Bestendige Deputatie toelating om twee geschilderde vensters 
te plaatsen in de transeptgevels, door de glazenier Cb. Crombrugghe-De 
Keukelaere van Gent, voor de prijs van 2.250  f. ( 3'4).

Oorspronkelijk was bet vijfzijdig hoogkoor niet verlicht, omdat de vijf 
gotische vensters geblind waren. Pas in 1885 werden de twee vensters van 
de zijvlakken doorboord en door het buis Crombruggbe voorzien van ge
brandschilderde ramen, waarvan bel ene de H. Franciscus van Assisie en 
de H. Familie voorstelde en bet andere de H. Matlinus en de 11. Barbara. 
Het hoogaltaar versierde men met een schitterend kroonwerk, verbeelden
de de H. Drievuldigheid met stralen en vazen, uit lindenhoul gesneden. 
Verder kwamen twee konsolen met engelenkopjes, werd hel hoogaltaar 
gemarbreerd en, gevernist en kregen hel tabernakel en andere ornamenten 
een opsmukbeurl (9S).

Het kerkbestuur gaf met toestemming van hogeihand aan de kunste
naar L. Tylgadt uit Gent de opdracht om een schilderij te doeken met als 
thema de H. Martinus die zijn halve mantel aan een bedelaar wegschenkt. 
Het werk werd uilgevoerd voor de prijs van 2.700  f en meel 2,25 m op 
1,67 m. Het kunstwerk, dat in oktober 1918 deels beschadigd en nadien 
voortreffelijk hersteld werd, is nu nog te bewonderen in het Sl Marlinus- 
koor (96).

Zowel de kerkrekeningen als het liber memorialis vertellen ons dat het 
kerkgebouw en zijn uitrusting tijdens hel tweede decennia rond de eeuw
wisseling, verscheidene herstellingen en verfraaiingen heeft ondergaan. Zo 
kocht men in 1889 bij hel huis Smits te Eeklo 100 nieuwe keikstoelen. 
werd de kerk langs builen geschilderd door D. De Laller van Zomergem 
en legde de heer Henri Ghbert, eveneens uil Zomergem, een voetpad van 
kasseien rond hel kerkgebouw.

In maart 1894 betaalde hel kerkbestuur aan kunstschilder Ch. Scheyrs 
te Gent, 205 f voor de restauratie van twee kostbare doeken : «De Aan
bidding der Wijzen» en «De Doornenkroning». Deze twee schilderijen 
zouden de vernieling van de kerk in oktober 1918 niet overleven,. Hel 
priesterkoor kreeg een nieuwe marmeren bevloering door Camiel Walgraeve. 
metser te Zomergem (97).

(93) Kerkarchief. Rek 
(9-1) Kerkarchief. Rek.
(95) Memorieboek.
(96) Memorieboek,
(97) Memorieboek.
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Dc kerk van Zomcrgem 
B lnnrnz lrht na <le herstelling van 1956.

Huidig aanzicht.
Foto Drukkerij Colpacrt - Zomcrgem.

In oktober I8‘.M werden de overige drie golhische vensters in hel hoog 
koor door Blanchacft opnieuw geopend, voorzien van nieuwe maaswerken 
van refroissteen en gebrandschilderde vensters, met de volgende afbeel
dingen : het eerste, hel II. Mart, O.L.Vrouw van Lnurdes en de I I. Joan- 
n«*s d<• Doper. Hel tweede mei de beelden van de heilige Lenardus, Ame- 
d‘*us en Rosnliu. I lel derde  rnel de afdoening van hel kruis. Deze ramen
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waren een geschenk van de edele familie de Bare en vervaardigd door de 
glazenier Van Crombrugghe le Gent ( ”*)•

In 1895 bekwam de kerk een beeld en een vaandel van de H. Yin- 
centius a Paulo, vervaardigd door de Gentse kunstenaar Matlhias Zens 
en schonken de jongewachlers een vaandel van de H. Jozef, afkomstig 
van het huis Bellion te Gent ( " ) .

Op 12 oktober van hetzelfde jaar werd door Mgr Stillemans. bis- 
schop van Gent een nieuw hoogaltaar plechtig ingewijd ; het was vervaar
digd door de gebroeders Blanchaert uil Sl Denijs Westrem en geschilderd 
in het kunstatelier Bressers le Gent. De tombe was van witte Franse mar
mer, de altaartafel van gepolijste Comblainchien en bedekt met een blad 
van Henegouwse arduin. De voetstukken van de kolommen waren van 
Echaillonmarmer en de voorstukken van Franse marmer. De drie taferelen 
van hel retabel, eveneens door de gebroeders Blanchaert uit eikenhout ge
sneden. verbeeldden de geboorte, de dood en de ve;rijzenis van Krislus. 
Het metselwerk werd verzorgd door genoemde Walgraeve uit Zomergem 
en het kunstwerk kostte 8.887 f. ( 98 99 100).

Het oud altaar werd door hel kerkbestuur verkocht voor 100 f. ( I01 102 103)- 
Tijdens de maanden juni en juli van 1896 onderging het kerkorgel 

opnieuw grote herstellingen en werd tussentijds een harmonium bespeeld, 
dat het gekend huis Vergaert uit Gent had geleverd. Er werden opnieuw 
100 nieuwe kerkstoelen aangekocht bij Smits te Eeklo aan 2.5 f het stuk 
en de huizen Blanchaert en Bressers zorgden voor zes zware koperen kan
delaars voor hel hoogaltaar aan 200 f per stuk. Zij schilderden ook de uf- 
dekkap en de beelden van de kalvariegroep ( I0Ï). Hel hoogkoor kreeg een 
nieuwe schilderbeurt van 5 augustus lot 14 november, waarin sierlijke 
motieven em veel goud was verwerkt, wat aan hel geheel een bijzonder 
fraai en rijk uitzicht gaf f 10'1).

In 1897 werden opnieuw grote delen van de daken en de torennaald 
met schaliën belegt en was het kerkgebouw, dal na de verlenging van 
1850 om esthetische reden gans in het wil was gezel, aan een nieuwe 
schilderbeurt toe, die werd opgeknapl door I'rederiek De Jaeger uil Zomer
gem, die eveneens de wijzerplaten van het uurwerk en hel kruis met bol 
en haan verguldde ( l04).

(98) M e m o r ie b o e k .

(99) Memorieboek.
(100) Memorieboek,
(101) Kerkarchief. Kerkrck
(102) Kerkarchief. Kerkrek
(103) Kerkarchief. Rek,
( 10-1) Kerkarchief. Rek.
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De gilde van St Martinus schonk in 1898 aan de kerk een houten en 
gepolychromeerd borstbeeld van haar patroonheilige. Een godvruchtige 
inwoner begiftigde in maart van hetzelfde jaar, de kerk met twee kroon
luchters van gepolijst koper van elk 18 lichtpunten, vervaardigd door het 
huis Bourdon van Gent en een andere schonk eveneens anoniem zes kope
ren kandelaars ( Ioi).

Een aanvraag door het kerkbestuur om nieuwe zitsels te mogen plaat
sen in het priesterkoor en om hetzelfde koor te mogen laten schilderen, 
werd door het gemeentebestuur in zitting van 15 april 1899 goedgekeurd. 
De zitsels werden ontworpen en gemaakt door de gebroeders Blanchaert 
en kostten 4.000 f.

Ondertussen had iemand aan de kerk een prachtige uit eikenhout ge
sneden kommuniebank geschonken. Het plaatsen van de nieuwe zitsels 
en de kommuniebank gebeurde op het einde van 1899. Door hel opsdhuiven 
van de kommuniebank naar het schip van de kerk, kreeg het hoogkoor 
meer ruimte en kwamen de nieuwe zitsels meer tot hun recht. De oude 
werden met toestemming van hogerhand te koop aangeboden, maar aan
gezien geen liefhebbers kwamen opdagen, besloot men wijselijk deze antieke 
stukken tegen de zijmuren te plaatsen als zitplaatsen voor de leden van 
de verschillende godvruchtige genootschappen ( 105 106).

De doopvont, die vroeger naast het zijaltaar van O.L.Vrouw had 
gestaan, verhuisde naar een soort doopkapel achteraan in de kerk en werd 
van een smeedijzeren doophekken voorzien. De verschillende heiligen
beelden. die her en der in de kerk stonden, kregen een bestendige plaats 
op sierlijke sokkels legen de pilaren. Er werden nieuwe kroonluchters ge
hangen om de kommuniebank te verlichten en drie nieuwe beelden, die 
door de verschillende genootschappen werden geschonken, kregen even
eens een plaats ( 107).

Bij Koninklijk Besluit van 20  januari 1900 werd de toren geïnven- 
larieerd onder de gebouwen die voor het toekennen van oen kunstwaarde 
in aanmerking konden komen. Hel gemeentebestuur en de kerkfabriek, die 
op deze mogelijke erkenning tuk waren, sloegen de handen In elkaar en 
besloten van enkele veranderingen en herstellingen aan de toren en het 
kerkgeljouw te laten uitvoeren. Het ontbreken van de nodige fondsen zette

103

(105) Memorieboek.
(106) Memorieboek.
(107) Memorieboek.



Dc kerk van Zomcrgem Juist vóór naar verwoesting In 1918.
Copyright A.C.L. Brussel.

echter een dompel op de hoge verwachtingen, wat toch niet belette dat 
enkele prejekten verwezenlijkt konden worden.

In 1900 begon men met het volledig herbeleggen van de daken met 
nieuwe leien, een werk dal drie jaar zou duren. Een groot gedeelte van 
het priesterkoor werd met marmeren tegels bevloerd en kregen de binnen
muren van hetzelfde koor een frisse verf beurt door de huisschilder Adolf 
Noterman uil Zomergem ( 108).

( 108) Memorieboek*
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Na al deze Kerstellingen en verfraaiingen, schreef het schepencollege 
in oktober 1900 in zijn verslag over de toestand van de gemeentezaken;, 
nog maar eens. dat de kerk van Zomergem ontegensprekelijk de prachtigste 
was van gans de streek ( lu9).

Hiermede zon op verre na geen punt gezet worden achter de plannen 
die de kerkfabriek en het gemeentebestuur in het vooruitzicht hadden ge
steld. Zo werd gans het kerkgebouw en de toren langs de buitenkant door 
Adolf Noterman opnieuw in het wit gezel en werd aan architekt Yaerwijok 
uit Gent opdracht gegeven een plan op te maken voor hel herstellen van 
de toren.

Op 26 juni 1906 overleed pastoor Desiderius Fordeyn na een pasto
raat van 18 jaar en hoewel hij lot aan zijn dood, die hij reeds lang en onaf
wendbaar op zich had voelen aankomen, met verbeten en haast koortsach
tige ijver voor zijn kerk had gewerkt, liet hij aan zijn opvolger. Emiel Back, 
toch nog een zware erfenis na van onvoltooide dromen. Pastoor Back, die 
een begaafd priester was. heeft deze erfenis op meesterlijke en lovenswaar
dige wijze weten te vereffenen. Hel is onder zijn bestuur, dat de kerk tussen 
de periode 1907-1912 grondige herstellingen en veranderingen heeft onder
gaan.

Op 29 december 1907 besloot de kerkraad belangrijke herstellings
werken aan de kerk te laten uitvoeren. Het betrof o.m. hel opkuisen van 
de buiten en binnenmuren, de pilaren, de arcaden en de toren en bet 
bouwen van een nieuwe sakrislie, omdat de oude, die van 1769 dagteken
de te klein en te bouwvallig was geworden. Aan architekt Vaerwydk werd 
opdracht gegeven een voorontwerp te maken dal op 16 januari aan het 
kerkbestuur werd voorgelegd en waarvan de kosten geraamd werden op 
33.739.81 f. Op 18 maart daarop verleende het gemeentebestuur hieraan 
zijn goedkeuring en een hulpgeld van 5.000 f. De architekt mocht de defi
nitieve plannen met beslekken opmaken, maar hel gemeentebestuur stelde 
evenwel als voorwaarde, dal een voel pad rondom hel gebouw zou gelegd 
worden. Op 5 juli werden de plans en lastenkohieren overgemankl aan de 
hogere overheid met de aanvraag om lot de openbare aanbesteding te 
mogen overgaan. Na hel nanbrengen van enkele wijzigingen kregen de 
plans hun goedkeuring op 27 september en op -1 januari 1909 had in de 
bovenzaal van hel gemeentehuis de openbare aanbesteding plaats. Van 
de acht aannncrners die hun offerte hadden ingesluurd. werd hel w’erk, 
na grondige overweging, toegewezen aan de heer I lenri Van Woestyne 109

(109) Gcm. ar<li. Krtf. bffaacUI.
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van Zingem voor de som van 28 .963 ,55  f. Ook de provincie gaf
een subsidie van 5 .000 f.

Ondertussen waren ook prijsofferten gedaan voor bet herstellen van 
de toren, waaivan de plans reeds in 1905 waren opgemaakl. Met werk 
werd op 22 augustus 1907 toegewezen aan Adolf Lievens uit Zomergem 
voor de som van 4.681 f. ( U1).

Op 30 augustus 1909 werden door de gemeenteraad bij hoogdringend
heid de plans goedgekeurd voor bel plaatsen van twee nieuwe zijaltaren. 
5 gebrandschilderde vensters en een kalvariegroep legen de buitenmuur 
van bet priesterkoor. Enkele maanden daarna diende de kerkfabriek een 
aanvraag in aan de Bestendige Deputatie om voor hogergenoemde werken 
een geldelijke tussenkomst te verkrijgen. Deze vraag werd op 8 juli 1910 
in de provincieraad behandeld en ongunstig geadviseerd, om reden dat 
bet plaatsen van een kalvariegroep niet in de beschikbare hulpgelden voor
zien was. Aangezien enkel subsidies mochten verleend worden voor het 
aanbrengen van geschilderde ramen in oude gebouwen met een hoge kunst
waarde. waartoe de kerk van Zomergem in haar geheel niet behoorde, 
vermits alleen, de toren geinvenlarieerd was. werd het hulpgeld voor de 
brandramen eveneens afgewezen ( * 111 l12).

Tot voor de verbouwing van 1909-1910 had de kerk zowel van buiten 
als van binnen een totaal ander uitzicht. W anneer wij de koorzijde buiten
waarts bekeken, bemerkten wij dat de driebeukige kerk slechts twee koren 
bezat; bel hooldkoor dat vijfzijdig was en hel zuidelijk zijkoor met drie 
vlakken, terwijl de noorderbeuk door een vlakke muur wras afgesloten, 
waartegen de sakrislie aanleunde, waarvan zelfs een gedeelte met de trap 
legen het hoofdkoor was gebouwd.

Langs de binnenzijde was alleen bet priesterkoor zichtbaar, dat ver
licht werd door 5 vensters. De twee zogenoemde zijkoren waren van de 
zijbeuken afgesloten door een muur die bijna tol legen de booggewelven 
rijkle. De ruimten daartussen hadden toegang vanaf het hoofdkoor langs 
twee smalle deurtjes. De ruimte van rechts was een bergplaats die lol aan 
1769 voor sakrislie had gediend en waar een biechtstoel stond die nooit 
gebruikt w’erd. De ruimte links gaf toegang tot de sakrislie. De sluitmuur 
van rechts werd vermoedelijk opgetrokken om de twee zijaltaren op gelijke 
afstand te kunnen plaatsen, wal waarschijnlijk gebeurd is bij hel bouwen 
van een nieuwe sakrislie in 1769, wanneer ook de drie vensters geblind

(1 10) Gom. nrrli, Rcg. hernndsl.
(111) C rem. nrch. Rog. hornnd.d.
(112) Gom. nrcli. Reg. hernndsl.
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werden, omwille van hel nrohilekloraal evenwicht len overstaan van de 
andere zijkapel.

T eg en  elk van de sluitmuren stond een manneren zijaltaar, hel linkse 
toegewijd aan St Marlinus, patroonheilige, dat prijkle met een verguld 
tabernakel en hel andere Ie r ere van O.L.Vrouw van de Rozenkrans, waar
op en> witmarmeren beeld van de madonna stond.

rijder,s herstellingen van 1011 had men hel wijs besluit genomen van 
«Ie murrm die de zijkapellen van het koor scheidden weg te nemen, In hel
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recKler zijkoor werden de blindvenslers doorboord, bet linker zijkoor werd 
opengemaakl, de sakrislie verdween en er kwam plaats vrij voor een vijf
hoekig koorgewelf gelijk aan deze van bel hoogkoor en bet rerbler zijkoor. 
Door bet bouwen van een nieuw koorgewelf met golhische vensters was 
men genoodzaakt dit van gebrandschilderde ramen te voorzien, die tafe
relen voorslelden uit bel leven van O.L.Vrouw en de H. Martinus.

In de zijkoren werden twee nieuwe altaren geplaatst, toegewijd aan 
O.L.Vrouw van de Rozenkrans en aan de patroonheilige St. Martinus, 
vervaardigd door de gekende Gentse beeldhouwer Aloïs De Beule. met 
behulp van zijn leerling André Seynaeve. Het hoogkoor kreeg 5 gebrand
schilderde ramen uit bet buis Ganlon te Gent met als afbeeldingen : de 
Kalvarieberg, de H. Vincentius a Paulo, de H. Carolus Bartholomeus. de 
1111. Theresia en Godelieve en O.L.Vrouw van de Rozenkrans. Deze 
kunstwerken werden geschonken door de familie WilleA erslraele. de beer 
Leon Maere, bestuurder van bet klooster, de beer Henri en mejuffer Maria 
Welvaert en de voorzitter van de kerkfabriek de beer Henri Vanden 
Bergbe. Ook de beelden van de kalvaiiegroep tegen de buitenmuur van 
bel hoogkoor was een werk van De Beule en werd afgesloten met een 
kunstig gesmeed traliewerk, geleverd door de Xomergmse aannemer Henri 
Glibert ("•’ )■

Veel van deze aanwinsten konden verwezenlijkt worden mede dank 
zij de milde steun van de parochiale gemeenschap.

Als gevolg van een besluit door de kerkraad genomen op 27 december 
1909, werden verscheidene kerkmeubelen verkocht, waaronder de twee 
oude zijaltaren aan zekere Alberic Van Hoecke. voor de som van 
500 f. ( , u ).

In 1915 liet bet kerkbestuur de kerk volledig schilderen door bel buis 
Bressers van Geril en de beer Oscar de Jaeger, huisschilder Ie Zomergeur. 
In hetzelfde jaar beitelde beeldhouwer A. De Beule uil wille steen, de 
prachtige Piela die wij nu nog kunnen bewondert» achler de preekstoel 
en waaromheen Henri Glibert een kunstvol smeedwerken afsluiting plaat
ste ( " 0 .

In hetzelfde jaar deed tle elektrische verlichting haar Iriomfanlelijke 
intrede in de kerk, die als een unieke gebeurtenis werd aangetekend, omdat 
zij aan bet kerkinterieur en aan de eredienst een bijzondere sfeer gaf.

Op 20 augustus 1917, wanneer onze bevolking reeds gedurende drie 
jaren gebukt ging onder de overlasten van een nietsontziende wereldoorlog. 113 * *

(113) Gom. nrcli, Rog Lornmlsl.
( I M )  Gom . nrrli. Rog. lioromlsl.
(115.) Korknrclilof. Rog. Lornmlsl.
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werd op de preekstoel, door Monseigneur Emilius Seghers, bisschop van 
Gent. de akte voorgelezen waarbij de parochie Zomergem lol dekenij werd 
verheven. Nooit tevoren waren de kille muren van deze grote kerk getuige 
mogen zijn van zoveel jubelende muziek en dankbaar gezang, want deze 
gebeurtenis viel samen met de toediening van het H. Vormsel aan hon
derden kommunikanten.

Maar toen sloeg het noodlot toe want op 18 oclober 1918 werd het 
kerkgebouw vreselijk door de oorlog verminkt, maar daarover schreven wij 
reeds een afzonderlijk werkje ( llB).

DE RESTAURATIE VAN 1961

Aan de twee wereldoorlogen heeft de St Martinuskerk van Zomergem 
een zware tol moeten betalen. In oktober 1918 bijna totaal verwoest en 
in de meidagen van 1940 vreselijk geteisterd, zou ze uit haar puin worden 
heropgebouwd en haar interieur schoner en rijker als ooit tevoren worden 
vernieuwd. Dit zou na de eerste wereldoorlog zes jaar duren, maar na de 
fatale meidagen van 1940. waarop vier jaren van bezetting en ontbering 
volgden, zouden niet minder dan 15 jaar nodig zijn vooraleer men de 
woorden van hel schepencollege van 1898 zou mogen herbalen, dat de 
kerk van Zomergem als een van de schoonste uit hel verre omliggende 
mag genoemd worden.

Over dit alles hebben wij reeds een zeer uilgebreide en gedetailleerde 
studie geschreven, zodat wij dit hoofdstuk gerust kunnen overslaan.

De laatste rekeningen van hel herstel van het kerkgebouw waren 
nog maar pas vereffend, of nieuwe belangrijke reparaties en aanpassingen 
van het interieur zouden hel kerkbestuur bezighouden en kopzorgen bren
gen.

Wanneer op 1 oktober 1961 de werken aan de glasramen en hel be
schilderen van de kerk voltooid waren, die respektievelijk door de glazenier 
Stegers uit Gent voor 169.490 f en Delbarre uit St Denijs Weslrem voor 
144.478 f waren uitgevoerd, was men reeds druk op de loop voor het her
stellen van de daken. De goten vertoonden grole lekken, verscheidene rode 
dakpannen die de kniLsbeuken bedekten waren stuk, sommige delen van 
de muren dienden opnieuw gevoegd te worden en de plinten van hardsleen 
van de beide zijbeuken waren totaal afgevallen en weggeruimd.

In januari 1961 besloot de kerkraad genoemde herstellingen te laten 
uitvoeren en werd aan archilekl Adrien liressers uil Gent opdracht gegeven 116

( 1 1 6 )  M. RYCKAER f ƒ)«> Slnl-Marllnutkvrlt van Zomcriium, ilm  •/.( aller van hvoe 
u'urvhloorloQun. Appeltjes n“ 28, 1976.
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een volledig plan mei beslek op te maken, dal reeds op 9 februari werd 
ingediend. De koslen werden geraamd op 634.022 f. Twee dagen daarna 
werden de plans goedgekeurd en voor advies naar hogerhand doorgesluurd 
met verzoek om geldelijke tussenkomst van de slaat, de provincie en het 
gemeentebestuur ( l17).

Een gunstig advies vanwege hel Ministerie van Openbare Werken 
werd op 31 augustus 1961 verleend en de tussenkomst toegezegd door de 
drie besturen met respektievelijk 60 %, 20 % en 20 %. Ondertussen 
werden gezagdragende personen voor de wagen gespannen om de uitvoe
ring van de werken te bespoedigen, waaronder verscheidene volksvertegen
woordigers, oudministers en prominenten uit de politieke en sociale mid
dens.

Op 12 juli 1963 verleende bet Ministerie van Openbare Werken de 
toelating om over te gaan tot de openbare aanbesteding, die plaats had 
op 12 september daarna in de gebouwen van de Technische Dienst van 
Oost-VIaanderen te Gent. De kosten waren inmiddels tot 978.311 f op
gelopen.

Twee aannemers van bouwwerken stuurden bun prijsofferte in : Mw 
Rachel Bertb uil Eeklo voor 799.195 f en V. De Bruyne uit Wachtebeke 
voor 983.250 f.

Deze aanbesteding gaf echter geen voldoening en op advies van de 
arcbilekt besloot de kerkraad op 29 september over te gaan tot een nieuwe 
aanbesteding die plaats bad in hetzelfde gebouw op 51 oktober 1965. 
De werken werden op 51 januari 1964 andermaal toegewezen aan Mw 
Berlh voor de som van 924.759 f. Er werd bepaald dat de werken op 24 
februari zouden aanvangen en 110 dagen mochten duren. Wegens on
voorziene omstandigheden werd de aanvangclalum verschoven naar 1 juli. 
Ze eindigden op 2 juli van bel volgend jaar en werden definitief aan
vaard op 27 oktober 1965. De totale herstelling had 1.058.859 f gekost, 
waarvan de slaat, de provincie en de gemeente hun respektievelijk deel 
bijdroegen.

D E  RA M EN

Al de ramen van het kerkgebouw, 31 in getal, zijn versierd met ge
brandschilderd glas, en werden in de meidagen van 19-10 gedeeltelijk of 
volledig verwoest, maar nadien in hun oorspronkelijke staat hersteld f 11*).

(117) Kerkarchief. Reg. Lternmlsl.
(118) M. RYCKAERT : I h  Stnt+larlinmkprk
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Zij stellen de volgende taferelen voor : in hel priesterkoor : Hel Offer 
van Abraham, De Bruiloft van Cana, Hel Laatste Avondmaal en De Ver
menigvuldiging der Broden en Het Offer van Abel. In het Onze Lieve- 
vrouwkoor : De Opdracht in de Tempel, Hel Huis van Nazareth, De 
Overhand ging van de H. Rozenkrans. De Boodschap van de Engel Gabriel 
aan Maria en De Zielen van het Vagevuur. In het St Martinuskoor : De 
Kruisiging van Jezus. St Marlinus en de bedelaar. De Prediking van Jezus 
in de Tempel en Petrus De Goede Herder. In het transept rechts : St 
Jozef, geschonken door de parochianen ter gelegenheid van het diamanten 
piiesterjubileum van Z.E.H. Emiel Back. pastoor-deken - Kerstdag 1937. 
In het transept links : St Joannes. geschonken door de parochianen voor 
dezelfde gelegenheid.

De drie spitsgevels van de hoofdingang hebben elk een raam, waarvan 
hel middensle. dal hel hoogzaal verlicht, versierd is met een tafereel dat 
de H. Cec'Jia voorstelt, gezeten aan het orgel en omringd van een koor 
van zingende en muzicerende engelen. Dit venster werd geschonken door 
burgemeester en mevrouw Henri Welvaert-De Vliegher - 15 april 1940. 
Het raam in de rechlergevel vertoont het Doopsel van Kristus in de Jor- 
daan en is een geschenk van de heer Jules Standaert - 12 april 1940. De 
gevel links prijkt met een tafereel dat de Bergrede voorstelt en is een gift 
van de heer Notaris en mevrouw Joseph Van Der Auwermeulen-Van 
Bogaeit - 19 maart 1940. Deze drie ramen werden door de oorlogsomstan
digheden slechts bij de restauratie geplaatst.

De twee zijgevels hebben elk zes ramen, die bezet zijn met gebrand
schilderde < apostel vensters», zo genoemd, omdat ieder daarvan een apos lel 
afbeeld*. In de westelijke gevel bemerken wij de apostelen : Paulus, in vroom 
aandenken anoniem geschonken op 23 januari 1938, Matlheus. geschonken 
door de heer en mevrouw Josef Pattijn-Dobbelaere en mejuffer Adrienne 
Dobbelaere - 19 maart 1931, Thomas, zonder tekst. Jacobus, een gift van 
de voorzitter van de kerkraad en mevrouw Theofiel Van Hecke-Martens - 
Allerheiligen 1931, Simon, zonder tekst, en Judas, eveneens zonder tekst.

De ramen van de noordelijke zijgevel vertonen elk een afbeelding van 
een apostel : Petrus, anoniem geschonken op 23 januari 1938, Mallhias, 
een geschenk van mejuffer Marie en de heer Baziel Van Hecke - 2 februari 
1939, Jacobus, zonder tekst. Joannes, een geschenk van heer en mevrouw 
apotheker Jozef Van de Weghe - 19 maart 1939. Philippus, geschonken 
door de beer Alfons Dossche, lid van de kerkraad - Pasen 1944 en ten
slotte Bartholomcus, z o n d iT  tekst.

De vensters in hel priesterkoor waren deels geplaatst door het kunst
atelier Emiel Cantor» en deels door het huis Coppejans in 1930, volgens 
goedkeuring van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Land-
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schappen van 14 augustus 1929 en bestendigd door het K.B. van 22 okto
ber daarna. De vensters van de zijkapellen en de apostel vensters werden 
ingezet door de glazenier Coppejans in 1938. met toestemming van ge
noemde commissie van 8 april van hetzelfde jaar ( ll9).

DE UITRUSTING

De kerk van Zomergem bezit een rijkdom aan kerkgeraad en orna
menten, zoals meubilair, beelden, lableaux, edelsmeedwerk en parramenlen.

Laten wij deze opsomming beginnen met de lambrizering, waarmede 
gans de binnenomtrek van de muren bekleed zijn. Reeds in 1893 wordt er 
melding gemaakt van «boiseries» in bel priesterkoor. De lambrizering in 
het boofdkoor is van eikenhout en uitgevoerd in renaissancestijl met gepro
fileerde lijsten en pilasters, gebeeldhouwde konsolen en beboste panelen. 
Zij werd geplaatst in november 1958 door Speyser, beeldhouwer te St 
Amandsberg volgens een tekening van ingenieur Roland. De kostprijs die 
21.050 f bedroeg, werd gedeeltelijk betaald met giften van de parochianen. 
Beseb ac Lgd in mei 1940, werd zij in 1942 hersteld door Bressers.

De lambrizering in de beide zijkoren dagtekent van rond Pasen 1958, 
werd geplaatst door bet kunstatelier Bressers en volledig door de inwoners 
betaald.

De eikenhouten lambrizering in bel transept, uitgevoerd in renais
sancestijl, met gemoduleerde vergaringen en pilasters met beboste panelen, 
zwaar geprofileerde afdeklijst met gebeeldhouwd onderdeel en kapitelen 
aan de pilasters, dagtekent van 1938 en werd eveneens door Bressers uit
gevoerd.

Tijdens de restauratiewerken van 1955. werden nieuwe boiseries ge
plaatst legen de binnenmuren van de voorgevels, weerskanten bet portaal. 
Dit is bel werk van Acbiel Van De Velde, schrijnwerker te Zomergem.

Sedert ongekende datum bezit de kerk van Zomergem, tegen de bin
nenwanden van bel transept, een rij zitbanken, voorbehouden aan de leden 
van de Broederschappen van Si Marlinus. van bet I leilig Sakrnment en 
bet Gilde van Berechting. De zittingen zijn van zwaar eikenhout en de 
rugleuningen met grote effen panelen zitten gevat in bewerkte vergaarbal- 
ken en alles bekroond met een deklijsl.

In l(U8 fel beschadigd werden zij stijlvol gerestaureerd door de Ge
broeders Blancheert uil Sl Denijs Weslrem.

Tegen de buitenmuren van de zijbeuken, werden de boiseries ultge- 
voerci in de vorm van een lange zitbank. Zij werden vervaardigd door

(119) M. RYCKAERT : S in t-M a rlln m ko rk



Mathias Zenner in 1850 in renaissancestijl, met gemoduleerde vergar'ngen 
cn pilasters met beboste panelen, zwaargeprofileerde deklijst en gebeeld
houwde onderdelen en kapitelen. Na de beschadiging van 1918 door 
Acbiel Van De Velde uit Zomergem in 1924 gerestaureerd, werden zij 
in 1951 door dezelfde lot aan de zijdeuren verlengd. Eveneens gehavend 
tijdens de meidagen van 1940. werden zij in 1953 door Bressers hersteld.

Hel boofdaltaar dagtekent van 1968 en is een geschenk van de paro
chianen aan E.H. Emiel De Backere, ter gelegenheid van zijn aanstelling 
lot pastoor-deken van Zomergem op 4 augustus van dit jaar. Het werd ver
vaardigd in het kunstatelier Bogaerts te Gent volgens de gebruiken van 
de nieuwe liturgie. Het beslaat uit een zwaar-eiken altaartafel, waarvan 
het altaarblad gedragen wordt door drie gebeeldhouwde eikenhouten ko
lommen. en de voorste panelen met gedreven en verguld koperwerk bezet 
zijn. Gans het altaar staal op een brede eikenhouten trap met drie treden, 
vervaard gd door de schrijnwerkerij René De Bruyne van Zomergem.

Hel voormalig hoofdallaar, dat thans niet meer voor de liturgie ge
bruikt wordt, maar nog steeds zijn voorbestemde plaats heeft tegen de 
achtergrond van het priesterkoor, werd geplaatst in 1948 en vervaardigd in 
het kunstatelier van Adrien Bressers te Gent. Het werd op 27 oktober 1949 
plechtig ingezegend door Mgr Calewaert, bisschop van Gent.

De altaartreden zijn uitgevoerd in gepolijste zwarte marmer. De tombe 
bestaal uit een plint van zwarte gepolijste marmer, in het midden versierd 
mei een koperen hekken, voorzien van motieven met druiventrossen en 
druivenbladeren en een PAX-leken. alles afgewerkt met goudvernis.

Hel altaarblad is van zwarte gepolijste marmer met profilering, rustend 
op twee zware sokkels, uilgevoerd in massief marmer Bleu-Belge.

Hel tabernakel bestaat uit een stalen brandkast met gegoten koperen 
deuren die versierd zijn met motieven in gegoten en gedreven koper met 
de beelden van de aartsengelen Michacl en Gabriël.

Het is bekleed met een koperen massief kader en een kroonlijst. Boven
op prijkt een koningskroon, uitgevoerd in gegoten en gedreven koper, ge- 
jjoljjsl en afgewerkt met goudvernis. De binnenkleding is van cederhout 
en overtrekken met kostbare slof. voorzien van gouden galons en gordijntjes. 
I lel altaar heeft geen kaarscnlmlk.

I iet retabel is van eikenhout, beslaande ui.L drie grote panelen met 
gebeeldhouwde groepen, omlijsl met dicpingesneden zijstukken en be
kroond met een gebeeldhouwd baldakijn. De middengroep stelt de Kalvaric 
voor, de groep rechts de Hemelvaart van Krislus en de groep links de Gc- 
boorle van Krislus. De achtergrond van de taferelen is ri|k beschilderd 
rnct goud.
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Sedert de herstelling van 1943, staat het tabernakel los van hel altaar 
omdat dit laatste, dal in 1940 grotendeels vernield werd, nadien volledig 
ontmanteld werd. Hel heeft zijn vertrouwde plaats legen de achterwand 
van het priesterkoor op een voetstuk van Franse marmer. Het tabernakel 
van het ontmanteld altaar, rijk verguld en met zijden stoffen bekleed, 
wordt thans met zorg bewaard in de pastorij.

De Iwee zijaltaren, waarvan hel rechtse toegewijd is aan de kerk- 
palroon Si Martinus en hel linkse aan O.L.Vrouw van de Rozenkrans, 
zijn in gotische stijl en qua uitzicht nagenoeg aan elkaar gelijk, met uit
zondering van het retabel, dal bij het ene taferelen uitbeeldt uit hel leven 
van de patroonheilige en bij het ander uit het leven van O.L.Vrouw. Zij 
werden beiden in 1909 geplaatst, het ene door beeldhouwer Aloïs De 
Beule, het andere door zijn leerling Seynaeve, onder het toezicht en volgens 
een tekening van de archilekten Henri en Valentin Vaerwyck.

De tombe is opgemetst uit gelijkvormige witte natuurstenen, waarvan 
de middenbJok een verguld rozet draagt met een embleem. De altaartafel, 
de voet en de kaarsenbalk zijn van Franse marmer. Op ieder van de kaar
senbalken leest men een ingebeilelde en vergulde inscriptie ; op het St 
Martinusallaar : «Sancte Martini, Ora pro nobis> en op het O.L.Vrouw- 
allaar : «Regina Sacralissimi Rosarii, Ora pro nobis».

De trappen zijn van donkergrijze Doomikse arduin. Hel tabernakel 
van eikenhout met koper en zilver gedreven deurtjes, bezet met fijne stenen. 
Flet retabel van eikenhout, heeft drie panelen met hoogverheven beeld
houwwerk, met, zoals reeds gezegd, taferelen uit hel leven van de heiligen 
aan wie de altaren zijn toegewijd. Op hel Sl Martinusallaar zien wij : St 
Martinus als bisschop, de heilige en de bedelaar en de heilige als jongeling. 
Op het O.L.Vrouwallaar slaan afgebeeld : De opdracht van Jezus in 
de tempel, de Kalvarie en de Kroning van Maria in de Hemel.

Beide retabels zijn omlijsl met een rijk gesneden kader. Het fond van 
eikenhout is verguld en schittert met diamantachtige tintelingen. Het reta
bel van het Sl Martinusallaar is minder fraai en lichter van uitvoering. 
Onder een altaarsteen van zwarte marmer, rusten de relieken.

1 ijdens de beide wereldoorlogen gedeeltelijk beschadigd, werden deze 
altaren respeklievelijk in 1925 door De Beule en in 1949 door Bressers 
hersteld.

Zeer opvallend en bezienswaardig is de preekstoel, een kunstwerk dal 
dateert van 1808 en een creatie is van de Antwerpse beeldhouwer P.J. 
De Cuyper, die loer» in dit genre een wijdse bekendheid had verworven.

Hij is van zwaar eikenhout, bestaat uil een kuip met voel, bezit twee 
gedraaide trappen met rijkgebeeldhouwde leuningen met voluten en medail
lons. I let klankbord wordt gedragen door twee bijna levensgrote bazuinen 
de engelen en is aan de rand versierd met medaillons met buste. De boven-



Kerk van Zomorgcm,
Preekstoel.

Werk van P..J. De Cuypcr, Antwerpen - 1868

Zijde van het klankbord is hoog opgewerkl met als bekroning het beeld 
van Kristu*. met wereldbol. Alles is rijk overladen met gebeeldhouwd loof
werk en heiligenfiguren. Op de rand zitten kleine engelen en slaan beel
den van vier bijbelse figuren. Marcus, Potrus, Joannes en Mozes.

Zeer geslaagd is hel hijnu levensecht tafereel onder de kuip, dat 
Kristin afbeeldl die de halve mantel tuut de soldaat Mnrtlruij leruggeeft. 
Opvallend rustig zijn de gelaatsuitdrukkingen vnn de helde figuren.
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Kerk van Zomergem.
Preekstoel.

Trap en lafereel van Kristus die de halve mantel aan de h. Martinus terugschenkt.
Copyright A.C .1. Brussel.

Hel voorpaneel van cl o kuip prijkl mei een lafereel. de soldaat Mar- 
linus voorsiellend. die aijn mantel aan de bedelaar srhenkl. De rug ver
toont een in reliëf gesneden beeld van de patroonheilige als bisschopt

Dezelfde De Cuyper plaatste voor bet tafereel onder de kuip, een 
gebeeldhouwde eikenhouten afsluiting.

Door hel bombardement van oktober 1018 zwaar beschadigd en bijna 
totaal uitééngerukt, werd het kunstwerk aanvankelijk als totaal verloren 
opgegeven. Zekere Pieler Wieme, die hel puin geïnspekteerd had 
deed een voorstel aan de kerkraad om hel kunstwerk in zijn oorspronkeijlke 
staal Ie herstellen. Dit voorstel werd afgewezen, In 102-1 werd dan deze 
restauratie uilgevoerd door Blanchaert, onder de leiding van archileet \  aer-
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wyck. Meer details over deze restauratie vindt U in ons artikel dat handelt 
over de vernieling van onze dorpskerk tijdens de eerste wereldoorlog (130).

Na de beschieting van de kerk tijdens de meidagen van 1940, waar
door de preekstoel opnieuw grote schade opliep, kreeg hij in 1942 een 
zeer geslaagde herstelling in hel kunstatelier Bressers.

De kerk bezit vier biechtstoelen, twee in het transept en twee in de 
zijbeuken. Ze zijn uilgevoerd in renaissancestijl, in eikenhout met gedraaide 
en gebeeldhouwde kolommen, rijk gesneden vergaringen en friezen. De 
deurtjes zijn van eenvoudige afwerking. Het fronton draagt zwaargeprofi- 
leerde lijsten met engelenkopjes, die in 1859 door beeldhouwer De Cock 
werden aangebracht. In de traveeën van ieder van de vier biechtstoelen 
bemerkt men tegen de achterwand, drie rozetten met gebeeldhouwde af
beeldingen. In de biechtstoel rechts in het transept : De Doornenkroning, 
De Goede Herder en Kristus in de Hof van Olijven. In de biechtstoel! 
links in het transept : De Geseling van Kristus. De Wonderbare visvangst 
en de Verloochening van Petrus. In de biechtstoel in de zijbeuk rechts : 
Maria onder het Kruis, de H. Apostel Petrus en de Val van Kristus onder 
hel Kruis. In de zijbeuk links : de Piëta. Maria Magdalena en O.L.Vrouw 
en O.L.Heer die een ram bevrijdt.

Deze biechtstoelen dagtekenen van ongekende datum. Er wordt noch
tans beweerd, dat één of twee ervan afkomstig zouden zijn uit de oude 
Abdij van Drongen, door toedoen van pastoor Joseph De Coninck, oud- 
prelaat van het slicht, die hier pastoor was van 1802 tol 1810 ( 120 121 122)'. Dé 
andere zouden dan vermoedelijk korte tijd nadien naar hun model gebeeld
houwd zijn.

Erg loegelakeld tijdens het bombardement van oktober 1918. werden 
zij kunstig hersteld door Pieter W ieme van Gent in 1924. Gedurende de 
beschieting van mei 1940, werden enkel de twee langs de rechterkant erg 
gehavend en in 1953 in het kunstatelier Bressers te Gent voortreffelijk ge
restaureerd ( ,2Z).

De kommuniebarik in gotische stijl, uilgevoerd in eikenhout, is een 
werk van Leonard Blanchaerl en dagtekent van 1900. Hij heeft rijkgebeeld- 
houwde, met verdiepte en a pair gesneden panelen en stijlen, waarvan de 
middenpanelen emblema s dragen met in felle kleuren geschilderde en met 
bladgoud versierde taferelen uit het lijdensverhaal van Kristus.

De vergaringen beslaan uil achthoekige kolonctlen met sokkels en ge
sneden kapitelen, met zwaargeprofileerde boven- en onderregels.

( 120) M. RYCKAERT . !)<■ Sm i-M artinu.U i ...
11211 M. RYCKAERT : Do SlnlSlaiilnuikork ...
( 122)  M. RYCKAERT : Do Stnl-Slarltnuihork ...
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Kerk vnn Zoraergem.
Biecktstool,

2* helft XVII® eeuw. Vcrmoedelljk 1660.

Copyright A.C -L. Brussel.

Gedeeltelijk ontzet in 1918 en in 1940. werd het kunstwerk respek- 
tievelijk in 1924 door Lucten De Clercq en in 1942 door het huis Bres- 
sers hersteld.

Zeer merkwaardig zijn de gestoelten vnn hel hoofdkoor en de zijkoren.

De twee koorgestoelten zijn uilgevoerd in Slavonische eik, met rijk- 
gebeeldhouwde en gesneden panelen en baldakijn met pinakels, bewerkt 
met blad- en bloemmotief. De brede fries is gebeeldhouwd met druiven
bladmotief. De twee vergulde opschriften luiden : «Laudate in sone luhne, 
Laudate in prallerio el cithara» en bij hel andere : «Laudate domino in 
sanctis ejus, Laudate in firmnmenlo vtrtulls ejus>.
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Zij dagtekenen van 1900 en zijn een creatie van Leonard Blanchaert. 
Na hun plaatsing verhuisden de voorgaande gestoelten naar de zijkoren 
als zitplaats voor de leden van de kerkraad en andere prominenten. Deze 
gestoelten zijn uitgevoerd in renaissancestijl en van zwaar eikenhout, met 
gemoduleerde vergaringen, beboste panelen en gebeeldhouwde kapitelen. 
De frontons dragen zwaargeprofileerde lijsten. Het voorschot en de banken 
zijn elfen en zonder versieringen.

Het los koorgestoelte bestaat uit een paar zeer oude en zware zetels, 
uitgevoerd in eikenhout, geprofileerd en met gebeeldhouwde versieringen 
aan de posten cn de leuningen. Zij zijn gedekt met ingevulde kussens en 
met fluweel bekleed. De misdienaarsbankjes zijn eveneens van zwaar eiken
hout en rnet fluweel bekleed.

De doopvont staat achteraan in de kerk, dagtekent van 1948 en werd 
vervaardigd in het kunstatelier Bressers te Gent. Op een verhoogde vloer 
van blauwe graniet, staal de eigenlijke doopvont, bestaande uit een sok
kel van gepolijste zwarte marmer, waarop vier ronde kolommen van het
zelfde materiaal, met gebeeldhouwd kapiteel van arduin, dat een water
plant als motief heeft. De kuip is uilgevoerd in marmer Bleu-Belge en ver
sierd met een groep in gegoten en gedreven koper, afgewerkt met goudver- 
nis en de H. Drievuldigheid voorslellend. Het deksel is gemaakt van ge
dreven en gehamerd koper, is zeer zwaar en draagt een letterband waarop 
de volgende tekst voorkomt : «EGO IN BAPT1ZO +  IN NOMINE 
PATRIS +  F.T FUJI +  ET SPIRITUS SANCT1». Het deksel hangt
aan een ophaalkelling van koper met een legengewicht van hetzelfde mate
riaal. afgewerkt met goudvemis en versierd met het PAX-teken.

Het doophekken is vervaardigd van kunstig bewerkt smeedijzer.
De kerk bezit opvallend veel beelden waarvan er enkele het bewon

deren waard zijn. legen ieder van de pijlers die de ogieven tussen de mid- 
denbeuk en de beide zijbeuken schragen, staal op een sierlijk gesnodem 
konsoie in gotische stijl, hel beeld van een heilige, uit hout gesneden, 
crèmekleurig geverfd met gouden boorden en goudfilet op de mantels. 
Deze beelden stellen voor : De H. Aloisius, de H. Isidoor. de H. Franciscus, 
de II. Vmcentius, de II. Barbara, de H. Jozef, de H. Gerardus, Onz,e 
lieve Vrouw van Lourdes, de H. Margaretha van Corlona, de H. Theresia 
van het Kind Jezus. Al deze beelden dagtekenen van rond de vorige eeuw
wisseling, waren oorspronkelijk rijkelijk gepolychromeerd, maar werden 
tijdens de restauratiewerken na de tweede wereldoorlog herschilderd.

In 1875 werden al de parochies van het Bisdom Gent, op verzoek van 
Zijne Heiligheid Paus Pius IX, aan hel H. Hort loegewtjd. Voor deze 
gelegenheid werd in de kerk van Zomergem een 1,20 meter hoog II. Hart
beeld geplaatst, dat geschonken was door de parochianen. Hel is van 
eikenhout en staal thans in hel Sl Marlinuskoor,
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In hetzelfde koor staal een eikenhouten borstbeeld van de H. Martinus, 
patroonheilige, beschilderd en gepolychromeerd dal een geschenk is van 
de Broederschap in 1898. Het wordt nog steeds door de leden in de pro
cessies meegedragen. Hel werd gebeeldhouwd door Blanchaert en geschil
derd door het huis Bressers.

Biet eikenhouten beeld van Onze Lieve Vrouw, 1,60 m hoog, met 
kioon, werd in 1865 door De Cock gesneden.

Het prachtig O.L.Vrouwbeeld met het Kind Jezus op de arm, dat in 
de processies wordt gedragen is opvallend schoon, maar van ongekende 
oorsprong.

De beelden van de H. Jozef en de H. Moeder Anna. 1.60 m hoog,-' 
uit Poolse eik gebeiteld, gecireerd, op piëdestal van hout, zijn een gift 
van de familie De Neve en werden in 1862 door De Cock gemaakt.

Tegen de muren van hel transept, staan op een eikenhouten console, 
de 1,50 m hoge eikenhouten beelden van Sl Paulus en de H. Petrus, die 
afkomstig zouden zijn uit de oude abdij van Drongen en geschonken door 
pastoor Adriaan De Coninck, vroegere prelaat van genoemde abdij. Elders 
vernamen wij dat de oud-prelaal, die pastoor was te Zomergem tussen 
1802 en 1810, deze beelden zou gekocht hebben hij de Predikheren te 
Brussel ( lz;i).

Het beeld van Koning David die de harp bespeelt is een overblijfsel 
van de ornamenten die het oude orgel versierden, evenals de twee ba- 
zuinende engelen die thans het missiekruis flankeren.

De prachtige Piëta die tegen de mg van de preekstoel staat, verwierf 
de kerk in 1915 en is vervaardigd uit wille natuursteen door Aloïs Del 
Beule. Henri Glibert uit Zomergem plaatste er een smeedijzeren afsluiting 
omheen. In 19-10 beschadigd, werd hel kunstwerk bijna onzichtbaar in het 
kunstatelier van Adrien Bressers hersteld ( l2‘l ).

I lel beeldje van O.L.Vrouw van Vlaanderen, dat op een konsole staat 
legen de hoek van de sakrfslie. is een werkje van Aloïs Do Beule en dagt- 
tekenl van 1910 ( 123 * 125 )•

De Kalvariegroep aan de voorgevel van hel priesterkoor, van wille 
steen, rijk gepolychromeerd, waarvan ieder beeld 1.50 m hoog is en ge
plaatst op een voetstuk, achter een smeedijzeren afsluiting, dagtekent van 
1909, werd in 19-10 beschadigd en in 19-15 door A. Bressers hersteld.

De kerk van Zomergem is niet rijk aan schilderijen. Zij bezit er slechts 
drie : Sint Martinus en de bedelaar, De Boodschap van de Engel aan

(123) Memorieboek.
(12-1) Memorieboek.
(125) Memorieboek.
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Kerk van Zomergcm.
Schildert) - St. Martlnus en de bedelaar - L. Tylgadt uil G ent 1881.

Copyright. A.C.L. Brussel.

Maria en een Ecce Homo of ook nog Het Heilig Aanschijn genoemd. 
Tijdens de beschieting van de kerk In oktober 1918, gingen vier kunst
werken verloren. Zij bleven onder hel puin van de ingestorte kerk, of 
werden volgen* hel verslag van onderpastoor J. Vermoesen, gestolen. Het 
betrof hier de doeken : Maler Dolorosa in 1870 door lylgadl gecreëerd, 
een kopie van Rubens Aanbidding der Wijzen, van onbekende oorsprong, 
De Doornenkroning en de Kroning vari Sl Jnn de Doper, eveneens van 
ongekende hand.
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Het schilderij van Tytgadl, dat St Marlinus voorstelt die zijn halve 
mantel aan een bedelaar schenkt, dagtekent van 1887 en hangt thans 
nog in hel St Martinuskoor. Hel doek meet 2.23 m op 1,67 m. werd in 
opdracht van hel kerkbestuur geschilderd en kostte 2.700 f. Het werd 
tweemaal gerestaureerd.

De Boodschap van de Engel aan Maria, ongetekend, dat in het O.L. 
Vrouwkoor prijkt is het bezien waard. Het werd tijdens de oorlogsdagen 
van 1918 en 1940 niet erg beschadigd en bijna onzichtbaar hersteld.

Naast de trap van de preekstoel bemerkt men een oud tafereel in de 
trant van de Italiaanse meester Carrachi, dat een Ecce Homo of Het Heilig 
Aanschijn voortelt. De kunstig gesneden en overladen barokomlijsting, waar
in het schilderijtje geval zit dat slechts 30 cm op 40 cm meet, draagt het 
jaartal 1886, dat vermoedelijk de datum moet zijn waarop hel door de 
familie de Baere geschonken werd, die toen het oud feodaal kasteel be
woonde. Noch het memorieboek, noch de verslagen van de kerkraad maken 
van deze schenking enige melding, zodat wij nog in het duister tasten 
omtrent de oorsprong van hel werk. Beschadigd in 1918, werd het in 
1924 meesterlijk hersteld en opnieuw omlijst door P. Wieme.

In maart 1895 werden door kunstschilder Ch. Schever van Gent, de 
doeken De Aanbidding der Wijzen en De Doornenkroning gerestau
reerd ( ,26).

Volgens De Potter, zouden de tableaux De Afdoening van het Kruis 
en St Maarten rond 1850 door zekere Fr. Boulanger herdoekt zijn. Er zou 
dus reeds vroeger een schilderij hebben bestaan die St Maarten voorstelde.

De Potter meent eveneens te welen, dat De Aanbidding der Wijzen, 
het schildeiij dal in hel hoogkoor hing, en waarvan de maker onbekend 
was, een wapenschild droeg met de kenspreuk «Surge el ambula», die ons 
eventueel de schenker zou verklapt hebben, indien de schrijver de be
schrijving van het wapen had medegedeeld.

Op Beloken Pasen. 15 april 1928, werd de nieuwe kruisweg, waarvan 
de taferelen geschilderd werden door kunstschilder M. Steel van Sleidinge 
en 40.000 I hadden gekosl, door Eerw. Paler Christophorus, Minderbroeder, 
plechtig ingewijd. De som werd door enkele kollekleurs bij de parochianen 
omgehaald. Bij de inzegening werden de 14 taferelen gedragen door 28 
meisjes in het wit gekleed, terwijl door de geestelijken en de gelovigen 
huldeliederen werden gezongen. Dit werk werd eveneens in 1940 fel be
schadigd en nadien door Bressers hersteld.

In 1912 schonk een onbekende aan de kerk de zeven taferelen van de 
Kruisweg van O.L.Vrouw van Zeven Weeën, een werk van de Brugse 120

(120) Memorieboek.
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kunstschilder Mathias Bevaert. De nieuwe Kruisweg werd op 29 decem
ber van dit jaar plechtig ingewijd door Pater Bloete. Redemptorist.

EDELSMEEDWERK

De kerk van Zomergem mag om haar edelsmeedw'erk gerust benijd 
worden en hel strekt de inwoners van de parochie van alle tijden tot grote 
eer. omdat zij hun heiligdom hiermede zo vrijgevig hebben bedacht.

Hoewel gedurende de verwoesting van hel kerkgebouw in 1918 en 
door de beschieting tijdens de meidagen van 1940. enorm veel van deze 
kostbare voorwerpen fel beschadigd werden of verloren gingen, blijft 
de inventarislijst toch nog rijk gevuld.

Een rijkbewerkte ciborie in gedreven en bewerkt zilver ter hoogte van 
0.27 m. tot boven de cuppa met bewerkte kroon, uitgevoerd in renaissance
stijl.

Een andere ciborie, eveneens in renaissancestijl, van massief zilver, 
met bewerkte cuppa en knoop aan de voet.

Een kelk van massief zilver, gedagtekend 1662, met geprofileerde 
voet en bewerkte knoop in drijfwerk, hoogte 0,30 m. Deze kelk is een ge
schenk van pastoor De Cauwer. Iuidens de inscriptie <Dona dedit P. De 
Cauwer. pastor in Somerghem 1662».

Een kelk van 0.28 m hoog, in gedreven zilver, met geprofileerd en 
verheven reliëf.

Twee kelken in bewerkt zilver, met versierde cuppa, bewerkte knoop 
en voet, 0.22 m hoog.

De monstrans van massief zilver in renaissancestijl met rijkversierde 
voet in drijfwerk, vier geciceleerde kolonellen met architraaf. Op de sokkel, 
twee medaillons met de beelden van Sl Marlinus en de H. Calharina en 
een door voluten gedragen kroon met kostbare stenen bezet. In 1940 w'erd 
het kunstwerk geschat op 18.000 f.

Twee merkwaardige wierookvaten, waarvan een in empirestijl, van 
zilver en rijk versierd. 0.20 m hoog. Plet ander van verzilverd koper in re
naissancestijl. De schelp van zilver met ingegraveerde afbeelding van St 
Marlinus en hel beeld van O.L.Vrouw op het deksel, lang 0.20 m. Belde 
kostbaarheden werden geschonken door pastoor P. De Cauwer en dragen 
het jaarlal 1662.

De godslamp mei het jaarlal 1754 in verzilverd metaal, is rijk ver
sierd mei ornamenten en drijfwerk en heeft een zilveren kclllng en dito 
kroontje.

Een doopsrhaal van massief zilver van 0.30 m op 0,24 in, met be
werkte boord en gedreven rehnal.
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M onstrans,
Kerk van Zomorgcm.

Fr. van Wambcke uil Gent, zilver, 1M0.
Copyright. A.C.L Brussel*

Vier grote processielantanrns in renaissancestijl voor de begeleiding 
van bel H. Sakrament, van verzilverd koper en rijkelijk voorzien van drijf
werk. Zij worden gedragen door slokken van accajou met zilveren knopen.

Nog twee andere processielantanrns in gotische stijl, in gevernist koper 
met slokken van gepolilourd bout, met gedraaide appliquen tegen de muur. 

Verder nog twee koperen berecbtingslantanrns van eenvoudige vorm. 
Zeer opvallend is de koorlezenanr mei onderplaat van zwaar eiken

bout en gedreven koperen knopen. De boekdragcr van gegoten en gedreven 
koper, verbeeld een arend met gespreide vleugels.
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KcrL van Zomcrgem.
Wierrookvat, P.l. Duprct uit Gent. zilver. 1793.

Copyright. A.C.L. Brussel-

Er zijn 05 koperen processielanlaarns op zwartgevernlsle houten slok
ken van sobere uitvoering.

Twee carillons, waarvan een in gotische stijl mei rank en klaverblad 
van verzilverd koper en de andere in sobere uitvoering van koper.

Ampullen in massief zilver en renaissancestijl, rijk bewerkt aan de 
voet en bet deksel. 0,11 m boog, schijnen uil de periode van 1730-1750 
Ie zijn.
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Verscheidene reliekdozen van massief zilver en een zilveren pixis 
mogen vermeld worden.

Drie zilveren olievaatjes in 1018 door hel huis Bourdon te Gent 
geleverd.

Bij de schaderaming van juni 1940. werden niet minder dan 64 kan
delaars geïnvenlarieerd, waaronder enkele het vermelden waard zijn.

Zes kandelaars van 1,25 m hoog, uitgevoerd in renaissancestijl, van 
verzilverd koper, in drijfwerk met acanlhebladeren op de hoeken, met mid- 
denmotief op voel, emblema’s in gedreven koperwerk, hel ene het Al
ziend Oog, het andere een zittende madonna van Botticelli en op de 
derde zijde een staande figuur van de H. Martinus als bisschop. Verder 
op de hoeken van de voet aan de onderkant van de knoop, 3 engelen
kopjes in reliëf, gedraaide knoop met loofwerk in reliëf en met onderdeel 
van de kolom met acanlhebladeren versierd. Het kopstuk van de kandelaar 
is met ornamenten bewerkt.

Zes kandelaars in empireslijl van 1,25 m hoog in verzilverd rood koper, 
met driekantige voet en versieringen aan de hoeken, gedraaide kolom met 
versierde knoop en onderdeel met acanthebladeren en caneluren. De 
kaarsehouder is bewerkt met verheven en draaiend drijfwerk.

1 wee armkandelaars van koper en uitgevoerd in renaissancestijl met 
gedraaide appliquen, versierde knopen en bewerkte pavillons.

Twee grote kandelaars van 1,88 m hoog in renaissancestijl, uitgevoerd 
in gedreven en rijk bewerkt koper, met klauwen op de voet. bewerkt met 
knopen en draai- en drijfwerk.

Zeven kandelaars van gedreven koper, uitgevoerd in renaissancestijl, 
goudgevernisl met gepolijste delen, rijkhewerkte voet met gedreven figuur 
aan de twee zijden en acanlhebladeren aan de onderzijde van de drie
kantige voet.

Zes kandelaars van gedreven koper, 1,35 m hoog. renaissancestijl, 
met rijkhewerkte voel, waarop emblema’s boekversieringen, versierde knopen 
en pavillon in goudvernis.

Zes kandelaars in gotisch model van gegoten koper, met gedraaide 
en geprofileerde knopen, 3 gegoten leeuwtjes aan de voet in gevernist 
koper.

De paaskandelaar is 1,50 m hoog, van gegoten en gedreven koper en 
slaat op een zeer zware voel van sobere uitvoering.

lol rond hel midden van de XVII'' eeuw bezat de kerk van Zomergem 
nog geen enkele relikwie. Eerst onder het bestuur van bisschop Triest om
streeks 1640 ontving zij van de abdis van het Convent van de Groenen 
Briel Ie Gent een reliek van de 11. l.aurenlius die door bisschop Triest 
geapprohcercl werd en in 1685 begiftigde het Kapittel van de Kathedrale
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Lort van Doornik Kaar met een overblijfsel van de H. Marlinus, die in het
zelfde jaar door de Gentse bisschop Albertus de Homes bevestigd 
werd ( ,2‘).

In 1752 vermeldt de distriktdeken slechts één enkele relikwie, nl, die 
van de H. Martinus. maar negen jaar daarna invenlarieerd bij in zijn visi- 
tatieverslag de relieken van de H.H. Martinus, Laurentius en Franciscus 
( ‘2s) Qp 26  oktober 177-4 bekwam de kerk de gelukzalige overblijfselen 
van de H. Agatba. maagd en martelares ( 129). Bij de inzegening van een 
nieuw hoogaltaar door Mgr Stillemans op 12 oktober 1896, werden onder 
de altaarsteen de relikwieën ingemelseld van de H.H. Felix en Adven- 
tus r ° ) .

Aangezien al deze altaren nadien vervangen werden weten wij niet 
of deze overblijfselen nog bestaan.

Maurice RYCKAERT.

(127) R A G . Arrhli*f v. 1i. Bl«lom n" 113.
1 128) R A G .  Archk-f v. 1i. Dluloin n" 2950.
(-129) R A  G . Archii'f v. 1ï. l’/t*il<im n° 2953.
( IV j ) Mnfnolll■Loet.
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DE PROCHIE VAN BF.LLEM 

W IJLEN GHEHEETEN BETHLEEM

Wanneer bisschop W aller van Marvis in 12-42 in de omgeving van 
hel Bulskampveld de verschillende parochies komt nfbakenen wordt de 
parochie Bellem niet hij name genoemd. Wijlen Arthur Verhoustraete 
opperde de mening dat de afscheiding van de wijken AIcnevell en Assert 
van hnn oude parochies de stichting van de parochie Bellem zou kunnen 
geweest zijn. Hij gaf echter voor deze veronderstelling geen bewijzen of 
aanduidingen ( ’ )•

De ontdekking van een oorkonde van 1257 in hel ahdijarchief van 
Drongen betreffende de tienden van Llrsel werpt nu een nieuw licht op de 
oudste parochiale toestand in de streek van Ursel. Bellem en Zomer- 
gem ( 2). Roger Moelaert publiceerde onlangs nog een interessante bij- 
d age over de tienden van Ursel in het tijdschrift Bos en Bererre/d (aw*)'.

Ook onze voorzitter Achiel De Vos vond enkele belangrijke gegevens 
over Bellem in het stadsarchief te Gent terwijl aanvullende opzoekin
gen over dit kerkdorp nog een en ander aan het licht brachten, zodanig 
dat we in staal zijn de wordingsgeschiedenis van de parochie Bellem aan 
een nieuw onderzoek te onderwerpen. 1 2 3

( 1) A. VERHOUSTRAETE. Dv Rondreis van W ci/tcr enn Marvis, bisschap rtin 
Doornik, in 1211, A M , nr. 12, 1961. lil*. 23-1-231.

(2) Rljksnrrhlpf Geril, nlitll| Drongen, oorkonde van 1237. Zie bijlagen I, II en III. 
(2bls) R, MOELAERT, Uil oude oorkonden over tienden Ie Ursel, Jaarboek van de

1 leemkundlge Kring Bos en Beverveld. nr 12. 1979, bl*. 129-133,

(3) Stadsarchief Gent, nr. 330/ l. f" 221 v” : SA G -330/5 . f" 289 r° : SAG-301 /d3ll. 
f° 88 v° en SA G -3 01 /7 1 II, f” 110 r", M edegedeeld door Achiel De Vos. waarvoor 
barlelljk dank.
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I. Feodale toestand te Bellem omstreeks 1250

In mijn bijdrage over het domein Bellem-Schuurvelde te Lotenhulle 
kwam ik lot de slotsom dal het grondgebied van Bellem in feodaal op
zicht in drie stukken was verdeeld ( 1).

De heerlijkheid Schuurvelde te Lotenhulle bevatte ook een deel van 
Bellem. gelegen tussen de grens Bellem-Lolenhulle en de Waggebrugstraat. 
Ten zuiden van die straat lag er ook nog een enclave van de Aalterse 
heerlijkheid Schoonberge rond bet aloude goed te Kromeke.

Het gebied, gesitueerd ten noorden van de Waggebrugstraat en ten 
zuiden van de weg Bellem-Hansbeke, dat bijna uitsluitend uit heide en 
vijvers bestond, vormde een kleine heerlijkheid Bellem.

De heerlijkheden van Bellem en Schuurvelde waren in 1365 in 
handen van de adellijke familie van Schuurvelde.

Tenslotte beschikte de heer van de Woeslijne over uitgebreide rech
ten langsheen de Durme of Kale b'nnen zijn tweemijlszone in het gebied 
ten noorden van de weg Hansbeke-Bellem en ten zuiden van de Heer
straat. de grens tussen Bellem en Ursel (°). Ook de wijk Hoetsel te Zomer- 
gem behoorde lot het Woestijnse. Filips van de Woestijne bezat in 1236 
Irouwens bepaalde rechten op de novale tienden van de Spenhout- 
kouter ( ‘ ).

De heer van Schuurvelde moet er al vroeg in geslaagd zijn veel in
vloed te verwerven in het gebied langsheen de Kale. In 137-4 worden 
stukken land, gelegen te Hulschool, te Spildoom en in de Bredebroek, in 
leen gehouden van Jan van Schuurvelde ( 4 5 * 7 8). In 1353 worden bepaalde 
percelen grond gesitueerd inde prochie van Bellem onder myere vrouwen 
van Scuervelde (*).

W e onthouden uit hel voorgaande dal hel gebied van Bellem ten 
noorden van de weg Hansbeke-Bellem zeker al in de veertiende eeuw in 
de invloedssfeer van de heer van Schuurvelde was gekomen ten nadele 
van de heer van de Woestijne.

(4) L. S tO C K M A N , l i f t  ilomeln Bellum-Schuurvelda h Lolunhullo, A M , nr. 29. 
1978, hlz, 84-8*3,

( 5 )  L. SIOCK M AN , Hel domein eau Ju huur run Ju Womlllna In Jv l-hlu ouuw, 
AM, nr, 30. 1979, Wz. 147-148.

tO) Kntcdraalarrhfef Doornik, Carlulnrlum 1). f" 210 r*.
(7) SAG-330/3, 1° 289 r°.
(8) SAG-330/1 f® 224 v®
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2. D e tienden te Ursel

In 1237 bekrachtigde bisschop Wulter van Marvis een regeling be
treffende de tienden te Ursel aan de ene kant tussen bet kapittel van 
Doornik en de abdij van Drongen en aan de andere kant tussen de abdij 
van Drongen en Alard, pastoor van Ursel. Daarin wordt bepaald dat bet 
kapittel van Doornik alle grote, kleine en novale tienden binnen volgende 
grenzen aan de abdij van Drongen in cijns geeft :

in parrochia de Ursela versus orientem usque ad terrninos parro- 
in de parochie Ursel in de ooslelijke richting tot aan de grenzen

chie de Somerghem et versus occidentein usque ad terminus par- 
van de parochie Zomergem en in de westelijke richting tol aan

rochie de Knesselare et a parte boreali usque ad terrninos por
de grenzen van de parochie Knesselare en in de noorderlijke

rochiarum propinquanun ; et a parte australi usque ad loca que 
richting tot aan de grenzen van de naburige parochies : en in de

vocantur sic Imeneveld, Bredrebroch, Hasselt sive Bcrneth. 
zuidelijke richting tol aan de plaatsen Imeneveld, Bredebroch. 
Hasselt ofte Berneth genoemd.

Ook de inkomsten verbonden aan bet altare van Ursel worden in 
cijns gegeven aan de abdij van Drongen.

De abdij van Drongen geeft op baar beurt alle kleine tienden en alle 
inkomsten verbonden aan bel altare van Ursel in cijns aan Alard, pastoor 
van Ursel, voor 40 sol. per jaar. Verder mag de Urselse pastoor nog de 
zesde scboof van de grote tienden innen binnen bet bovenvermelde ge
bied.

Al de tienden gelegen binnen bel biema beschreven gebied komen 
echter in banden van bet O.-L.-Vrouwknpitlel van Doornik. Deze tienden 
waren vroeger in bel bezit van 1'ilips, beer van de Woestijne.

in predictis vero locis que vocantur sic Imeneveld. Bredrebroch. 
in de voornoemde plaatsen Irneneve ld. Bredebroch. Hasselt ofte

I lussellh sive Berneth et ah illis locis usque ad terrninos parro- 
Berneth en vanaf die plaatsen lol aan de grenzen van de paro

chie de Ilamsebeke, ubi vir nobilis Philippus, dominus de 
chie llansbeke, ivaar de edele heer 1'ilips, heer r o r i  de Woestijne.

Wastma, quanlcumque el ubicumque terre redigebanlur ad na
waar (V ook gronden lot cultuur werden gebracht, de tienden
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vam culturam solebat totam decimam pcrcipere. 
placht te innen.

In beide bovenstaande begrenzingen worden duidelijk twee afzonder
lijke tiendengebieden afgebakend. Hel ene gebied wordt ten noorden be
grensd door de aanpalende parochies ( =  Maldegem en Adegem), in bet 
oosten door de parochie Zomergem (9 10). in het westen door de parochie 
Knesselare, terwijl in bet zuiden de wijken Imeneveld, Bredebroch, Has
selt ofte Be neth de grenspunten vormen.

Hel tweede tiendengebied, dat volledig toebeboord aan bet kapittel 
van Doornik, begint vanaf die bovengenoemde grenswijken en strekt zich 
uit tot aan de parochiegrens met Hansbeke.

Het eerste gebied mag ongetwijfeld grosso modo geïdentificeerd wor
den met bet grote tiendegebied van Ursel, zoals Roger Moelaert dat in 
zijn studie over de tienden van Ursel beschreven beeft ( ll>).

Het tw'eede gebied is moeilijker te omschrijven omdat wij de plaats
namen hneneveld, Bredrebroch en Hasselt niet met zekerheid kunnen 
lerugvinden.

Het Imeneveld mag misschien vereenzelvigd worden met bet latere 
Neerveld. gelegen te Bellem ten noorden van de Kranepoel en ten westen 
van de weg van Bellem-kerk naar de Kranepoel. Het toponiem Imeneveld 
betekent bet Gemeneveld of gemeenschappelijk veld dat wellicht ook deel 
uilmaakte van bel Bulskampveld. Het gebied van Bellem ten noorden van 
de weg Hansbeke-Bellem bevatte praktisch geen beide tenzij bet Aalter- 
veld in bel grensgebied met Aalter en Ursel. Of moeten we bel Aallerveld 
met bet Imeneveld identificeren ?

De plaatsnaam Bredrebroch is wel bekend. Op de grens Bellcm-Hans- 
beke ten zuiden van de Brugse Vaart komt er een Bredebroek voor, maar 
ook in Ursel ten zuiden van de weg Berken-Hoetsel in bel grensgebied 
met Zomergem liggen er Breebroekmeerscn ( , l ). Ik meen dal bet eerste 
Breebroek minder in aanmerking komt omdat dit toponiem reeds op de 
grens met Hansbeke ligt.

De plaatsnaam Hasselt sive Bemelh kunnen we ook niet localiseren. 
Te Aalter komt dit toponiem voor ten zuiden van Oostmolen : voor de

(9) Ooslwlnkcl maakte torn nog deel uit van de parochie Zomergem.
(10) R, M O E I- A ER T . i J e  tienden unn Ursel, Jaarboek van de Heemkundige Kring 

Bot en  Be verveld, nr. "5, 1971, blz. 167-171.
( I J )  R. M O E IA E R T  en A . RY SER1  lO V t ,  llaomlnindlge speurtocht door Ursel, 

Maldegem, 1976. blz. 23 21. In 12-19 wordt er een Hredvhrouc In liet ambacht 
Zomergem gesitueerd. R A ( », l'onds de Solnl-Gcnols, oorkonde nr. 74. Naar een 
mededeling van R. Moelaert.
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De kerk van Bcllem.

Haselt ... hoojdende op den uvch loopende randen Oostmeulen naer llael- 
lere ( l2). Het Aalterse Hasselt lijkt me aan de verkeerde kanl van de 
Durme alias de Brugse vaart le liggen om vereenzelvigd le kunnen worden 
mot het llassell sive Bernelh. Te Bellem is Berndonk, in het grensgebied 
Zomergem-Bellem, bekend. In Berndonk en Berneth zit wel hetzelfde ele
ment Bern, maar dit is toch le weinig om beide plaatsnamen identiek te 
verklaren.

(12) RAG, Land van de Woestijn**, nr. 8. 117 v°.
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In het grensgebied Aalter-Bellem ligt het toponiem Assenberg, dat 
misschien iets te maken kan hebben met Hasselt, daar het eerste element 
Has gemeenschappelijk is. Toponymisch is dit echter onvoldoende om daar
uit iets te kunnen besluiten.

W e kunnen echter wel met grote zekerheid besluiten dat het gebied 
gelegen tussen de drie bovengenoemde plaatsen en de grens met Hansbeke 
alleen op Bellem kan betrekking hebben ( 12bis). De parochie Aal ter be
stond zeker al in 1151 ( 13). de parochies Zomergem, Knesselare en Ursel 
komen reeds voor in 1171 f 1*) en Hansbeke in 1147 ( 15), waar de abt 
van Drongen het altare beziat. Tenslotte blijkt cok Lotenhulle in 1227 
een eigen parochie te bezitten ('*). Alleen te Bellem is er nog geen spoor 
van een parochiale structuur te bekennen !

W el is de heer wan de Woestijne, die rond 1200 te Aaller verschijnt, 
actief betrokken bij de ontginningen in dit gebied. W ellicht heeft hij veel 
percelen grond in dit gebied tegen betaling van een jaarlijkse rente afge
staan aan inwijkelingen op zoek naar nieuwe gronden. Het begin van de 
15de eeuw werd trouwens gekenmerkt door een grote bevolkingstoename 
zodat er veel mankracht beschikbaar was voor nieuwe ontginningen.

De omgeving van de wijken Imeneveld. Bredrebroch en Hasselt be
stond uit woeste gronden en bossen. Deze werden geleidelijk aan in cultuur 
gebracht door de inwijkelingen. De tienden op deze novale gronden kwa
men ten goede aan de heer van de Woestijne ( ,T).

In die periode werden ook de gebieden, die ver van de oude parochie- 
kernen lagen, voor de landbouw in gebruik genomen, zodat in de grens
gebieden van de oude parochies reeds mensen woonden, leefden en werk
ten. Om alle betwistingen tussen de pastoors van de aangrenzende paro
chies te vermijden kwam bisschop W alter van Marvis in 1242 de parochie
grenzen in de streek van Aalter afbakenen. * 13 14 * 16 17

(I2bls) Na een grondige* bespreking van het probleem met Rogcr Moclacrt, denken 
we dat deze drie plaatsen In hel grensgebied Bellcm-Ursel moeten gesitueerd 
worden. Met Irru ■neveld In de omgeving van Aaltervcld, de Brcilrebroch In de 
Breebroekmcoricn en llansclt nal>l| het drlcgcmccnlcpunt von Ursel, Bellem en 
Zomergem, I let gebied gelegen tussen die grenslijn en do grens Bollcm-1 lonshrkc 
beval het groolslc gedeelte van het huidige kerkdorp Bellem. Een al te groto 
nauwkeurigheid bij het afhakenen von de grenzen In de 13de eeuw mogen we 
zeker niet verwachten.

(13) L. STOCKMAN. Getcbiedenii van Aaller. 1979, Aalter, hlz.. 109.
(14) Katedraalarrlilel Doornik, Corlularlum D, f" 20 r”.
(13) RAG, Abdij Drongen, nr. 6, 1° 26 v°,
(16) RA G . Abdij Drongen, nr. 7. I” 18 v" : In loco r/ul dtctlur Alalsani In parroclila 

de lo .
(17) Kotedroalari.hief Doornik. Carlulurlum D, f" 203 v".
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5. lie t ontstaan van Je parochie Bellem.

W e hebben nu voldoende gegevens in handen om de reis van bisschop 
W aller van Marvis over le doen in de omgeving van Bellem. W e maken 
daarbij gebruik van de tekst uit het carlularium van het Katedraalarchief 
van Doornik, die lichtjes verschilt van de tekst uitgegeven door wijlen 
Arlhur Verhouslraete ( 18).

Et ab inde usque ad fontem qui dicitur Cromeke. Et ab inde 
En vandaar tot aan de bron die Kromvke wordt genoemd. En

recta linea finitur in extremitale parochie de Lo contra turrim 
vandaar eindigt op de uiterste hoek van de parochie Lolenhulle

de Poiesele, ex una parle et ex altera parle protendilur a dicta 
een rechte lijn, gericht op de toren van Poesele aan de ene kant

fonte usque ad spinam positarn in loco qui dicitur  ̂aru incle.
en aan de andere kant strekt die rechte lijn zich uil vanaf de
Et ab inde usque ad abel cruce, signalam in loco qui dicitur 
genoemde bron lot een doornstruik, geplant op een plaats \  ar-

Karscot.
wincle genoemd. En vandaar tot een abeel, gemerkt met een 
kruis, op een plaats, Karschoot genoemd.

Et ab inde usque ad Dormam, recta linea contra turrim de
En vandaar tot aan de Durme in rechte lijn naar de toren van

Somerghem. Et ibi finitur. dicto fine parochie de llansbeke 
Zomergem. En eindigt daar. Vanaf genoemde grens van I lans

in medio Dorme incipit parochia de Somerghem et protendilur 
beke in het midden van de Durme begint de parochie Zomergem

recta linea usque ad crucem factam prope Asserl. ubi alias limi- 
en loopt in rechte lijn lol aan een kruis gezel, dichtbij Asserl,

laait luis magister Walterus de Laetem purocliias de Somerghem 
waar eertijds meester Waller van Laetem de parochies Zomer-

et Ursele, ubi excluduntur Asserl et hlenevell ab aritiquis para
ge m en U"sel afpaalde, daar teerden Asserl en hlenevell run

rhiis. Et ab afiu cruce ubi alia spina posila fiat prope Ursele. 
hun oude parochies afgescheiden. En vanaf een ander kruis,

( 18) KuU’dranlnrrliU'f Doornik. Carlulnrlum D. 1° 8.2 r°.
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incipil parochia de Halteri et prolenditur recta linea ad domurh 
waar een doornboom werd geplant bij Ursel, begint de parochie

Willelmi de Beke et inde ad domum Willelmi Pine.
Aalter en loopt in rechte lijn naar het huis van W illem  vandei 
Beke en vandaar naar het huis van W illem Pine.

W e voegen ons dus bij bisschop \Valter van Marvis op de wijk 
Kromeke ie Bellem. waar een bron lag ( lB). Bij Kromeke lag er inderdaad 
een moer- of turfgebied, waarin de Schuurveldse beek uitmondde. Vandaar 
stroomde er ook een beek naar de Brugse vaart op de wijk Hamme te 
Hansbeke (19 20). Te Kromeke liepen er ook twee oude heerwegen samen 
nl. de Oude Genlweg. die uit Aalter kwam, en de Diksmuidse Boterweg. 
Vanuit Kromeke (rok bisschop W aller van Marvis een zuidelijke grens
lijn. gericht op de toren van Poesele, en in ooslelijke richting liep de grens 
naar een doornboom, die stond in de ons onbekende wijk Yarwinkel. Hier 
bepaalde hij dus de grens Lotenhulle-Nevele aan de ene kant en aan de 
andere kant de grens Bellem-Lotenhulle.

\  an Yarwinkel liep de grens naar de wijk Karscboot, die misschien 
mag vereenzelvigd worden met de plaatsnaam Katscboot in Hansbeke in 
bet grensgebied met Bellem (2I).

Vanuit Karscboot trok de bisschop een rechte lijn naar de kerktoren 
van Zomergem. Hel snijdingspunt van die lijn met de aslijn van de Durme 
was bet grenspunl tussen de parochies Zomergem en Hansbeke. De lijn 
lopende van Yarwincle over Karscboot naar bel latere Hansbeke-veer 
vormde ongetwijfeld de grens Hansbcke-Bellem.

Van bet midden van de Durme liep de grens naar een kruis vlakbij 
Assert. Daar bad meester W al ter Van Latem ( 'MblK) eertijds een grens- 
kruis geplaatst tussen de parochies Ursel en Zomergem. Op de plaats As
ser/ zou bisschop W aller van Marvis besloten hebben de wijken Assert en 
\lenevelt van bun oude parochies af te scheiden.

Vanaf Assert liep de grens naar een oude doornboom, waar een grens- 
kruis de scheiding aangaf tussen de parochies Aalter en Ursel. W aar deze

(19) In hel Carlulorlum van Doornik slnnt wel degelijk CVomeko en nlrl Cronlnboko,
(20) L  STOCKMAN, Hef goed Ie Kromeke Ie Bellem, On» Meetjesland, jrg. 10, 

1977. blz. 6-8.
(2 1 ) SAG-330/5# f° 289 t° In de ielue prochiu (= Hansbeke) in Calscoal.
(2 ibis) W e motfen misschien rtuigi/tler W ullvrim  da Laelem vereenzelvigen met magister 

W alferu*, decanut ( hrinltnnilaU» iri Gundavo, die In 1230 een oorkonde uitvaar
digde te Merendree betreffende de Spenhoulllcndc le Zomergem. Als deken van 
Gent bezat hij een zekere bevoegdheid over de parochies Zomergem en Ursel. Zie
KAD, Cort. D, f° 210 t°.
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doornboom groeide, is niet bekend. Wellicbl slond bij ergens in de buurt 
van het driegemeenlenpunt van Aaller. Bellem en Ursel, wanl van dit 
punt liep de grens naar de woning van Willem van der Beken, die klaar
blijkelijk de bewoner van bel goed ter Beken was in 1242. Daar lag de 
grenslijn tussen Aaller en Bellem.

Komen we nu even terug op de afsplitsing van de wijken Assert en 
Menevelt. Die beide plaatsen vinden we terug in de oorkonde 1257 in 
een lichtjes afwijkende vorm van llasselt als Assert en Imenevelt als Mene- 
velt. W e  kwamen reeds lot bel besluit dal Hasselt, Imenerelt en Bredre- 
broch wijken waren van Bellem. Is deze veronderstelling juist, dan be
tekent de afscheiding van Assert en Menevelt van bun o u d e  parochies de 
stichting van de parochie Bellem.

Jammer genoeg geeft bissohop W alter van Marvis de naam van de 
nieuwe parochie niet. In 1330 vinden we onder het decanaat Gent de 
vermelding van een parochie Betlehem (22 23). In 1562 schreef men Bellehem 
(2:l) en tenslotte in een beschrijving van hel bisdom Doornik lezen we 
Bethleëm (24).

In een renterol van de Gentse Sint-Baafsabdij van 1205 worden rente- 
plicbtigen te Bellem vermeld ( 2S). Dit is de oudste vermelding van de 
plaatsnaam Bellem in zijn huidige vorm. Twintig jaar later krijgen we de 
eerste uitdrukkelijke vermelding van de piochye pan Bellem onder myere 
vrouwen van Scueruelde ( 26).

Tenslotte blijkt uit een kontrakt van liendenverpachling dat Betldeëni 
en Bellem identiek zijn : in de piochie van Bellem wijlen gheheeten Beth
leëm ( 27). De naam Bethleëm is vermoedelijk ontleend aan het bijbelse 
Belhlehem. Dit is geen alleenstaand geval wanl we kennen nu nog een 
parochie Nazareth, een parochie Sinaai en een Jerusalemkerk te Brugge.

W ellicht heeft de nieuwe parochie bij baar afpaling in 1242 de naam 
Bethleëm gekregen bij gebrek aan een eigen aangepaste naam. In de volks
mond moet Bethleëm al vlug tol Bellem zijn geëvolueerd, terwijl in de 
kerkelijke teksten de naam Bethleëm langer bewaard bleef.

De afscheiding van beide wijken in 1242 vormde vermoedelijk de 
eerste slap tot de stichting van een nieuwe parochie. I lel eerste kerkje

(22) RAG, S ln l c n  van Vlaanderen, nr. -1691 , f" 15 v°,
( 2 3 )  A ,  I . Q N G N O N .  Pouillés tlv In /V o iu m e  tlo Roims, P a rijs ,  1908. lo m e  I. 1>I*. 

410.
( 2 4 )  J. W A R 1 C I I E Z .  Blal In'né/lcial do In Flnndro e l  dn 7 o u m n ls is , 1 .euven. 1912.

h l* . 6 6 .

( 2 5 )  RACi, S ln t-B n n fsn h c li|.  re e k s  R, n r. 31 <1 f° 6 0  r“ ,

( 2 6 )  S A G - 3 3 0 / 1 .  2 2 4  v ° .

( 2 7 )  S A G - 3 0 1 /6311 , 0 3  v ° .
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werd wellicht pas later gebouwd aan bet kruispunt van de weg van Oost- 
molen naar Hansbeke en de weg naar de Kranepoel. Het kerkje stond bin
nen de heerlijkheid van Bellem en misschien heeft de toenmalige heer 
van Bellem er zijn steentje toe bijgedragen.

De heer van Schuurvelde-Bellem bezat in alle geval het auditierecht 
van de kerkrekeningen. Op 11 januari 1492 werden de kerkrekeningen van 
Bellem door de kerkmeesters Hendrik De Wijspelaere en Luc De Suttere 
overgelegd aan Daneel Van den Moere. baljuw, Joos Bekaert, amman, 
Roeland V an Lake. Willem De Suttere, Jan De Suttere, Jacob Brouckaert 
Clais De Cleerc, schepenen van de heerlijkheid Bellem-Schuurvelde (28).

4. De tienden van Bellem

In paragraaf 2 schreven we dat het kapittel van Doornik in 1237 de 
tienden binnen het grondgebied van Bellem mocht innen. Later vinden 
we daarvan een bevestiging, want in 1496 verpachtte het kapittel van 
Doornik de tienden in Bellem. Volgens het tiendeboek van 1529 mochten 
de kapittelheren de tienden van Bellem in volgende wijken innen (29) :

1. Beghinnende te Spildoorn lanex der Leyen folter guetgracht. 
Yander guetgracht up de Lijndekins de zijde ter kereken 
waert.

2. De zelve thieride in Spijldoren sceedt te Gheerol/ llaenen 
tuiten hove up de keereke van Somerghem ende van 
Ghee.olj llaenen slede u’eslu’aert naer Margriete Smaechs 
stede gaende lanex der slraetkinne naer Cleen eecke daer 
inne bevanghende tgoedekin voor Cromeecke toebehoorende 
Daneel Vanden Berghe.

3. De thiende in tSuttershouck sceedt up de Heerstrate tus- 
schon l 'rsele en Bellem.

4. De thiende in W aghershulle sceedt up de guetgracht voors.
5. I)e thiende die Heynderic De Reylre houdt die gaet van 

Lindekins up de Cnel ene te Kerster tol up tgoet van fan 
Passcharis, comrnende van danen lanex den rante vanden 
velde naer den grtxAe vivere.

(>. De. voors. thiende beghinnende Ie I lamme up de Voort up 
den hijlstijl gaende naer de hlaeshauen dia loebehoeren 
Gherolf Vander Baast. Ende van danen gaende recht up

(28) RA O , Kirtnn lil' f ÏV'll«-m, nr. 02. korkroki-nlnu 1 -101- 1402. f” 7
(2‘>) Kftlr-tlrnnlnrrlil<4 Doornik, nr. '109, f" 118 r°,
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Willems iwi Laken landt neffens Wijnckelaere daer haelt 
de thiende van Somerghem oock toebehoorende die van den 
-elven capitle den meeslen deel.

Alhoewel bovenstaande omschrijving niel voldoende is. om de tiende- 
wijlcen met voldoende nauwkeurigheid af te bakenen, mogen we toch be
sluiten dat het kapittel van Doornik de volledige tienden bezat in het ge
bied tussen de Brugse \  aart. de grens Bellem-Ursel en de grens Bellem- 
Zomergem en het gebied tussen de weg Hansbeke-Bellem en de Brugse 
Vaart. Verder mochten de kapittelhe:en nog de tienden innen in het ge- 
bied ten westen van de weg naar de Kranepoel en de grens Aalter-Bellem 
en een tiendeken te Kromeke.

In 1496 pachtten Jan Van Lake. Filips De Decker en Jan Claeys de 
tienden van Bellem voor 32 p. par. per jaar van het kapittel van Door
nik (30). Vijftien jaar later in 1521 is Jan Claeys alleen pachter voor de 
som van 60 p. par. (31).

Volgens de staat van de parochie Bellem, opgemaakt in 1623, bezat 
het kapittel van Doornik de volledige tienden van Bellem. De plaatselijke 
pastoor had slechts recht op de vlas- en vleestiende geheel de parochie 
door (32).

Besluit

Door het aan het licht komen van enkele onbekende teksten in ver
band met Ursel en Bellem. hebben we hel volgende stichtingsverhaal van 
de parochie Bellem kunnen schetsen. In 1242 scheidt bisschop W aller 
van Marvis de wijken Asserl en Meneoe/t van hun oude parochies af met de 
bedoeling een nieuwe parochie op te richten. In een oorkonde van 1237. 
die handelt over de tienden van Ursel. worden de wijken Imeneveld, 
Bredrebroch en Hasselt vermeld, omdat zij de grenslijn uilmaken tussen de 
• wee liendertgehieden van Ursel. I lel gebied ten zuiden van deze drie 
wijken wordt in 1242 afgescheiden om de parochie Bellem te slichten.

Als riaam van de nieuwe parochie kiest men Belhlehem, die al vlug in 
de volksmond lol Bellem evolueerde, Ken tekst van 1496 in verband met 
de tienden van Bellem laat daarover niet de minste twijfel beslaan.

(VO S A G  5 0 l/6 3 lI, v".
(31) S A G  3 0 1 /7 1 II, f“ 110 r".
132) RAG, Blulom Gent. B I, I® 0 r“.
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1 Iet eerste kerkje werd gebouwd binnen bel gebied van de kleine heer
lijkheid Bellem, die later samensmolt met de grotere heerlijkheid Schuur- 
velde, zodat de heer van Schuurvelde in de 15de eeuw als dorpsheer van 
Bellem kon optreden.

Luk STOCKMAN.

2 0 0



BIJLAGE l

1257. maart (n.s.)
Nicolaas, deken van het 0.-L.-VrouwkapitteI van Doornik, geeft de tien
den van Ursel in cijns aan de abt en abdij van Drongen, die op baar beurt 
een deel van die tienden in cijns geven aan Alardus. pastoor van Ursel.

Deze oorkonde werd vermoedelijk in drievoud opgemaakt voor de drie 
partijen : abt en abdij van Drongen (A ), deken en kapittel van Doornik 
( A l  en de pastoor van Ursel (A ).

A . Origineel niet voorbanden.
A". Origineel niet voorbanden.
A ". Origineel niet voorbanden ( ') .

B. Afschrift van maart 1237 (n.s.) in vidimus van W aller van 
Marvis, bisscbop van Doornik, naar A . Rijksarchief Gent, Abdij 
Drongen, oorkonde nr. 2.

B. Afschrift van maart 1237 (n.s.) in vidimus van W alter van 
Marvis, naar A  : origineel niet voorbanden ; bewaard in C ’.

C. Afschrift, einde 13e eeuw. begin 14e eeuw, naar A , Rijksar
chief Gent. Abdij Drongen, nr. 6. f° 55 r" - f° 35 v°. •— D. 
Afschrift, einde 13e eeuw, begin 14e eeuw. naar B, Rijksar
chief Gent. Abdij Drongen, nr. 6, P 35 v° - f° 56 r". — E. 
Afschrift. 15e eeuw', naar C, Rijksarchief Gent, Abdij Drongen, 
nr. 7. P 81 r° - f" 81 v”. —« F. Afschrift. 15e eeuw. naar D. 
Rijksarchief Gent, Abdij Drongen, nr. 7, P 81 v° - f" 82 v°.

C . Afschrift, einde 13e eeuw, naar B , Kalhedraalarchief Doornik, 
Cartularium D, P 205 r° - P 205 v°.

N(icolaus) (1 2), decanus et capitulum Tornacenses, universis ad quos lit- 
tere presente* pervenerinl in Domino salulem. Notum esse volumus tam 
poslcris quam presenlihus quod nos maiorem decimam cum novalibus el 
minutas denimas et alias obvenliones allaris et omnin lemporalla que per-

( 1) Van i cn traditie. opgesteld ten behoeve van de pastoor van Ursel, vonden we geen 
spoor terug.

(2 ) H et betreft bier Nlcolau* Burhlau, deken van bet O .l,.-V rouw knplllel van Doornik 
van jan, 1231 tol 2 sept, 1237. C. V L E E S C H O U W E R S , D o  dekens van Iw l Italha• 
droo/kopllfe/ van  Doornik (1146-1179 ; J225-/ 2 52 j, Handelingen van bet Genooi- 
srhap voor Gesrbledenls, C X V II, 1980. blz, 67, 69 en 72.
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tinebant vel pertinere debebanl ad ecclesiam Tomacensem in parrochia de 
Ursela (a) versus orienlem usque ad terminos parrocbie de Somer- 
gbem (b) el versus ocoidentem usque ad lerminos parrocbie de Knesse- 
lare (c) et a parte boreali usque ad terminos parrochiarum propinquarum 
et a parte australi usque ad Ioca que vocantur sic Imeneveld (d), Bredre- 
broch (e), Hasselth (i) sive Berneth, dedimus ad perpetuum censum eccle- 
sie Tronciniensi (9) et ipsa ecclesia Tronciniensis fr) predictas minutas 
decimas et. omnes obventiones altaris tam intra ecclesiam quam extra, preter 
maiorem decimam tam in veteri decima quam in novalibus dedit Alardo, 
presbilero de Ursela (‘) , et eius successoribus presbiteris, ad perpetuum 
censum pro quadraginla solidis Parisiensium singulis annis ad certos ter
minos videlicet ad Purificalionem Beate Virgiinis viginti solidis et ad Pascha 
viginti solidis ecclesie Tronciniensi (i) apud Tronchinium in perpe
tuum persolvendis. Ubicumque etiam ecclesia Tronciniensis 0) percipiet 
decimas in parrochia de Ursela (m) , tam in veteri decima quam in novali
bus, Alardus presbiler et eius successores presbiteri habebunt ibidem suam 
sexlam garbam. In predictis vero locis, que vocantur sic Imeneveld (nl . 
Bredrebroch (°), Hasselth (p) sive Berneth. et ab illis locis usque ad 
lerminos parrocbie de Hamsebeke (9)  ubi vir nobilis Philippus, dominus 
de Wastina, quandocumque et ubicumque lerre redigebantur ad novam 
culturam solebat totam decimam percipere, nullam omnino decimam per
cipiet ecclesia Tronciniensis (r) , sive ibidem limitalio fiat sive non. sed 
tota decima illa, nulla impediente limitalione, quandocumque et ubicum
que nove ibidem fient culture, cedet ecclesie Tornacensi que eandem deci
mam de novis culturis iam ibidem existentibus et futuris de manu pre- 
dicli Pbilippi propriis acquisivit laboribus et expensis. In illo tarnen loco 
qui vocatur Hasselth (s) sive Bemetb percipiet ecclesia Fronciniensis (<) 
decimam in quadam parte loei illius sicut percipiebat eo tempore quo pre- 
latus Philippus solebat totam decimam percipere in aliis partibus loei eius- 
dem. In biis autem conlractibus concessum fuil ecclesie Tronciniensi (u) 
quod salva manebunl privilegia ordinis Premonstratensis super nutrimen- 
tis animalium et super lerris quas idem ordo propriis excolil manibus el 
expensis. Census autem quem ecclesia Tronciniensis (v) solvet in perpe
tuum ecclesie Tornacensi et modus solvendi censum tales sunt : scilicet 
quod per quinque annos continuos solvet ecclesia Fronciniensis ("') Tor- 
naci ecclesie Tornacensi nnnualim viginti quatuor libras Parisiensium. 
unam medielalem ad festum Purificationis el aliam medielatem ad Pascha 
el per alios quinque annos continuos, elapsis primis quinque annis. proxi- 
mo sequuiuros solvet annualim modo prediclo viginti sex libras Parisien
sium. Ei ilerum per alios quinque annos continuos. elapsis serundis quinque 
annis, proximo seruuturos solvet annualim eo modo quo predictum est 
viginti oclo libras Parisiensium. Et complelis sic quindeclm annis, sex-
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todecimo anno et deinceps singuïis annis in perpetuum solvel ecclesia Tron- 
chiniensis (x) triginla libras Parisiensium ecclesie Tornacensi ad eerlos 
lerminos et ad certum Iocum sicut superius est expressum. Ut autem que 
predicta siuit firma in posterum et rata permaneant, ad ea observanda 
nos tenore Iitterarum presentium obligamus, quas in memoriam et firmi- 
tatem buius rei fecimus conscribi et sigilli nostri appensione muniri. 
Actum anno Domini M° CC” tricesimosexlo mense Martio.

(a ) Hurslc C, E : Ursle C'. (b) Zomorflhem C’. ic) Cnesscnclare C. E : Cnesse- 
lere I), F ; Kneslar C . U) Immcvclt C, E ; Imenevelt, F), F, C . (e) Bredrcbrouc 
C, D ; Bredebrouc E, F. (f) Assclt C, D. F, E  ; Hasselt C ’. (*) Trunchlnlonst C, D ; 
Trunclnlensl E, F ; Tronchlnlensl C’. (*>) Trunchlniensls C. D ; Trunclnlcnsls E, F : 
fronrhlnliTisIs C’. (') llursle C, E ; Ursle C’, (i) Trunchlnlcnst C, D ; Truncl'nlensl
E, F ; Fronchlnlensl C*. (**) opud Tronchlnlum ontbreekt In C en E ; Trunchlnlum /),
F. (I) Irunrblnlensls C. D  ; Trunclnlcnsls E, F ; Tronchlnlensl» C’. (m) Ursle C, E, 
C’. (n) Irnenevell C, D, F, C ‘ ; Innevell E. (°) Bredrcbrouc C. D ; Bredebrouc E, F. 
(p) As»elt C, D, E, F ;  Hosselt C". (1) Anscbekc C, D ; Ansbckc E, F. (r ) Trunchl- 
nlrnili C. I) ; Trunclnlcnsls E, F ; Tronchlnlensl» C'. (*) As»elt C, E, F ; Assejlh D ; 
Hosselt C' (l ) Trunrblnlensls C, [) ; Trunclnlensl» E, ƒ■ ; Tronchlnlensl» C'. (u) Trun- 
chlnlcnsl C, I) : Trunclnlensl E, F. Tronchlnlensl C'. (v) Trunchlniensls C. /J : Trun- 
ctnlrnsl» E, F ;  Tronchlnlensl» C’, (w) Trunchlniensls C. /) ; Trunclnlensl» E, F ; 
Iroruhinten.I» C’. (*) Trunchlniensls C, D  ; Trunclnlcnsls E, F.
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BIJLAGE 11

1237, Maart (n.s.)

Zeger, abt van de abdij van Drongen, geeft een gedeelte van de tienden 
van Ursel in cijns aan Alard, pastoor van Ursel.

A . Origineel niet voorbanden.

B. Afschrift, einde 13e eeuw, naar A, Kalhedraalarchief Doornik.
Cartularium D, f° 205 r°.

ANALYSE : Maart 1237, naar A, in vidimus van Walter van
Marvis. (Zie bijlage 111, vierde zin.)

S(igerus) ( 1), Dei gratia abbas et conventus de Troncbinio, universis ad 
quos Iillere presentes pervenerint in Domino salulem. Notum esse volumus 
tam posteris quam presentibus quod nos maiorem decimam cum novalibus 
et minutas decimas el alias obventiones altaris et omnia temporalia que 
pertinebant vel perlinere debebant ad ecclesiam Tomacensem in parrocbia 
de Ursle versus orientem usque ad terminos parrocbiae de Kneslar et a 
paite boreali usque ad terminos parrocbiarum propinquamm et a parte 
australi usque ad loca que vocantur sic Imenevell, Bredrebrocb. Hasselt 
sive Beinetb recipimus ab ecclesia Tornacensi ad perpetuum censum et 
predictas minutas decimas et omnes obventiones altaris lam intra ecclesiam 
quam extra preter maiorem decimam lam in veteri decima quam in novali
bus dedimus Alardo, presbitero de Ursle, el eins successoribus presbiteris 
ad perpetuum censum pro xl solidis Parisiensium singulis annis ad eerlos 
terminos videlicet ad PurificaLionem Beate Virginis xx solidis et ad Pascha 
xx solidis ecclesie apud Tronchinium in perpetuum persolvendis. Ubi- 
cumque eliam ecclesia nostra percipiel decimas in parrocbia de Ursle tam 
in veteri decima quam in novalibus. Alardus pres biler el eius successores 
presbileri babebunl suam sexlam garbam. lu predictis vero locis que vo
cantur sic Imenevell, Bredrebrocb, Hasselt sive Bemelb et ab illis locis 
usque ad terminos parrochie de Hamsebeke ubi vir nobilis Pbilippus. 
dominus de W astina, quandocumque et ubicumque ibidem nove fient 
culture nulla impedienle limilatione cedel ecclesie Tornacensi, que ean- 
dam decimam, de novis culluris iam existentibus et fuhiris de mnnu pret licti

( l )  1 lol botroft lilcr Slqorus 11, nbl vnn DronRon vnn 1235 tol 1250. Gollln Cbrlstlans. 
Pnrl|s, 1731. Dool V , kolom 236 D .
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Philippi propriis acquisivit Iaboribus et expensis. In illo tarnen loco qui 
dicitur Hasselt sive Berneth percipiet ecclesia nostra decimam in quadam 
parte illius loei sicut percipiebat eo lempore quo prefatus Philippus sole- 
bat tolam decimam percipere in aliis parlibus loei eiusdem. In hiis aulem 
contraclibus concessum fuit nobis quod salva manebunt privilegia ordinis 
Rremonstratensis super nutrimentis animalium el super terris quas idem 
ordo propriis excolit manibus et expensis. Census autem quem ecclesia 
nostra solvet in perpetuum ecclesie Tornacensi et modus solvendi censum 
tales sunt : scilicet quod per quinque annos continuos solvet ecclesia nostra 
ecclesie Tornacensi Tornaci annuatim viginli quatuor libras Parisiensium, 
unam medietatem ad festum Purificationis et aliam medielatem ad Pascha 
et per alios quinque annos continuos, elapsis primis quinque annis, proxi- 
mo sequuturos solvet annuatim modo predicto viginti sex libras Parisien
sium. Et iterum per alios quinque annos continuos, elapsis secundis quinque 
annis. proximo sequturos solvet annuatim eo modo quo predictum est 
viginli octo libras Parisiensium. Et completis sic quindecim annis, sexto- 
decimo anno et deinceps singulis annis in perpetuum solvet ecclesia nostra 
triginta libras Parisiensium ecclesie 1 ornacensi ad eerlos terminos et ad 
certum Iocum sicut superius est expressum. Ut autem ea que predicta sunt 
firma in posterum et rata permaneant, ad ea observanda nos tenore presen- 
tium obligamus, quas in memoriam et firmitatem buius rei fecimus conscri- 
bi et sigillorum nostrorum appensionibus communiri. Aclum anno Domini 
M# CC” XXX° sexto, mense Martio.
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BIJLAGE lil

1257, Maart (n.s.)

W aller van Marvis, bisschop van Doornik, vidimeerl een oorkonde van 
Nicolaas, deken van hel O.-L.-Vrouwkapiltel van Doornik, betreffende 
een overeenkomst over de tienden van Ursel, enerzijds tussen het kapittel 
van Doornik en de abdij van Drongen, en anderzijds tussen de abdij van 
Drongen en Alard, pastoor van Ursel.

Deze oorkonde werd vermoedelijk in tweevoud opgemaakt voor de abdij 
van Drongen ( A )  en voor het kapittel van Doornik ( A ) .

A .  Rijksarchief Gent, Abdij Drongen, oorkonde nr 2. Oorspronkelijke 
oorkonde op perkament. Beschadigd zegel van W aller van Marvis. 
Voorzijde : bisschop ten voelen uit . W A  LI ERUS TORNACEN- 
(S1S EPISCOPUS) ; achterzijde : bisschopshoed : GUSTOS 
S1GILLI. Afmetingen : l>oven 22-1 mm breed en onder 227 mm ; 
links en ree hts 200 mm hoog ; plica links 19 mm en rechts 21 mm. 
Op de rug : Conuentio de decima et altari Je  L'rsel 1256. De overige 
tekst, die met hel woord confirmatie begint, is onleesbaar.

A  . Origineel niet voorhanden.

B. Afschrift, einde 13e eeuw, begin 14e eeuw, naar A.  Rijksarchieif 
Gent, abdij Drongen, nr. 6, f" 55 v° - f" 56 r“.

B . Afschrift, einde 15e eeuw. naar .\  , Kathedraalarchief Doornik, car- 
tularium D, f" 205 r” - f” 205 v°.

C. Afschrift, 1 5e eeuw, naar B, Rijksarchicf Gent. abdij Drongen, nr. 
7. f° 81 v° - P 82 v°.

W (allcrus) ( ') .  Dei gratia Tornncensis episcopus, omnibus ad quos lil- 
lere isle pervenerinl in Domino salulem. Super conlraclibus. quos fece- 
runl ndinvicem deennus el cupitulum Pornacenses el abbas et convenlus

(l) Hol bclrofl hier Waller van Marvis, bisschop vun Doornik van 1 7 /2 /1 2 2 0  lol 
1 6 /2 /1 2 5 2 . P. DECLERCK, Waller nm  Inruis, bisschop, Nationaal Blo r̂aliscK 
Woordenboek. Deel 3, Brussel. 1968. kol. 935 tul kol. 950.
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Troncinienses (a) inter se et presbiter de Ursela (k) et abbas et conventus 
Troncinienses (c) similiter inter se, vidimus lilleras decani el capituli lor- 
nacensium, qnarum tenor talis est :

Hier u'ordt ingelast de oorkonde van bijlage l

Vidimus eliam Iitteras abbatis et conventus de Troncinio (<1) in quibus Iit- 
leris continebaiur quod ipsi abbas et conventus inierunt cum decano et 
capitulo Tomacensibus et cum presbitero de Ursela (e) conlractus in pre
missis litteris decani et capiluli Tornacensium expressos. Audivimus in- 
super Alardum presbiterum de Ursela (I) consentienlem et dicenlem quod 
ex istis contractibus ipsi et successoribus suis presbiteris magna provenie- 
bat utililas et profectus. Nos igitur in dictis contractibus nicbil invenientes 
propter quod debeant reprobari ad petitionem eorundem decani et capi
tuli Tornacensium et abbatis et conventus de Trondnio (u) necnon et 
Alardi presbiteri de Ursela (k) , ipsos contractus approbamus ponlificali 
auctorilate confirmanles eosdem. In cuius confirmationis memoriam et 
firmitatem appensione sigilli noslri presentes fecimus lilleras communiri. 
Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, mense Marlio.

(a ) Trunr hlnleme» II ; Trunttrilcnsc» C ; Tronchlnlcnsc* II. (^) Ursle II. (c ) Trun- 
ehinlcmlet P ; Trunclnlcme» C ; Tronchlnlcme» B'. U) Trunchlnlo B ; Trunclnlo C : 
Ironchlnlo II'. (c) Ursle II. (f) Urilc II'. (*) Trunchlnlo B ; Trunclnlo C  ; Tronchlnlo 
B (b) Ur.de B ; Unie B'.

Wi| danken lied horlrli|k Cyrld Vlee.chouwor», assistent ht| het Algemeen Rl|ksorchlcf 
U« (VuMei, ille om met rnnd en (land bl|itond hl) de uitgave vnn deze oorkonden.
Ook richten wl| een woord van dunk aan Roger Ocfruyt, die de kaart tekende en do 
foto bezorgde.



GESLACHTSLIJST

VAN ADOLPHUS PETRUS STEEGHERS

I. 1 linderick Stegers (Steeghers),

II. Herman Stegers,

x Waarschoot. 14 juni 1677 met Elisabelh de Lateur (Lateur). 
dochter van Jooris (Georgius) en Anna Schreyn (Screve) : waarbij 4 
kinderen, alle te Eeklo geboren tussen 1679 en 1690. Zij f  Eeklo, 1 1 okto
ber 1693. Herman Stegers was schrijnwerker van stiel.

III. Joannes Baplista Steegers,

Eeklo, 6 december 1679 ; was bakker van beroep.
x x Eeklo, 30 juli 1715 met Anna Pelronella Baes. dochter van 

Joannes en Pelronella de Maeyer ; waarbij 8 kinderen, alle te Eeklo ge
boren tussen 1716 en 1729. Joannes Baptisla Steegers f  Eeklo, 1 januari 
1750 71 j. oud. Anna Pelronella Baes j' Eeklo. 10 juli 1754.

IV. Martinus Benedictus Steghers,

u Eeklo, 26 oktober 1717 ; schoenmaker van beroep en woonde in de 
Kerkstraat te Eeklo. f  Eeklo, 18 oktober 1773 in de «Kerckslraete» 56 j. 
oud.

x Eeklo, 20 juni 1747 met Jacoba Josepba de Lnleur. dochter van 
Adriaan en Anne Marie de Muynck ; waarbij 13 kinderen, alle Ie Eeklo 
geboren tussen 1748 en 1772. Zij '1' Sinl-Jan-in-Eremo 26 november 180-1. 
78 j. oud.

V. Augustinus Vincenlius Steghers,

° Eeklo, 24 augustus 1748 ; was schoolmeester van beroep en woonde 
te Eeklo in de Boelaarslraal. ’|' Eeklo, 26 februari 1825 78 j. oud.

x Eeklo, 15 mei 177(> met Joanna Livina Nuffels; waarbij o kin
deren, alle Ie Eeklo geboren tussen 1777 en 1789.

VI. Lerdinandiis Steghers,

Eeklo, 11 september 1779 ; schoenmaker. ’|' Eeklo, 13 januari 1849
69 j.
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Huwelijksakte van Herman Stegers (Stey>gcrs) en Elisabeth de Lateur,
X Waarschoot. 14 juni 1677 

(P.R. Waarschoot nr. 9 - R.A. Gc-nl).

x Eeklo, 17 juni 1807 met ColelLe De Pauw, dochter van Jean 
Frangois en Jeanne Marie Praet: waarbij 5 kinderen, alle te Eeldo ge
boren tussen 1808 en 1820. Zij f  Eeldo, 2 oktober 1871 in de hoge ouder
dom van 92 jaar.

Vil. Serapbinus Steegers,
Eeklo, 31 augustus 1812; kleermaker, f  Eeklo, 5 september 1852 

-10 j. oud.
x Eeklo, 25 september 1839 met Pelronella Francisca Caboolcr, 

dochter van Engelberl (Engel Joannes) en van Anne Marie De Bruyckere ; 
waarbij 6 kinderen, alle te Eeklo geboren tussen 1841 en 18-18.

VIII. Eduardus braridscus Sleegbcrs,
Eeklo, 31 mei 1848 in de Boelnerslraal 174, om 9 uur s morgens ; 

paswerker van beroep, j' Gent, 15 april 1911 In de Jozef ll-slraat, 38.
x Gent, 16 mei 1878 met Rosalia Baelens, docbler van Joannes 

IViplist en van Virginia van den Neslc ; waarbij 4 kinderen, alle te Gent

14 2 0 9
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Adolphus Petrus Stceghers Huwelijksfoto van
als soldaat in 1900. Adolphus Petrus Sleeghcrs en

Barbara Antonia Volckaert 
X Gent, 9 augustus 1905.

geboren lussen 1879 en 1883. Zij ’|' Cent. 17 maart 1923 in bel klooster 
der zuslers van Liefde, Molenaarslraat, waar zij sinds 1912 verbleef.

IX. Adolphus Petrus Sleeghers,

Gent. 19 juni 1880 in de Boomgaardstraat ; tweede kind van \  III. 
Toen hij 20 jaar geworden was in 1900 moest hij naar de loting, 

zijn beroep was «ajuslcur», wonende te Gent «rue des Meuniers 119> ( ') .
Ilij trok het nummer 831. Als geboorteplaats van zijn moeder Rosalie 

Baelens slaat foutief «Me||o> ingeschreven. Zijn lichaamslengte «taille* 
wa* <1 metre 630 millim». Het beroep van vader Eduardus Franciscus 
was eveneens «ajustcur». De beslissing van de militieraad luidde toen : 
«6 juin 1900. Incorporé au X' artillerie* (1 2),

Op 1 oktober 1900 was hij tn aklleve dienst en bleef zo vier jaar lang 
soldaat tot in 1904. Dan moesl hij hij de jaarlijkse heerschouwingen <re

(1 ) rue dr< Meunli-r» 1(9 - - Mfdi*n<inr»lri.uit, •troutnaam tc Gent.
(2 ) MlIlllereglJter jour 1900 - nr. M'HO — S.A. Gent.
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vues annuelles» aanwezig zijn en dit lot in hel jaar 1 9 1 5 . Toen o p  4 a u 

gustus 1 914  de eerste wereldoorlog uitbrak moesl bij zijn regiment v e r 

voegen. Hij nam ongeveer een jaar deel aan de strijd tot aan de val van 
de forten van Antwerpen, en werd toen geïnterneerd in Nederland.

Adolf Steegbers bezat beel wal kunstenaarstalent, dorb dal is jam
mer genoeg niet lol volle ontplooiing gekomen, zoals bij zijn oudere broer 
de toneelkunstenaar en kunslbeeldbouwer Gust Sleeghers (1 8 7 9 - 1 9 4 9 ) .  

Adolf schreef ontroerende romantische soldatenbrieven tijdens de eerste 
wereldoorlog 1 9 1 4 - 1 9 1 8 , alsmede een belangrijk oorlogsdagboek handelend 
over de periode van 4  augustus 1 9 1 4  - 4  augustus 1 9 1 5 .

Hij beoefende tevens op verdienstelijke wijze de schilderkunst, al 
noemde bij zichzelf een liefhebber.

W e besluiten deze bijdrage met de integrale tekst van een brief die 
bij tijdens de oorlog 1 9 1 4 - 1 9 1 8  op 12 juli 1 9 1 5  als geïnterneerde in Neder
land Ie Oldebroek schreef naar zijn broer Gust Steegbers :

«Oldebroek 12 Juli 1915.

Beste Broer Gust.

Dus dat mijne schels over onze retraite U bevallen beeft, ik badt bet 
bijna vergelen dat ik dit geschreven badt want. ziel l ' .  de zinnen slaan 
bier nog al somtijds op bol : (terloops zij U gezegd dat er bier in ons 
kamp nog maar 19 zot geworden zijn, die te Utrecht opgesloten zitten) en 
dal we in uwe oogen toch nog voor eerlijke soldaten kunnen doorgaan : 
nu, wel ; k kacl immers niets anders verwacht. Oh : er zijn er wel onder 
ons die destijds zonder noodzaak de grens over geloopen zijn, dus gedeser
teerd ; doch die slaan aangeteekend. we kennen ze zelfs beel goed en ze 
hebben bel ook meermalen op bun brood gekregen. I Iunne straf, slaat ben 
dan ook Ie wachten ; weet dal een half uur vóór onze overgave, er in ons 
regiment apèl gemaakt svierd, diegenen welke die niet beantwoordde was 
«manquant», komt die nu later levend voor do pinnen en is bij aan bet 
front niet geweest... bij zal rekening geven. Nu punctum...

Gij lijkt mij zoo ingenomen met mijn schrijftrant en rijmkunst ? kom. 
bet zal nu wel zoo n erg niet zijn, k zal maar n el betwisten dal in den 
laalslen lijd de gewilde woorden mij beter uil de pon vloeien, maar. ... 
misschien is bel Ie wijlen aan rle betere kwaliteit der I lollandscbe pennen 
zoo bel hem in den inkt niet zit ; doch, zoo n boogie zal bet wel niet 
nemen dal ge in mij iets meer zuil vinden dan de gewoone. h rulle metaal* 
bewerker, en, k wil nu ook niets meer zijn. Niettegenstaande voel ik me 
toch gevleid door uw oordeel over mn «Artillerie gevecht». Dus ge maakt 
een krans van declamatiestukken : nu, Hink zoo: kan ik D van dienst zi|n 
met mijnen poëliseben f aanleg ge weel, k ben ganseb aan U.
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Kinderen vnn Edunrelus Frnnrlarus Sleoghers 
en Koanlln Boelen» 

vnn links nnor rechl»
Adolphua Petrus

(" 19 |unl 1880 - f  8 Juni 1003).
I lerlor Fcrdlnond Joannes 

(n I Innunrl 1882 ■ +  17 |oriunrl 1909). 
I lenrlru» Gtialavu» Slephonus 

C  I olrtolwr 1883 ■ f  19 opril 1901) 
en G uitavus Frnnclacua 

(" 12 mnort I87‘> +  24 november 1019)
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Gust, hebt ge I jongste gewrocht van Renó De Clercq reeds gelezen 
«De appel* neen ? n prachtig lang gedicht, heerlijk : hier is het verschenen 
in de krant ; mooie dingen krijgen we hier soms Ie lezen, spijtig dat ilc U 
niet alles kan zenden. Gisteren nog verscheen eene proza van Joh. De 
Maegt, die ook een vlamlng moet zijn en die ons meermalen op Iets puiks 
vergast (heht ge er reeds van gehoord) «Als de Vlierboom bloeit* heette 
zijn stuk. met strekking op het tegenwoordig, nafir leven. Ik ga er niet veel 
van zeggen, enkel dal hel zoo hemelsch lief was, zoo stralend van schoon
heid dal ik hij hel lezen ervan zou willen weenen hebben, zooals men 
weent in het heetste van den strijd, weenen om de schoonheid onzer 
jongens : zooals ze zijn in den stormloop met hel blanke wapen vooruit 
hunne borsten hijgend, hun bloed gutsend In de aderen van geheiligde
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I'amilleporlri l van Adolphus Petrus Steeghers met zijn echtgenote Barbara Antonla 
\  olrkaert mei hun twee kinderen. Rogerius Eduardus Gustavus en Elza Roza 

in he-l jaar 1923.
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wraak ; of onder ’t schroot der vijandelijke houwitsers, stuur de verwoesting 
aanschouwend, den dood kalm in de oogen starend, nuchter koel bij de 
gedachte, bij de overtuiging zelfs dat elk oogenblik hun lijf in honderd 
deelen kan worden weggeslingerd 1 !...

.... Oef, k hen weeral weg, t is mijn zwak tegenwoordig, als ik van 
onze kerels begin te droomen dan krijg ik vleugels en k zou met hen wil
len naar den hemel vliegen. Maar, Gust, zij zijn toch zoo prachtig ook, 
die jongens, in hunne dapperheid ter verdediging van hun stukje vrij ge
boortegrond ; ge moest hunne brieven eens lezen die we van hen ont
vangen, hunne gedachten en indrukken zoo kinderlijk naïf er in weerge
geven, maar, door hun voelen en edele plichtsbetrachting, in verhevener 
taal dan van een letterkundig genie...

In een mijner vorige brieven zaten eenige woorden bij voor U. Gust, 
waarin ik zegde dat ik Ed. Dobbelaere ontdekt h a d t; zat hel nu in een 
brief die verloren gegaan is, ’k weet het niet, doch ge rept er niet van : 
’t is, dat hij altijd naar Gust waagt ziet U. gelijk ik gisteren nog een kaartje 
ontving waarin hij vroeg of ge niets van hem gezegd hadt : nadat ik hem 
de verledene week schreef dat ik nieuws van huis ontving. Sluit in t ver
volg een woordje voor hem in Gust. Hebt ge m n Engelschen brief ont
vangen ? wat zegt g’er van ? al nen heelen bril hé, en t zal nog hetereni 
vooral als we eens weer den weldoenden smaak van een paar «pluim- 
kens» in ’t lijf zullen hebben (voor wanneer toch) en ... then when we 
shall be in conference togelher we shall make a stir and every one. who 
cannot understand us, will say : look there are two Englismen... All right.

Natuurlijk mijne beste groeten aan Tante Miemie, hé. ook aan hare 
ouders en zusters en n beste handdruk van

Broer Adolf>.

Adolphus Petrus Steeghers x Gent, 0 augustus 1005 met Barbnra 
Antonia Volckaert, “ Gent, 12 januari 1883 op hel Meerhem. dochter van 
Joannes Franciscus en Paulina Pat, f  Zelzale, 10 januari 1072 in de hoge 
ouderdom van 80 jaa r; waarbij 2 kinderen, alle Ie Gent geboren tussen 
1006 en 1912.

Op 0 auguslus 1053 vierden het echtpaar SleeghersA olckaert hun 
gouden huwelijksjubileum te samen met hun kinderen en kleinkinderen.

Adolphus Petrus Steeghers ’|' Gent. 8 juni 10()3 in de ouderdom van 
bijna 85 jaar en ligt begraven op de Weslerhegraafplaats (Brugse Poort) 
te Gent samen met zijn echtgenote.

Wilfried STEEGHERS.
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BIJLAGEN

I

Bundel nr. 275 Staten van Goed Ambacht Maldegem R.A. Gent 
(Gedeeltelijke Copie).

[7-6-1762] — Staet ende Inventaris in baeten ende commeren bleven 
ende bevonden ten sterfhuijse van Marie francoise Steeghers filia Jan 
overleden binnen der stede van Eecloo, op den negensten october seven- 
tbien bondert eenen sestigh saligber memorie, welcken staet aldus maeckl 
ende doet stellen in bet geschrifte Joannes Stofferis filius Jan ende Marie 
Bullijnck als hauder ende besitter gebleven ten voomoemden sterfhuijse, 
den selven staet aldus overgevende ende presenterende eerst aen Martinus 
Steeghers fis Jan voornoeml, vooght malerneel over Liidovica Alberlina 
audt seven jaeren, Joannes Bapta aüdt belb vyf jaeren, ende martinus 
Benedictus Stofferis audt dry jaeren, alle dry onderjaerigbe weesen kinde
ren de welcke desen baüder gewonnen beeft bij de voorschreven marie 
francoise Steeghers staende bun buvvelyck... ( l ).

II

Bewijs van goed gedrag (Stadsarchief Eeklo nr. 227 en, 228) van 
Augustinus Vincentius STEGHERS fs MarLinus, jongman, schoenmaker, 
Eeklo (V  van geslachtslijst).

[27.3.1776] —' <aud 26 jaeren. lanck beth 5 V2 voeten, hebbende 
bruijnachligh hair. gemeenelijck gecleet met een blauwe casacque, catoene 
veste, pampadoure couleuren laecken broeck ende ghemengelde caus- 
sens>. (2)

Attest uitoefenen van het beroep van schoenmaker (Stadsarchief 
Eeklo nr. 227 en 228) van Augustinus STEEGERS fs Martinus. schoen
maker, won. Eeklo (V  van geslachtslijst).

(1 ) Marie Francol»e Sleegber» win een rlorjiler van Jonnne» Hnptlsla (zie onder 111 vnn 
de ge»lnrht»ll|»l).
S i. 7-6-1702. Marie Prancolfc Steegher» fn Jnn +  «lilnnen der *tode vnn Eecloo» 
0,10.1701, X Jonnne» Slofferl» f» Jnn en Marie Bullljnrk wed. II W V . 3 K 
Ludovlra Alberlina 7 )., Jonnne» Bnpllitn 3 j. en Marllniic Benedlclus Slofferl» 
3 (. V .M . Mnrllnu» Sleegber* f» Jnn. I IK »erleden op 19.0.1753 voor Pleler Jojepli 
Gooberl N" Genl.

(2) 11AMERLYNCK W .,  —  Pn«poorten Ie Eeklo (1773 1793). In : «De Elk» Jnnr- 
garig 4 nr. I, 1979. blz. 42.



[13.4.1790] —' «aut ontrent 40 jaeren, lanck circa 5 Vi voeten, 
bruijn van hair, draegende Iselve ongebonden. blauwe oogen. gemynlijk 
gekleel met bruijnachlige kasacke en veste ende met een swarte broek». (*)

IV

Paspoort — Uitoefenen van beroep (Stadsarchief Eeklo nr. 227 en 
228) van Benediictus Antonius STEGHERS fs Marlen, jongman, kleer
maker. Eeklo. 1 lij was de zoon van Marlinus-Benediclus ( IV van geslachts
lijst) en " Eeklo 22 december 1765.

[9.3.1785] — «oud 19 jaeren. lanck ontrent 5 voeten, hebbende cort 
bruijn bair, gecleed met gemengelde drogelte casacque. veste ende 
broeck». (J ). 3 4

(3) klom.
(4) ibkJom.
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1. —  STEEGI IERS W ..  —  De familie Steeghers. Appeltjes van het M eetjesIanJ.
Nr. H . Maldegem. 1963, blz. 159-196.

2. •— STE EG H ER S \ \ \ .  —  Aanvullingen op de familie Steeghers. Vlaamse Stam,
Iste jaargang. Nr. 3. 1965. hlz. 213-214.

3. —  STE EG H ER S W ..  — De familie Cabooter. V laamse Stam. 2de jaargang,
1966. Nr. 2. hlz. 115-127.

-1. —  STE EG H ER S \ \ \ .  —  Belangrijke aanvulling hij een vroeger verschenen gene
alogie. Familiekundige Sprokkelingen. <Ons Heem», jg. 26. 5 Herfstmaand. 1972, 
hlz. 223-224.

5. —  STE EG H ER S \ \ \ .  — De Staten van Goed van Eeklo (1527-1795). 3 delen 
1972.

6. — STEEGHERS \V ..  —  Augustinus-Vincentius Steghers onderwijzer der svlaem- 
sche school Linnen dese stede» (1748-1825). lO n s  M eetjesland» 10° Jaargang, 
nr. 3 - 1977, blz. 113-114.

7 —  STEEG1 IERS \V „  — Belangrijke ontdekking betreffende de familie Steeghers 
op het stadsarchief te Eeklo. op zaterdag 2 juni 1973. In handschrift, 3 hlz.

8. — STEEGHERS W .. —  Kwartierstaat 68. In : Vlaams Kwartierstatenhoek, deel
II. V .V .F.. Antwerpen 1975.

9. —  STE EG H ER S W .. — Kwartierstaat ST E E G H E R S  Rogerius Eduardus Gustavus
° G ent 15 juli 1906 - G ent 25 nov. 1975. »DF. EIK» driemaandelijks! tijd 
schrift voor Familiegeschiedenis. Eeklo meetjesland, jg. 1 nr. 1. 1976, hlz. 7.

10. —* STE EG H ER S \W . —  O nze  Kwartierstaat. G ust Steeghers (1879-1949). A p
peltjes van het M eetjesland. Maldegem. 18de jaar 1967, hlz. 274-277.

11. —  STE EG H ER S \V  — De Kwartierstaat van Eduard Steeghers, (1879-1930)
broodbakker le Gent. O ns Heem jg. XXII, I - l.ouw m aand 1968, blz. 51-54.

12. —  STE EG H ER S W . — Gegevens betreffende de familie Steeghers te Eeklo in
de lOrle eeuw. Ons Heem jg. XXII. 1 - louwmaand 1968. blz. 54-56.

13. —  STE EG H ER S W ..  —  O rta a f  Steeghers 1889-1942. O ns M eetjesland le  jaar
gang. nr. 3. September 1968. blz. 2-3.

14. —  STEEGI IERS W .. —  De Familie Volckaert. In . O nze  Stam Famillckundig
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DE PAROCHIEGEESTELIJKH EID 

IN HET MEETJESLAND 

TUDENS HET OUD REGIEM

I N L E I D I N G

De parochies van het Meetjesland (in ruime zin) behoorden vanaf 
de eerste kerstening (zevende en achtste eeuw) tot de bisdommen Utrecht 
en Doornik.

Onder het bisdom L’trecht ressorteerden alleszins lot aan de nieuwe 
kerkelijke indeling (1559). de meest noordelijk gelegen parochies 
Assenede. Boekhoute. Ertvelde. Kluizen, Sint-Kruis-Winkel, Wachle- 
beke. Zelzale ; al deze parochies vormden, samen met nog enkele andere 
(Zeeuwse) parochies, de dekenij van de Vier Ambachten. Na de op
richting van de nieuwe bisdommen (1559) kwamen deze bovengenoemde 
dorpen binnen het grensgebied van het bisdom Gent ; de vier eerslge- 
noemden maakten deel uil van de dekenij Evergem, de drie overige 
werden overgeheveld naar de dekenij Hulst.

Al de andere parochies van het Meetjesland vielen vanaf hun op
richting onder de rechtsmacht van de bisschop van Doornik. Dit aloude 
bisdom, gesticht in de vijfde eeuw. omvatte sinds 1 H6 twee aarLsdiako- 
naten nl. Doornik zelf met als dekenaten Doornik. Rijsel, Secli-n. Helkijn 
en Kortrijk en Vlaanderen (of Doornik-Vlaams) ingedeeld in vier deke
naten : Gent. Oudenaarde, Waasland en Roeselare. Een eeuw later 
werd hel aartsdiakorvaal Vlaanderen gesplitst in de aarlsdiakonaten 
Brugge en Gent. Te dien tijde — vanaf 1251 lol 1559 — behoorden 
bijna alle parochies in het noord-weslelijk deel van hel Meetjesland tol 
hel aartsdinkonaal Brugge. Bij de oprichting van het zelfstandige bisdom 
Brugge (12 mei 1559) vielen deze voornoemde parochies binnen hel 
territorium van hel dekenaal Aardenburg. Deze waren : Arlegem, Eeklo, 
Maldegem. Middelburg, Sinl-Diureiris, Sint Jan, Sint Margriele. W ater
vliet en Walcrland-Oudeman alsmede Kaprijke en Lcmbeke. (Pooke, — 
het kaslceldorp — dat normaliter bij hel bisdom Gent moest wezen, 
maakte steeds deel uil van hel Bisdom Brugge en zulks lol 1801).



De andere parochies — die in deze sludie aan bod komen —• en 
deel uitmaakten van hel hisdom Doornik. aarlsd’akonaat Geril, kwamen 
na de oprichting van het hisdom Gent terechl in de dekenaten Evergcm. 
Deinze en Tiell. I ol hel dekenaal Evergem behoorden o.a. Bassevelde. 
Evergem, Lovendegem, Knesselare (vanaf 1642. lesoren Tiell). Oost- 
Eeklo, Oostwinkel, Eonsele, Sleiclinge. Ursel (eveneens vanaf 1642). 
Waarschoot Wondelgem en Zomergem. Bij Deinze werden gevoegd : 
Hansbeke, Mariakerkc. Mcrendree. en Yinderhoule. Tol 1 iell : Aaller. 
Bellem en Lotenhulle.

W e I regionen mei de pastoors van de dekenij van de Vier Am
bachten en de dekenij Aardenburg en volgend jaar volgt dan de dekenij 
Gent.

B R O N N E N O P G A V E

De samenstelling van deze lijsten der parochiegeestelijkheid steunt 
in hoofdzaak op onuitgegeven bronnen, len minste wat betreft de 17e en 
18e eeuw. Onze «goudmijn» was vooral het fonds Bisdom Genl. be
rustend in het Rijksarchief Ie Genl én in hel Grootseminarie én in het 
Bisschoppelijk Paleis.

De gegevens uil deze registers van «beneficieën» werden verder 
aangevuld mei biografische nota’s uit de oude parochieregislcrs. gede
poneerd in het rijksarchief te Gent.

De namen van de parochiegeestelijken vanaf de middeleeuwen lot 
en mei de 16e eeuw zijn sporadisch le vinden in cartularia. oorkonden 
en regesten en in registers van abdijen, kloosters, schepenbanken en der
gelijke, o.a. Piot «Carlulaire de I abbave d Ename» ; \  an D'keren ; 
«Oorkonden van de S. Pietersabdij te Gent : Bunlincx «Inventaris Raad 
van Vlaanderen».

Veel namen van geestelijken zijn le vinden in de reeksen : «Ana- 
■lecla Valicano-Belgica», Rome 1606-1074; «Analccles pour servir a 
1 histoire ecclcsiaslique de In Belgiquc» (verkort A.l 1.1'..B.). Louvain 
1865-1914; de parochiegeestelijkheid van hel jaar 14 15 staal vermeld in 
de uitgave Warichcz : «Etnl bénéficial de la Manche el du Tournnisis 
en 1 an 1415». Verder zijn van groot nut «Malricules de I Universilé de 
Louvain» 1907-1975.

Grote dank ben ik verschuldigd aan de hh. Achiel De Vos en Ir. 
Luc Stockman, voor hun gewaardeerde medewerking bij hel vervolledigen 
van deze lijsten. Ze bezorgden me de namen van «proehiaenen ofte 
papen» die ze aantrollen bij hun speurwerk in de registers van de Keure 
van Genl (S.A.G.), in hel archief van het kapittel van 1 larelbeke (R.A, 
Korlrijk), in de «Archlves Deparlcmenlales du Nord». en in hel archief 
van hel bisdom Utrecht (P.M. Grijpink ; bisdom Utrecht, Adam. 19|-l).

>r >



S IC .L E S . A F K O R T I N G E N  E N  VERKLARINGEN

• = geboren
t = overleden
zn. m zoon van
P. = pastoor
'P- = vicepastoor, onderpastoor
des. - deservilor of waarnemend pastoor
dioc. = diocees, bisdom
tev. = tevoren
(G. 20.12.1680) = priesterwijding te Gent (den 20 december 1680)
L  1650 inschrijving als student te Leuven in 1630 

(normaal geschiedde zulks op twintigjarige leef- 
lijd)

S.T.B. = scienliae iheologicae baccalaurus (baccalaurus in 
de godgeleerdheid)

S.T.B.F. _ iets hogere Litel dan voorgaande
S.T.L. = licentiaat in de godgeleerdheid
S.T.D. doctor in de godgeleerdheid
J.L'.L. = juris utriusque licentialus (licentiaat in beide 

rechten nl. burgerlijk en kerkelijk recht)
A.R.A. - Algemeen Rijksarchief
R.A.B. = Rijksarchief Brugge
R.A.G. = Rijksarchief Gent
R.A.K. = Rijksarrhief Korlrijk
S.A.G. = Stadsarchief Gent
o.c. = Opus cilalum =  in het reeds vermelde boek
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I. DEKENIJ DE VIER AMBACHTEN

A S S E N  E D E  (twee poities)

PHILIPS (Philippi)
Piot : Cartul. Ename n" 2 1 3  -— R.A.G. B isd . K . 2 5 5 1

1253 -
f°  XXIV r°

W O U TER  SP1ER1NCK
R.A.G. item —'  V. Lokoren Oorkonden S. Piolers

1239 -

MATTE! 1 AS
R.A.G. Nieuwenbos : zegels

1280 -

JACOBUS
S. Genois : CKarlres Comtes de■ Fl. n° 445

1287 -

SAEOMON
R.A.G. Nieuwenbos : zegels

1285

PIETER HOENS
R.A.G. item

1293 -

HUGEN (HUGHES)
R.A.G. Abdij Doornzclc

1500 -

WILLEM PEEREBOOM
R.A.G. Nieuwenbos : zegels

1509 -

HUGHES DE CASTRO (van der Borcht) 1530
S. Genols • o.c.
PETRUS DE NIEUW ENBORCH
R .A .G .  S . P le te r s  11 o o rk o n d e n  9 0 7

JOI JANNES EVER DE Y
H em

JAN 1IEMS ( l l e i n s  ? )

S .A .G .  K e u r r  301  / 1 0  f°  2 7  v °

138-1 -

WILLEM BACKELEIRE
W .  P ro v e n ie r  :

1385 -

ALEXANDER OLMUS
P .M . G r i | |) ln k  : b i s d .  G l r e r b l  A  d n m  191 4  1» d l.

1-119 -

PIETER PRIJSBIER 1-150 -

JANNE VAN o v e r b e k e
S .A .G .  3 0 1 / 4 0  f" 148  r"

14-10 -

GILLIS GAETEMAN
S .A .G .  3 0 1 / 3 5  f° 9 0  r"

vieecureit 1 0 .  0.1-1-19 - l <>, 0.1-158

pasloor 1430 -

JOHAN DI-! BOC 
P. l.jove-ndeycm

- 4. 3.

1257

1283

1288

12S«

1301

1301

1373

1573

1385

1-150

1-120

I I  18
1-138

1-1-19
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4. 3.1466 -ARNOLD VA N TWEEBEKE
(lev. P. Lovendegem)

PETRUS FABR1C1US (De Smet ?)
P.M . Grijpink o.c.

GILUS SENECHAL
Hem

JAN CAPPELAEN
item

D1EDERIK DE MORO
item

JOHAN VAN DER STORT (Stoet ?)
item

JACOB ROELS 
Nieuwpoort 1504 ■—* L. 1524

Raad v. VI. reg. 7612 F" 157 ss r°

N1COLAAS DE DONKOZEN (De Doncker ?)
P.M . Grijpink o.c.

—  - t  1495 

1495 - —  

—  - 1504

1504 - f  1516 

1516 - —  

1524 - f  1557

—  - f  1544

KASPER MAES fs Kasper
item

LIEVEN DHOOGE
R A G . Assenede Kerkarch. N" 31 f° 30 v"

JOOS VANDALE
item (non residet)

PI ETER THIENPONT
item

28 .12 .1544 - f  1566

1560 - 1562

1561 - 1562

1562 - —

V a c a t 1566 - 1586

Desen'. : Hieronymus Adriaenssens 1587 - 1590
Pater Amoldus Pcssemirus 1590 - 1605
— klooster Assenede —

ZACHARIAS FYQUET O.P. Gent 1605 - 29. 6.1609
P. Knesselare — ° Gent 1553 — f  Gent 6. 1.1631 

LUDOVIC VAN DER CRUYCEN S.T.B. 29. 6.1609 - 1609
P. Eke — " 1586 — (G. 19. 3.1611)

LEODOGAR CARDON S.T.L. 27.10.1610 - 3. 6.1622
lev. secretaris bisdom 1612 - 1613 
P. I luist — f  1627

N IC O IA A S DE DEURW AERDERE Praem. 3. 6.1622 - 7.10.1626
demissie — *j' na 1633
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28. 8.1627 - 15. 1.1651MAKTEN MOMMAERTS
«caplivalus» IJzendijke 30. 1.1636 - 1639 
demissie — f  5. 6.1651

CHRISTOPHORUS BEY(D)ENS
" Genl S. Baafs 2. 8.1622
zn. Livinus/Jacoba Luyckx — L. 1645
(G. 16. 5.1647)

JAN DE PAEPE
lev. vicp. Assenede
lev.vicp. Alberlpolder
past. 15. 6.1658 - f  7.12.1667

CORNELIS BECKERS S.T.B.
«seer geleerds

Antwerpen 1628 -—1 L. 1647 
tev. vicp. Eksaarde 1653 - 1655 
mission. De Klinge 1655 - 1662 
P. Aalter 30. 1.1662 - 1668

PETRUS DE SMEDT
° 1650 — past. 10. 5.1681 - f  23. 9.1684 
lev. vicp. Assenede 1678 - 1681

LAMBERT (DE) CENHDT
" 1639

15. 1.1651 - f  9. 6.1658

deserv. 25 8.1056 - —■

16. 6.1 bb8 - f  9. 4.1681

deserv. 10. 4.1681 - —

24.10.lb84 - f  22.11.1702

M A R IEN  COPPIETERS Deserv. 23.11.1702 - -
Dendermonde 1671 

past. 29.12.1702 - f  7.11.1712 
L. 1690
(G. 12. 6.1696)
tev. vicp. Assenede 27. 6.1696 - 1702

JACOB DE CAESMAEKER 22.11.1712 - t  23. 2.1745
° Genl 1681
zn. Petrus/M. Joanna de Prent
(G. 19. 3.1707)
tev. vicp. Bazel 1707 - 1712

JAN REMEES 15. 0.1745 - f  22. 4.1768
0 Aalst 1704
zn. Adriaan/Catherina Van Evenepoel
(G. 8. 6.1729)
lev. vicp. S. Mlchiels, G. 1737 - 1745
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15. 6 .1 7 6 8  - f  2 2 .1 0 .1 7 8 0JAN BAPTIST BRI'LOIT
Oudenaarde 25. 6 .1720 

zn. Ignaas/M. Calharina Coots 
(G. 19.12.1714) 
lev. vicp. Eine 1745 - 1749

Boekhoule 1749 - 1758 
Bomem 1758 - 1768 

PIETER FRANCIES REYNIERS 30.11 .1780  - 9 .10 .1802
P. Welteren
* LocKrisli 25.11 .1740  —  f  20. 5 .1814 
zn. Jacobus/M. Anne Tolliers 
(G. 20. 9 .1768)
lev. coadjutor S. Micbiels, G. 10 7 .1769 1775
lev. vicp. S. Baafs. G. 1775 - 1780

FELIX VAN DE W ATTIJNE 9.10 .1802  - ïo . 8.1825
Superior
’ Oost-Eeklo 12. 4.1751 —  f  Fleusden 16. 2 .1827
zn. Alexander/Anne Comelia de Sarme
(G. 25. 5 .1777)
lev. vicp. Kalken 1778 - 1790

Tielt 1. 4 .1790 - 1802

2 2 7



B O E K H O U T E  (2  porties)

PI ETER RIJNV1SCH 

PH...
R.A.G. Nieuwenbos : zegels

JAN - deken Aardenburg -
Cartu l. Hospice Oudenaarde 
Betbune : Cart. S . E lisabe lh  n”  41

BALDUINUS DE YSER1NO (Dijsenn)
R.A.G. Nieuwenbos : zegels

SIMOEN
.JAN (H)ALDERICK
R.A.G. Nieuwenbos : zegels

JAN JACOB

Vicecureit Jan Stouthals
PO PO CRAPEL
JAN VAN DER MOST

PETRUS H O O G W EG H  (de Altavia)
R.A.G. S. Pielers 1 reg. 46

N1COLAAS DE W EENDEN (de W int)
P.M. Grijp lnk  o.c.
R .A .G .  N ieuw enbos O ork. nr. 1

JACOB ZOETE
P.M. Grijp ink o.c.

LAUW EREINS DANCKARDT
item

PIETER CLOUET (Lauwaerl)
demissie
item

GEORG1US DE CONINGK (Regis)
Grote Raad Mechelcn - Inv. Bunllncx

JOANNES CARPENTAR11 (Timmermans ?) 
demissie 

bisd. Doornik
Grijpink o.e.

JAN VAN DEN MENDEN (de Fine)
demissie
Hem

JAN BREC1IT fs. Barlbolmeus 
" Aalst 1501 — L. 1521

1257 - 

1262 - 1267

1257 - 1280

1267 -

1290 - 
1311 - 1514

1314 - — 
1560 - 
1562 - 
15... - 

1428 -

— - f  1487

1459 - f  H92 

15.12.1487 - f  1503 

18. 8.1492 - 1505

1503 - 1525 

1505 - 1521

1521 - 1525 

1525 - f  1557
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PHIL1PPE DE LANNOY 1525 - t  1533
* Carvin (Fr.) 1504 — L. 1524
item
Raad v. V I.  rog. 2461 f ° 205 r°

HL’BERTUS DE FOIRE (?)
Grijpink o.c.

20.12.1533 - —

WILLEM BLOCX 1534 - —

JAN SCHERRE (SCHEERDERE) 1537 - —

CORUN ADRIAENS 
JAN VERELST

bisdom Doornik
item

1537 - 1539 
3.10.1537 - f  1540

TYLEMANNUS DE HERCKENRODE
item

1540 - f  1554

JOHAN VAN DEN HOVE
demissie
item

—  - 1549

JOANNES DE BORSAL1A (non residet)
item

21. 3.1549 - —

SEBAST1AAN VA N RIJSWUCK
demissie
item

2. 3.1554 - 1556

PIETER MAEYE (de Mare)
Boekboule ?

item
S .A .G . Penninglioh. t0/41 1571 f“  6 r° f“ 23 v’

12. 9.1556 - f  1571

JACOBUS MASUREEL
lev. P. Kaprijke 1570 - 1571

14. 2.1571 - 8.11.1571

CORNELIS GILLIS (Egidü) 
JAN DE PAU
non residet

8.11.1571 - f  1574 
20. 6.1574 - 1590

vaoat 1580 - 1605

deserv. Guillelmtts van den Bo gaarde 
P. Basso vel rle 160*1 - 1616

27. 7.1609 -

JACOB SYMOENS 1609 -
JAN BAUWIJN 
later P. Adegem

1610 -

CUILIjELMUS VAN DER ELST S.T.B.
«continueele sieckte»

23.10.1613 - 25. 4.1651

2 2 9



EU STA AS MESAUS S.T.B.
Vilvoorde

«captivus in l.Jsendijke 1634 - 1637» 
oom van P. Erlvelde : Mesaus

ARNOLD BORQUELMANS
" Mechelen 1612 — L  1652 
lev. kapel. Vrasene

P. Ossenisse 13.11.1645 - 1649 
P. Zelzale 5. 3.1649 - 1650

JAN BATIST STEVENS 
" 1656
tev. vicp. Evergem 20.10.1660 - 1668 
LUDOVICUS DERKINDEREN S.T.B. 16. 2.1685 - 19. 5.1694

Oudenaarde 10. 1.1650 -—- L. 1670 
zn. Guillelmus/Joanna Marlina Van (den) Dorpe 
(G. 2. 1.1679)
tev. vicp. B.M.V. Gent 1. 5.1679 - 1683 

P. B.M.V. Gent 
f  8. 8.1712

W ALRA N D U S DELETOMBE S.T.B. 20. 9.1694 - f  3. 3.1750 
u 1660
Lev. vicp. Bassevelde 20.11.1690 - 10. 9.1691

JAN FRANCIES DE BEUCKELERE 15. 5.1750 - f  18. 6.1746 
° 1681
zn. Jan/Elisabelh Loots 
(G. 24. 9.1707)
tev. vicp. Boekhouie 1715 - 1722 

P. Zingem 50. 6.1722 - 1730

Coadjutor Li boor De Rudder 10. 8.1741 - •
“ Assenede 1710
zn. Emmanuel/lsabelle Clarn De Schepper 
(G. 26. 3.1735)
tev. vicp. Assenede 1758 - 1741 

Merendree 25. 6,1746 
Assonede 22. 5.1765

PETRUS GRIJP 23. 6.1746 - t  23. 3.1757
ZomerRem 10.10.1704 

zn. Jan/Judoca Coddens 
(G. 18. 5.1728)
lev. deserv. Bacbte M. Leerne 1711 1746

16. 5 .1631  - f  2 7 .1 2 .1 6 4 9

17. 1.1650 - f  22.10.1667

14. 5.1668 - f  23. 1.1683

2 3 0



24. 3.1757 - t  7.10.1770CAROLUS JOSEPHUS W ALLEZ
* 10. 7.1709
zn. Jan/
(G. 21. 9.1737) 
tev. vicp. Aaller 1757 - 1743 

Tielt 1743 - 1746 
Evergem 1746 - 1757

AUGUSTINUS SI OCK
S. Martens-Leerne 1730 

zn. Thomas/CKrisline De Schrijver 
(G. 9. 6.1759)
tev. vicp. Bellem 1759 - 1770

JAN FRANCIES PIETERS
* S. Niklaas W . 17.12.1744
zn. Andries/M. Cathe ine Van Landeghem 
(G. 20. 9.1769)
lev. vicp.-coadjutor Meigem 1710-1783 

vicp. Lochristi 1783 - 1791 
P. Lorhrisli 1791 - 1802

10. 1.1771 - f  7. 1.1802

9.10.1802 - f  2. 2.1813
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E R T V E L D E

JACOBUS
V. Lokeren S. Pielers 1, nr. 893

HUGHEN

1280  -

1301 -

PIETER SANDERS 1437 - 1439
S.A .G . 301/3-1 f" 77 v° —  330 /22  f° 132 v°

JACOB 1443 - 1452

ROD1JN GOETM AN 1472 - f  1477
Grijpink o.c.

PIETER CRABBE (L. 1467)
S.A.G. Keure 1483/84 f° 169 r°

2.12.1477 - 14. 5.1484

FRANC1ES VAN TEMSCHE 1496 -

JAN COLEON 1517 -

JAN COELE 1528 -

JAN DAMMAN
Grijpink o.c.

1540 - t  1553

DENIJS DE BAENE
demissie
item

22. 2.1553 - 1563

CHRISTIAEN EVERAERT (Evaert)
P. Kortrijk
S.A.G. Penningk. 1571 f° 20 v° 
llem 1572 f° 18 r°

vacat 1592 - 1608

15. 6.1563 - 1592

Deservitor : Jan De Page 
- Wilhelmiel -

2. 6.1608 - 1612

CORNELIS DE SOMERE S.T.L.
Genl ra. 1586

(G. 20.11.1611)
lev. President Groot Seminarie, G.
P. O.L.Vr. S. Pieter, Gent
1049 deken kap. S. I lermes - Ronse

15. 3.1613 - 15.12.1617

FRANCIES BEYDENS
demissie 
" 1590
(G. 15. 3.1614)

15.12.1617 - 1. 4.1633

2 3 2



1. 4 . 1 6 3 3  -  2 4 . 1 0 . 1 6 4 0WILLEM MICHIELS S.T.B.
demissie

bisdom Mechelen 
gedomicilieerd te Gent 1634-35 

Rieme 1657-38

PIETER DE MAESSCHALCK S.T.B.
Berlare. ca. 1604 

tonsuur G. 24. 5.1650 
tev. P. S. Janssteen 1652 - 1641 
deserv. 24.10.1640 
pastor 6. 3.1641 - 19. 9.1641 
p. Stekene 
t  1645

BARTHOLOMEUS DE BACKER 20. 9.1641 - f  25. 9.1660
* ca 1609
zn. Jan/Catherine De Naegel
tonsuur : G. 18. 4.1654
tev. vicp. Evergem 1638 - 1641

EUSTACHIUS MESSAUS S.T.B. 14.10.1660 - f  4.12.1667
* Vilvoorde 1600 —' L. 1620
neef van Eustac. Messaus. P. Boukhoute 
tev. vicp. Evergem 18. 7.1648 - 1660

ADRIAAN CARDOCK 10. 3.1668 - t  Gent 30. 9.1669
G. S. Michiels-N. 1642 

zn. Carolus/Livine V. Damme 
(tonsuur G. 20. 9.1664) 
tev. vicp. S. Kruis-Winkel 1667 - 1668 
broer van Hendrik P. Waasmunster

JACOBUS DE SY S.T.B. 29.10.1669 - f  19. 5.1689
«diulumo morbo»
" Gent 1638 
(G. 28. 2.1665)
tev. vicp. Sleidingc 1667 - 1669
Co-adjulor Simon De Beule 1670 - 1680
* Zele 1635
kapel. Hamme f  28. 6.1712

BALDUINUS GEORGIUS VAN WITVELT 18. 8.1689 - 13. 4.1731
* Mechelen 1650 — L. 1669 S.T.B. 
tev. vicp. Baalgcm 1678 - 1685

Evergem 1685 - 1689

2 3 3



2. 3.1723 - f  21. 8.1727Co-adjutor Franoes Saeys 
° Genl S. Baafs 19.12.1696 
zn. Pelrus/Maria Baete 
(G. 8. 3.1721)

PETRUS VAN AUDENHUYZE co-adjutor 29. 8.1727 - 1731
" Genl H. Kerst 30. 6.1702
zn. Petrus/Suzanna van Guysse
(G. 22. 9.1726)
pastoor 13. 4.1731
f  22. 7.1775

JAN BAPTIST DE SMET S.T.L. J.U.L. 30.10.1773 - \  26.10.1802
° Eke 5. 5.1746
zn. Huberl/Jeanne Marie Raepsaet 
(G. 19.12.1772)
PETRUS MICHAEL FRUYT S.T.D. 10. 1.1805 - 2. 4.1803

Gavere 1747 
(pater Pius O .P .)
P. Gr. Begijnhof 
f  4. 9.1813
AUGUSTINUS DE BUS 28. 4.1805 - t  26.10.1813
n Lochristi 20. 1.1755
zn. Pelrus/Anne Van den Bunder
(G. 18. 2.1782)
tev. vicp. Evergem 1780 - 1803
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K L U I Z E N

(stichting abclij Ename 12e eeuw)

GALTERUS

BOID1N

HUGO MUDDE

THOMAS VAN DEN BERGHE

ROELAND CESSANDERS
Grijpink o.c.

HENDRIK VAN DEN HENDE (a Fine)
demissie
item

JAN VAN DEN HENDE (a Fine)
demissie
item

JAN CAPELLEMAN
demissie

Brussel ca. 1487 —* L. 1507
item

JOOS VAN W ALEM
koster S. Maria-Latem
item

LIEVEN DE GUCHTENEERE
lev. koster S. Maria-Dalem
item

JAN JONCKHEER
demissie
(alias de Bellemaker) 

bisdom Doornik
Item

JAN MUL1ER
demissie 

bisdom Doornik
ll^rn

LAUREINS VERIIEZE 

JEKONVMUS ADRIAENSSENS

1179 - 

1266 - 

1300 - 

1342 - 

1455 -

^  - f  1514 

1514 - 1517

1517 - 1521

24.10.1521 - 1528

1528 - 30.12.1533

30.12.1533 - 1544

1552 - 1563

15. 6.1563 - 1567

17. 5.1567 - 1578 

1578 - 1591

2 3 5



vacat - contribulieland

Deservilor : Jan Lepage, Wilhelmiet

Deservitor : C om el is de Somere S.T.L.
- P. Erlvelde 1612 - 1617 -

JAN DE BRAVE
Doomzele 1598

ontving tonsuur Gen'. 25. 3.1621 
P. Bassevelde 
f  21. 6.1675
Deservitors : Lamberlus Van Royen

- P. Ze!zate 1633 - 16-1-1 - 
«in captivitale deductus 22. 5.1634 - 1-4. 9.1637

Pastoor van Ertvelde 1637 - 16-42

G1JZELBRECHT VAN DER MOEREN 13. 1 .1 642-2 . 9.ir>48
bisdom Meehelen 

tev. vicp. Assenede 1634 - 1642 
P. Wachtebehe 
1657 P. Worlegem 
f  10. 9.1675

JEREM1AS DE POTTELSBERGHE 22.10.1648 - j  H. 5.1672
«fuit miles, maritus, rnonacbus>
«in seneclule bona mortuus est»

CAROLUS UYTTERSCHAUT 17. 6.1672 - 21.12.1678
Cent 1643

deserv. 25.11.1168 - 1672 
P. Oudenaarde-Pamele f  22. 7.1683

G1L1JS VAN DEN EYNDE 12. 12. 1678 - 2 0 . 12 .1685
0 Beersel (?) 1645 — E. 1665 
lev. vicp. Assenede 1674 - 1678 
P. Begijnhof - Dendermonde 
1695 P. S. Gillis-Dendermonde 
t  25.1 1.1720

LUCAS DE CLERCQ 5. 1.1686 - f  13. 8.1700
Zotlegem 1644 —< L. 1664

WILLEM PAN DEN DR1ESSCI IE S.T.B. 16. 0 .1 7 0 0  - 2 6 . 9 .1 74 3

bisdom Mechelen 
Priesterw, Mechelen 31. 5.1701 
kap. S. Nik! aas Gent

1608 - 1612 

1612 - 1617

16. 2.1618 - 1622

25. 7.1635 - 1657

2 5 6



21. 9.1743 - t  12. 1.1766FIL1PPE JAN MUS
Oudenaarde 10.10.1701 

zn. Jan/Therèse Clement 
(G. 21 9.1726) 
tev. kapelaan S. Niklaas-G.

JAN REIN1ER REMEUS 31. 6.1766 - f  18. 3.1767
Lokeren 6.12.1726 

zn. Jacob/EIisabeth Van Damme 
(G. 19.12.1750)
tev. \icp. Grembergen 10. 6.1754 - 1766

PIETER JACOB VAN OUTR1VE 27. 4.1767 - t  10. 12.1795
Kanegem 14. 5.1732 

zn. Petrus/Dorothea Van der Piel 
(G. 18.12.1757)
tev. vicp. Ouden.- Petegem 17.11.1760 - 1762 
tev. vicp. Zingem 1.12.1762 - 1767

FRANC1ES JOSEPH SER1GIERS K.U.L. 7. .1796 - 7. 7.1812
Antwerpen 24. 3.1763 

P. Slekene f  3.10.1852

2 5 7



S . K R U I S  W I N K E L
(«W inde» lot 1600)

4.10.1298 -SER JANS
Abdij Doornzcle, invent. p. 12 n° 27

NICOLAAS ZW A N A ER T
Grijpink o.c.

PAULUS VAN DE W1ELE (de Rota) 
GILLIS GAETMAN
tevens P. Assenede
JORIS VAN D E STEEN (a Lapide)
Waricbez o.c.

WILLEM THIERK1NG (Dierkens)
S.A.G. 3 3 0 /35  f° 101 r“ — 3 0 0 /56  f" 107 r"

N ... DE W ATEREN
Demissie
Grijpink o.c.

JOHAN DIELMAN
ilem

M1CHAEL VAN BLADER
item

GUILLELMUS CONRARDl
demissie
item

OTTO CO N R A R D l’s ZO O N
demissie
item

PETRUS MEYER
demissie
item

CORNELIS MEYER
demissie
item

ADRIAAN VAN DER MEERSCH
Item

1IENDRIK BAERS
demissie
Item

JOANNES SOYE (de Foye)
demissie
item
S.A.G. 301/7611 f" 149 v”
Rnud v. Vl, rejj. 7610 f" 252 r”

— - 1440

1444 - 1448 
1448 - 1453

1455 - 1460

1478 - 1481

— - 1486

29. 3.1486 - f  1490 

16. 5.1490 - — 

—- - 1498

20.10.1 198 - 1499

5.10.1499 - 1512

1512 - 1515

1515 - f  1516 

1516 - 1519

1519 - 1531
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FRANCIES VAN MEERHAECHE
bisdom UlrecKt 

Grijpink o.c.

GILLIS VAN GORSENE
demissie
item

GILLIS VAN BOSSUYT
bisdom Doornik 

ilem

JACOBUS VAN DEN BERGHE
D e Brouwer o.c.
S A G .  2 8 /6 6 /2 7 6  29 v°

JAN DE SMET (Fabri)
Gent S. Marlinus 

Gent S. Martinus 15.11.1574 
Deserv. Simon Scbepens 1574 - 1587 

Jan de Pau 22. 6.1587 - 1590 
- P. Boekhoule -

17. 1 .1531 - f  1553

11. 5.1553 - 1562

18. 6.1562 - 1570

1570 - 1574

4.10.1574 - —

LUDOVIC VAN DEN W IJNGAERDE 22. 6.1603 - 1610

PETRUS VAN BERINGDEN S.T.B. 10. 4.1611 - f  1618
" 1584 Leu ven

ARNOLD EVERAERT 11. 1.1619 - f  27. 2.1642
* 1592
zn. Arnold/Jeanne Van Windeke 
(G. 26. 3.1617)
Deserv. Ludovicus Wackins 1. 3.1642 - 16. 5.1642 

- vicp. WacJitebeke -

JAN BAPTIST HASSELER 16. 5.1642 - 7. 1.1662
bisd. Mechelen 

P. Lovendegem f  1690

WILLEM THOMAS 14. 1.1662 - t  20.10.1668
tev. P. S. Baasf-Vijve 1657 - 1662

GEERAARD STRUVYNCK 26. 1.1669 - f  12. 6.1676
Hulst ca. 1600 

zn. Jan
tev. P. I lontenlssr 1628 - 1647 

Wortegem 1647 - 1657 
Wochlcbeke 1657 - 1669

2 3 9



28. 7.1676 - f  16.11.1686AEGIDIUS VAN DE WINCKELE
W etleren (?) ( el. 1647
zn. Jan/Joanna Van Melle
(G. 30. 5.1671)
lev. vicp. Aalter 1673 - 1676
PETRUS VAN DAMME

Eksaarde (?) ca. 1653 
zn. Willebrord/Cornelia Bras
(G. 1. 2.1682)
lev. vicp. Zaffelare 1683 1687
PI ETER A N TO O N  COENE 

Gent 1678
zn. Jan/Elisal>elh Vellganck 
(G. 24. 9.1701)
lev. vicp. Machelen 1708 - 1711
PETRUS VAN BOGAERT 
° Moerzeke 9. 5.1692 
zn. Andries/Maria Peel man 
(G. 1 1. 6.1718)
tev. vicp. S. Krnis-W. 10. 7.1719 - 1750

10. 2.1687 - f  20. 1.1711

11. 5.1711 - f  13. 4.1750

25. 4.1750 - f  12. 8.1772

JO OST DE W AEGHENAERE 27. 7.1772 - t  28. 7.1809
Genl Ekkergem 19. 4.1753 

zn. Filiep /M aria De Back er 
(G. 20.12.1760)
lev. vicp. Zaffelare 1761 - 1763

S. Kruis-W. 20. 4.1765 - 1772 
Deservilores : Pclrus Dhanens 10. 1.1799 - 20. 5.1800

Erancies Van den Bomden 5. 4.1800 - 10. 6.1802
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W A C H T E B E K E

OLIV1ER DE YOGHELAERE
R A G .  S. Pietcrs I. 2270

1405 - 1424

WILLEM DE YOGHELAERE
S A .G . arch. Flone

1425 - 1428

WILLEM THOYSAERT
R A G .  S. Pieter, 1409 11 
abdij Doomzele

1428 - 1431

NICOLAAS DE W EEL
demissie 
GrijpinL o.c.

—  - 1475

FRANCIES DE MOER
item

1475 - 1481

JOHAN DE LOOSE
item

1481 - 1488

CHRISTOPHOOR DE STAMBROECK
item

1488 - f  1492

JOHAN DE YALLE (Van den Daie ? )

demissie
item

15.12.1492 - 1493

JANNE LESCUYER
item
S A .G . 301/64 f° 41 r°

8. 2.1493 - 1496

ARNOUT VEGEL
demissie
item

—  -  1507

JOHAN PIEPER
bisdom Doornik

item

1507 - f  1512

PIETER HERBRANT (1 Icerbroeck)
Item

1512 - f  1547

JOHAN G IA D
demissie
Mem

11. 1.1547 - 1552

EGIDIUS DE BORNE
bisdom Utrecht

1552 - f  1558

JAN DE CLERCQ (Clerici)
* Bisdom U i  recht 
S A .G . 28/77/323 f" 49 / ’

13. 5.1558 - f  1585

Deservitor Andrii*s van de Lysbellen 1568 - 1585
JACOB BER I RAM - monnik Middelburg 
P. I parite f  28. 3.1606

17. 6.1585 - 1594
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GH1SLEEN DE CLERCQ
" 1530

1594 - 1612

1. 5.1612 - 1613
PAULUS DE MOLENAAR (Molitor) S.T.B. 27. 9.1613 - 29. 1.1614 
P. Hontenisse 29. 1.1614 - 27. 8.1614 
P. Eke f  1616

° 1584
zn. Christiaan/Gbristine Van den Abbeele
(G. 18. 4.1609)
tev. vicp. Temse 1610 - 1614
P. Mullem f  29. 7.1655

THEODO OR VAN SA NTE(N ) 2. 1.1629 - lo. 5.1652

tev. P. O.L.Vrouw Deinze 1627 - 1652

GIJZELBRECHT VAN DER MOEREN 9. 8.1648 - 20. 4.1657 
bisdom Mechelen 1615

LAURENS VAN DAMME S.T.B. 8.12.1614 - 2. 1.1629

demissie
m em ire salutato»
tev. wcp. Mullem 1627 - 1629

ADRIAAN SPELEERS
Bevere-Oudenaarde 1604 

zn. Jan/Marie Speleers

26. 1.1652 - f  28. 7.1648

lev. vicp. Assenede 1659 - 1642
P. Kluizen 1642 - 1648 

P. Wortegem f  10. 9.1675 
GERARD STRUVYNCK
0 Hulst 1601
lev. P. 1 lonlenisse 1628 - 1647

20. 4.1657 - 16. 1.1666

Wortegem 1647 - 1657
P. S. Kruis-W. |  22. 6.1676

JAN DE MEYERE
Hingenc 1653 — L. 1655 

tev. P. Berlare-Dendcrm. 1660 - 1669

JAN VAN W ESTER1IOUDT

16. 1.1669 - I  3. 8.1678

9.12.1678 - f  10. 5.17
” Dendermonde 25. 1.1640 ■—• L. 1658 
zn. Petrus/Jacoba Van I’roye (Troye ?) 
lev. vicp. Boekboule 1667 - 1676

P. Desteldonk 1676 - 1678

2 4 2



16. 4.1727 - f  17. 8.1768JOSEPHUS DE W O L F
* Dendermonde 31.10.1696 
zn. Cornelis/Judoca Vermeire 
(C. 19.12.1721) 
lev. vicp. Lokeren 1721 - 1727 
PETRUS JOSEPHUS W ASTEELS S.T.B. 20. 9.1768 - t  2. 3.1775 

Bisdom Kamerijk 
zn. Petrus
tev. P. PoIIinkbove (leper)
PHIUPPE JACOB COEN 20. 3.1775 - f  18. 3.1805

Beveren-W. 25. 2.1730 
zn. Jacob/Anne Marie \  an de Velde 
(G. 9. 6.1759)
tev. vicp. Wacblebekc 1761 - 1775
JAN FRANCIES VAN DOORNE 21. 7.1805 - 31. 3.1823

Waregem 14. 1.1766 
m . Michel/Agnes De Beis 
(G. 18.12.1791) 
tev. vicp. Aarsele 1792 - 1805 
Broer van Jozef, baljuw te Poeke 
P. W et leren f  9. 2.1837

2 13



Z  E L Z  A  T E

Vanaf 1570 -—- tevoren annexe van Assenedi

VINCENT DE MEYER 1569 - f  1575
De Brouwer o.c.

JAN VAN DER CRUYCEN (Crucius) 22. 6.1575 - 15. 1.1586 
P. Berlare-Dend.
Deserv. Jacob Bertram O.S.B. Middelburg 15. 1.1586 - 1587 

- P. Wacblebeke -
Deserv. Petrus Schepens, Karmeliet Brugge 25. 8.1587 - —•

vacat 1590 - 1613

Deserv. Adolf Le Cocq - Karmeliet Brugge 1613 - 1618

JAN TROMBLAER
Lavaut Inventar. S. Ravon P. 489

MARTINUS MOMMAERTS
Mechelen (?)

P. Assen ede f  5. 6.1651

PAUL LAPS

Mecbelen
tev. viep. Zele 1625 - 1627

IA.MBERTUS VAN ROYEN 
Mecbelen 1604 -—- L. 1624 

Caplivus Pbilippine van 23. 5.1654 
tev. deserv. Kluizen

FRANCIES SANCUEZ 
° 1620
zn. Ferdinand/Anna Gongalez

29. 5.1618 - 2. 8.1622 

26.10.1622 - 28. 8.1627

deserv. 15.10.1627 - —*
Pastoor 10. 6.1628 - 24.10.1657

22.12.1657 - 1644

14. 9.1637

18. 2.1644 - 5. 5.1649

ARNOLD BORQUELMANS 5. 3.1649 - 17. 1.1650
" Mecbelen 1612 — L. 1632 
tev. P. Ossenisse 1645 - 1649 
P. Boekboule ’|' 22.10.1667

LUDOV1C VAN DEN BOSSCHE 10. 2.1650 - t  19. 9.1650
° Gent (?) 1622 
(G. 6. 4.1647)
lev. vip. II. Kerst, G. 2. (>.1647 - 1650
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JACOB VAN DE VELDE 
Gent S. Jacobs 4. 5.1625 

zn. Pelrus/Livine Rijckaert
(G. 22.12.16-16)
lev. virp. Hamme 1. 8.1647 - 1650

JACOB C.OETHALS

5.11.1650 - f 4. 5.1666

20. 9.1666 - 22.10.1682
Gent S. Niklaas 29. 1.1655 

zn. Augustinus/Anna De Dickere 
tev. vicp. Lovendegem 1664 - 1666 
P. Wondelgem 22.10.1682 - 1685 
P. Eksaarde 10. 5.1685 - 1691 
P. S. Pauwels-W. 8. 8.1691 
t  27. 5.1701

P1ETER VAN BUTSELE S.T.B. 22.10.1682 - 4.10.1686
< Aullsetanus» (?) ca. 1648 — L. 1670 

(Brussel 29. 2.1676) 
tev. vicp. B.M.V. Gent 1676 - 1678 
P. Wondelgem 1678 - 1682 
P. Vinderboute 4.10.1686 - 1700 
P. Gentbrugge 11.11.1700 
f  50.10.1702

JAN VAN COPPENOLLE 25.10.1686 - 27. 5.1710
Oudenaarde 11.10.1654 

zn. Jan/Anne Van de Kerckhove 
(G. 27. 5.1684) 
tev. vicp. Assenede 1686 
co adjutor : Jan Heyndricx 1696 - 1710

JACOB Cl IRISTOPHOOR MAENHOL'T 15.12.1754 - f  12. 1.1781

JACOB DE MAERE
* Zele 17. 5.1670
zn. Judocus/Maria Van Damme
lev. vicp. Sas van Gent — - 1710

27. 5.1710 - f  12.10.1754

Everg cm 1720
zn. Ja rob (burgemeester) /  Joanna Maria Bolerdaele
(G. 4. 6.1746)
lev, vicp. Boekboute 1746
tev, kap. Begijnh. Gent 1746 - 1754
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JAN A N TO ON HAEZAERT 14. 2.1781 - f
" W elteren 26. 5.1745
zn. Petrus/Joanna De Kerpel
(G. 5. 6.1770)
tev. vicp. Nazareth 1771 - 1781
ALEXANDER JOSEPH DE LONGE H. 8.1806 - t

Dendermonde 19. 7.1765 
zn. Simon/hrancisca W auman 
(G. 20. 5.1790)
tev. P. Mespelare 9.11.1802 - 1806

15. 8.1806

6. 1.1821
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II. DEKENIJ AARDENBURG

A D E G  E M

PETRUS
RA.Kortrijk : H AK. cura n° 2497 
Walters : GescK Bijlote Dl. II. p. 334

HUC.O
R A .K . : H.A.K. cura 2499

HER MICHIELS, prochipape
Brugse : Oorkonden
S. Jans Hospitaal nrs 34S en 41 1

GHEERAERT DE BACKERE
RAK. : H.A.K. n" 1426 f° 2 v°

JAN VAN DE BOORDELE (Bordeele)
R A K  : H.A.K. n° 1542 f° 232 r°

HENRICUS VAN BRANTEGEM
Anal. Yaticano-Belgica Dl. XIV Baix Nr. 652

ANDRIES WEYTS
item

HIERÓNYMUS LUCRATOR1S
resideerde niet
RA.B. Nieuw Kerkarch. n° 37! f° 316 v°

JAN DE CORTE - deken Aardenburg 
PETRUS NEYNT - deken Aardenburg
RA.B. Nieuw kerliarch. n° 373 f° 9 r1’ en nr 371 f“ 188 v°

PHIUPPE D ’HOYERE

1248 -

1280 - 

1314 -

1347 - 

1412 -

25. 7.1427 ■ 

1481

1500 - 1 
1516

1532 - 17.1
'  1495
Kanunnik S. Baafs Gent f  12. 3.1571
PI ETER VAN DER SMESSEN (Smelsone) 1552
demissie 
t  21. 3.15??
JAN DE SW AEF 2. 4.1571 - f  20.
Deservitor Stephaan Meeus 1573 - 1575 

virp. Assenede -
DIRK RÖEGIERS 10.12.1575

bisdom Utrecht
lev. virp. Assenede 1573 - 1575 
R A G , Notariaat \)p  Bluurliop 106 f" 3 M,

vacat 1576 - 1610 —  contribui ielnnd

1261

1327

1427

1464

1488

1516
1532

1.1552

1571

1.1573

1585
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Deservilores : monnikken abdij len Eeckhoulte, Brugge, van 1610 tot 1615 
JAN BOUW IJN (Bauwens) 27. 2.1615 - 1624
tev. P. Buekboule 1610 - 1615 
P. Moerkerke 1624 - 1626 
P. Tiegem 1626 
zie Slosse : Rond Kortrijk p. 1896

ROLAND VERMEESCH 
BERNARD (DE) CRAES

Brugge 1617 —- L. 1637 
Deservitor : Bemard Tbiry 2.11.1679 
vicp. Adegem
JAN BAPTIST CORNELIS
kapelaan Brugge 
tev. vicp. Roeselare
LOUIS MUSSELE 

Kortrijk 1657 —- L. 1677 
tev. kapelaan Brugge
AUGUSTIJN MARANT

leper
JAAK BLOMME

Roeselare 15. 5.1710 
tev. vicp. Rumbeke 
P. Eeklo 25. 2.1759 
deken Aardenburg 
t  1785
CONSTANTEN JOETS
«omni lande dignissimus»
° Brugge 1718
tev. P. S. Margriete 1743 - 1759
ALEXANDER DI IOEDT
° Stal bil Ie 23.12.1743 
tev. vicp. Licblervelde — ■ 1782 
P. Knesselare 1802 - 1804 
1804 P. Ardooie 
f  23. 6.1813

8. 8.1624 - f  24. 3.1658 
24. 3.1638 - t  2.11.1679

- 2. 1.1680

2. 1.1680 - 1695

1695 - f  12. 4.1724

10. 5.1724 - f  18. 5.1741

24. 5.1741 - 25. 2.1759

29. 5.1759 - t  9.11.1781

6. 6.1782 - 19.10.1802
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E E K L O

JAN RASSEN
R A .K . : H.A.K. n° 1426 f° 1 r*

GERARDUS DE GROOTE
R.A. Doornik Cart. 75 f® 95 r°

GHERAERD DE SPL1TERE (senior)
L 1427
A .RA .-R .K . n° 34580 f" 1 v“

W ALTER VAN W EDAEGHE 
P. S. Martinus, Kortrijk
zie Slosse : <Rond Kortrijk»
Yicecureit : Petrus Terpenninc 1447
Rijsel : arcK. Départem. 14 G. rek. 1447-1448 f° 96 v°

WILLEM DE VISSCHER (Pistoris)
W ’aricKez o.c.

GHISELBRECHT CARELS
A .R A .-R .K . n° 34417 f° 14 v°

GHEERAERT VLAEMINC. deken
* Eeklo
A .R A .-R .K . n° 34399 f '  9 r® en A.R.A.-R.K. 34413 f® 16 r®

GEERAERT DE SPL1JTERE (junior)
A .R A .-R .K . 34417 f" 14 v°

CHRISTOFFEL DHOOGHE
* Eeklo
A R A .-R .K . 34417 f" 15 v° en A.R.A.-R.K. 34422 f° 11 v°

THOMAES DOORNAERT
demissie
A.R.A.-R.K. n® 34426 f® 8

LOWYC WrrrEWRONGHELE
P. Blankenberjre f  1543
zie Tanglie dl. III, p. 45 
A.R.A.-R.K . n® 31454 f® 15 v®

THOMAES VUEGHELE (Volucris)
R A .B . Nieuw kcrkarrh. n® 371 f® 10 r”

VINCEN'I’ SANDERS
R A .B  Item f® 196 r"

PHILIP DE DOBBELAERE
L. l-ompnert o.c.

PIETER VRIJHELLE
A .R A .-R .K . n® 34487 f® 14 r®

1306 - 

1432 - 

— - f  1439

1440 - 1451

1455 -

1456 - 

1463 - 1478

— - 1482 

1482 - 1488

1488 - 1508

1527 - 1531

24. 4.1531 - — 

1559 - —

1561 - 1562

1562 - 1565

2 4 9



MATTHIAS A PASSIA (Passiaen) 25.12.1565 - f  Brie! 6.
martelaar 

bisdom Kamerijk

HENDRIK DU PONT S.T.B. i o. 10.1572 - f  4.
Bisdom Bos

vacat 1575 - 1581

Deservitores :

Joris De Bruyne 1581 - 1587
Lod'ewijk Van den Berghe 1600 - 1605 O.S.A. Brugge 
Piel er De Moor 1603 - 1607 
Martinus Willecom 1607 - 1609 O.S.A. Brugge 
Cornelis Simnoens 5. 5.1609 - 21. 6.1609

JACQUES VAN DEN BOSSCHE 21. 6.1609 - 16.
Naar ander bisdom 
tev. deservitor Lembeke

JAN Ol IUENS 16.4.1616
" Aalst
Deservitor : Jan Schelle, O.E.M. 1654 - 1659

AN TH OON (DE) BOUCHERIE 1644 -
L. 1640
deken Aardenburg

ERANCIES VAN DER BEKE (Beeck) 25. 3.1665 - t  30. 
° Aalst 1655 — L. 1655

ERANCIES DE EA MOTTE 1669
Doornik ca. 1640 —■ L. 1660

JAN ERANCIES KERREMANS S.T.L 8. 2.lc>78 - 13.
Brussel 1649

zn. Bernard/Marin Van Zoveren 
broer van Willem, P. Lembeke 
Deken van Aardenburg 1691 - 1714 
Kanun. S. Baafs, '|' Gent: 15. 8.1729

JAN BAPTIST DE RIJCKE
Kassei (l'r.) ca. 1080

7.1572

5.1574

4.1616

- 1634 

f  1665

6.1660

- 1678 

4.1714

714 • |  20. 2.1750



JAAK BLOMME 25. 2.1759 - t  1785
* Roeselare 15. 5.1710
Deken Aardenburg
lev. virp. Rumbeke —* - 1741
en P. Adegem 1741 - 1759

LAURENT CESAR GODDERIS 1785 - f  31. 8.1824
Lichtervelde 26. 8.1754
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M A L D E G E M  (twee porties tot 1570)

ALLUF 1186 -

HENR1CUS
R.A.K. : H .A.K. n° 1542 f° 263 r°

1216 - 1226

ANDREAS
item

1216 - 1259

JOANNES
W alte rs  : Bijloke II, p. 334 
Serrure : Cart. S. Bavon n° 132

1248 -

W ALTERUS en NICOLAAS
R.A.K. : M.A.K. C ura n" 2497

1261 -

WILHELMUS en NICOLAAS
item Cura n ” 2499

1280 - 1550

W OM A RUS 1550 -

JOANNES DE BACKER (Pistons) —  - f  1552

GEERAARD JORIS
Brugge : S. Jans-Hosp. Oork. 354

1552 - 1551

SIMON ROBBES 1551 - 27. 5.1552

ROGER DE RONCHIN 27 5.1552 - —

JOHANNES 1555 -

GERARDUS
Longnon : Pouillé Cambrai

1555 -

EGID1US JORIS 1558 -  1562

CHRISTIANUS 1562 -

BRIXIS DE COC 1597 -

WILLEM VAN HOGHELANDE
R.A .G . R. v. VI. n° 2336 f° 6 r®
R.A. Doornik Cart. 75

1407 -  1419

NICOLAAS BOLLARD1
R.A.B. N ieuw  Kerk. n° 371 f° 177 r°

1429 -

AUDOM ARUS OMS
ilcm

1429 -

PETRUS VAN MALDEGHEM
R.A.G. Oork. S. Baafs

15. 2.1497 -  •— '

PI ETER DE W ILDE
R.A.K. : II.A.K. n" 1542 f" 238 r”

1506 - — *

GEERAARD VAN MALDEGHEM
Aardenlmrg (?)

item

1506 - 1516

GHUSBRECTIT REYNGOET 1517 .

2 5 2



1517 - 1532JAN VAN ZUUDT (Zundt ?)
R A B  Nieuw Kerk. n° 371 f” 188 v“ 373 f” 33 v° 
RA.G. Rand v. VI. nr. 245-1 f“ 17 r°

NICHAS1US VAN MALDEGHEM
Aardenburg 1-49-4 — L. 151-4 

fs. Geeraard 
Deken van Aardenburg
A D R IA EN  GHILIUS (Chijl)
Brugge : S. Jans-Hosp. Diversa nr. 37 f° 12 r°

GU1LLELMUS CORNU
kap. Aardenburg
ROBERT GAUTHELME (Zoetbelme)
Bisdom Brugge - 31 f ° 20 v°

JAN GOETHALS
P. Sleidinge f  50. 9.1612

1517 - f  1552

1554 - 1568 

1559 - 19. 1.1563 

19. 1.1563 - 1569 

1570 - 1580

vacat 1580 - 1616 contributieland

JAN TANGUERRE 
AN TH OON MELANTHOIS
afgezet
Deken van Aardenburg 1618 - 1629
ULRICK MATHONET S.T.B.
* bisdom Luik 1601 — L. 1621 
lev. P. Sluis 1626 - 1629
P. S. Niklaas-W. 20. 8.1659 - 1652
11. 7.1652 Kanunn. S. Baafs, G. 
t  Gent 9.12.1652 
JAN DAVID
1647 P. Oudenaarde 
t  2. 1.1656
PETRUS LOMBAERTS
lev. P. S. Laureins 1631 - 1641
JOANNES DRUBBEL 
JAN FRANCIES BREYDEL S.T.L. 
JAN BAPTIST D1JSERIN 
‘ Rijsel
HENRICUS AMBROSIUS PULINCX
* Brugge 1669
L, Roeland/Agne* Roelhot 
lev. P. Egern 1697 - 1704

1616 - 1618 
1618 - 1629

20. 3.1629 - 20. 8.1659

14. 9.1639 - 10. 9.1641

17. 9.1641 - f  12. 3.1665

13. 4.1665 - 10.11.1672 
14.11.1672 - 29. 1.1680 
1. 4.1680 - f  8.10.1703

4. 4.1704 - f  30.12.1754
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CAREL A N TO O N  DE W A ND ELE
" A a k  1722
fs. Jan Anlhoon/Sopfiie de Bremaecker
FRANC1ES XAVEER FONTEYNE
° Brugge 2. 2.1747 
gedeporteerd naar eiland Ré
PAULUS LEGREL
FRANC1ES XAVEER FONTEYNE
deken Eeklo 1811 - 1831

10. 6.1755 - t  5.10.1777 

10. 6.1778 - 10.10.1798

1799 - 1802 
1802 - f  2.12.1831
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M I D D E L B U R G  (Helle lot 1461)

GEN1JN SANCKEL
R .A B . Nieuw Kerk n° 371

JUDOCÜS VAN GUSEGHEM S.T.B.
Kanunn. O.L. Vrouw, Brugge
BURIDAEN ROOBOSCH
S A G . 301/46 f °  90 r °

ADRIAEN DE W AELE 
GILLIS GOBBEERT 
tev. P. H. Kerst, G.
Berlière : Invent. Analyt.

CHRISTOPHOOR PUL
resideerde niet
RA B. Nieuw Kerk. n” 371 f° 317 v° 

Vicecureit : Jacob Karninc 
item 371 f° 317 r”

GREGOOR VAN DER HAEGHEN
(de Durao)
item n® 371 f® 184 r°

HENRI VAN DER MEEREN
(de Mera)
item n" 371 f® 184 r®

CORNELIS DELFT
R A G . Raad V. V I 7612 f® 92 f

JEAN DF, FLINIS 

SIMON BLAUBLOMME
l^avaul Inv. S . Bavon p. 35 

Vicecureit Francies de Caesstecker 
R A  B. Nieuw Kerk. n° 371 f" 196 r"

JAN CHRISTIAENS

1458

1459

1470
1475

1481

1481

1515

1532

1538

1545

1553
c

1559

1563

1429

VINCENT DE BACKER 27. 9.1566 - 16.
* Sluis 1529 
rieken Aardenburg 
apostasie f  20. 7.1582
Virecureil Adriaen de Umlsheer 23. 6.1576
Vice, ; Jan Oirtsliaen» 23.10.1577 - 10.
gevlucht 

Deservitorcs :

Willem Stevens (Slcphanl) O.F.M, Brugse 27. 5.1579 
Francies Everaerl item 3.10.1579

- 1471

- 1461

- 1479

- 1488

- 1488

- 1532

- 1558

- 1543

5.1579

6.1579
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Jan Reubens item 7.12.1587
Gillis Van der Slraeten item 21.10.1593

AD OLF DE HOOGHE 
JACOB DOENS 
CODEFR1DUS PEETERMANS 
111ERONYMUS VOESTERMAN
door de Geuzen gevangen 
f  Sluis 10. 5.1636
coadj. en later deservitor : Jan De Brauwere
MATTHEUS GIJSELS O.P.

Leuven 1590
HENDRIK DE MUNTER 
JACOB VA N DER HAGHE (de Dumo) 
P. Sn aas kerke 
deken Aardenburg
RAAS VAN GEET S.T.L.

Antwerpen 
tev. P. Snaaskerke
P. S. Michiels, G. 50. 1.1676 - 1681 
2. 8.1681 P. S. Baafs, G. 
f  na 1690
DOMIEN DE RUDDER 
PIETER DE CORTE

Ooslkerke-Brugge 5. 4.1680 
tev. P. Sijsele
Deken Aardenburg 1715 - 1725
PIETER W A R LO P
" Menen 1694
tev. P. Sluis (1715 - 1725)
CORNELIS FRANCIES MASSOT
° Maastricht 10. 8.1712
(G. 17.12.1735)
tev. koster S. Micbiels, G.
MICHIEL BODEWIJK GHESQU1ERE 
" Roeselare 15.1 1.1741

1599 - t  12. 3.1599 
26. 7.1599 - 1610 

1610 - 1618 
1618 - 1651

1659 - 1643

10.11.1645 - 1652 
1655 - 1. 5.1666

11. 1.1667 - 30. 1.1676

6.12.1675 - f  20.11.1689 
3.12.1689 - f  20. 4.1725

16. 6.1725 - f  21. 2.1755 

5. 5.1737 - f  18- 5.1778

5. 7.1778 - f  17. 3.1806



S I N T  L A U R E I N S

JAN CLOETINC 1352 -
Cart. Limburg Stirum

ADRIAEN ... 1489 -
Bemaerl : S. Laureins p. 353

S1CER VAN HINGENE — - 16. 3.1528
Lavaut Carl. S. Bavon P. 226 n° 436

AERNOUT VAN SUUDT
S. Laureins

R..A.G. Raad v. VL reg. 7613 f° 221 r°

16. 3.1528 - f  1575

REMIG1US COGGHE
S. Laureins

1571 - f  1584

BOUDEW UN PAFT .MAN 1584 - 159

JOANNES VAN COECKELBERGHE 159 - 1610

N ... BOUSERME 1610 - 1624

JOHANNES OSTREMAN
praem. S.  Michiels. Antwerpen

1625 - f  30.11.1631

PETRUS LOMBAERTS deserv. 12. 4.1631 - 1632
pastor 10. 1.1632 - 10. 8.1641

S. Laureins (?)
P. Malclegem
t  12. 3.1665

HL'BERTUS V A N  W A E SB E R R G H E  
’ Aalst 1608 —  L. 1628

10.11.1641 - f  4.10.1653

JU D O C U S  BLOMM E S.T.B.
demissie 1680 
* Brugge 1619 —» L. 1641 
t  15. 6.1693

10.12.1653 - 1680

GUILLELM US D E REU
S. Laureins 1651

1680 - t  8. 7.1721

JA C O B U S C R O ES
* Brugge 1684 — L  1701

24. 7.1721 - f  18. 2.1733

lev. viep. Ooslrozebeke 1712 - 1721 
Deservitor Joarmes Laros 19. 2.1733 - 10. 8.1733

G ER A R D U S D E RIJCK S.T.B.
Deser vil or Bemard Domlen Vermeersch

10. 8.1733 - f  17. 1.1757 
18. 1.1757 • 20. 6.1757

JA N  D E C L ER C Q  
P. KooLkamp

20. 6.1757 - 20. 4.1761

17 2 5 7



2 6 . 6 .1 7 6 2  - f  2 1 . 2 .1 8 0 3A N T O O N  X A V EER  G LO RIE
" Roeselare 11. 2 .1 7 2 5  

zn. Francies (voorschepen Roeselare) 
zn. en A nne Marie De Jonckheere 
( f  S .  Laureins 1 7 6 2 )

JA N  BAPTIST D E  V L E E S C H O U W E R  10. 5 .1 8 0 5  - 15 . 7 .1 8 0 4  

0 Lokeren 3 0 . 9 .1 7 5 5  

(G . 2. 6 .1 7 8 1 )

tev. P. Lovendegem 1 7 9 6  - 1 8 0 3  

zn. Hubcrt en Lsabelle D e W ilde  
P. Bazel 1 804  

t  2 2 .1 1 .1 8 1 9
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S I N T  J A N  I N  E R E M O

JOHAN FABRl (De SMET) 1447 - .

R ijse l Arch. Départ. 14 G f"  9 2

LIYINUS KENSE (resideert niet) 1455 -

Warichez o.c.

JOHAN HANSELINUS. monnik O.S.A. 1490 -

JAN BLOMMAERT 1518 -

ANTOON PRES 1519 -

JOOST DE TURRI 5.10.1519 - 1532
R A . B .  N ie u w  K e rL a rch . n °  3 7 1  f°  1 7 7  r“

ADRIAEN CLAEYSSEUNE 1552 -  f  1557
ARNOUT DIERKINS 1540 -
R A G . R a a d  V. V I . 7 6 1 1  f° 2 5 9

THOMAES W A N TE 1548 -
S.A. B ru g g e -V rije  n “ 2 1 6  f” 2 2  r °

CORNELIUS KEYMUELENE 1559 -
R A . B .  N ie u w  KerLarch. n "  371  f” 1 9 6  v °

JACQUES MAERTENS (Muntijn) 1570 -
i lc m  f°  2 0 6  r°

Deservitores
Willem Van Houcke. monnik Zonnebeke 1617 -
Niklaas De Deurwaerder, monnik Terwaan 1617-
Paulus De Meese. monnik Dielegem 1618 -  1619
Jeroom Vosterman, monnik Zonnebeke 1620 -

Daniël De Vallo, item 1620 -  1624
Pieter Manilius, monnik Ten Eeckboule 1624 -  1626
Cornelius Schatte 1627 -

Jacques De Clercq 1628 -

Joost Van den Eynde 1629 -  1640
P. Sl ene
Pieter Boone S.T.B. 1640 -

* Lier 1595
P. Watervliet 1 OIO
13c pastoors van Kaprijke 1641 - 16. 2.1643J1<

2.1645 -  16.11.1646
P. Snaaskerke 1040

vacal 1646 - 1652

Willem Van de Vijvere S.T.B.1". 10. 2.1652 -  1655
19c pastoors van Kaprijke 1655 -  1674
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Melchior V an Slijpe 
f  Leffinghc 1681

Mattheus Behaeghel

Jan V an de Sande 
(tev. vicp. Pillem)

1 674  - 1 6 8 0

1681 -

1 6 8 2  - f  1 0 .1 0 .1 6 8 3

Jan Baptist D e la Haye 
°  1 6 2 5  (G . 12. 3 .1 6 5 0 )  

P. Zande
'|' L o p p e m  2 . 6 .1 6 9 6

BERNARD MOENS
(tev. P. Zande)

BERNARD THIRY
kapel. Begijnhof Brugge

3 .1 1 .1 6 8 3  - 2 5 . 5 .1 6 8 5

2 5 . 5 .1 6 8 5  - f  8 .1 1 .1 6 8 6

2 .1 2 .1 6 8 6  - 5 . 7 .1 6 9 1

E R A N C I E S  I G N A A S  V A N  D E  F O R E E S T E  1691  f  11. 1 .1 7 1 8  

Brugge

J A A K  M I C H A E L  D E  L A N G H E  5 1 . 5 .1 7 1 8  - 1 0 .1 1 .1 7 2 1

(tev. vicp. Watervliet)

F R A N C 1 E S  I G N A A S  A N C H E E L  5 .1 2 .1 7 2 1  - 2 0 . 2 .1 7 2 6

Kassei 
P. W erken

M A X 1 M I L I A A N  M E R G A E R T  April 1 7 2 6  - 10. 4 .1 7 3 0

W e r k e n

( t e v .  Kapel. B r u g g e )

K a p e l .  B e g i jn h o f  B ru g g e

F R A N C 1 S  W INOK P I N C E V I L L E  2 8 . 5 .1 7 5 0  - 2 8 . 5 .1 7 3 3

d e m is s ie

0 S. W i ï i i k s h e r g e n  

(tev. k a p (  •1. Waarschoot) 
f  O u d e n b u r g  7 .1 1 .1 7 4 2

J O O S T  R 1 J C K B O S C 1 I  j u n i  1 7 3 3  - 5 . 9 .1 7 6 2

Z o m e r g e m  1 6 9 7  

< p ius , v ig i la n s ,  z e lo su s>

I G N A A S  D U  P U  IS ( D e  P u y d l )  3 0 . 6 .1 7 6 3  - 10. 6 .1 7 6 7

D u in k e r k e n  1. 6 .1 7 5 0  

( t e v .  v ic p .  S .  J a e o b ,  B r u g g e )

K a n u n n .  S .  S a l v a lo r  

f  B r u g g e  6 . 4 .1 8 0 8



23. 6.1767 - 28. 5.1785BERN A RD  BENEDICT V A LCK E
W estrozebeke 5. 9.1726 

(lev. vicp. Roeselare)
P. lchtegem 1785 
f  Ramskapelle 1799 
G EER A ER T SAM UN S.T.B.F. 2. 6.1785 - 5. 7.1794

Kachlem 15. 4.1746 
(lev. %icp. Ardooie)
P. Kachtem 1794 - 1805 
21. 1.1805 P. Roesel are 
t  8. 1.1804
BERNARD LIPPENS 31. 7.1794 - 1802

S. Laureins 2. 3.1750 
(tev. vicp. Ruddervoorde 1779 

en Maldegem 1786)
P. Knokke 1802 
f  Kaprijke 2. 5.1858
PETRUS JA N  G O E TH A L S 30. 4.1803 - 13. 4.1807
■ 12. 1.1764 
P. Moen 1807
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S I N T  M A R G R 1 E T E

PI ETER LOETINS
JACOB HEECTE (Vicecureit ?)
Oorkonden S. Baafs 

Vicecureit Ghisbertus
Rijsel. Arch. Départ. reeks G . 14 G . 104 f ° 1 1 3  v“

CORNELIS BAMBEKE
R .A . Brugge Nieuw Kerkarrh. n" 371 f ° 1 8 7  r°

JACOB PI IILIERS
Oudenaarde 1502 — L. 1522

R A G .  Oorkonden S. Baafs
Raad v. V I .  n" 7 6 1 3  f" 2 1 5  r° . 2 7 4  v °

JORIS DE MONDT (Canis)
R .A .G . Oork. S. Baafs

LAURENTIUS MUNDELAERS
ilem

ANTONIUS ACCAERT
R.A. B ru g g o  Nieuw K e rk a rc h . n °  371  f°  1 9 6  v °

FRANCIES RIJCKEWAERT 
VINCENT BAERLE
R .A . Brugge Nieuw Kerkarrh. n ° 371 f° 1 0 7  v °

1 5 0 6  - |  2 7 . 4 .1 5 3 3  

16. 3 .1 5 2 3  - —

1 5 3 0  -

1 5 3 2  -

1 5 3 8  - 1 5 5 2

1 5 5 4  - 

1 5 5 6  -

1 5 5 9  -

1 5 6 0  - 

1 5 7 0  -

vacat 1575 - 1615

Van 1612 tol 1657 door pate.s en 
deservilor Jan De Mankere 
" 1()51
demissie 2. 2.1705 

virp. Watervliet - 
deservilor Palcr Marianus. O.F.M. 

Jarol) De Perck
- pastor Waterland-Oudeman - 
1' Bmgge 20. 5.1720 
deservilor Jan Baptist Everaert.
- pastor Waterland-Oudeman -
P. Ruddervoorde 1721 - 1746
deservilor Karei I lenri Noy 
demissie
- paslor Walerland-Oudemnn - 
deservilor C... J... Bonnevnlle

clerus W atervliet
1657 - 1702

1 7 0 2  - 1 7 0 5  

1 7 0 5  -

1720 - 1721

23. 5.1721 - 21.12.1728

21.12.1728 - 1. 6.1733

2 6 2



1. 6.1733' - 1. 3.1734deservitor Claudius W ijst
tev. deserv. Lembeke 1752 - 1735
deservitor Constant Vernimmen

JA C O B  M... RAYMAKER.

1. 3.1734 - 10. 9.1737 
deserv. 10. 9.1757 - 1739 

pastor 15.10.1739 - 10. 6.1744

C O N ST A N T  F... JO ETS Co-adjutor 10. 6.1743 
deservitor 10. 6.1744

Pastor 16. 7.1745 - 29. 5.1759
P. Adesem 29. 5.1759 
t  9.11.1781
<omni laude dignissimus»

JA C O B  JA N  ALOYSIUS V A N  SPEYBROECK
29. 5.1759 - 1. 2.1769

Maldegem 14.11.1752 
P. Lembeke 30. 4.1770 
deken Aardenburg 1795 - 1800 
r 22. 1.1809
A U G U STIJN  A N T O O N  D E SM IDT 15. 5.1770 - f  19. 5.1789 
* 1750
zn. Ignaas Francies/M .Monica Claerebout

Oostwinkel 18. 7.1754 
zn. Jan/M .Livine D e Rijcke 
(G. 18. 2.1782) 
co-adjulor Huise 1784 - 1786 
vicp. Kruisboulem 1788 - 1797 
demissie 1805

1721
zn. Jacques/M aria De Poorter

PHILIP JA C O B  V A N  M O FFA E R T 20. 6.1769 - 30. 4.1770

P. H. H O STEN S

JA N  B ER N A R D  FRA N C IES STR O O

10. 6.1789 - 1797
1797 - 1805

12.10.1811 - 1. 5.1817

P. Middelburg 1817
12. 9.1821 P. Oudenburg 
t  1852



W  A T E R V L I E T  ( na 1500 twee porties)

B A R TH O LO M EU S 1257 - 1259
V an Lokeren : Oork. S. Pleters dl I. p. 655 ?

W ILH E LM U S 1267 - 1278
ilem
GILLIS G H U U SE  ca. 1330 -
R.A. R o n s e  K e rk a rc h . Eine n °  4 4 4

JA N N E  V A N  D E  W A L L E  S.V .O .
R.A .G .

vacat —< verdronken land 1370 - 1500

DANIËL DE BAENST
Brugge

1 5 0 4  - 1 5 0 8

ADRIAAN W ITH O O G H E
R . A . G .  O o r k .  S . B a a f s

4 .1 1 .1 5 0 8  - f  1 6 .1 2 .1 5 1 0

JACOB VROMBAUT 16. 9 .1 5 0 1  - 1 5 1 8

Brugge 1 4 7 0  —' L. 1 4 9 0
ilem
R a a d  v. V I. nr. 9 5 7  1° 1 5 2  v"

GILLIS DE ZOMER 1 5 1 9  - 1 5 2 0

JO OS VAN SPIERRE
Oudenaarde 1 4 9 0  — L. 1 5 1 0

1521  - f  1 5 2 9

N... VAN D1ESME 1 5 3 0  - 1 5 5 7

JEROOM M ARCHANT 1 5 3 2  - 1 5 4 0

WILLEM 11 ES PEEL 1541 - —
S.A. Brugge Korkrek. Walrrvl.
Vicecureil Lauwereins Scliielhase 1541  -
Item

REMI PENNINGK 1 5 4 2  - 1 5 5 6

curlgneerl S.A. Brugge Verli. 1 5 5 6  f° 18 v® 
Vicecureil Ghecraerdl De Gnusmnkcr 1 5 4 8  - 1549

Vicecureil Jan Sanders 1 5 5 2  - 1554

JOOS W ALRAEVE 1 5 5 6  - f  1 .1 0 .1 5 5 6

Oudenaarde 1 5 1 ') — L. 1 5 3 ')

ER ASMUS DE JONGDE 1 556  - f  1 559

PI ETER G O ROri' (Gamot) 1 5 5 9  - 1 5 7 0

Aardenlwrg 1522 1—* L. 1542 
( f  Gent 1572)
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JEROOM DOOME (Dormio)
* bisdom Kamerijk
LAURENS DRYEPONDT (Dripondius)

Gent 1551
tev. P. Ruiselede 1557 - 1575

en P. S. Martens-Latem 1575 - 1576

vacat 1580 - 1603 contributieland

ADRIAAN VAN DER ELST 
JACOB SYMOENS 
JASPAR NEMIUS 

bisd. Bos
presid. Seminarie Douai 
lev. P. Werveke
ARNOUT VAN DEN HOVE (Hovius)
tev. P. Torhout 
P. Zaffelare 1614 
t  27.12.1638
MICHAEL RYSEBO

1574
(G. 17.12.1598)
tev. P. S. Elooisvijve 1600 - 1602 

Denlergem 1602 - 1609 
Zaffelare 1609 - 1614

JAN W ARGA R S.T.B. 26.
bisd. Doornik

tev. P. Walerland-Otideman 1614 - 1616 
P. Pervijse (S. Denijs) bisd. Doornik 
12. 9.1628 P. Elversele 
1. 7.1634 terug naar bisd. Doornik 
deservitores : Basilius Blommaerl. monnik 8. 6.1616 

Martinus Carpels S.T.B. 12. 8.1616 - 
WILLEM VAN UOUCKE ex monnik Zonnebeke 

Hazebroek 1589 
deken Aardenburg 1620 - 1640 
weggevoerd door de geuzen naar I.Iz.endljke 
t  Brugge 27. 6.1652
deservilor : Pi<4er Mariilius, monnik 1 en Eerkhoule,
PI ETER BOONE S.T.B.
* Der 1594

18. 4.1570 - 1575 

1576 - f  1581

1603 - 1605 
1606 - 1610 

13 5.1612 - 1612

1612 - 8.11.1614

8.11.1614 - f  1615

1.1616 - 8. 6.1616

(non admissus) 
1617

1617 - 1634

Brugge 1634 - 1640 
15.12.1640 - 1651



JOOST YDEW ALLE (Eduwalle)
■|' S. Laureins 7. 4.1691
Co-adjulor et deservilor Livinus Sluaeit
BOUDEW1JN SIBOONS 
MELCHIOR CAUDEL1ER

Nieuwpoorl 1664
JAN VERMEERSCH
lev. P. Zerkegem
G1SBERTUS ERANC1ES BOEDINGHEN 
“ Bos (NI.) 1700 
tev. vicp. Kaprijke 
Kanunn. Brugge

JACOB VERDUYN
° 1721
zu. Jacques/Van Rijckegem
PIETER A N TO ON CRUYSSAERT

Hooglede 11. 8.1756 
zn. Preler Frans/Ostijn 
tev. vicp. Eeklo

22.12.1656 - 1684

1684 - 1691 
1691 - 1694 

1695 t  31. 8.1719

12. 6.1720 - f  7. 2.1750

25. 5.1750 - 5.10.1757

10.10.1757 - f  11. 5.1776 

24 5.1776 - f  8. 4.1812

2 0 6



W A T E R L A N D - O U D E M A N  
(S. Nikolaas in Vaerne)

RADUI-PHUS
Doornik A.C.T. Cart. D f" 226 r°

PIETER LOETINS (Soetim ?) 
ook P. S. Margriete

LAUWEREYS LABAUT
S A G .  301/106 f ° 78 r°

PIETER NOVELLE
R A . Brugg" Nieuw Kerkarch. nr 371 f° 197

PIETER NAEYTE

1508 - f  27. 4.1533

1243 -

f° 207 v°

1557 - 

1559 - 

1570 -

vacat 1575 - 1612

Van 1612 tot 1657 bediend door paters en clerus van Watervliet

Jan de Maekere 1657 - 1702
- vicp. Watervliet -

Pater Marianus. O.F.M. 1702 - 1705

JACOB DE PERCK 1705 - t  Brugge 20. 5.1720
«postquam omni cum Iaude parocbias S. Margriete et Oudeman tamquam 
pastor per 15 annos administraverat»

JAN BAPTIST EVERAERT 20. 6.1720 - 23. 3.1721
P. Ruddc-rvoorde 1721 
f  1746

KAREL HENRI NOY 23. 3.1721 - 12.12.1728
lev. P. Ruddervoorde
demissie

BOUDEWIJN FRANS VARREE deservilor 1730 - 1743
pastor 1744 - 50.10.1746

Oostende

STEPHAAN PAULUS BOISSONADE 4.11.1746 - 12. 7.1763 
vicp. Watervliet

FRANC1ES HUBERT KLEEMAYER 12. 7.1763 - t  18. 2.1773
Moorslede 1726

zn. Jan 1‘rederik/hllsabelh Theresia 1 errijn 
tev. vlrp. Watervliet
Zijn zuster Isabelle overleed te Waterland op 10. 2.1773 (50 j.)
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JOSEPII SEBASTAAN DEHAVE 9. 6.1773 - t  16. 8.1791
* Oudenaarde ? 1736
zn. Petrus Jacob/Jacoba Clara Lemaitre
tev. vicp. AarlrijJce
Zijn moeder overleed te W aterland 23. 5.1778 (84 j.)

PIETER JOOS (Judocus) SIMOENS 
S. Laureins 1752 

zn. Pelrus/M. Catharina Doens 
tev. vicp. Lembeke 1770 - 1790

en vicp. Maldegem 1790 * 1791

JAN BAPTIST HODY 

B... DE NEVE

ENGELBERT CAMERLYNCK

31. 7.1791 - t  12. 2.1801

1801 - 

1801 - 

1802 - 1807



GENEALOGISCHE SCHETS 

VAN DE FAMILIE DE PA U W  

TE EEKLO IN DE XVIII* EEUW

STAMREEKS :

I. DE PAU (DE PA U W ) EG1DIUS (GILLIS) gehuwd met
VAN HULLE TANNEKEN (ANNA)

gewon

II. DE PAU JOANNES gehuwd met
BEREJANS (BEREIANS. BERJANS) ANNA

gewon

III. DE PA U W  JOANNES gehuwd met
VAN LANDTSCHOOT ELISABETH

gewon

IV. DE PA U W  JOANNES FRANC1SCUS (JAN) gehuwd met
PRAET (BRAET) JOANNA MARIA (MARIE)

I. DE PAU (DE PA U W ) EGIDIUS (GILLIS) : fs Jans x Tan- 
neken van Hulle fa Joos. Hij f  Eeklo. Staat van Goed reg. nr. 1021 f° 237 
rlo - akte van 30 maart 1700 - S.A. Eeklo. Vp. : Pieler de pauw fs Gillis 
Vm. : Jan de pau fs Jans.

I lun kinderen :

1) Joannes, en =  12 maart 1683 Eeklo. x 18 april 1705 Eeklo Anna 
Berejans. Hij f  19 augustus 1759 Eeklo 81 i. oud. (Afstamming zie 
verder).

2) Gillis.

3) Livina.

4) Anna Pieternelle.

5) Cornelia.
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II. DE PAU JOANNES : ° en =  12 maart 1683 Eeklo, p. en m. 
Jucloco van Mulle en Livina van Hulle ( ') .  x 18 april 1705 Eeklo Anna 
Berejans (Bereians of Berjans) fa W eimeir (Wemeris. NVernerus) en 
Anna de Vre. De gel. Pelro de Pau en Cornelia Bereians (2). Hij f  19 
augustus 1759 Eeklo 81 j. oud «et sepultus est. 21 hujus in caemilerio ad 
occidenlem oetatis 81 annorum officio medio» (3). Staat van Goed reg. 
nr. 1032 f° 234 rto - akte van 12 december 1759 - S.A. Eeklo. Zijn vrouw 
Anna Berejans f  2 januari 1751 Eeklo. Slaat van Goed reg. nr. 1031 f° 
134 vso - akte van 7 december 1752 - S.A. Eeklo. Kinderen : Jan de pau, 
Pieler de Baels x Marie anne de pau, Jan Baptiste Steegbers x Pieter- 
nelle de pau.

In 1748 toen er te Eeklo een volledige bevolkingsslaat is opgemaakt 
geworden was Joannes de Pau (de Pauw) als bakker ingeschreven (4).

Hun kinderen :

1) Anna Maria, en =  1 maart 1706 Eeklo, p. en m. Wemerus Bereians 
en Anna van Hulle (5).

2) Joannes, en =  20 mei 1707 Eeklo. x 4 mei 1754 Eeklo Elisabelh 
van Landtschoot fa Jan. x x Marie Jacoba Verloos fa Jacobus en 
Marie van W aes. Hij f  19 oktober 1759 Eeklo. (Afstamming zie ver
der).

5) Maria Anna, ° 31 oktober en =  1 november 1708 Eeklo. p. en m. 
Petrus van Geldere en Anna de Vree (6). x Pieter de Baets.

4) Pelroniffa, en =  2 juli 1710 Eeklo, p. en m. Cornelius Bereians en 
Petronilla de Pau (7). x Jan Baptiste Steegbers.

5) Cornelia, ° en =  29 mei 1713 Eeklo, p. en m. Philippus van Zuijt fs 
philippi en Cornelia Bereians (8).

III. DE PA U W  JOANNES : ° en =  20 mei 1707 Eeklo. p. en m. 
Joannes vande Genachte en Joanna Berejans (”). x 4 mei 1754 Eeklo 
Elisabelh van Landtschoot fa Jan en Anna De Rijcke. De gel. Joanne de

(1) P. R. nr. M9 f° 2816 — S. A. Eeklo.
(2) idem nr. 167 f" 3837 — S. A. Eeklo.
(3) ibidem nr. 163 f" 1605 rlo — S. A. Eeklo
(•t) «Jan de Pauw fs Gillis Hnokcr ende Anne berejans sl|ne huysvr.» 

(nr. M3 — fü 27 vso — S. A. Eeklo).
(5) P. R. nr. 151 f“ 2599 *— S. A. 1•eklo.
(0) idem nr. 151 f'“ 2616 — S. .A. EL-klo.
(7) ibldenï nr. 151 f" 2626 •— S, A. Eeklo.
(8) ibldenn nr. 151 f" 26-12 —  S . A. Eeklo.
(9) ibldenï nr. 151 f° 2607 — S., A. Eeklo.
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Pau en Anna de Rijcke ( lu). Zij f  15 septenlber 1743 Eeklo. Slaat van 
Goed reg. nr. 1029 f* 49 rto - akle van 29 november 1743 - S.A. Eeklo. 
Vp. : Jan de pauw fs Gillis. Vm. : Jan van Lanlscbool fa Jan. Kinderen : 
Jan Frans de pauw 4 j.. Anne Marie 3 j.. Marie Anne 7 j., Francboys 
Anlbone 5 j.. Cornelia 5 j. en Pieler Bernaerl de Pauw 3 m. Hij x x 
Marie Jacoba \  erloos fa Jacobus en Maiie van Waes. Volgens de bevol- 
kïngsslaat van 1748 was hij bakker van beroep evenals zijn vader (" )•  
Hij f  19 oktober 1759 Eeklo. Staat van Goed reg. nr. 1032 f" 210 vso - 
akle van 7 februari 1760 - S.A. Eeklo. Vp. : Jan Francois de pau fs Jan. 
Jan de pau. Vm. : Jan van Lanlschoot fs Jan. Volgens deze Staal van Goed 
4 k. gewonnen uit x met Elisabelh van Landschoot fa Jan : Marie Arme 
25 j-, Comelis 19 j.. Pieter Bernaerdt de Pauw 17 j., Jan Baptisle de 
Brabander x Anne Marie de Pau.

Kinderen geboren uit x met Elisabelh van Landlschoot :

1) Joannes Franciscus. en =  4 maart 1735 Eeklo. x 8 mei 1775 
Bassevelde Joanne Marie (Marie) Praet (Braet). (Afstamming zie 
verder).

2) Anna Maria. ° 10 februari en =  11 februari 1756 Eeklo, p. en m. 
Joannes van Lanlschoot en Anna Berrians ( l*).

3) Maria Anna, en =  24 februari 1737 Eeklo, p. en m. Petrus van 
Lanlschoot en Maria Anna De pau ( 13).

4) Petrus Vincenlius. ° 28 februari en =  1 maait 1738 Eeklo, p. en m. 
Joannes van Lanlschoot en Pelronilla de Pau ( l4). Het jongetje f  
reeds 3 april 1738 Eeklo <el sepullus est in caemilerio versus 7 trio- 
nem parvulus» ( IS).

(10) ibidem nr. 108 1" 4000 —  S. A . Ecldo.
(11) «Jan de pauw f» Jan backcr 

Marie Jacoba Verloo* »l|ne huljsvr.
Joanne» Marie aul 12 jaercn 
Marie elf |aercn
Marie Anne 10 jaercn 
Cornelia <j Jaercn 
Pieler vier Jaercn 
Jucobu» 2 (neren
bnuduyn I Jner ende Anna de pauw aul 3 weken hunne 8 kinderen», 
(nr. 113 f“ 26 v»o en 27 rto —  S. A. Eeklo).

(12) P. K nr. 133 f" I7M  v.o — S. A. Eeklo.
(13) idem nr. 133 f" 177-1 v.o —  S. A. Eeklo.
(14) ibidem nr, 134 f" 2041 ■—  S. A . Eeklo.
(15) ibidem nr. 171 f" 2073 —  S. A. Eeklo.
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5) Franciscus Anlonius, en =  15 maart 1759 Eeklo, p. en m. Bal- 
duinus van Landtsehioot en Anna de Pauw ( IB). Hij f  18 februari 
1746 Eeldo «et sepullus est in caemiterio versus occidentem missa 
solemni parvulus» ( l7).

6) Cornelia, " 9 april en =  10 april 1741 Eeldo. p. en m. Joannes 
Adrianus Stegers en Cornelia van Landlscboot ( 1B).

7) Petrus Bernardus, ° ca 1743.
Kinderen gesproten uit bel x x met Marie Jacoba Verloos :

8) Jacobus.
9 )  Bauduyn.

10) Joanne.
11) Colela.
12) Brigilta.
15) Ignatius.
14) Antonius.

IV. DE PA U W  JOANNES FRANCISCUS (JAN) : ° en =  4
maart 1755 Eeldo, p. en m. Joannes de Pau en Anna de Rycke ('*). 
x 8 mei 1773 Bassevelde Joanna Maria (Marie) Praet (Brael) fa Gerar- 
dus (Geeraerl) en Petronella Aerls (° 11 augustus 1747 Bassevelde). De 
get. Jucloco de Pauw en Livina Maria Malezie ( 'u). Hij was vishandelaar 
van beroep.

1 Iun kinderen :
1) Joannes Bernardus, ° 24 april en =  25 april 1774 Ileklo, p. en m. 

Joannes Baplisla Braedl en Susanna Prové (J1).
2) Maria Josepba, ° 17 maart en =  18 maart 1776 Eeklo. p. en m. Judo- 

cus de Pauw en Joanna Josepba I'ordein ( " ) .
3) Joannes Dominicus, " 8 april en ~= 9 april 1777 Eeklo, p. en m. Joan

nes Baplisla Prael en Joanna Maria de Pauw (a;l).
4) Petrus Bernardus, ° 15 september en =  16 september 1/78 Eeklo. p. 

en m. Petrus Mallesij en Maria Jacoba Jacqucs (*4).

( 1 0 ) ib id e m nr. 153 f" 1 7 0 5 rto —  s . A .  1•ek lo .

( 1 7 ) Ib id e m nr. 171 f" 2 1 0 0 vs —  s . , A .  1E e ld o .

( 1 8 ) Ib id e m nr. 153 f" 18 M vs —  s A .  1E ek lo .

( 1 0 ) ib id e m nr. 153 f" 175 4 v s —  s . , A .  1E ek lo .

( 2 0 ) Ib id e m nr. 17 - B n ssc v e lt ■ —  1'l .  A . G e n t .

( 2 1 ) ib id e m nr. 157 f" 12 2 0 — S , A . E e ld i
( 2 2 ) Ib id e m nr. 158 f ' 7 1 3  \ ’SO —  S , A .  E ek lo .
( 2 3 ) ib id e m nr. 158 f" 7 2 7  \ -SO .—  s. A . E ek lo

( 2 4 ) ib id e m nr. 158 f" 7 4 4  \■SU —  S , A .  E ek lo .
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5) Colela, * 29 september en =  50 september 1779 Eeklo, p. en m. Cor- 
nelius Yerhaeghen «habitans bic> en Petronilla Standaert «habitans 
bic> (23 *). x 17 juni 1807 Eeklo Ferdinandus Slegbers fs Augustinus 
Vincentius (° 24 augustus 1748 Eeklo - f  26 februari 1825 Eeklo) en 
Joanne Livina Nuffels (° 24 augustus 1752 Eeklo). Hij was en =  
11 september 1779 Eeklo. Hij f  15 januari 1849 Eeklo 69 j. oud. Had 
als beroep schoenmaker. Zijn vrouw Colela De Pauw *{' 2 oktober 
1871 Eeklo in de hoge ouderdom van 92 jaar «in het gesticht van Lief- 
dïgbeid staende in de Brugsche straete».

Hun kinderen :
a) Fran^ois, ° 18 april 1808 Eeklo.
b) Charles-Louis, ° 10 juli 1810 Eeklo. x 26 april 1858 Eeklo Julia 

Albertina Kindts. f  8 mei 1874 Eeklo 64 jaar. Charles Louis Stegbers 
was schoenmaker van beroep en woonde «in de Boelaere».

c) Seraphinus, ° 51 augustus 1812 Eeklo. x 25 september 1859 Eeklo 
Petronella Francisca Cabooter. f  5 september 1852 Eeklo.

d) Petrus. “ 15 mei 1815 Eeklo. x 26 augustus 1840 Eeklo Sophie Cor- 
nelia Cabooter (zuster van Petronella Francisca Cabooter). x x 2 
maart 1842 Eeklo Pelagia De Coninck. W as kleermaker van beroep 
en woonde in de «Boelaerstraet».

e) Rozalie. ° 15 november 1820 Eeklo.
6) Petrus, * en =  10 september 1782 Eeklo, p. en m. Petrus Franciscus 

Kockuyl «babitans in Caprijcke» en Joanna Tberesia Huijsentrut «bic 
habilans> ( ‘*).

7) Joannes, ° 4 oktober en =  5 oktober 1788 Eeklo, p. en m. Ludovicus 
D havé en Joanna Tberesia Collignon «habilanles bic> (27).

8) Regina Antonia, ° 25 februari en =  26 februari 1792 Eeklo, p. en m. 
Judocus de Pau en Regina Antonia Peers, «habilanles bic» (2S *).

Wilfried STEEGHERS.

(23) ibidem nr. 158 f" 766 rlo — • S. A . Eeklo.
(26) ibidem nr. 158 f" 8-13 — S. A. Eeklo.
(27) ibidem nr. 160 f" 513 v»o — S. A . Eeklo.
(28) ibidem nr. 160 f° 609 v«o — S. A. Eeklo.
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GEBRUIKTE TEKENS EN AFKORTINGEN

° geboren te, op 

|  overleden te, op 

X gehuwd te. op 

get. getuigo (n) 

fs of zn. v. zoon van

B I B L I O G R A F I E

1. — STEEGHERS W ., — De familie Steeghers, Appeltjes van bet Meetjesland,
Nr. 14. Maldegcm, 1963, blz. 159-196.

2. •— STEEGHERS W ., -— Aanvullingen op de familie Steeghers, Vlaamse Stam,
lstc jaargang Nr. 3, 1965, blz. 213-214.

3. -—• ST E E G H E R S  \ V . , —- D e familie Cabooter, V laamse Stam, 2de jaargang. 1966.
Nr. 2. blz. 115-127.

4. — STEEGHERS W .. — Belangrijke aanvulling bij een vroeger verschenen genea
logie. Familiekundtge sprokkelingen, «Ons Heem», jg. 26. 5 Herfstmaand. 19,2. 
blz. 223-224.

5. — STEEGHERS W .. — De Staten van Goed van Eeklo (1527-1795). 3 delen.

1972.

6. —■ STEEGHERS W ., —• Augustinus - Vincenllus Steghers. onderwijzer der <\ laem-
sche school binnen dese slede» (1748-1825). «Ons M eetjesland» 10e Jaargang, 

nr. 3 - 1977. blz. 113-114.
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HET VOORMALIG HOSPITAAL 

O F  PASSANTENHUIS TE EEKLO.

IN LEID IN G .

l iet ontstaan van de instellingen die men gemeenlijk «hospitalen» 
-ging noemen'is te situeren in de Xllde en Xlllde eeuw en liep nagenoeg 
parallel met de stedelijke ontwikkeling ( ')•  Een trend die enigszins te 
verantwoorden is doordat heel wat steden en naar alle waarschijnlijkheid 
evenzo Eeklo hun ontstaan Ie danken hadden aan de toenemende mobili
teit onder de kooplieden (1 2 3), die levens aan de basis lagen van het tot 
stand komen van dit nieuw soort tehuizen (*).

Wegens zijn geografische ligging, circa halfweg tussen Gent en 
Brugge, met een direkle verbinding naar Antwerpen en Aardenburg, was 
de woonkern waaruit de stad Eeklo zich zou ontwikkelen een uitgelezen 
halte voor de trekkende handelaars. Het is dan ook evident dat de infra- 
slrukluur van een dergelijke slraatnederzelting als Eeklo in eerste instantie 
ging voldoen aan de noden van de nieuw opkomende stand.

Door de grote risicofaktor die elk handelslransport inhield waren 
veilige verblijven op hun routes onontbeerlijk.

W ie het zich financieel kon veroorloven vond onderdak in een af
spanning. De minder begoede kooplui waren evenwel aangewezen op 
de gastvrijheid van een vriend ter plaatse of moest een schamel onder-

(1) Dr. G . M A R EC1IA L, Mottvren achter hel ontstaan on ilo evolutie van Je Stede- 
lijke Hospitalen In de Xlldu en Xlllde eeuw. Sepltnficntosimum hdnhvum llosplcu 
dicll helle. Bl|drage lot do geschiedenis van do Liefdadigheidsinstellingen Ie loper. 
1070, ld/.. I I .

(2 ) P. BONBNFANT. Les premiers dwspitas de Bruxelles au Xlle stede. Annalen 
van do Belgische vereniging voor hospllnnlgosrhlodenls, XI, 1073. blz 12.

(3) o.n. te Alrerlit, Brussel en Keulen zijn hospitalen gesticht waarvan met zekerheid 
geweien Is dal deze lol slnnd kwamen door gilden of broederschappen, lerwl|l 
kleinere slichten veeleer gecreëerd werden door de plantsell|ke overheid of een 
vooraanstaand Ingezetene met hel doel hel steeds grootouder probleem van d r 
marginalen een oplossing te geven.
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tomen zoeten op de hofstede van een goedwillige landbouwer (4). Door 
de avontuurlijke levenswijze van de middeleeuwse handelaar werd hen, 
zij hel uit noodzaak, reeds zeer vroeg een sterk gevoel van samenhorigheid 
opgedrongen, die zich reeds van in de Xlde eeuw manifesteerde in be
roepsverenigingen of gilden (*).

Het zijn de meest succesrijke handelaars uit deze gilden die weldra 
de stadsmagistraat gaan uitmaten en langs deze weg ook alles in het 
werk zullen stellen om hun minder geforluineerde confraters daadwerkelijk 
te helpen.

Deze evolutie, op gang gebracht door de reizende kooplui bleef 
evenwel niet alleen beperkt tot die specifiek sociale klasse. W eldra kregen 
de nieuwe nederzettingen ook af te rekenen met bet bezoek van niet 
alleen handelaars, maar ook van een niet onaardig aantal zwervers, avon
turiers en maatschappelijk ontwortelden voor wie hel plattelandsclomein 
eveneens te klein geworden was. Een tendens die angstwekkende normen 
aannam in periodes van grote voedselschaarste of politieke onrust. Uit
eindelijk meer gemotiveerd dooi een drang naar zelfbeveiliging dan uit 
een bewust streven naar een minimum aan sociale voorziening voor de 
toenemende schare marginalen troffen hetzij de stedelijke overheid of 
anoniem rijke stedelingen maatregelen in de vorm van het oprichten van 
tehuizen waar deze laagste groep voor al dan niet langere periodes een 
onderkomen kon vinden (®)

Het is nagenoeg zeker dat «thospitael» te Eeklo gesticht werd in een 
dergelijke geest. De keuze van de inplanting, —• op de oostzijde van de 
huidige Oostveld- en Hospitaalstraat, eerlijds de grens van Eeklo-binnen. 
langs de oostelijk primaire invalswegen, met name de Antwerpse Eleir- 
weg en de Gentweg ■—>, loont overduidelijk aan dat de stichling van het 
hospitaal Ie onzent werd ingegeven om de stad te ontlasten van hinder
lijke individuen.

Dergelijk specifieke instellingen waar het kortstondig onderdak ver
lenen aan allerlei soort vreemden als primaire doelstelling gold, noemde 
men passantenhuizen. * 5

(-1) I )<* «h u ren  van landbouwer* zl)n sleed» een toeverlaat geweest voor onvormogenden. 
SAE-556 (M 88-M 89) fol. 17. 'Item  van oenen vremdcn man te befiraevenc dlo 
ehcilorvrn wn* In de sruere barhl vincent waernaert*».

(5 ) II. VAN W ERV EK F.. De Sleden. Rerhlon, In,tellingen en maalschappelllke 
Inetlanden. Algemene Geirhleilenl, der Nederlanden, dl II. 1050, bist. *106.

U>) l)r. C, MARECIIAL De Sociale en Politieke Gebondenheid van bet Brugse 
hotpllaalireien In de Middeleeuwen. Standen en Landen LXXIll. Kortrtjk-I'Icule. 
107». blz. 58.
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'V . t

Detail uIL de figuratieve kaart behorend hij het kohier met de bezittingen van hot 
hospitaal. 168-1. (SAE-1668).

Gezien de terminologie «hospitaal» en «passantenhuis» hier vrij door 
elkaar gebruikt wordt, laat reeds vermoeden dat volgens do middeleeuwse 
opvatting een hospitaal veel minder te maken had met ziektebestrijding 
in de zin zoals wij die nu kennen, deze was trouwens nagenoeg onbe
staande. Beiden golden meer als tehuizen waar het begrip «.gastvrijheid» 
centraal stond en dan in hel bijzonder voor de hulphehoevt >nd en.

Aanvankelijk was de grens tussen passantenhuizen en hospitalen 
heel vaag, zodat hun funktle ten bate van de rondtrekkende kooplui en 
andere vreemde behoefligen best kon samengaan.

Vanaf hel midden van de Xlllde eeuw kenden de passantenhuizen 
dan ook een sterke verspreiding, zodat op het einde van de eeuw om
zeggens alle sleden, hoe klein ook, over minstens één passantenhuis be
schikten.

Dal men met het oprichlen van dit soort tehuizen het armoedepro
bleem niet kon of trachtte op Ie lossen blijkt duidelijk uit de rekeningen.
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De beperkte kapaciteit van bet aantal bedden, bet gering aantal toege
laten overnachtingen en de slechts zelden voorziene voedselbedeling 
waren niet van die aard om iemand in leven te houden.

* * *

Voor wat de Middeleeuwse periode betreft, beschikken we maar 
over een summier bescheiden. Het is, dank zij bet pas verschenen stan
daardwerk van Dr. G. Marécbal betreffende bet Brugs bospitaaKvezen in 
de Middeleeuwen ( ') .  dat we bet geringe 15de en 16de eeuwse bron
nenmateriaal. welk we nagenoeg uitsluitend moesten lichten uit de 
Eeklose stadsrekeningen (7 8 9), in zijn passend kader konden inkleden.

Pas vanaf 1646 vormen de eigenlijke hospitaalrekeningen de hoofd- 
brok van deze bijdrage (*). Aan de band van de vele 17de eeuwse detail- 
vermeldingen waren we in staat een duidelijk beeld te schetsen van de 
toenmalige werking van de instelling.

Volgens een vost patroon bezorgen ze ons inlichtingen over de ont
vangsten uit de pachten en renten. De uitgaven lichten ons in over de 
aard van de hulpverlening en de verplichtingen die bet hospitaal bad na 
te leven.

Een andere voor ons dienstige bron, was de onuitgegeven licentiaals- 
verbandeling van de beer H. van den Bulcke betreffende de Eeklose 
Armendis ( 1#). Gezien beide instellingen naast bun gemeenschappelijke 
binding met bet stadsbestuur ook nagenoeg hetzelfde doel beoogden, met 
dien verschil dat de armendis. op een paar uitzonderingen na, zich be
perkte tot behoeftige stadsgenoten terwijl bet hospitaal zich uitsluitend 
ontfermde over noodlijdende vreemdelingen die door toevalligheid F.eklo 
aandeden.

Daar we de hoop koesteren dat de beer Van den Bulcke eens de 
nodige tijd zal vinden om zijn verhandeling te publiceren, hebben we ons 
qua struktuur vanaf hel midden van de 17de eeuw deels gericht naar

(7 ) Dr. C . M A R EC IIA L, Du Soclalo en Politieke Gebondenheid von het Brugse 
hotpUanlurezan tn de Middeleeuwen. Standen en Landen LXX1II, Kortrl|lc-Hcule, 
1978,

(8) SAE-352—364 ; n" 14034617.
SAE-520—522 : o” 15804646,

(9 ) S A E 4 6 6 9 — 1681 ; n" 16464 788.

flO ) H V A N  D E N  BULCKE. De Armendtl van Eeklo, 1387-1793. Onullgeifeven 
llcentlftaUverhandellng, Knlhollelie Unlver«ltnlt te Leuven, 1971.
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diens werk, om aldus een zekere kohesie lot sland Ie brengens lussen de 
studies die mogelijks nog zullen verschijnen nopens de sociale hulpver
lening Ie Eeklo.

PEILEN NAAR HET ONTSTAAN.

Z^oals van de meeste oude instellingen, is ook te Eeklo de naam van 
de stichters, noch de stichtingsdatum exakt gekend.

Eduard Neelemans, in zijn «Geschiedenis der Stad EecIoo>, wijdt 
amper een twintigtal lijnen aan het hospitaal ( “ ). Volgens de auteur liet 
gravin Margarela van Constantinopel hel hospitaal te Eeklo oprichten in 
1260.

Na Neelemans verschenen nog een drietal puhlikaties waarin even
eens gravin Margarela als stichteres werd aangeduid. De identieke tekst
weergave mag ons laten veronderstellen dal het hier evenwel gaat om 
compulaties ( 12).

Ofschoon Neelemans zijn puhlikaties geregeld voorziet van de nodige 
bewijsvoering, heeft hij hier toch verzuimt de herkomst te situeren. Feit

(11) E. NEELEMANS. Geschiedenis der Stad Eecloo. Eecloo-Gent. 1850. blz. 80. 
«In don loop dor twnelfdo on dorliondo eeuw zag mon in Ylacnderen ocnc menigte 
zgeslichten van Liefdadigheid lol stand komen, waertn mon do vreemdelingen 
>en bedevacrders herbergde, on do zieken on ouderlingen verzorgde.
»ZuIk oen gesticht gekend onder den naem van I lospitael of Gasthuis deed 
>Margareet van Constantinopel. gravin van Ylaonderen. ten jnrc 1260. te Eecloo 
»opr!gten.»

(12) X. Hulde aen den Ridder K. F. Stroo, geestelijken roder run het klooster i\m  
den II. Vincen/ius ri Poulo, te Eecloo, O ud Burgemeester run Eec/oo, ridder der 
orden rnn Leopold en run hel II. Grof, roorzitter run het Genootschap ivm den 
II. Vincentius d Poulo en roti den kerkroed te heeloo, enr.
Gent. Boekdrukkerij van De Busscher l'rtVcs, Savaenslrnet, A2. I 8 t '3 ,  

blz. 0. identieke tekst als hij E. Neelemans.
X. Programma run  den Historisch Godsdiensligen ommegang ter gebogenheid ixin 
het vierhonderd rijf en hrin tig jarig jubelfeest Ier eer run hel Miranrleus Beeld 
van O . L. V fouir ten Doorne. beicnnrd in de kapel rnn  het klooster der Zusters 
rnn Liefde Ie hecloo, op tireeden juni /873. Eecloo. druk E. G oethalsA  romhout 
en A. Ynn Aeker. blz. 8. <Ook te Eecloo deed M argarela van Constantlnopelen 
ten Jare 1260 een hospltnel of Gasthuis oprichten, waarin men de vreemdelingen 
en bedevaarders herbergde en de zieken en ouderlingen bezorgde..,».
P. A N T O N E L L U S  V E R S C IIU E R E  O.F.M.. Pe Zusters run den II Vinccntius 
ü Poulo te Evkloo, ( 18 3 7 -^ 3 7 ) .  Druk en uitgave L Lannoo-1 lelt. 1037. 
blz. 0, <Zoonls de andere oude steden van Ylnanderen bezat ook F.ekloo In 
vroegere eeuwen een Godshuis, waar vreemdelingen en vooral bedevaarders ge- 
herhergd werden. Dit Godshuis werd alhier opgerleht In het jaar 1260 door 
Margaretlm van Constantinopel.
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is. dal lot op heden nog geen enkel document is teruggevonden die ons 
expliciete gegevens laat geworden nopens het ontslaan van het hospitaal. 
Vermoedelijk heeft ook Neelemans zich laten leiden en misleiden door 
de gangbare gedachte dat omzeggens alle nutsvoorzieningen hun oorsprong 
vonden hij het vorstenhuis.

Wanneer in 1772 van overheidswege inlichtingen werden gevraagd 
aan het stadsbestuur aangaande de stichters van het hospitaal moesten 
ook deze zoals hierna blijkt hel antwoord schuldig blijven : «Men can 
»niet vinden, den naem vanden. fondateur ofte stichter van desen hospi- 
»taele obsterende de langen emmers immemorialen tijde dat het selve 
>binnen dese stede heeft geweest, ende men presumeert (vermoed) het 
»selve gesticht ofte gefondeert te wesen bij Margriete van Bourgondien 
>ler glorieuse gedachtenisse. soo can gesien worden bij aude cronijcken 
>van vlaenderen...» ( 13).

Door het verwijzen naar die oude kronijken, zijn we alle mogelijke 
handschriften gaan raadplegen hopende alzo de prangende onzekerheid 
rond de mogelijke stichters een oplossing te geven ( 14 15). Zoals we evenwel 
reeds vooraf vermoeden werd ook ons het genoegen onthouden het on
betwistbaar bewijs te leveren. Nagenoeg alle kronijken scbelsen, voor zo
ver ze bet gebeuren in 1260 behandelen, een analoog beeld.

w elisw’aar worden in een paar werken stichtingen van hospitalen 
anno 1260 toegeschreven aan gravin Margareta van Conslantinopel.

De meest volledige lijst dienaangaande vonden we terug in hand
schrift 455, aanwezig in de Rijksuniversiteit te Gent ( ls).

«Ende vrau margriete dede make noch ter bede van johanne 
>harer sustere vele cloosters ende godshuuze.. so sticble den 
»cloosters te zoelendale, ende te oesleekeloe ende te doresele 
»ende ter haghe, de keerke van den predickaren te brugghe, de 
»caermers, de frereminoren. den wijngbaerl. de jacoppijne te 
»rijchele, de jacoppijne ende ’lbeghijnhof te ghent. tspiltael 
»te duwaeij, tspiltael te valenchine. tspiltael te beerghene, te

(13) Rl|Ii»nrrhlrf Gent (RA G )-M nldegem  936,
(14) Rl|k«unlver..ilelt Gonl (R U G )-H S  407 : 433 ; 472 : 563 ; 500 ; 1375 : 2251 : 

2467 ; 2475 : 3750 ; 3801 : 3801 ; 3800 :
A . W IJD T S , Chrnnlfhp erin Vlaenderen, doel 1 vnn 621-1725. 1)1/, 363.
X, Lef chromt/iiet el annalei de jlandrer. A  Anvrm, rliey. Clirlstoplde Plnntln. 
Imprimour du Roy. M .D.LXXl,
X. Krnnl/li erin Vlaanderen van 580 lol ƒ476. Uiig. Mnclsclinpplj dor vlnonurlie 
Blldlophllen nr. 3. Gonl 1830-1840. 2 vol, (Ullgovo Ma 500 - R U G ).

(15) R U G  - I1S 433. Do gliolioolo kronl|rkx»rlio vnn Vlnonderm  ghoaclirovon door 
tenen liefhebber dor nedorlnnlailie gliedonckenlaio. 1572. fol. 88 r°-v".
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»ijzendijcke, te hoeslbuerch ende tbeghijnhof te erdenbuerch 
>ende het ospitael ten dame, toraut, te vuerne».

Over het stichten van een hospitaal te Eeldo wordt dus nergens geen 
melding gemaakt.

W anneer op 22 april 1414 een zekere Danee! van Lovendeghem 
zich te Eeklo aanbood met een grafelijk schrijven «dat men hem stellen 
zoude in ihospitael van Eclo ende hebben alle de proufiten ende haten 
vanden vorseiden hospitale...» werd hij resoluut door het stadsbestuur 
afgewezen ( Ifi). De Eeklose magistraat duldde zoals «van houden tiden> 
hruikelijk was. geen grafelijke inmenging in het beheer van het hospitaal.

De schuchtere pogingen van de graaf om enig gezag over het hospi
taal te verwerven en de kordate weigering van de Eeklose magistraat zijn 
wel positieve aanwijzingen om een grafelijke stichting uit te sluiten. Onze 
volgende slap was nagaan wie verder als mogeiijke stichter kon aan bod 
komen 1

In wezen moest het iemand zijn die hetzij voldoende kapitaalkrachtig 
was ofwel de nodige invloed bezat om de fondsen samen te brengen. 
Theoretisch waren dat naast de graaf, de adel. de geestelijkheid of de 
koopliedenstand.

Betreffende de adel mogen we stellen dat deze stand zich te weinig 
had geïntegreerd in het Eeklose stadsleven om enige aanspraak te kunnen 
maken op een stichting.

W are hel, dat het hospitaal was ontsproten uit een geestelijk initia
tief, dan hadden we ongetwijfeld een kapel en een priester teruggevonden 
in onze oudste bronnen.

Het ontbreken van een geestelijke orde in een dergolijk slicht is 
tennndere kenmerkend voor een vroege stichting ( ,T).

1 Iet was pas in 1483 dal we enige sporen tenigvonden als dat de 
kerk interesse ging belonen voor het hospitaal te Eeklo.

I Iel was eerder in het kader van de algemene kerkelijke politiek dat 
de Doomikse bisschep ook op hel Eeklose stadsbestuur druk ging uit
oefenen om oen geestelijke orde onder te brengen in hel hospitaal ('*). 
Op 1 september 1483 werd door de Eeklose magistraat voor de schepen
bank van de Keure te Gent, nogmaals nadrukkelijk verhaald dat zij alleen 16 17 18

(16) SAE-552 ( M 14-1415) fol. 30.
(17) P. B O N E N ! " A N T , Bos Jiftspilaux en Bclpupir au M o y e n -o fjo . A n n n le n  v o n  <le

Belgische vereniging voor 1 lospllnnlgeschledenls, 3, 1965.
B k  23 <... mnis ros tnstltutlons sont du typo onrlon : on n 'y Irouvo pns do
communnnlos...».

(18) SAE-555 (1483-1484) fol. 20, 26. 47. .
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enig recht genoten over het beheer van het hospitaal ( 19). Rest ons-alleen 
nog de vraag, wie vertegenwoordigde de Eeldose wet ? Uit voorgaande 
blijkt duidelijk dat de enige klasse die de financiële en politieke middelen 
bezat om te Eeklo een liefdadigheidsinstelling op te richten en in stand 
te houden, de patriciërs, de gegoede handelaars waren. Het waren zij 
die de schepenbank bevolkten en zoals de stadsrekeningen getuigen ook 
bet gasthuis in leven hielden.

Aan vankelijk bezat het hospitaal geen of althans zeer w'einig finan
ciële armslag. De stad behartigde en verdedigde hun belangen (20). Uit 
de stadskas kwamen : de aalmoezen voor de behoeftige passanten (21) ; 
de transportkosten van vreemden die in het passantenhuis ziek vielen (22) 
en de gelden voor een menswaardige begrafenis van de vele paupers die 
alhier overleden (23).

Kortom het hospitaal was van de stad en de stad werd gerooid door 
de patriciërs !

Het identificeren van de stichter of stichters bleek ons niet moge
lijk. Geen enkel eigentijdse bron laat ons daaromtrent iets geworden.

W el vonden we, anno 1483, een vermelding die toch enige beden
king vraagt. In een dekenaal schrijven, gericht aan de stad nopens de 
vestiging van een geestelijke orde in het hospitaal alhier, is in de tekst 
alleen sprake van hel csente Loeys huus» (24). Mogelijks gaat het hier 
om een zekere Vincent Looy, een familienaam die wre overigens ook reeds 
aanlroffen in de ommestellingen van 1399 en 1406 (25).

(19) SAE-555 (1483-1484) fol. 47.
(20) SAE-554 (1453-1454) fol. 15. «Item bctaelt Jan Stalpacrde vonden ghescllle dat 

was tusschen der slede van Eeclo of een ter cause vanden ospitalc ende jan 
•lalpnert...»,

(21) SAE-553 (1432-1433) fol. 11. «Item quorn leclo up den X"1 doch In wcdcmacndt 
(10 Juni 1432) jan bilau gheboren van valcnslnc omme almoescne, vonder stede 
hem ghegheve xij t. p.».
Analoge uitgaven vinden we In de stadsrekeningen terug tot het begin van de 
17de eeuw.

(22) SAE-554 (1455-1456) fol. 14, «Item bctoelt van eenen zieken wlvo lo voerno 
laertvclde die hier lach In thospltael..,».

(23) SAE-556 (1488-1489) fol. 17.
(24) SAE-555 (1483-1484) fol. 20. «... de welcke an ons verzochte ende wilde ons 

hl) Instruclen bedwlnghcn hier tontfane In senlo loeys huus zeker quanllleyt van 
ghcestellrkc Re|egue«en twelke hier rioeyt ghezlen ghowost es, . .>.

(25) SAE-476. a° 1399 Pleter I-ooy ; n" 1406 Ellsaheth Looy
E. D E  SM E l . Eek I o n  en l.eml>rek*e bvlaiillngilwlaleri einde I hle- begin I3da  
eeuw. De Elk, driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis, jg 5 nr 2. 
blz. 124 149.
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Verder vermelden de stadsrekeningen in de loop van hetzelfde jaar 
nog een tweetal posten in verhand met de kerkelijke inlimidatiepogingen 
om voet in hel hospitaal te krijgen ( 20 * * * * * 26). In heide gevallen werd nu wel 
de naam «hospitaal» uitdrukkelijk vermeld, zodat we mogen stellen dal 
het «senle Loeys huus» hier synoniem is voor «hospitaal».

W at op zichzelf nog geen bevestiging inhoud als dat Vincent Looy 
de stichter zou zijn van ons passantenhuis.

Ofschoon deze mogelijkheid niet uitgesloten lijkt, — laten we niet 
vergelen dal we hier relatief recent bij de stichting zitten en deze waar
schijnlijk nog gekend was •— verkiezen we toch een exaklere bewijsvoering. 
Onze gegevens zijn vooralsnog te summier om Vincent Looy als stichter 
te weerhouden.

BEHOUDSGEZINDHEID WERKT ALS EEN REM 
OP DE ONTWIKKELING VAN HET STICHT.

Konden we de slichler(s) niet exakt identificeren, dan toch hebben 
we kunnen aantonen dal de stichting is uilgegaan van kapitaalkrachtige 
burgers die de sledelijke magistratuur en aldus het politiek leven binnen 
de stad beheersten.

W aren dergelijke totstandkomingen nagenoeg van algemene aard. 
even navenant was de snelle evolutie van hel primaire slicht met enkel 
zijn voorziening voor armen en behoeftigen met vooral hel aksent op 
logies, naar een instelling met kapel en efficiënte ziekenzaal (27 28).

Door de weigerachtige houding van de Eeklose magistraat tegenover 
elke vorm van inspraak, zowel vanwege de vorst ( ‘>s) als van de kerk ('*). 
werd elke redelijke kans op ontwikkeling teniet gedaan.

Vandaar ook dal Ifeklo in tegenstelling lol andere steden van een
zelfde dimenlie, waar de primaire slrukluur vlug achterwege gelaten werd 
voor een specifieke ziekenverzorging, we alhier hooguit kwamen tot een 
lussenlype, waar de passanten naast hun aalmoes ook meerdere dagen

(20 ) SAE 555 ( M S3-M 8-0 fol. 26. «... vnn dril lil) liter stellen wilde, Int liospltnel
ecneglio Releguosen entle ons cliier toe bedwlngllen die le moeten onlfonc Int
voorsoyde hospltuel...>.
fol. -17. dut \vl| zonder eeneglie opozycle of weder zegghen onlfncn zouden
zeker releguesen hier Int hosspltnel leecloo...».

( 2 7 )  O. MUS. G odhulsvn en ekonumie. Mollenen en ur/ilerjirom/en bil de s'lie/iluij} ism
hel Godshuis Helle le le/wr. Supllflenlesin ïum lubhlu'wn  //ospien die li Belle.
Bijdragen lot. de geschiedenis vnn de Liefdadigheidsinstellingen te leper. I .0 ,0 .  
leper. 107(1, lilz. 75.

(28) SA E-552  (M I-I I-II5) Tol. 30.
(2 0 ) SA E-555  ( I  I83-M 8‘1) fol, 20, 20. -17.
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mochten verblijven. Dit langer verblijf, alnaargelang de noodwendigheid, 
was de enige evolutie die hel sticht had ondergaan (30). Het beheer is 
vermoedelijk nooit aan wijzigingen onderworpen geweest. Vanouds fun
geerden één of twee hospilaalmeeslers, aangesteld door de magistraat (31). 
Aanvankelijk omvatte hun taak alleen de interne werking. Eens de in
stelling over eigen financiële middelen ging beschikken, kreeg hun ver
antwoordelijkheid een gevoelige uitbreiding. Van dit ogenblik af werden 
ze de draaispil van bet sticht. Hel was ook dan dat de ontvangers hun 
intrede maakten. Tot het eind van de 18de eeuw zou die slruktuur onge
wijzigd blijven.

Zoals we reeds eerder aanhaalden waren de hospitaalmeesters aan
vankelijk beperkt in bun financieel bescheiden.

Voor zover we konden nagaan bestonden de inkomsten uil een geringe 
jaarlijkse renteontvangsl van hooguit 3 a 4 pond parisis ('12). Ofschoon 
we voor de 15de eeuw geen bewijzen van geïnde landpachten terug
vonden mogen we toch aannemen dat deze, zij het dan heel miniem, 
toch reeds aanwezig waren.

De inkomsten bleven ongetwijfeld ontoereikend om de grote schare 
vreemdelingen die zich te Eeklo aanboden van het nodige te voorzien. 
Vandaar ook dat de stad hel laslenpakket van het hospitaal op zich nam. 
Niettegenstaande deze tussenkomst in de eerste helft van de 17de eeuw 
niet meer noodzakelijk was bleef de stad uil principiële overweging toch 
financiële steun verlenen.

Over voomoemde periode, met uitzondering tijdens het Calvinistisch 
bewind, waarover straks iels meer. boekte de stad onder zijn uitgaven 48 
pond 19 schellingen parisis aan logies, 47 p. par. voor 54 aalmoezen, liet 
5 zieke vreemdelingen overbrengen voor 3 p. 6 s. par. en bezorgde voor 
20 p. 4 s. par. aan vier ongelukkigen een menswaardige begrafenis ('13).

(30) RAC-foncb Maldcgem 936.
(31) SAE-532 (1414-1415) fol. 30 : «... hoe Jnt von houden tldcn hoorchmeosler ende 

feepen ghestelt hehhcn oenen ofle (wee soufflssanle personen Inl vorselde hospitaal, 
hl) den wel ten I vorselde hospltnel goroghlerl heeft ghewoesl ende ellen jnre dner 
of goed soufflsanl howi|« te disene...*.
SAE-2173. alle 20 januari 1456.
E. NEELEMANS. o.c. hl/.. 220.

(32) SAE-2173
E. NEELEMANS. Geschiede»/« der f la t i  Izl'c Io o , o .c . hl/. 219-232.

(33) logies : —  «Item heluell gelere oerme eryslleden die hier over de rlede passeerden
inde loglerden Inl hospllalo. van haute, hlere, holre, roes ende nndersslns dtl 
somrne van lil) II». vlij «. par., SAË-560 (1359-1560) fol. 26.

—  «Item hetaell )an de hrauwere woonende Int hospILnel deser stede over tderdo 
van de houdencssc vun chrlstljnc. de dochlro van Willem do Dollere III) lh. 
j») s. pur.». SAE-561 (1560-1561) fol. 30.
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Om een antwoord te geven op de vraag, wie waren de passanten die 
de aalmoezen genoten, citeren we hierna de typegevallen uit de 54 postu
lanten.

De eerste gifte die we aantroffen dateerd van 1432 «jan bilau ghe- 
boren van valensine 12 s. par. (34). Daarna bomen deze posten nagenoeg 
onafgebroken voor I Zo beschonk de stad o.a. «een wüf gheheete jane 
de dochlre jan wautiers ruddere 6 s. p.» (3S), «jan van Drinchem omme 
dat hij langhe in eijdenesse ghevanghe gheleghen hadde 8 s. p.> (**). 
«eene scamel man ende hiel jehan de scrin rudderszone 8 s. p.» (37). 
«twee scamel mannen, deen gheboren vuyt vriesland ende dander vuyt 
hierland 24 s. p.» (3S), «een scamel man den welken was zinen hooren 
afghescoten van eender donderbosse 12 s. p.» (3,)_ «eenen jacop beelen 
ende was een coopman van wine ende hadde een scip wel bevrecht up de 
zeede ende worde al verloren 12 s. p.» (40), «vremden rudders van con-

i—1 «item Jen burchmeeslre es bi] gbeleijt van bet logieren van divcrsche aerme 
licJen ende verschoten ghelt xl lb. par.>. SAE-564 (1611-1612) fol. 29.

transporten : — «item betaclt van eenen zieken wive te voerne laertvelde die
hier lach in ihospitael vj s. p.».
SAE-554 (1455-1-456) fol. 14.

— «item alaert nidonc van eenen crcpelen man van hier ie voerne dien lange
gheleghen hadde vil] s. p.». SAE-555 (1472-1473) fol. 16.

-—- «item cornelis dankaert van te voerne eenen vremde vrauwe die zieck was 
in sint jans huus xx s. p.». SAE-559 (1545-1546) fol. 32.

-—' «item eenen waghenare die een schamele vrauwe voerde sl laurcijns xi| s. p.>. 
SAE-560 (1558-1559) fol. 15.

— «item betaelt adriaen Dienare van ghevoert thebbene een aerm mcnsch van
Eccloo tol Bassevelde xx s. p.>. SAE-561 (1567-1568) fol. 29, 

begrafenis : — «item betaelt van eenen man ter heerden Ie doene die hier
ghestorven was up tvelt binnen eeclo xl] s. p.».
SAE-554 (1462-1463) fol. 14.

— 1 «Item pletcr lentesuene van eenen armen man ter hoerden te doene die hier 
up tvelt ghestorven was lil) s. p.». SAE-555 (1472-1473) fol. 18.

—- 1 «Item van eenen vremden man te begraevene die ghestorven was In de scuere
bacht vincent waernaerts xxvll] s. p ». SAE-556 (1488-1489) fol. 17.

— «... in het visiteren ende begroeven van zekere aerme dochter alhier overleden .
; 1033-1635) fol. 22v.XVII] lb. par .». SAE-521 1

(34) SAE-553 ( 1432 1433) fol. 11.
(35) SAE-553 (1432 1433) fol. 12.
136) SAE-553 (1436 1437) fol. 9.
(37) SAE-553 (1447 1448) fol. 9.
(38) SAE-553 (1448 1449) roi. 17.
(39) SAE-553 (1449 1450) fol. •7

(40) SAE-553 (1450 1451) fol. 12.
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slanlenoble 4 Ib. p.» (41), «eene scamele edele vrauwe vut artboys 52

Konden in bet hospitaal alle passanten zonder enig onderscheid te
recht. dan kunnen we dit niet beamen voor de toegekende aalmoezen. 
Zeker in de 15de eeuw. wanneer de akliviteiten van het sticht hun hoog
tepunt bereikten, was er een uitgesproken favorilisme merkbaar, voor aan 
de grond geraakte edelen en kooplui.

In de 16de eeuw was de stadstussenkomst reeds sterk teruggelopen. 
De nog summiere manipulaties tijdens de eerste helft van de 17de eeuw 
moeten derhalve geïnterpreteerd worden als een periodiek hernieuwen 
van een eeuwenoud monopolie waarover de Eeklose magistraat angstvallig 
waakte.

Deze tussenkomst was trouwens ingevolge de mentaliteitsverandering 
ten overstaan van de vreemde behoeftigen geen noodzakelijkheid meer. 
Door het verbod op de bedelarij, de verandering van de reisgewoonten, 
hel minimaliseren van de boelbedevaarten en de sterke toename van de 
herbergen, hadden de passantenhuizen hun grootste bloei achter zich ! Daar 
dit soort instellingen niet meer beantwoordde aan de reële behoeften van 
die tijd, werd hun funklie vaak gewijzigd.

Eeklo bleef, ten onrechte vasthouden aan zijn primaire doelstelling. 
Deze slrukluur bleef nagenoeg onveranderd tot hel laatste kwart van de 
18de eeuw, tijdstip waarop hel «oud hospitaal» alle akliviteiten stop
zette (43).

H E T  H O S P IT A A L  T I JD E N S  H E T  C A L V IN IS T IS C H  B E W IN D .

W as er tot dusver nooit enige wisselwerking geweest tussen het 
hospitaal en de armendis, wat nogmaals de specifieke ingesteldheid als 
passantenhuis bevestigd, dan kreeg gedurende hel Calvinistisch bewind de 
instelling dan toch de dubbele rol toebedeeld die het reeds lang had 
moeten uitoefenen. Enerzijds bleef hel onderdak verlenen van passanten 
gehandhaafd, terwijl daaraan nu ook de ziekenzorg over de Eeklose in
gezetenen gekoppeld werd. Met de integratie van hel hospitaal in de 
armendis kwam het beheer ook onder diens bestuur te rcsorleren. waar-

(41) SAE-354 (1450-1437) fol. 18.
(42) SAE-557 (1325-1527) fol. I I .
(43) E. D E  S M ET , Du pteudo-tiprlchllng van ton optnscliool* In hel voormalig hospi

taal la Heltin, On» M«'ut|u»lonJ. Tl|J«clirlfl voor I Iccmtcliut. Volktkundo on Ge- 
tchlcclcnl», I I  Ju nr 1-1978. blx. 13-18.
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door arme vreemdelingen die te Eeklo ziele vielen tevens op de steun van 
hel dis konden rekenen ( 44).

D e financiële tegemoetkoming aan vreemdelingen was terug vrij be
langrijk geworden. In tegenstelling lot voo.heen werden de uitgaven nu 
gedragen door de armendis. Mogelijks was die hulp aan vreemden het ge
volg van de sterke solidariteit onder geloofsgenoten ( 4") ! W a t zich ten
andere uit door het herhaaldelijk gebruik van termen als «broeder» en 
«zusters» (46 * * 49).

D e geringe kapadleit van het aantal bedden en dito personeel, -—' bet 
was enkel de pachter die instond voor de verzorging van de gasten ( *') 
— noodzaakte de armendis de zieke vreemdelingen onder te brengen in 
herbergen ( 4S). Echte ziekenzorg bleef lot een strikt minimum beperkt.

Gedurende de periode 1578-1585. werd slechts éénmaal beroep ge
daan op een geneesheer (4*). W anneer een zieke speciale zorg vereiste 
werd deze overgebrachl naar het St. Jnnshospitaal te Brugge of het Bij- 
lokehospitaal te Gent ( 50).

(-1-4) Uit de rekeningen van «den ghcreformcerdcn aermen>.
SAE-1654 (1579-1380) fol. 69r. .ontvangst extraordinaire : Eerst ontfacn van
twee ghemelen ofle daer ontrent busch toobehooronde tspittacle binnen eeoloo 
ligghende bij tpockmoerstraetken...».
SAE-1654 (1579-1380) fol. 99r. .item noch ontfaen vulcr bant van symoen
blondeel van lantpaebte van den splltaelo...».
SAE-1654 (1579-1580) fol. 12-1 r. «... noch gbegbeven sgraven rente over spittaele». 
SAE-1654 (1579-1580) fol. 125r. «... noch ontfaen van Ispilael van Eecloo van
renten ende pacht xx s. gr.>.

(-15) II. VAN DEN BUI.CKE, o.c. Idz. 1-n.
(46) SAE-1654 (1578) fol. 9r. «... ghegbeven eenen passerende broeden- met sijn

buusvrnuwe I s. 8 gr.>.
(1578-1379) fol. 17v. «... eenen passerende broeder comende van Antwerpen 

ende rel|sende nner brugghe 2 s. -I gr.».
(1379) fol. 32v. «... eenen passerende broeder voor nner seelnnt Ie rel|sen 

... -I s. gr. ».
(1579-1580) fol. 72r. .... noeb gbegbeven een zuster gbenaemt snnderl|ne

snnders van brabanl... 7 s. 8 gr,>.
(-17) SAE-561 (1560-1561) fol. 30.
(-18) SAE-1654 (1579) fol. (i7r. <... In den gouden leeuw...»

(1580) fol. I I2v. «In de zwnene».
(1583) fol. 246v. 247v. «ligghende In den Ingbel».

(49) SAE-1654 (1579) fol. 62v. .Iti •m noch ulieylieven nir ontheunls huwc voor fint
lilj Imns vnn wurnele nhocuroert heeft 1-10-1 1-Iï gr.».

(50) SAlv 165-1 (1580) fol. 135v. «noch «halleven |nn vnn I lcvele voor renen nrrmen 
knecht nner hrui>ijhe te voeren !| s.».

(1581) fol. 20 lr. < Item yheyheven stnsen moert ens von twee steken
mans met een vrouwe met een kin! tul Ghent te voeren x s.»>



TABEL : Inbreng van de gereformeerde armendis t.o.v. passan
ten n .

A *
M .

aantal aalmoezen 
aan passanten

V . K.

ziekenzorg
Hosp-

in
Herb.

transport
zieken begraven

1578 5 10 4- 2 _ t t
1579 14 14 +  ? 8 1 — 1

1580 11 10 +  7 6 — 2 4

1581 16 9 7 — 1 4 —

1582 7 4 .— —- — 8 —

1585 5 5 '—' 1 17 18 '—'

totaal 58 50  -l- 16 15 19 32 5

Van 1578 tot 1585 werd door de armendis 19 p. ló s. 9 gr. 3 d. 
besteed aan bei probleem van de vreemdelingen. De inkomsten uiL het 
bescheiden van bel hospitaal, zijnde landpachten, renten en de verkoop 
van bomen, beliep 15 p. 7 s. gr.

B O U W G E S C H IE D E N IS  V A N  H E T  H O S P IT A A L .

Ofschoon geen enkele bron voorbanden is die ons iels verhaalt over 
de vroegsle bouwgeschiedenis van bet hospitaal lot en met de tweede 
helft van de 16de eeuw, mogen we toch stellen dat hel immer op dezelf
de plaats heeft gestaan en dat zoniet van bij hel begin dan toch reeds 
zeer vroeg het gebouw uit steen was ópgetrokken.

liet is wel enigszins verwonderlijk dat tijdens de periode 1404-1560 
geen enkele restauratiekost in de stadsrekeningen geboekt slaat, niettegen
staande we zekerheid hebben dal hel hospitaal financieel sterk afhanke
lijk was van hel stadsbestuur.

Waren de eerder geringe inkomsten uil de pachten en renten toch vol
doe nd e om zelf in bet onderhoud te voorzien ? Zo dit niet hel geval 
was, rest ons ook de vraag uit welk fonds voor de noodzakelijke bouw
werken gt*|>ul werd I 151

151) M : muonen ; V ; vrouwen : K : kinderen.
+  duldt erop dal liet iiuntul lioger hut dan dit weergegeven In talud, te wijlen 

Bun hel niet exakt vermelden vari liet onnlnl In liet bronnenmateriaal.
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Detail uit de figuratieve kaart van Pieter Pourbus. anno 1562. De kerk (A). bet stad
huis (D) en de kerk der grauwzusters van O.L.Vr. ten Doorn (B) dienen als uitstekejv 

de oriëntatiepunten.
Het hospitaal is bet uiterst rechtse gebouw op de foto (C).

(Uit de fotoverzamellng van de heer C. Y.D. Bouchaute).

Hel domein waarop hel gebouw wnt opgetrokken omsloot 100 roeden 
of 1607,27 vierkante meier en was «ligghende al lusschen dhr cbrisloffels 
Lampaerl landt ande oostzijde ende opl zuythende den heerwech oft 
bospitaelslraele ande westzijde, streckende metten noortbende ande Oost 
Eeclosche beerwech» (8a).

De keuze van de inplanting, —* op de noord-ooslzijde van de huidige 
Hospitaal- en Oostveldsdraat waar laalsl de herberg van di ï beer Meese 
\V . gevestigd was — op de toenmalige grens van Eeklo-binnen, toonde 
duidelijk aan dat de stichting werd ingegeven om de stad te ontlasten van 
hinderlijke individuen.

Op de figuratieve kaart van Eeklo uit 1562 beeft Pourbus bet hospi
taal verkeerdelijk op de zuidzijde van de Hospitaalslraat ingepland. Een 
schoonheidsfoutje dat overigens geen alleenstaand feit is op de kaart !

(52) SAE-1664.

2 9 2



Het was pas in 1560-1562, ten tijde dal Jan de Brauwere het gast
huis bewoonde, dat de eerste herstellingswerken in de stadsrekeningen op
duiken (53 54 55 56). Naast het repareren van de waterput, die nog voor gemeen
schappelijk gebruik openslond. moeten er ook grote verbouwingswerken 
aan het hospitaal zelf zijn uitgevoerd ( ’4). De 12 pond par. aangekochte 
scoreelsleenen» moeten een paar duizend exemplaren vertegenwoordigd 
hebben. Merkwaardig is. dat Kaprijke één vierde moest dragen van de 
gemaakte kosten (ss). Een tegemoetkoming die slechts éénmalig geschied
de. W at aan de basis van de verplichtte tussenkomst lag, hebben we niet 
achterhaald.

Half 1565 viel het hospitaal ten prooi van een zware brand. Of
schoon er minimaal 24 man bij de brandbestrijding betrokken waren kon 
nagenoeg niets aan de vlammen ontsnappen (58 *).

Aan blussingswerken betaalde de stad 13 p. 4 s. gr. en over gemaakte 
herbergtaire hij Pieter Zoetaert en Jacob Bauwens nog eens 9 p. 4 gr. (57).

Eerst twee jaar later werden stappen ondernomen om het oude hospi
taal terug herop te bouwen (58).

In 1580 voerde Jan Moordthamere de eerste kleine herstellingswerken 
ten helope van 12 s. 1 gr. na de heropbouw uit (5fl), waarna de weduwe

(53) SAE-561 (1560-1561) fol. 17.
(54) SAE-561 (1561-1562) fol. 25. <de voornoemden van caprycke moeten doghen

over lleveren vande corcclsteenen vanden hospitale deser stede bedraghende 
Xlj Ib. p. over huerlleden portie iiij 1b. xvj s. p.».

(55) SAE-561 (1561-1562) fol. 25. Zlc voorgaande voetnoot (54).
(56) SAE-561 (1564-1565) fol. 38. Lijst van de personen die door de stad bezoldigd

werden om bij de brandbestrijding geholpen te hebben.
<itcm belaelt M elchlor Blanckaert, Jan van Turre de jonghe, Xplaen Slccn- 
put, Pieter Ghyselins, Adrlaen Staulens, Sebastiaen Klndts. 1 leinric de Vos. 
Pieter van G henarh te  wlllcmsseune. Jan  Reyndor, W illem  Dlcrckins, Vincent 
de Brune, Jan  Rijrriuaert van elc ghebolpen ende gbewaect tbebben Inden 
brandt vanden hospitale. elc persoon xlj s. p. vlj Ih. Iiij s. p.
Jan Buck, Gillis Fclj*. M aerlen Poppe, A drlaen Bayacrt, V incent do M uenck. 
Paos Buuse. Pieter Vrancke. Bauwen Goesens, Paessrbler van Bryloere, 
Zegber W ille. Pieter vanden Corlenbussche ende Ghecraert Theerllnrk van 
ghebolpen ihebben inden zelven brandt elc vil) s. v| Ib. p.».

(57) SAE-561 (1564 1565) fol. 26. «Item |urob Bauwen» van dies (zijnen buuse ver
leert was hi| eoneghe persoonen ghebolpen hebbende Inden brandt vanden 
hospitale... ij Ib.».

(1565-1566) fol. 32. «Item belaelt Pleler Zoetaert van zeker gbelacb 
l/ljnen huuze verleert bij der waerker» ende de glmene ghebolpen hebbende 
inden brandt vanden hospitale vlj Ib. lil) ». p.».

(58) SAE-561 (1567-1568) fol. 12. «Item voor l»rrl|ven vande besledljngbe vanden
bospllaele deser slede xlj I. p.>,

(56) SAE 1654 fol, I07v 168r.
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van Jan Vrancke werd aangesproken, die «tspillaele gezuverl» of gekuist 
heeft (60).

Daar elke specifieke beschrijving van het hospitaalgebouw ons ont
breekt, hebben w e aan de hand van de vele restauratiewerken die in de 
17de en 18de eeuw  zijn uitgevoerd een poging ondernomen om hel ge
bouw te rekonslrueren ( 8 l).

Het hospitaal behoorde tot hel trapgeveltype en was volledig ópge
trokken uit «carreelsteen».

De voorzijde van hel huis was te situeren langs de huidige Hospitaal- 
slraat.

NaasL een ingang met «een halfve deure> bevatte de voorgevel mini
maal drie «arduynen veinsters», die elk een giasoppervlakle van circa 
1,5 m 2 hadden. D e  scharnierende glasramen zaten in lood gevat. Achter
aan tegen de gevel was circa 1653 voor 11 p. 5 s. 11 gr een «aftTeck» 
aangebouwd.

De volledige korislruktie, huis en aftrek, was bedekt met pannen. 
Over de «arduynen sulle». via «een halfve deure» betrad men de gelag
zaal van de herberg, die samen met de keuken de volledige benedenver
dieping van het hospitaal uitmaakte.

Alle benedenruimten waren van «vloertichelen» voorzien.
Beschikten alle binnendeuren over een grendel, dan was de buiten

deur nog eens extra beveiligd door een «sprijnckslot».
De bovenverdieping, belegd met «solderbert»-vloer was bestemd voor 

hel huisvesten van de passanten.
De passantenkamer, die zoals we reeds eerder aanhaalden slechts 

kon beschikken over een geringe kapaciteil aan bedden, werd s avonds 
afgesloten om nachlelijke escapades binnen hel huis Ie vermijden.

Rond 1662 zag hel hospitaal af van hel gebruik van de gemeenschap
pelijke waterput en hel op eigen kosten «ecnen steenput» op hel erf aan
leggen. I.os van hel huis stond nog een stenen «stalleken» dat met leien 
was bedekt en waarin onder andere «den hoven» was ondergehraehl,

(60) SAE-I65-I fol, I03r.
1660 ( 16-16-1650) SAK-1676 (17-19- 175-1)
1670 (1662-1670) -1677 (175-1- 1761)

1671 (168 1-160-1) -1678 (1761- !7<>7)
1672 (1601-1700) • 1670 (1767- 1772)
1673 ( 1700-1722) -1680 (1772- 1778)
167-1 (1722-1737) 1681 (1778- 1788)
1675 (1737-1716)
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Op 2-1 juli 1768 we.cl het door de hospitaalmeesters. mei consent van 
pachtei Lampaert publiek van de hand gedaan voor 7 p. 5 s. 4 gr. (82).

De 100 roeden waarop het hospitaal was opgetrokken, werd om
zoomd door een doornen haag, terwijl de toegang tot het domein kon af
gesloten worden door middel van een «baillie ende sluytslaeck met den 
propstaeck».

Vanaf het verschijnen van de eigenlijke hospitaalrekeningen in 1646, 
vinden we onafgebroken herstellingswerken terug. De rekeningen die door
gaans twee jaar behandelen, boekten normaal voor 2 a 5 pond groten aan 
restauratiewerken. Bij grote werkzaamheden zoals in 1655 voor hel bouwen 
van de aftrek, in 1659. 1670. 1706 en 1772 bij verbouwingswerken aan 
het huis en in 1665 bij het maken van de waterput liepen de kosten op 
tot om en bij de 25 pond groten.

Bij gebrek aan een exakte omschrijving van hel gebouw hebben we 
gepoogd de lezer, — zij het dan mogelijks vaag en onvolledig ■—' toch 
een beeld op te hangen, hoe het uilz cht van het hospitaal in de 17de en 
18de eeuw te Eeklo was.

HET BEHEER VAN HET HOSPITAAL 
VANAF DE TWEEDE HELFT VAN DE 17de EEUW.

Het herstel van het katholicisme in de Zuidelijke Nederlanden na 
de troebelen van de 16de eeuw had de machtspositie van de geestelijken 
aanzienlijk verruimd. De heropbloei van de godsdienstzin zou een uit
breiding van de bisschoppelijke bemoeiing op het openbaar leven mogelijk 
maken.

Het Concilie van Trente dal in deze optiek was gesteld, voorzag 
onder meer dal alle liefdadige instell ngen onder de bisschoppelijke be
voegdheid moesten komen te resorteren.

Zoals de Eeklose magistraat van meel af aan hel medeloezichl over 
de armendis erkende (*a). zo ook mogen we stellen dal gelijktijdig de 
hegemonie van de stadsmagistraat over hel hospitaal doorbroken werd. 
W at onmiddellijk ’.ol uiting kwam door een machtstoename van de hospi- 
taalmeeslers. Zij waren het nu die bijgestaan door een onlvunger, het be
heer zelfstandig rooiden. 62 *

(62) SAE-1678. lVvot een machtiging op du turn von 21 |ull 1768, «norbl| Boudowljn 
I .ompoorl, pachter van lift hospitaal, do moonlrr» do toelating verleent om te 
«•uilen mogen vercoopen endo welren het nlalloLon •taande arhlcr het huy»> 
zonder enige korllng van pacht te zullen luien golden.

(05) II VAN DEN BULCKE, o r. Llz. 52.
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In de oudst bewaarde hospilaalrekening van 1646 vinden we de 
Eeldose pastoor Anthoon Boucherie reeds aanwezig als mede-auditeur 
in vervanging van de landdeken (64).

Bij bet sluiten van de tweede rekening in 1649 werd bepaald dal 
de bewijsstukken voortaan moesten neergelegd worden «inden kercken- 
koffer omme aldaer bewaert te worden» in plaats van «int secreet vande 
hospitaele» (6S). Vanaf dit ogenblik fungeerde bet bestuurlijk en admini
stratief orgaan van bet hospitaal parallel met dit van de armendis. De 
laak van de magistraal en de geestelijke vertegenwoordigers, beperkte zich 
nog tot bel benoemen van de twee hospitaalmeesters, de ontvanger en het 
nazicht over de rekeningen.

DE BEHEERDERS.

de hospitaalmeesters.

De voorkomende titels die de ambtsbedienaars meekregen waren : 
«meester gouverneurs» (1456) ; «gouverneers» (l4t>4) ; «meeslers» 
(1464) en «hospitaelmeesters» ( 1477) (66). Het was deze laatste die 
tot het eind van de 18de eeuw het meest in bruik bleef.

Gezien de machtspositie die de laak van bospitaalmeester met zien 
meebracht, werden door de auditeurs hoge eisen gesteld bij hel toeken
nen van het ambt. Om deels de last van de veelomvattende laak te ver
lichten en anderzijds om mogelijke misbmiken te beteugelen, werden van
ouds steeds twee hospitaalmeesters aangesleld. l^aler kregen ze nog de 
hulp van een ontvanger mee (67 68 69).

Bij bel sluiten van de voorgaande rekening droegen beide partijen, 
de wereldlijke en geestelijke vertegenwoordigers, voor deze laatsten veel
al de pastoor in vervanging van de landdeken, elk hun kandidaten 
voor (Bs). 1 lel was evident dal de kandidunl-hospitaalmeesler keurbroeder 
van Eeklo was, kon lezen en schrijven en hoewel niet uitgesproken ver
meld, gold bet als een noodzakelijkheid een zekere financiële status te 
bereiken. De twee strekkingen beschikten elk over «oenen voys» (**)•

(64) SAE-1669 (■— 1646)
(65) SAE-1669 (1646-1649)
(66) SAE-2173.
(67) RAG-Mnldefiem 936 « lle l gemelde liospllm'1 wordt «lll|d geregeert door drl|

persoonen te welen twee meeslers ende eenen onlfnnger die nengesls'U woe
den door den heel landdeken ende het mnglslrnel deser stede,..», dd. 1772.

(68) SAE-1685,
(69) SAE-1672 (1702-1704).
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Daar in de meeste gevallen dezelfde dag de nieuw verkozenen gekend 
waren, mag men veronderstellen dat de benoemingen in een vredige sfeer 
plaatsgrepen. Uitzonderlijk waren meerdere samenkomsten nodig voor
aleer een beslissing viel, en dit dan nog uitsluitend tijdens bet berderscbap 
van pastoor Kerremans ( 70).

Yan pastoor Jan-Frans Kerremans weten we dal bet een hoogstaand 
maar bemoeizuchtig priester was, die geen konfrontatie uit de weg ging 
wanneer bet was om de belangen van de parochiekerk te behartigen (71 72 73)-

W as er betreffende de keuze van de bospitaalmeesters een akkoord 
bereikt, dan werden deze bij kerkgebod aan de bevolking kenbaar ge
maakt (7Ï). Éénmaal verkozen, mocht de kandidaat niet weigeren bet 
ambt te aanvaarden, tenware bij binnen de acht dagen een geldige reden 
kon verdedigen voor de magistraat.

Alleen van Pieter vanden Kercbove, voorgedragen op 17 maart 1722 
is ons bekend dat bij om ontlasting vroeg. Zijn verzoek werd ontvankelijk 
verklaard, «den welcken omme eenigbe redenen daervan wiert gheexcu- 
seerl > ( ‘3).

Uiterlijk een drietal dagen na de bekendmaking moesten de meesters, 
samen met de ontvanger de eed afleggen voor de vierschaar (74 75 76).

Hoewel bet hospitaalmeeslerschap veel inzet vergde was bet een on- 
bezoldigd ambt ( ,s ). De lijd en de moeite die men eraan besteedde 
werden beschouwd als een vrome plicht van de meerdere tegenover de 
minst bedeelden.

In tegenstelling tot de Eeklose armmeesters, waar bet al dan niet be
zoldigen van het ambt een betwiste zaak werd, is dit punt voor de bospi
taalmeesters schijnbaar nooit in vraag gesteld (78) !

Meer nog dan bij bet armmeesterschap gold de funklie van hospitaal- 
meester als een ereambt.

(70) SA E-1672 rekening gedoten 17.07 170-1. keuzebepaling : 24.07.170-1
SAE-1673 » » 18.05.1711, » > : 21.05.1711
SAE-1673 > » 16.01.1714, > > : 18.01.1714

(71) A . D E  VOS. De pailnor* G lw un» en K cm m aru, Iwea antipoden In Iwl parochiaal 
leven Ie Feklo. Appeltje» van het M eeljedand, nr 15 • 1964. hl/.. 352-387.

(72) SAK-1080 (1772-1775).
(73) SAK-1685 c\<\. 17 maart 1722.
(74) SAE-1685 <hl. 31 )till 1706.
(75) RAG-M aldcgem 936. «... die voor hunnen dlenul geenen loon. aallorl» ofte eenlgh

proffijt en »l|n genietende.,.». Overigen» wordt In de rekeningen nooit enig 
gewng gemaakt van bezoldigingen betaald aan meeiler».

(76) H . VAN D E N  BU1.CKE. o.c. blz. 3 1 ,
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Zagen we bij de armmeesters dal bepaalde beroepsslrukLuren perio
diek een monopolie verwierven over bet ambt. daar winstbejag voor 
zekeren onder ben reëel aanwezig was (77). dan was dit veel minder uit
gesproken bet geval bij de hospilaalmeesters. Vandaar ook de grotere 
diversiteit van vertegenwoordigde beroepen.

Beroepsstruktuur van de hospilaalmeesters

beroep aan tal beroep aantal

bakkers 6 kruideniers y

chirurgijns 1 lakenhandelaars 5
goudsmeden 1 landbouwers 1
graanhandelaars 9 prijzers 1
herbergiers 2 pruikenmakers 5
hoedenmakers 1 schoenmakers 5
huidevetters 1 smeden 1
kleermakers 12 wevers 1
handelaars in 

bouwmaterialen 
handelaars (niet 

gespecifieerd)

1

2

wijnstekers 1

Daar de grootste laslenpost van bel hospitaal bestond uit bet op
nemen van passanten binnen bet slicbl, viel er voor de voornoemde be
roepen weinig persoonlijke winst te oogsten. Voedsel en kledij werden 
slechts ten uitzonderlijken titel verstrekt.

Slechts enkele gevallen zijn ons bekend waarbij de dienstdoende 
meester enig geldelijk voordeel verwierf. Zo liet hospitaalmeesler-herbergier 
Anlhone Slobbelaere in de periode 1675-1676, dertig passanten Ion zijne 
huize «laire» maken voor t pond 5 sch. 1 gr. ( ,N). W al amper 5.25 rc 
van zijn totale uitgaven bedroeg. Joseph Lampaert leverde tijdens zijn 
mandaat «seven wercke snergen, twee paer slaeplneekens» on twee bed
den, ontving daarvoor 5 p. 16 s. 8 gr. of 5.55 Te van de globale uit
gaven ( 7"). Di de laatste die naar ons weten enig rechtstreeks voordeel

(77) idem bist. 3-1.
(78) SAE-1 r>7 0  ( i r>7r>-1676). 
(70) SAE-1681 (1782-1783).
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genoot uit zijn funktie was Livinus de Heuvel. Hij leverde «een bedde 
ende hooflpulm» ter waarde van 15 s. 3 gr. (80).

Anderzijds gebeurde bet meermaals dat de meesters geld uit eigen 
beurs voorscholen om de vlotte werking van bet sticht te verzekeren. Hoe
wel bet meestal ging om vrij geringe sommen, die hooguit een paar pond 
bedroegen was gereed geld soms een must (81 82) ï Zoals in bet geval van 
meester Matheus Lambrechl. waar bij 17 schellingen 6 groten voorschoot 
aan «diverscbe passanten ende eenen siecken om wecb te styeren tot ont- 
lastijn van bet hooslpittael> (S2). Het afwimpelen van die noodlijdenden 
kan nu als een weinig humaan gebaar overkomen, verliezen we evenwel 
niet uit bet oog dat bel hospitaal slechts een beperkte kapaciteit aan bed
den bezat en de financiële nrrddelen niet altijd toereikend waren om in 
alle noden te voorzien. Naast bet intern beheer van bet hospitaal waren 
de meesters eveneens verantwoordelijk over de totaliteit van bet sticht. 
Ze stonden in voor bet verpachten en onderhoud van bet hospitaal, bet 
verpachten van de landerijen, bel afsluiten van allerlei geldtransakties, 
het verkopen van goederen nagelaten door alhier overleden passanten, 
het voeren van processen ter bescherming van de rechten van bet gast
huis en het consequent toekennen van onderdak en aalmoezen (83).

Enkel tijdens het herderschap van pastoor Anlbone Boucherie (1641- 
1665) werd hun taak enigszins verlicht. Schijnbaar met instemming van 
de hospi taalmeesters voorzag de pastoor rechtstreeks de passanten van 
aalmoezen, gezien de gedane giften ten belope van 5 p. 6 s. 10 gT. hem 
integraal werden terugbetaald uit de hospitaalkas (84).

In voorgaande vermelden we reeds dat de hospitaalmeeslers om prak
tische redenen een zekere welstand dienden te bezitten. Op een totaal 
van 87 zijn er 55 die ooit tol de magistraal behoorden. Op een paar uit
zonderingen na werden alle meesters gerekruteerd uil de handelaars- en 
ambachlsliedenklasse. Enkel Jacop de Muynck als wever en Carel Frans 
Vermast als huidevetler vielen schijnbaar uit de loon I W anneer we even
wel hun belaslingskwote nagaan, stellen we vast dal ze ongetwijfeld lot

(80) SAE-1681 (1785-1788).
(81) SAF-1669 (— IM 6 ) ; (1646-1640).

SAE-1676 (1749-1751).
S AF- 1680 (1772-1775) : (1775-1778).
S A F -I68I (1778-1782) ; (1782-1785) ; (1785-1788).

(82) SAF-1669 (1646-1649).
(85) S AF 1069 tot 1681.

(84) SAE-1669 (1651-1653) : (1653-1657) : (1657-1659) ; (1662-1663).
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cle middenklasse behoorden (8Jl). Dit tweetal moeten we eerder zien als 
kleine nijveraars.

Anderzijds vormen een paar intellekluele beroepen, zoals een chirur
gijn en een prijzer een tegenpool. Toch mogen we grosso modo stellen dat 
de hospitaalmeesters, noch uit de sub-klasse, noch onder de lagere standen 
gerekruteerd werden, maar in hoofzaak kwamen uit wat we nu de mid- 
denstandsklasse zouden noemen.

Aangaande de duur van de ambtsperiode staan we voor een voorals
nog niet opgelost probleem ! Ofschoon van overheidswege diverse ordon
nanties werden uitgevaardigd die uiterlijk een tweejaarlijkse kontrole van 
de rekeningen oplegde (85 86), beeft men zich daaraan te Eeklo nooit erg 
gestoord ( 87).

Zoals we reeds eerder zagen gebeurde het sluiten van de rekeningen 
en het aanstellen van de hospitaalmeesters gelijktijdig, maar dan ook op 
de meest willekeurige tijdstippen. Tussen 16-46 en 1788 vinden we ambts
periodes die variëren van 19 tot 46 maand ( 88). Over het restant van de 
17de eeuw lag de gemiddelde ambtstermijn rond de 26 maand, terwijl hij 
voor de 18de eeuw opliep tot een gemiddelde duur van 52 maand. Over 
hel waarom van deze wisselvalligheid tasten we in het duister. De heer 
I I. van den Bulc.ke, die in zijn studie over de Eeklose armendis met een 
analoog verschijnsel gekonfronteerd werd. opperd de mogelijkheid alsdat 
de langere ambtstermijnen wrerden ingegeven door een streven naar kon- 
tinuïleit in de werking van het armendis (89 90).

Dat binnen de rangen van de auditeurs bet idee levendig was. mag 
blijken uit het meervoudig verkiezen van dezelfde meesters. Niet minder 
dan elf hospitaalmeesters namen die funklie meerdere malen waar (*°).

Daar de trend zich evenwel niet duidelijk manifesteerde, gezien 
om onverklaarbare redenen binnen korte tijdsintervallen grote maxi- en

(85) cfr. Bijlage I : D E  MUYiNCK .Inrol, If,87-1689.
V E R M A S T  Cnrrl Ernns 1767-1772.

SAE-123 Ommestelllng 1690, fol. -10r. Jncob de Muynck.
SAIV'165 Ommestelllng 1770, fol. 8v. Cnrel Vermast.

(86) Plnccnerlen vnn Vlaendercn. boek 111. fol. 32-33.
(87) II. V A N  D E N  RULCKE, o.c. blz. 25. Analoog verliep bel met de nrmrekenlngen.
(88) De minimn duur vnn een rekenjnnr viel In 171-1-1715. nmper 19 mnnnd 17 dngen. 

I lel maximum werd bereikt In 1742-17-16, mei een nmblsterml|n vnn 46 mnnnd. 
SA E-I073 : SAE-1675.

(89) H. V A N  D E N  RUI.CKE. o.r. blz. 25.
(90) zie Rl|]nge I.
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minimumperiodes elkaar afwisselden, kunnen we ons niet ten volle op
stellen achter deze zienswijze (91).

de ontvanger.

Evenals bij de hospilaalmeesters werd ook de kandidaat-onlvanger 
voorgedragen bij bet sluiten van de voorgaande rekening. Hel protokol 
was analoog aan dit van de meesters. Enkel waar w'e bij de meesters te
recht mochten spreken van een specifiek ereambt, gold dit minder uit
gesproken bij de ontvangers. Zij ontvingen immers een vergoeding voor 
bun prestaties.

Deze vergoeding toegekend per aantal bladen dat de rekening omvat
te, is er mogelijks oorzaak van waarom we over zo gedetailleerde staten 
beschikken. Natuurlijk waren de acht groten welke per blad werden uit- 
belaald ver beneden bet reëel waardecijfer die de laak van ontvanger 
vergde (92).

Per ambtstermijn, die doorgaans over 2 a 5 jaar liep, ontving de ont
vanger gemiddeld 13 s. groten. W at ver beneden de vergoeding van zijn 
collega van de armendis lag. Deze laatste inde jaarlijks 3 a 4 pond gr. ( ” ).

Evenals bij bet armendis werd vanaf 1711 van overheidswege elke 
vergoeding aan de ontvanger ingetrokken (94). W aar bet bij de armen
zorg een blijvende zaak bleef, kreeg de hospitaalonlvanger vanaf 1719 
zijn oude vergoeding terug uilbelaald (95). Naast bet louler administra
tieve, dat bestond uit de boekhouding van de instelling was bij tevens 
verantwoordelijk voor bet innen van de pachten en renten. Het was voor
namelijk deze laatste taak die van de ontvanger een niet graag geziene 
figuur maakte. Hij was de man die achter bet geld aanzat 1 De slechte 
betalers werden eerst bij kerkgebod opgeroepen «lot commen belaellen 
Igonne sij aen het bospitael scbuldicb waeren...» ( " ) .  W ie dit gebod 
negeerde, werd een laatste maal vriéndelijk op de vingers gelikt door de

(91) 1646-49 : 28 maand 1662-65 : 37 maand 1714-15 19 maand
1649-51 : 24 1675-76 : 20 1715-17 26
1651-53 : 30 1676-79 : 30 1737-40 42
1653-57 : 38 1681-83 : 23 1740-42 25
1657-59 : 26 1711-14 : 32 1742-46 46

1749-51 27
(92) RAG-Molde(|cm 936. <... den onlfaniifiicr proffl|lcert lot oclil urook-n ten blacdi

voor lift  «lellen vnn *l|ne rdcenl|nglie,..>.
(93) II. VAN DEN BULCKE. o.c. b h . 42.
(94) II. VAN DEN BULCKE, o.c. bh. 33. 
(9*5) SAE-1073.
(96) SAE-1675 (1737-1740).
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Eeklose baljuw of schout (”7). Echt onwilligen, maakten uiteindelijk ken
nis met de deurwaarder, waarbij altijd tol schade en schande van de 
betrokkene, bezittingen werden in beslag genomen (BS).

Tijdens de periode 1737-1740 werden de huizen en gronden van de 
weduwe Stallens, de kinderen van Jooris Schyvinck en van Pieter Wille- 
maerckl door «cederingho aan het hospilaaldomein loegevoegd (**).

Voor diegenen die door bewezen armoede hun verplichtingen niet 
konden naleven was men heel wat inschikkelijker. Ofschoon Jacobus van 
Swijnsvoorde en Pieter Bollerdaele, beiden pachters van hospilaalgoederen 
in 1775, respeklievelijk reeds van 1752 en 1755 verachlerd waren met 
hun betaling, konden ze ongehinderd blijven beschikken over hun ge
pachte gronden ( 1UÜ).

De ontvanger merkte in zijn rekening op dat beiden zo arm waren 
dat een rechterlijk geding hier zeer misplaatst zou zijn.

Vanwege zijn financiële bedrevenheid, werden de geldmanipulalies 
veelal aan de ontvanger (oeverlrouwd. Zo werd hem opgedragen het 
rustend kapitaal «rentewijs» te beleggen ( 101)-

De meeste leningen van het hospitaal gel leurden met parlikulieren. 
Niettemin troffen we toch ook de stad, de Sint-Jorisgilde en zelfs de 
Eeklose urmendis aan als renteplichtigen over ontleende gelden ( ,u“).

Gezien de ontvanger bij hel sluiten van zijn rekening het gebeurlijk 
tekort lijdelijk uit eigen beurs moest bijpassen, was het niet verwonderlijk 
dat hel hen aan dienstijver niet ontbrak 1 Enkel in de loop van de 18de 
eeuw werden nadelige saldo s genoteerd, die dan ook door de respek- 
lievelijke ontvangers werden aangezuiverd. Uit de ontvangsten van het 
daaropvolgend rekenjaar betaalde men de voorgescholen gelden te
rug r a).

(97)

(98)
(99)
( 100) 

( 101) 

( H U )

(103)

SA E-1070 (1665-1008) ; SAE-1671 (1681-1083) ; 
SA E-1672 (169-1-1690) ; SAE-1673 (1711-1714). 
SAE-1671 (1086-1687).
SA E-1675 (1737-17-10).

SAE-1679 (1770-1772) ; SAE-10H0 (1772-1775). 
SAE-1677 (175-1 -1757).
SA E-1672 (1096-1698) onn tic 
SA E-1676 (1719-1751) nun do 
SA E-1680 (1775-1778) aan de 
aanzuiveringen door ontvangers : 
1717 Gullllocmc Sclieyvlnclt 
1719 Jan Nl)s 
172-1 Jan (de) Nl|s 
1730 Pieter Everard

stad -18 p. gr. op 30 jan. 
armendis 10 p. gr. op 8 
Sl.-Jorlsgllde 60 p. gr. op

7- 5- 0- 3 pond gr.
8- 4- 8 p. gr.
7- 0- 6 p. gr.
0- -I- 5-10 p. gr.

1697. 
fel., r-i 

3 sept 1 7 35 .
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Wanneer we de beroepsstrukluur van de ontvangers vergelijken met 
deze van de hospilaalmeesters stellen we geen essentiële verschillen vast. 
Van de door ons gekende beroepen zijn de handelaars (47,0 % ) en de 
ambachtslieden (58.5 % ) terug de sterkst vertegenwoordigde groepen. 
Tevens komen in deze kategorie zes ontvangers voor die reeds eerder een 
hospitaalmeestersmandaat hadden waargenomen.

Beroepsstrukluur van de hospitaalontvangcrs

beroep aantal be.oep aantal

bakkers 6 handelaars (niet 4
brouwers 1 gespecifieerd)
craanhandelaars 5 koperslagers 1
handschoenmakers 1 kruideniers 3
herbergiers 1 lakenhandelaars 2
huidevetters 1 landbouwers 2
ijzer-kolen handelaars 1 procureurs 5
kleermakers 1 schoenmakers 1

schrijnwerkers 1

dienstpersoneel.

Voor zover ons bekend is er nimmer een vast dienstpersoneel in hel 
hospitaal werkzaam geweest. Konlraklueel was de pachter van het hospi
taal gehouden de hem, door de meesters loegewezen passanten onderdak 
Ie verlenen. Voor het herbergen van deze lieden ontving hij een vergoe
ding van circa één schelling gr. per dag per persoon, lilke afwijking, zoals 
okkasioneel dienstbetoon aan zieke passanten en noodzakelijk gemaakte 
«laire». werd afzonderlijk vergoed ( ,0‘*).

Dal de hospitaalmceslers met de pachters geen verbintenis onder
schreven nopens de ziekenzorg, mag blijken uil hel feil dal men ook

1737 Plcter Standorrt 11-13- 1- 8 p. Kr.

1740 l«rmllu« von CronibruitO" 8- 3- 9- 1 p. Kr.

1742 lunnllu* van Lromlmimfp 32- 1-10- 9 p. Kr-

)772 Slmon Jo«rph von Dommr 2-1 1- 6-10 p. Kr

1773 Brrnardux Pyffromk 7- 6- 0-10 p. Hf.

SAK 1069 (1651-1033). «... ovi-r lllu'loulcrt ende ontl
mon ende vrouwe den ti|t van xx| Jaeghcn...».

renen
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E eklose ingezeten en  aansprak om tegen vergoeding een  zieke b innen b et  

h osp itaal bij te slaan . D ien a a n g a a n d e  ontving Jan van C ottem  12 sch e l

lingen 6 groten om gedu ren d e drie dagen  tw ee zieken aldaar «gade Ie 

slaen» ( 105). Terwijl m en aan Jacob u s d e Boi 14 s. gr. u itb elaa ld e  om 

zieken te d ien en  en  d e d oden  a f te leggen ( 106).

D e z e  okkasionele helpers d ie  w e  h ooguit een  vijftal maal in de reke

n ingen  aantreffen , n oem d e m en ook «siecke dienders» ( I#7).

Ingevolge d e  beperkte kapasiteit van h et gasthuis en door het selek- 

l ie f  op nem en  van p assanten , kon doorgaans h e l pachtersgezin  zonder hulp  

instaan voor a lle  n od ige tussenkom sten. D erh a lv e  trachtte m en d e  zieke  

passanten  zoveel mogelijk onder te brengen bij parlikulieren. d ie  dan legen  

vergoeding d e  ziekenzorg thuis op  zich  nam en.

H e t streven naar een  geringe personeelsbezetting w erd ongetw ijfeld  

in gegeven  uit fin an ciee l oogpunt. O n getw ijfe ld  b eoogd e m en h e l m axi

m um  van d e gelden  aan te w en d en  voor d e b eh oeftigen  ze lf.

de pachter.

U it  d e n agelaten  bronnen blijkt duidelijk dat ook d e pachter van  het 

h osp itaal n iet resorteerde onder h et statuut van «d ienstpersoneel». In zijn 

pachlkontrakt w erd hij in eerste instantie als «tavernier» b esch ouw d

H etzij d iie  o f  zesjaarlijks w erd h e l hospitaal publiek aan d e m eest 

b ied en d e loegew ezen . D e  pachtovereenkom st ging doorgaans in op  1 mei. 

N a a st  d e  klassieke clausu les qua borg. b eta lingsm od alileilen  en artikels 

ter bescherm ing van h et eigendom , w erden slechts tw ee paragrafen op 

genom en d ie  d eze  verpachting een  ander u itzicht gaven  dan d e  doorsnee  

overeenkom st.

Primo hield  het konlrakt in dat d e pachler verplicht w as. d e  vreem 

de zieken hem loegespeeld  door d e  m eesters, in d e  instelling op te nem en. 

I erwijl anderzijds d e hosp ilaalm eesters d e  «voorcaem er» voor vergadering 

m ochten  op eisen  ( ) .

E lke tussenkom st van  hel pachtersgezin  ten op zichte van d e passan

ten werd d erhalve als een  extra prestatie vergoed. \  oor d e  op nam e van

(105) SAE-1677 (1758-1761).
(106) SAE-1677 (1758-1761).
(107) SAlï-1681 (1785-1788).
( 1 0 8 ) SAtv 1677 (175-1-1757).

SAI'. -l-l-l In de ommcstellinHon vnn 1720 wordt hospttnalpnehter Jneojues IVielo 
aangeslagen op do grond voor 1 s. II gr. 2 d. on op lijn nering vnn 
«brouwer en herbergier» voor 8 s. 3 gr.

(109) SAE-1684. Zie ooi; bijlage III.



een passant ontving d e pachter circa één  sch ellin g  daags. D e  vergoedingen  

voor h et gadeslaan en onderhouden  van zieken liep  ver uit elkaar, d it  

alnaargelang d e  aard van d e  prestatie d ie  van d e pachter vereist w erd. 

H elaas beschikken w e  over geen exak le specifikalie  van  w at d e  pachter  

aan onkosten zoal inbracht ( " ” ). D e  vergoedingen aan d e pachter voor 

opnam en en bijstand ervaren w e  als d e  grootste u itgavenpost van  h e t  

hospitaal. In som m ige geva llen  ging driekwart van d e b ested e gelden  naar 

hem  toe.

O n getw ijfeld  w as d e  pachter d e en ige persoon d ie  aan h et h osp itaa l 

verdiende. In periodes dat het h osp itaal druk bezocht werd inde d e  p ach 

ter 50 tol 60 pond gr. per rekeneenheid  ( u l ).

N iettegen staan d e m en er een re latief goed inkom en h ad , w as d e  

plaats n iet erg gegeerd. D e  aard van d e  instelling schrikte ongetw ijfeld  

vee l pachtlustigen a f !

V andaar ook dat d e  pachters er zich  stuk voor stuk lang h an d h aaf
den.

Jan S a b o l(h )  w as pachter van 1646 tot 1682. D e  fam ilie B aele  ver

b lee f er gedurende 42 jaar. van 1691 tot 1733. E n  opvolger Jan Lam paert 

en daarna zijn zoon  Boudin  zw aaid en  er van  1734 to l 1773 de sep-

ter r 2).

de auditeurs.

Z o a ls  w e  reeds eerder aan haald en  berustte d e  supervisie van h e l  

hospitaal tijdens d e m id d eleeu w en  volled ig  hij d e stedelijke overheid .

D oor d e  heropbloei van het katholicism e na d e godsdiensttroebelen  

en d e toepassing van d e  b eslu iten  van het C on c ilie  van I rente, d ie  onder 

meer in h ielden  dat a lle liefd adigheid sin stellingen  onder b isschoppelijke  

bevoegdheid  m oesten komen te resorleren. op en den  zich  voor de kerk 

perspektieven d ie  voorheen nooit to l hun m ogelijkheden h add en  behoord. 
D e  godsvrees zat bij d e bevolking terug d iep  geankerd ! 110 111 112

( 110 ) SAE-1684. «Door ordonanlle von on» onderschreven meesters von l hospitaal
deser stede van Eecloo snl S r . gcerardus van hooreheko Iri quallle!|t’ als 
onlfangrc van 't selve hospitaal helleven te belaelen acn )nn lampaert 
lavernler In t voornoemde hospltael de somme von seventhlen ponden twee 
■chclllnifcn en saven grooten, soo veele bedraagt tlmport von do hllllettcn 
door de voornoemde meesters aan vremdo passanten verleent ende aen hem 
toegosondon sedert den N ,’n mel|e 175*1 lot ende met den 3 '"  |nnuary 1737».

(111) SAE 1672 (1668-1700) : 53-16-4 «r.
S A B  167*1 (1726-1728) : 57-10-2 sr.
SAE-I6BI (1782-1783) : 61-18-3 gr.

( 1 1 2 ) ZIe Bijlage II. Pachters van het I lospllaal.
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Tegen de traditie in erkende de Eeklose magistraat nu van meet af 
aan de integratie van liet bisschoppelijk gezag in Het hospitaal.

De Provinciale synode van Mechelen van 1607 bepaalde dal de 
rekeningen dienden gehoord te worden door de bisschop of hij diens ont
stentenis door zijn vertegenwoordiger. Vanaf hel verschijnen van de hospi- 
taalrekeningen in 1646 was het reeds de landdeken van hel dislrikl Aar- 
denburg, die zich op zijn beurt veelal liet vervangen door de Eeklose 
pastoor, die het medeauditeurschap waarnam. Op de meeste audities 
waarbij de deken aanwez'g was, troffen we toch nog de pastoor aan. Dit
maal niet als medetoezichler maar wel als getuige, wanneer hij <daer- 
over gheroepen» was ( 1,s).

In de loop van de 17de eeuw hadden de geestelijken hun machts
positie dermate weLen uit te breiden dal ze n'el alleen op voel van gelijk
heid zetelden met de wet, maar zelfs een determine-ende plaats onder de 
auditeurs hadden verworven.

De grote plaalselijke voorvechter voor de kerkelijke machtsuitbreiding 
was ongetwijfeld pastoor Jan Frans Kenemans.

Met de benoeming van Kerremans als pastoor van Eeklo in 1678 
werd meteen de goede verstandhouding tussen kerk en magistraat duchtig 
op de proef gesteld.

Van hij de aanvang zou Hij niets onverlet laten om de heersende mis
toestanden waaronder de kerk te Eeklo te lijden had. op punt te stellen. 
Dal pastoor Kerremans om zijn doel te bereiken geen konfronlatie uit de 
weg ging, getuigen de vele processen die hij voor de Raad van \  laan- 
deren aanhangig maakte ("'*). Dit ondervonden ondermeer de machtige 
liendenheffers en niet in hel minst de Eeklose magistraat. Zelfs de brave 
pators Minderbroeders moesten hel ontgelden ! Eén van de twist
punten met de wet was hel erkennen van de pastoor als volwaardig audi
teur.

W anneer hij op 16 mei 1670 in vervanging van deken Judocus van 
Eduwalle de hospilaalrekening ondertekende, voegde hij heel konsekwent 
volgende tekst aan zijn handteken toe : «uyl naeme van den heer deken 
ende tsaeme mijne» ("* ). Waarmee hij duidelijk Ie kennen gaf. de 113 114 115 116

(113) SA E-1669 (1646-16-19) : SA E-1670 (1662-1665) ; SA!'. 1670 (1665-1668) ; 
SAE-1670 (1068-1670).

( 114) A, Dl'. VOS. / )(> pastoors ( jlw uns  ca K I'ITI' nui lis. tiri’1' antipoden in het /HifO- 
rhiaal laven tv lialtlo. o.c. blz. 352-387.

(115) RA G -K crlordilcf E r Mo nr. 92.
A. D E V O S . o.c.
SAE-1C87.

(116) SA E-1070 (1076-1079).
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wens te koesteren als medeauditeur inspraak te krijgen over de rekeningen.
Bij het sluiten van de rekeningen in 1683 en 1685 was hij naast de 

deken reeds aanwezig als medeondertekenaar.
Vanaf 1686 eiste Kerremans nu rechtmatig het auditeurschap op.
Bevreesd dat de landdeken en de pastoor elk afzonderlijk stemge

rechtigd zouden worden, wal de magistraat in de minderheid zou brengen, 
deed hen weigeren de pastoor als officiële medeauditeur te erkennen ( U7).

Op 17 oktober 1686 richtte pastoor Kerremans een rekwest aan de 
Raad van Vlaanderen. De uitspraak viel reeds op 16 december 
1687 ( U8). Eeklo moest pastoor Kerremans als medetoezichter dulden! 
Misnoegd over de voor hen ongunstige uitspraak, ging de magistraat in 
beroep bij de Grote Raad van Mechelen. Op 3 november 1688 en 15 ok
tober 1689 volgden de eerste uitspraken in deze zaak. De uiteindelijke 
eindsententie van de Grote Raad daleerd van 3 april 1693 ( * 119). Voor
taan zou de pastoor eveneens op de lijst der auditeurs voorkomen.

Tijdens de duur dat hel proces hangende was, bleef Kerremans aan
wezig bij elke auditie. Weliswaar waakte de wet er angstvallig over dat 
het uitsluitend gebeurde als getuige of na de sententie van 1689 in de 
gestelde optiek, wat dan ook expliciet vermeld werd ( I2°).

Tegen de uitspraak van de Grote Raad in weigerde de magistraat 
Kerremans toch te aanvaarden als auditeur in zijn funklie als pastoor. 
Ofwel lieten ze hem zetelen, hetzij als vervanger van de bisschop ( 121 122 123) 
of later in de hoedanigheid van landdeken van hel distrikt Aarden
burg ( ,22). Kerremans hield echter voet bij stek en bleef ondertekenen als 
pastoor van Eeklo f 12'1). Enkel in de rekening van 1702 tot 1704 blijkt 
de uitspraak van de Raad opgevolgd te zijn. Daar vonden we Kerremans 
genoteerd als auditeur in zijn taak als dorpsherder f 124).

Toch heeft de wel zich nooit met het idee kunnen verzoenen, de 
pastoor als medeauditeur naast zich te moeten dulden.

Nadat Kerremans in 1714 Eeklo verlaten had om te promoveren lot 
kanunnik aan de St.-Baafskerk te Gent, schoeide de magistraal hel loe

f t  17) SAE-1616.
(119) SAE-1603.
(119) SAE-1603.
( 120) SAK-1 0 7 1 (1089-107 9 ). * presenterende de voorsclde rckcnl|ndlir non lieer endo

moe»lre Joonne» l'romluru» Kcrremun», pretoor deser slede rail» dc non 
comparitie vrinden ueautliorUccrden van »l|n liooeliwelrdlylic!|l den blscop 
van Imiiaihe volden» d e  sententie vonden xvrn 8*,rr. 1089...».

( 1 2 1 ) SAK 1071 ( 1092-109-1) ; SAK-1672 (1091 1096).
( 122) SAK 1072 ( 1090-16 9 8 ) .
(123) SAK 1072 ( 1096-1698).
1124) SAE-1672 (1702-170-1).
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zicht terug op de oude leest ( m ). Bij het sluiten van de rekening in 1715. 
liet men de nieuwe pastoor Jan Baptist de Rycke duidelijk verstaan dat 
hij op de audities enkel zou getollereerd worden als getuige, maar in geen 
geval als medeaudileur ( 12S).

Sporen van verzet rond deze uitspraak van de wet troffen we niet 
meer aan. Ingevolge de nog geringe aanwezigheid van de landdeken op 
de audities, was het immers toch altijd de pastoor die de rekening onder
tekende.

De machtspositie van de kerk kwam evenwel niet alleen tot uiting 
in het audilierechl over de hospitaalrekeningen, waar ze gelijkgestemrech- 
tigd waren met de vertegenwoordigers van de wet. maar manifesteerde 
zich nog meer bij hel nemen van elke belangrijke beslissing.

In hoofdzaak rond het midden van de 18de eeuw lag de Brugse 
Bisschop aan de basis van elke noemenswaardige evolutie binnen het 
hospilaalbeheer. In 1741 adviseerde hij om de financiële tegemoetkomingen 
aan vreemde behoefligen. die voor de gelegenheid nu plots waren her
doopt in «lantloopers ende bedelaers» drastisch in te krimpen en de vrij
gekomen gelden te besteden voor arme, zieke en gebrekkige stadsgeno
ten ( 1J7). W anneer het hospitaal belangrijke kapitaaltransakties met par- 
tikulieren of wereldlijke instellingen wou afsluiten, was ook daarvoor de 
bisschoppelijke zegen noodzakelijk ( 128).

Deze drastische ommezwaai, namelijk de hulpverlening aan ingezete
nen, kenmerkte zich als een eerste faze in hel aftakelingsproces van de 
instelling.

Derhalve ging het hospitaal ook veel dichter bij de Leklose armendis 
aanleunen, waarin ze uiteindelijk in hel laatste kwart van de 18de eeuw 
ook zou geïntegreerd worden.

Naast hel toezicht van de geestelijke overheid oefenden zoals van
ouds ook de burgerlijke autoriteiten nog altijd een konlrole uit op het 
hospitaal.

Na het doorbreken van het monopolie, waarbij de baljuw, de burge
meester en de schepenen de alleenheerschappij over het gasthuis zagen 
verloren gaan, ging het snel bergaf met hel verantwoordelijkheidsbesef 
van de magistraal over de instelling.

(12r>) A. DE VOS. ƒ),. pastoors G lx vuns en Kerremnns.... o.r. blr. 38-1.
(120) SAE-1673 (171-4-1715). «den heer pastor deser selvor stede vnn Eccloo hierover 

«beroepen ende «hccompnreerl .«onder pre|udllle vnn bel recht t w e ld e  den 
voornoetnde heen* pastor sustlmeert thebhen omme te weren medeaudileur 
der selve rekenl)nghe...».

(127) SAE-1675.
(128) SAE-1675.

308



Die stedelijke zorg troffen we, Koe summier ook. enkel nog aan bij 
de auditie van de rekeningen. W aar in princiepe de auditiecommissie 
langs burgerlijke zijde moest bestaan uit de baljuw, de burgemeester en 
de scbepenen. was veelal naast de baljuw en de stadsgriffier. —' deze 
laatste ambtshalve —, geen enkel lid uit bet college nog aanwezig op de 
audities. Tot 1665 zijn naast de baljuw één a twee scbepenen medeonder
tekenaars van de rekening. Daarna verdwijnen ook deze laatsten totaal uit 
de rekeningen.

De nog geringe aanwezigheid van de magistraat, dient zeker niet 
gezocht in de minieme auditeursvergoeding van 6 a 12 schellingen, maar 
veeleer in bet afzwakken van de interesse vanwege de wet, nu de geeste
lijke overhe'd dominant geworden was ( 129).

BEZITTINGEN VAN HET STICHT.

Mede door de geringe interesse die bet stadsbestuur in de 17de en 
18de eeuw voor bet hospitaal nog betoonde, was deze instelling voor zijn 
nutsvoorz'eningen nu aangewezen op zijn eigen financieel vermogen.

Om een kontinue hulpverlening te kunnen verzekeren was derhalve 
een vast inkomen noodzakelijk.

Wanneer bet hospitaal zijn patrimonium precies beeft opgebouwd 
konden we n et achterhalen. Zelfs in 1748 moesten de hospilaalmeesters 
dit antwoord schuldig blijven ! Uit burv briefwisseling bleek dat <niet te 
bevinden en sijn eenige titels van aencomsle, nocble men bevint bij geene 
notilien bij wie, ende op wat lijdt bij, aen dit bospilael ghegeven ofte 
pbejont sijn...» ( I8°).

Naast de pachten van enig onroerend bezit, welke bestonden uit een 
weinig landbouwgrond, meers, bos en in een later stadium van een twee
tal buisjes, kon bet hospitaal ook nog rekenen op de ontvangsten van 
renten en cijnzen.

Doordat de Eekloso bevolking rechtstreeks weinig nut bij de instel
ling bad. werd bel sticht dan ook weinig of niet begiftigd.

Er is ons ten andere geen enkele gift of fundatie bekend die in de 
loop van de 17de of I8rle eeuw aan bel hospitaal werd overgemaakl.

(120) Voor 1700 moe»len de nuditeit» 10 Zi 12 idw’lllnfirn ondrr zich verdelen, dnnrnn 
werd de zttpennlnu trriisuebrnrhl nnnr 6 ». 8 ur.

( IV l)  SAE-1667. a" 1748.



de onroerende poederen.

In 1637 bestond het eerder summier bezit van bet hospitaal uit een
erf van 109 roeden waarop bet gasthuis was opgetrokken ; een tweetal
stukken landbouwgrond ; wal meers en een viertal percelen bos. Alles 
samen bezat bet slicht een totale oppervlakte van 15 gemet 28 roeden,
waarvan 13 gemet 239 roeden binnen Eeklo ( I31) en 389 roeden op
Waarschoot lagen ( 1?2).

In de loop van de 17de eeuw noteerden we geen wezenlijke uit
breiding van bet domein. W el grepen er een paar korreklies plaats in
gevolge onnauwkeurige metingen waardoor bet hospitaaldomein aan
groeide lot 16 gemet 125 roeden ( 133).

Daarna moesten we wachten tot 1739 vooraleer zich nog enige wij
ziging voordeed binnen bun bezitspalroon.

Omdat de weduwe van Jacobus Stallens, de kinderen van Jooris 
Schyvinck en Pieter Willemaerckt bun verplichtingen tegenover bet 
hospitaal niet konden naleven, lieten de bospilaalmeesters Judocus Daller 
en Jan de Pau bun buis en erve panden.

Het goed van de eerstgenoemde kwam onder de veilhamer. Aan de 
overige aanwas spendeerde men 10 pond 12 schellingen 6 groten voor 
herstellingswerken en hielden bet in eigen beheer ( I34).

Daardoor kreeg bel domein een aangroei van 475 roeden ( 13S).
Financieel beeft dit huls bet hospitaal zeker niet verrijkt, tenzij later 

bij de verkoop ervan ! De geringe pachtsom die d^ huurders verschuldigd 
waren zijn nooit ofie nooit afgelosl. In 1767 stond Jacobus van Swijns- 
voorde voor 7 p. 8 s. 1 gr. in hel krijt over hel niet betalen van zijn huur 
en dit sedert 1752. Analoog moest Pieler Bolterdaele nog 2 p. 15 s. gr. 
betalen over zijn achterstel vanaf 1755 ( 1J*). Bij het sluiten van de reke
ning in 1772 was de achteropgeraakte som nog steeds niet aangezui
verd ( l3T). Cezien de miserabele toestand van hel duo. achtte men elke 
rechtsvervolging onverantwoord. Stilzwijgend werd deze post uit de reke
ningen verwijderd ( 138). 151 152 * * 155 156 157

(151) S A tv 581 ; SAE-583.
(152) SAE-386 ; S A E -160-1.
(155) SAE-1668. Zie Bijloze 1\'.
(15-1) SA E-I675 ( 1757-1750).
(155) SA E-1677 (1751-1757). Hel huls en erf 75 roeden, l«nd 400 r.
(156) SAE-1678 (1764-1767).
(157) SAE-1679 (1770 1772).
(138) SA E-1680 11772-1775).
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Daar hel hospitaal financieel niet kon putten uit «toevallige» bron
nen waren de meesters aangewezen om hun onroerend bezit maximaal 
te benutten.

\  oor de 17de eeuw veitegenwoordigden de pachtgelden 58,4 % en 
over de IScle eeuw 44.2 % van de lolaalontvangsten.

Bij kerkgebod werd de komende publieke verpachting aan de inge
zetenen kenbaar gemaakt ( ls#). De boogst biedenden kregen de eigendom
men voor drie- en in mindere mate voor zes jaar toegewezen. Nooit werden 
door de meesters kontrakten onderschreven voor periodes langer dan zes 
jaar. Verdiende de pachter van het hospitaal doorgaans goed, dan toch 
waren de gegadigden voor deze plaats eerder gering ! De aard van de 
instelling lag vermoedelijk aan de basis van de geringe interesse. Vandaar 
ook dat de pachters lang op het goed bleven en de pachtsommen slechts 
aan geringe schommelingen onderhevig waren. Een paar uitschieters niet 
te na gesproken, lag de jaarlijkse pachtsom tussen de 4 a 7 pond 
groten ( ,40)-

In regel waren de hospi taal pachters goede betalers. Enkel rond het 
midden van de 17de eeuw kenden de ontvangers enige moeilijkheden om 
tijdig de huur te boeken.

Jan Peers. pachter van «den auden hospittaele» had in 1646 zijn 
laatste jaar pacht, gevallen in 1630-1651 nog steeds niet ingelost ( 139 140 141 142)-

Een andere, Pieter Wille was in 1651 nog tenachler met zijn pacht 
van 1645. Terwijl de meesters in hetzelfde jaar de borgstellers van Jan 
Saey moesten aanspreken om de drie achterstallige jaren te kunnen in
nen r 2).

Met de ontvangsten van de land-, bos- en meerspachten liep bet 
meestal mis 1 Hel was zelden dal de ontvanger deze pachten tijdig kon 
opnemen. Een achterstallige grondpacht van tien jaar bleek geen uitzon
derlijke gebeurtenis te zijn. Net zoals hel verdonkeren van kleine pacht
sommen geen opzien baarde. Na verloop van lijd. er zich van bewust 
zijnde dat de toch reeds berooide pachter nooit zou kunnen betalen, liet 
de ontvanger de schuldposl stilzwijgend uil de rekening verdwijnen.

W etende dal hel sticht toch niet kon rekenen op begoede pachters 
voor hun schamele gronden, werd geen enkele onder hen konlraklueel 
verplicht de onkosten rustende op de pachtgrond zeil te dragen. Een

(139) SA E-1672 ( 1703-1700) ; S AE-1676 (1749-1751),
(140) 7.1e lh|log<' II. Pocliler»ll|»t,
(141) SAE-1669 (— 1640).
(142) SAl'. 1069 (1649-1651). I)e erfgenamen van Jaecque* Lippen* waren ichuldlg

ul> borg over Jan Saey do lom van 9 p. gr. alt roti van 3 jaar pacht, 
vervallen mei 1645
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clausule die op de meeste pachtgronden wel van toepassing was. Alleen 
de pachter van hel hospitaal moest de aanslagkwole van de grond zelf 
dragen.

Over hun gronden doogden de ontvangers in de gemeentelasten vari 
Eeldo en Waarschoot ; betaalden watergeschol over 221 roeden land aan 
de Slependammewatering ( U3) ; stortte, zij het steeds met grote achter
stellen, een paar schellingen in de kas van de Brieven van Assenede over 
9 gemet eigendom en sinds 1739 ook op het reeds voornoemde aange
slagen goed ( 141).

Tevens diende het hospitaal nog een klein jaarlijks rentje van 8 groten 
4 deniers te voldoen aan de armendis van Eeklo ( u s ). Wegens de geringe 
waarde ervan, grepen de betalingen maar om de drie a vijf jaar plaats.

Een analoog kleinood van 7 gr. 6 d. betaalde men aan het Sint-Jans- 
hospitaal te Brugge over land «aende straete ghenaempt den dam» ( u<). 
Respektievelijk in 1649, 1665 en 1675 werden dienaangaande betalingen 
verricht voor een gezarr.elijke waarde van 1 p. 7 s. 8 gr. 6 d. ( 14‘). Daar
na bleef de rente verdonkerd I

De landboeken verraden dat de gronden die het hospitaal bezat van 
zeer geringe waarde waren. Ze zijn nagenoeg allen te situeren in de na
bijheid van het Leen, gekend als een moerassige, weinig vmchtbare om
geving.

De laxalieoppervlakte of waardeschaal van alle percelen lag in 1658 
beneden de 50 %. Twee stukken grond bereikten amper l /5  van hun 
werkelijke oppervlakte.

1 londerd jaar later was er nog geen verbetering vast te stellen, in
tegendeel ! De waarde van de gronden was teruggevallen tot overwegend 
l/5 , met een paar uitschieters tol zelf l /8  van de reële oppervlakte. De 
slechte kwaliteit van de landbouwgrond was ongetwijfeld mede oorzaak 
dat het hospitaal aan geen welstellende pachters geraakte. Doordat enkel 
kleine hoertjes de grond pachtten ondervonden de ontvangers dikwijls 
moeilijkheden om hun geld te innen. Gezien de geringe interesse hieven 
de pachters over het algemeen lang aan.

liet was pas in de 18de eeuw dat de stichting zijn hossen deels in 
eigen beheer nam. Reeds vroeger hadden ze hout verkocht, maar dan uit
sluitend van bomen die zich rond het hospitaal bevonden.

(1-13) SA E-1677 (1758-1761).
(144) SAE-1669 (1651-1653) ; (1653-1657). SAE-1675 (1737-17-10).
(145) SA E-1669 (1649-1651).
(146) SAE-1670 (1662-1665).
(147) SAE-1669 (1646-1649). SAE-1670 (1662-1665) : (1672-1675).
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Van 1665 lot 1672 ontving de ontvanger 5 p. 16 s. 8 gr. uit hout- 
verkoop ( ,48). terwijl 5 p. 15 s. 10 gr. waren besteed voor de aankoop en 
het planten van een vijftigtal olmen (14*).

Later, wanneer bet hospitaal zijn bossen integraal ging exploiteren 
stegen de inkomsten uit houtverkoop aanzienlijk. Gedurende de eerste 
helft van de 18de eeuw ontving bet sticht 146 p. 5 s. 2 gr. uit acht vendi- 
ties van bomen en kreupelhout. Daar tegenover spendeerde men over de
zelfde periode slechts 2 p. 12 s. 4 gr. voor beplanting.

Ingevolge de ordonnantie van 15 september 1755. die bepaalde alle 
niet gearmortiseerde dodehandsgoederen te verkopen, werd het werkings- 
patroon van het hospitaal drastisch gewijzigd ( 15°).

Daar waar de grotere instellingen mits bet betalen van een amortisa- 
lierecht hun bezittingen behielden, waren de kleinere instellingen genood
zaakt te verkopen.

Een rekwest aan de vorst vanwege de Eeklose gezagdragers had voor 
gevolg dat toch nog een deel der bezittingen behouden bleef. Het waren 
die eigendomstitels waarvan men «niet en was wetende ofde selve waeren 
geamortiseert ofte niet ende bijdien onderworpen aen het edict van den 
vijfthienden septembre seventhienhondert drijenvijftigh...> welke van de 
veilhamer gered werden. Voor het hospitaal was dit de 109 roeden «daer 
een huys ende schuerken op staet daer de aerme vremde siecke passanten 
sijn logierende», benevens alle renten ( lsl)-

Op 22 augustus 1755 bekrachtigde landvoogd Karei van lotharingen 
het eigendomsrecht over het te behouden domein ( lflZ). 148 149 150 151 152

(148) SA E-1670 (1665-1668) ; (1668-1670) ; (1670-1672).
(149) SA E-1670 (1670-1672).
(150) SA E-1677 (1754-1757).
(151) SA E-1677 (1754-1757).
(152) SA E-1677 (1754-1757). «Ten welclcen cljnde heeft sljne conlngIl|de hoogheijt

de voorschreven goederen ende renten geamortiseert ende amortiseert mits 
dese om hij supplianten ende hunne naercommellngen crfvelljck ende ten 
eeuwigen daege geLruijrkt ende heselcn te worden als andere geamortiseerde 
goederen op last ende conditiën dal de voorsoi|dc goederen onderworpen 
sullen hll|ven aen alle de puhllcquc lasten ende Imposltlen alreedo geset 
ende alsnorh te setlen alsof sij niet geamortiseert en waren, mitsgaders aen 
alle heerlljde rechten, leenrechten, rheljnsgelden, pontponnl|ngen ende oen 
alle andere rrkcntenlssen van wclcle naluer die sauden sl|n, In conforml- 
lol|tc van het gene daer over geslntueort Is hl| het edict vanden vierden 
July seventhienhondert vijfenvijftig ende dat de supplianten sullen gehnuden 
si|n dese tegenwordlge Ie presenteren soo aen die superintendent directeur 
ende thresorier generaelen Roede ende gecommitteerde van haerc MaJesleljU 
domainen pnde flrionllcn als aen die president ende luljden van haere 
relcencaemer om aldaer respprllvoll|ck geverlflceert. gelnlerlneert ende gelnro-
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De testerende goederen van het gasthuis waren samen met deze van 
de kerk en de armendis na drie voorgaande bieddagen op 21 november 
1754 reeds onder de banier gebracht ( ls3).

De te koop gestelde 17 gemet 7b roeden landbouwgrond, bos. beide, 
meers en bel sinds 1739 geanexeerde buis brachten in totaal 342 pond 
7 schellingen 9 groten op ( 153 154).

RENTEN EN CIJNZEN.

In wezen waren de ontvangsten van de renten en cijnzen, boe schamel 
ook. door bun totaliteit toch nog steeds een vrij belangrijke bron van in
komsten voor bel sticht.

Over de 17de eeuw vertegenwoordigden de renten 39.6 % van de 
tolaalonlvangst. In de 18de eeuw, door de afbraak van bel «wetlelijk sta
tuut» van passant kwamen meer gelden beschikbaar. Door handige geld- 
manipulaties steeg de jaarlijkse renteontvangst dan ook tot zelfs iets boven
de 50 %.

gistreert ie worden op de gewoonelijcke maniere. mitsgaders aen die Raeden 
fiscaelen vanden Raede in Vlaenderen. dit alles lussclien liet jaer. op pene 
van nulliteijt dese tegenwordiglie gratie.
Ordonneert sijne Conninglijcke hoogheijl aen alle de gene die het aengaen 
sal sich hier naer te reguleren ende conformeren niet tegenslaende alle 
ordonnantiën, reslriclien. mandementen ende verboden dacr aen contrarie, 
aende welcke si] heeft gedrogeert mits dese. ende heeft daer van ontlast, 
ten desen opsichte voor soo vele noodlg is, alle de gene die het aengaen 
sal, gedaen tot Brussel den xxif" august 1755 ende was ondt.

carel van l.orreijne».
(153) SAE-ir.77 (1754-1757).
(154) SA E-1677 (1754-1757).

1° koop : een partl| meers, groot 2 g. 280 r., in de Pokmoer. koper : lgnnllus
van Cromhrugghe voor 28 p. 3 s. 0 gr.

2° koop : een hos, genaamd «den hospltacl hosch» gelegen deels op Eeklo
(328 r.) en Waarschoot (270 r.), gekocht door Frans Everard voor 45 p. 
18 s. 9 gr.

3" koop : «Eenen langen strlng hosch». groot 1 g. 272 r.. de nieuwe eigenaar 
werd Jan Baptist van Hljfto voor 43 p. 9 s. 0 gr.

4° koop : Noch I g. 216 r. hos, aangekocht door Jan Baptist Bevaart voor 
47 p. 15 s. 6 gr.

5° koop : Twee partl]en landbouwgrond langs de Pokmoer. respeklievell|k 2 g. 
16 r. en 2 g. 129 r. groot. Verkocht voor 79 p. 3 gr. aan Pteter Spttlncl.

6° koop : Adrlaen Bauwens kocht voor 5 p. 10 s. 3 gr. de 2 g 184 r helde,
7" koop : «oen huvs met d'erfve dacr mede gaende. groot 75 r., alsmede een

stuek landt daer onironl gelogen prooi -100 r. y.uyt de groole slrnele loopendc 
vnn do nwrekt vnn eecloo nner balgorhoecke...» Aangekocbl door Pieter 
Splttacl voor 92 p. 9 s. 9 gr.



De eerste renten ten behoeve van hel hospitaal die we lerugvonden 
dateren uit de tweede helft van de 15de eeuw.

Hoewel we zeker geen aanspraak mogen maken op volledigheid dien
aangaande. hlijkt toch uil het htrhaaldelijk weerkeren van dezelfde renten 
over meer dan een halve eeuw dat we de reële waarde dicht benaderen. 
Tussen 1450 en 1500 noteerden we hooguit vier erfelijke renten, die 
theoretisch I p. 2 s. per jaar moesten opbrengen ( l55 156 157 158 159 160).

Hel was pas in 1510 dat we voor het eerst gekonfronteerd werden 
met een cijnsrente. Een door de meesters gepand goed. beslaande uit een 
woning met 4 gemet 150 roeden land. werd aan Comelis Dierkens in 
eeuw ge cijns gegeven tegen een jaarlijkse som van 16 s. gr. ( ï56).

De meeste renten werden omwille van hun geringe waarde voor lang
durige periodes voldaan ( li7). Hel gebeurde dan vaak dat bij sterfgeval
len de nazaten een schuld meeërfden waarop ze zeker niet gerekend had
den. Uit deze situaties ontsproten de meeste moeilijkheden. De nieuwe 
renleplichtige werd gekonfronteerd met een groot bedrag en weigerde te 
betalen ! Dergelijke konflikten werden dan steeds behandeld voor de recht
bank en ipso facto gaf dit aanleiding tot de inbeslagname van de te pand 
gestelde goederen ( ls*).

Om deze schrijnende, voor beide partijen weinig bevorderlijke maat
regel minimaal te moeten loepassen, werd op 30 september 1651 bij or
donnantie van de Raad van Vlaanderen vastgesteld om de renten uiter
lijk om de zes jaar te innen ( ,59).

Wanneer men in 1646 de oudst bewaarde hospitaalrekening afsloot 
inde hel sticht zowel uil erfelijke- als cijnsrenten.

Pas irv 1650 kwamen de kapilaalslransakties goed op dreef. In de 
tweede helft van de 17de eeuw had het hospitaal minimaal 237 pond aan 
kapitaal dat steeds in distributie was ('*“).

Om zich werkelijk «niet arm te geven», werden de afgeloste gelden 
nooit aangewend om in de noden van hel hospitaal te voorzien, maar

(155) SAE-2173.
E, NEEI.EMAN'S. Geschiedenis der slad Eecloo. o.c. blz. 210 : d.d. 6 aug. 
1450 ; blz.. 220 : dd. 20 |un. 1456 ; blz. 222 : dd. 10 dcc. 1464 ; blz. 224 : 
dd. 31 Jan. 1477.

(156) E. NEELEMANS, Geschiedenis der slad Baclan. o.c. blz. 231 : dd. 20 mei 1310.
(157) SAE 1681 (1782-1785).
(158) SAE-1675 (1737-1710).

E. NEEI.EMANS, Geschiedenis der slad Eedao, o.c. blz. 220 : dd. 20 Jnn. 
1456 ; blz. 223 ; dd. 0 juli 1401 ; blz. 228 : dd. 27 juli 1495.

(159) Plarrnerten van Vlacndcrcn, dl III, fol. 34-33,
(160) SAE-1669 lot 1672.
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sleeds ter beschikking gehouden om zo vlug mogelijk nieuwe renten aan 
te kopen. In de loop van de tweede helft van de 18de eeuw zag hel er 
goed naar uit dat de renlenaankoop en dus ook de drang naar kapilaals- 
uilbreiding zich primordiaal zou gaan opstellen.

Hel probleem van de hulpverlening zou mede door deze maatregel 
en uitspraken gedaan zowel door wereldlijke als geestelijke gezagsdragers 
op losse bodem komen te staan.

Een bisschoppelijk schrijven van 18 januari 1741 aan de Eeklose 
auditeurs wakkerde de geldhonger bij deze instelling in niet aanzienlijke 
male aan ! In de lijn van de door de vorst gevoerde politiek, die nog 
langer verbood van aalmoezen te geven aan landlopers en bedelaars, liet 
bisschop I lenricus Josephus van Suste.en de auditeurs welen «dat veele 
lantloopers. vremde bedelaers ende bedelaeressen hun noemende ende 
vutghevende voor passanten, hun addresseren aende meesters van het 
voorseijde hospilael omme van hun aldaer thebben logement ende thai- 
rijnghen...». Zelf adviseerde hij de instelling open te stellen voor arme 
zieke- en gebrekkige stadsgenoten ( 161)- Dienaangaande kwam er wel een 
financiële regeling tot stand tussen de Eeklose armendis en het hospitaal. 
Volgens ordonnantie van 8 febmari 1741 leende het sticht 40 pond gr. 
aan de armenzorg ( l62 163). van enige ziekenzorg binnen het hospitaal ten 
opzichte van de Eeklonaars vonden we evenwel geen sporen tenig.

Tijdens de periode 1767-1788 bedroeg hel in omloop zijnde kapitaal 
van de aflosbare renten niet minder dan 597 p. 15 s. 10 gr., waarvan men 
jaarlijks uil 12 a 15 renten theoretisch 14 p. 8 s. 8 gr. inde ( ls;l). Tegen
over dergelijke bedragen, die voo:alsnog een stijgende evolutie kenden, 
hadden de oude erfelijke- en cijnsrenten reeds lang alle belang verloren.

I tULPYERLENlNG.

Opname in lui hospitaal.

De zorg voor hel onderdak verlenen aan passanlen en hulpbehoeven
de vreemdelingen stond van ouds primordiaal in de doelstelling van het 
slicht. Hel was dan ook voor de hand liggend dat we deze vorm van hulp
verlening als de grootste uilgavenposl ervaren.

Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw besteden de hos|>ilaal- 
meeslers 42,22 % van hun lolaaluilgaven voor opnamen in hel hospi

( 1 6 1 )  S A E - 1 6 7 3 ,

( 1 6 2 )  S A E -1 6 7 G .

( 1 6 3 )  S A E -1 6 6 6 .
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taal C*4). Exakte cijfers nopens het aantal verblijven hebben we slechts 
sporadisch teruggevonden. Gedurende de periode 1662-1665 noteerden 
we 40 opnamen ( lSi). In de loop van de daaropvolgende drie jaar bleef 
dit aantal gestagneerd op 43 logementen met een uitgavenlast van 
10.27 % ( ,6S).

Vanaf 1675 was er een snelle stijging van het aantal huisvestingen 
merkbaar. Van 27 maart 1675 tot 25 november 1676 vonden niet minder 
dan 135 vreemdelingen de weg naar bel Eekloos hospitaal ( lt>7).

En dil was nog maar het beg'n van wat het sticht de volgende jaren 
te verwerken zou krijgen !

Van 1676 tot 1679. gedurende de ambtsperiode van de meesters Jan 
Grootaert en Cornelis van Landtschoot. werden 348 opnamebiljelten uit
geschreven. De aanwas volgde de sociale afbraak op de voet.

De totale plattelandsbevolking leefde gedurig op de rand van de be
hoeftigheid. Op de vlucht gedreven door de steeds weerkerende franse in
vallen was er een veel grotere mutatie dan voorheen merkbaar, die de 
allerarmsten van stad lot stad en van hospitaal tot hospitaal dreven. Waren 
voordien, de uitgaven besteed aan huisvesting in het gasthuis steeds 
beneden de 22 % gebleven, dan plots werd als gevolg van de tijdsom
standigheden de grens drastisch opgetrokken lot boven de 62 % ( 164 165 166 167 168 169). 
Hel absoluut hoogtepunt bereikte men tijdens de crisisperiode 1685-1687. 
Niet minder dan 76.95 % van de uitgaven werden toen aangewend om 
de dolende paupers een «nootdrusl» binnen bet hospitaal te geven ( 1S9). 
De grote schommelingen rond deze uitgavenpost mag ons laten veronder
stellen dat men. althans niet voor deze vorm van hulpverlening, de tering 
naar de nering zette. Men voldeed of trachtte maximaal te voldoen aan 
de behoeften van de tijd.

Voor de 18de eeuw tekende zich een analoog beeld af. Eveneens 
grote differentiaties gedurende een relatief kort tijdsbestek, met een ge
middelde van 48.34 % van het uitgavenlolaal ( 170).

(164) SAE-1669 tot 1672. Omvat 22 rekeningen van 1646 lot 1700.
(165) SAE-1670. (1675-1676).
(166) SAE-1670. (1675-1676).
(167) SAE-1670. (1675-1676). Aun pachter Jan Sabot «over logleren van hondert

drljendertlrh pa»anten ende te (dieven hunnen nooldrusl ofte nootsaeckc- 
hlckheden...».

(168) SAE-1670 (1676-1679).
(169) SAE-1671 (1685-1687).
(170) Het hierna aangehouldc voorbeeld mag gelden al» een algemene regel gedurende 

de )7dc-18de eeuw,
42.15 %  1698-1700 71.05 %

74.64 1702-1704 12,55
31.29 1704-1706 56.87

1692-1694 
1694-1696 
1696-1698
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1 ionjaarlijkse gemiddelden van de uitgaven besteed aan het onderdak 
verlenen in het hospitaal

decennia c//o decennia %

1550-1660 3.29 1721-1730 49,81
1661-1670 12,94 1731-1740 55,58
1671-1680 41,75 1741-1750 21.36
1681-1690 68,63 1751-1760 56,42
1691-1700 53,21 1761-1770 62,17
1701-1710 55,67 1771-1780 43,07
1711-1720 57,09 1781-1788 55.62

Bij ons onderzoek naar «wie» in de loop van de 17de en 18de eeuw 
in hel hospilaal opgenomen werd. leverden de rekeningen voldoende mate
rie om er een welomlijnd patroon in terug te vinden.

Ofschoon het hospitaal slechts over één passantenkamer beschikte, 
werd klaarblijkelijk geen onderscheid gemaakt naar gelang het geslacht. 
Evenmin nam men het, in tegenstelling met de grondregel, nog zo nauw 
met de duur van het verblijf. Werkelijk behoeftige vreemdelingen ver
hieven soms lange periodes binnen hel hospilaal ( ''* ) . terwijl de klas
sieke pelgrims en ééndagspassanten mettertijd steeds geringer werden ( ' ,2).

Zieken trachtte men, in de male van hel mogelijke, huilen het hospi
taal te houden ! Hel gebeurde evenwel meermaals dat ondervoede paupers 
gedurende hun verblijf alhier ziek vielen. Wanneer dit om een alleen
staand geval ging zorgde de pachter van hel hospilaal voor hel nodige. 
Bij uitbreiding van de ziektegevallen binnen hel hospilaal werd okkasio- 
neel beroep gedaan op ingezetenen om als ziekendienders te funge- 171 * 173

(171) SAE-IOO'J (1651-1653), «... over gheloglert thebben renen nermrn mon ende 
vrouwe del» lljt vnn xxj dnoghen...».

( 17g) SAE-1673 ( I7 I I - I 7 M ) .  In de loop von deze drie jour werden noR slechts 15 
biljetten ullgrschreven voor een verblijf von «plllegrems ende possenten». I h l 
wos noRenoog de enlRe vermelding die we vnn pelgrims nog nnntroffen.

(173) SAl£-1()77 ( 175b-1761). — Jon von Coltem. over 3 dogen g zielen «gndesloen 
In thospitoel 3 s. I 1 Rr.>.
— Jocohus de Bot «... dienen ende gnedeslnen vnn sleele pefsoonen In 
thospitoel 14 s. gr.»,

SAE-1681 (1785-1788). «... over do becosllngo vond© slccko dienders..»».
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In regel werden de zieken uitbesteed aan parlikulieren of doorge
speeld naar bel Bijloke hospitaal te Gent of bel St.-Janshospitaal te 
Brugge. Circa 1705 nam de vrouw van hospitaal pachter Pieler Baele de 
<haudenisse van een arm kint ofte vondelijnck» op zich. Voor verzorging 
en aankoop van klederen ontving ze uil de hospitaalkas 1 p. 10 s. 2 gr. 
C 74). Dat het hospitaal kosten maakte voor een vondeling was uiterst 
ongewoon, gezien deze. zeker gedurende de 18de eeuw, ten laste van 
de armendis vielen ( 1' *).

U i t b e s t e d i n g e n .

Uitbestedingen gebeurden zoals we eerder vermelden reeds tijdens 
de gereformeerde peiiode.

Ook ged urende de 17de en 18de eeuw kwam hel onderbrengen van 
permanent hulpbehoevende personen bij parlikulieren periodiek voor.

De noodzakelijkheid van deze handelswijze werd de hospitaal- 
meeslers niet zozeer opgedrongen door de beperkle kapacileit van de pas- 
sanlenkamer. maar veeleer door het ontbreken van een vast dienstperso
neel die de zieken in hun nood moesten bijslaan.

W anneer we nagaan, dat gemiddeld slechts om de twee a drie jaar 
een passant bij pailikulieren werd ondergebracht, was het uit financieel 
oogpunt onverantwoord er binnen het sticht een permanente ziekenzorg 
op na te houden.

Over de tweede helft van de 17de eeuw besteedde men 24 personen 
uit die slechts 1.55 % van de lolaaluilgaven opslorpten.

Tijdens de 18de eeuw was deze uitgavenpost zelfs lichtjes terugge
vallen. Amper 35 noodlijdenden bracht men onder bij Eeklose families 
en verbruikten 1.07 %  van het totaal uilgavenbudgel.

Hoe de hospilaalmceslers te werk gingen om passanten bij parliku
lieren onder te brengen konden we niet achterhalen ! Persoonlijk zijn we 
niet geneigd aan te nemen, dat hel nel zoals bij de armendis met publieke 
aanbesteding gebeurde ( l7*) gezien een snelle afhandeling hier noodzake
lijk was. Beschikten de meester» over een wachtlijst ? Feil is, dal op die 174 175 176

( 174) SAE-1072 ( 170-1-1706).
( 175) II VAN DEN BULCKE. o.c. h a .  168.
(176) II VAN DEN BULCKE. ».c. blz. 166.

319



over59 opnamen zelden Iweemaal dezelfde familie voorkomt die zich 
een bestedeling ontfermde ( 177).

De prijs die voor bel «gadeslacn ende ondcrhaudt» werd betaald, 
verschilde al naar gelang de vereiste zorgen.

Naast een vast uilbesledirigsbedrag vergoedde de ontvanger integraal 
alle gedane uitgaven ( l77bis).

Een greep uit de uitbestedingsgevallen illuslreerd bet slag volk dat 
bel passantenhuis te verwerken kreeg !

Zo ontving Guilliaeme Bollengiers 8 s. om van 10 tot 18 juni een 
zieke passant te huisvesten. Jacquemijne Piessens die de verzorging ervan 
op zich nam betaalde men 4 schellingen ( l7S).

Jan de Vulder verdiende 4 s. om «eenen kruppellen soldaet» vier 
dagen bij zich op te nemen ( 17t').

(177) Een greep uit de families die instonden voor de verzorging van be.-tcdelingen
Pieler Standaert. Pterre Buyck. Jan Spittaal. Pieler Rougicrs. Jan Pvnckel. wed. 
Jaccques Blondeel, J o o j Rijckaert. Joos de W ettere . Jaecques van Genachte. 
Jaecqucs van Uaele, Jan  Yerwilst, Jan Billict. Jan de l.alcur. wed. \  incent Lam- 
brcchts, Marie Verhelst, wed. Jan de Mey, Frans Y em aet. Judocus Lcvman. 
Jan  Roegters, wed. Francies lket, Baes de I^ange, Isahclla de Rijcke en Jan Simoens.

( 177bis) SAE-1684 8 september 1744. Specificatie van eenen soldaat adriaen 
vanden broecke is hier steek blijven liggben van 22 junlus 1744 tot 
30 junius soo hebbo ick verschoten tot ingei de vreesen voor eenen 
dagh int verlransporlcren lot jon van schorrcns 0- 2- 4
heeft daer ghewoest acht daeghen 0-12- 0
noch verschoten voor 7 pont vlees om sop 0- 2- 6
noch verscholen voor brool. vlees en heijers en tissaene en boter 0 - 5 - 4
noch verschoten aenden doctor en den meester voor medesqnen en drij 
mael bloet le trcckon 0- 7- 8
noch verschoten voor een hende 0 - 4 - 0

ts tsaemcn 1-13-10
SAE-1684. 16 april 1746.
Spetlflralie van het- hospitaal van Eecloo van een vremdo vrouwe m et 
haer meljsken die lol pieler Slanthaerl sleck heeft gelegen en Is daer 
gestorven.
eerst belnelt aen den selven slanlhaert voor haer op le passen en 
haer den cosl 1 - 0 - 4
noch gegeven een hende om haer af (e leggen 0 ' 4- 0
noch gegeven aen jan van schoor voor haer af te leggen en oende 
draegers 0-16- O

0- 0-10
(178) SAE-1669 (1649-1650).
(179) SAE-1669 (1653-1657).
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Om een zieke vrouw negen weken le. logeren ontving Pauwels Buyck 
1 p. 5 s. gr. ( 1S0). Terwijl de huisvrouw van Jan Schelstraete lijdelijk 
«een cleijn kindl» in haar gezin opnam en daarvoor 10 s. 4 gr. kreeg ( m ).

Over Pieler Eeckhaudl hoekle men 1 p. 11 s. 6 gr. «voor hel gade- 
slaen ende onderhaudt van een aerme passante in het kinderhedde gecom- 
men sijnde...» ( 180 181 182). Een analoog bedag kreeg Pieler Vincent Coossens 
vergoed «over t sijnen huyse gaedegeslagen thebben eene bevruchte vremde 
nauw e die t sijnen huys daer naer is verlost...» ( 183 *).

De aalmoezen.

Zoals reeds eerder vermeld kende de financiële tegemoetkoming aan 
vreemde behoeftigen vooral tijdens de gereformeerde periode een hoogte
punt.

Gedurende de 17de eeuw was dit gebruik reeds sterk teruggevallen. 
Doorgaans spendeerden de meesters minder dan 5 % van de totale uit
gaven aan geldelijke giften ( 1M). De gemiddelde aalmoes per persoon 
bedroeg circa 2 schellingen. Vermoedeiijk was deze tegemoetkoming toe
reikend om voor een paar dagen de nodige mondvoorraad aan le schaf
fen, gezien de Eeklose armendis slechts 4 schellingen toekende voor gezins- 
weekgeld ( 185).

W are hel niet dal de Eeklose dorpsherder Anloon Boucherie op 
eigen initiatief aalmoezen uitdeelde, die hem uit de hospilaalkas werden 
terugbelaald, dan had deze vorm van hulpverlening totaal le verwaarlozen 
geweest ( 186 187).

Enkel bij sociaal labiele periodes, gedurende hel laatste kwart van 
de 17de eeuw, grepen de hospilaalmeeslers noodgedwongen maar massaal 
terug naar deze maatregel.

Van 27 maart 1(>75 tot 25 november 1P70 werden over circa 240 
giften 20 p. 1 s. 8 gr. uitgereikt. Deze eenmalige uitschieter slorpte niet

(180) SAE-1669 (1657-1659).
(181) SA E-1678 (1761-1764).
(182) SAE-1675 (1737-17-40).
(183) SAE-1676 (17-19-1751).
(18-1) 1651-1653 5.86 %

1657-1659 1,00 %
1662-1665 2.75 %

(185) 11. V A N  D E N  B U L C K E , o.c. bis. 162.
(186) Tussen 1651 en 1665 begiftigde pestoor Anloon Boucherie diverse passanten

ten belopo vnn 5 p. 9 s. 4 gr.
(187) SAE-1670 (1675-1676).
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minder- dan 51.94 %  van de uitgaven over deze tijdslimiet op ( 187). 
Daarna daalde hun percentage zienderogen om tegen de eeuwwisseling 
terug een 5.51 %  te bereiken ( I8S).

Over de tweede helft van de 17de eeuw ging slechts 4,04 % van 
het totaal uilgavenpakket naar deze vorm van hulpverlening.

Tijdens de 18de eeuw werd zelfs elke vorm van financiële tegemoet
koming aan passanten stopgezet. Mogelijks om misbruiken te beteugelen !

Uitzonderlijk boekte de ontvanger tussen 1781 en 1788 nog eens 
4 p. 16 s. 4 gr. over een viertal aalmoezen ( 18S).

liet uitkopen can passanten.

Het uitkopen van passanten kenmerkte zich als een korststondig ver
schijnsel.

W anneer in het laatste kwart van de 17de eeuw het land werkelijk 
overspoeld werd door zwervende paupers kregen de hospitalen een over
last te verwerken die zelfs door opvang bij partikulieren onvoldoende 
bleek. Om hel hospitaal, de ingezetenen en de stad te vrijwaren van 
mogelijks vandalisme zag men geen andere oplossing meer dan de grote 
horden marginalen, die hier aankwamen door middel van geld uit te kopen 
om .de stad te verlaten.

-. Humaan was hel niet, maar noodzakelijk en doeltreffend I
Op dit ogenblik leefde de ganse bevolking op de rand van de bedel- 

slarid. Een dergelijke overlast zou voor de stad rampzalige gevolgen ken
nen. Tussen 1668 en 1670 onllaslle hel hospitaal, door hun financiële 
ingreep de stad van minimaal 170 «aerme passagiers» ( 1 “u).

Het percentage ten overstaan van de totale uitgave bedroeg in 1670 
reeds 18,65 %  en het bleef maar stijgen I 55.59 %  in 1672 
41,01 % in 1675 C ”2), om dan even plots als ze waren ontsproten weer 
uit de rekeningen te verdwijnen.

(188) 1076-1679 16.64 %
1683-1685 18,89 %
1092-1694 3,31 %

(189) SAli-1081 (1778-1782). Op 22 Juli 1781 2 giften : 18 ». er- ; I p. 13 s. 2 rt.
(1782-1785). Evenoen» 2 aalmoezen : I p. 4 5. 2 gr. : I p. 1 s. gr. 

(11/0) SAE-IO70 (1668-1670). <IU-m Ijelnell oen nerme paungtor» do notnmo van 
eenenlwlnllch pondi-n «<•» «tliellljngen ende twee gr. om dat de solvc «ou
den vertrec ten  ende rel)»en naer nnerlleden t|iiullcrcn volgliende liondorl ondo 
t‘«oventlch ordonnantiën.».

(191) SAE-1670 (1670-1672).
(192) SAE 1670 (1072-1675).
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Ofschoon deze inbreng zeer kortstondig was liet bet door de inten
siteit waarmee bel gehanteerd werd, toch sporen na op de totaaluitgaven 
over het restant van de 17de eeuw.

Niet minder dan 5,70 % van de gelden waren besteed om passanten 
uit te kopen!

Medische bijstand.

Het is voor de band liggend dat die kategorie van mensen die in het 
hospitaal alhier terecht kwamen juist niet tol de best gevoeden behoorden.

Door de miserabele levensomstandigheden, door het tekort aan 
voeding, kledij en niet in het minst door het gebrek aan zelfs de meest 
elementaire hygiënische noodzakelijkheden, werd het huis geregeld gekon- 
fronteerd met ziektegevallen.

Indien een zieke passant zich bij de meesters aanbood, werd hij door
gaans ondergebracht bij partikulieren. Viel hij evenwel ziek tijdens zijn 
verblijf binnen bet sticht, dan werd de ziekenzorg in regel waargenomen 
door de pachter. Uitzonderlijk bij een overlast aan zieken deed men okka- 
sioneel beroep op helpers.

De ziekenzorg, voor zover men er deze naam kan aan geven, bestond 
in hoofdzaak uit het verstrekken van wat versterkende levensmiddelen, 
zoals suiker, boter, eieren, kaas, vlees, wit brood, een kruidenaftreksel. 
bier en wijn ( 19,1)

Zeker in de 17de eeuw werd slechts uitzonderlijk de hulp v a n  een 
dokter of chirurgijn ingeroepen. Enkel in ernstige gevallen kwam een ge
neesheer binnen het hospitaal.

Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw noteerden we acht in
grepen door vijf Eeklose chirurgijns. De diversiteit van de ontboden «ge
nezers» en de sterk uiteenlopende rekeningen, dit alnaargelang de ingreep, 
duiden erop dal er geen verbintenis bestond tussen het gasthuis en het 
toenmalig geneesherenkorps.

Tussen 1651 en 1653 ontving chirurgijn Jan de Nockcre 12 s. gr. 
«over ghecurreerl thebben eenen aermen jonghen ghequetsl sijnde in sijn 
hooft» ( ,M). 193 *

(193) SAE-1675 (17-10-17-12). <... loveringhe van witte broodt ende suljcler a ra  eenen 
slccken passandl 1 p. 12 s. 6 gr.>.

SAE-I67G (1751-175-1). <... lovcringho van tlicsncncn, boter cnde broodt...». 
SAE-1678 (1761-176-1). <... Icverlngho van wijn... 2 5. II  Rr>.
SA E-1678 (176-1-1767), «... lcverln l̂'o van ncbl ponden rent vleescb 3 J. Rr>. 

(19-1) SAE-1669 (1651-1653).
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E en  paar jaar later betaald e m en Jacques d e N ijs 2  p. 10 s. «over 

ghenesen  thebben een e aerm e vrauw e» ( l8S).

G u illeam e van den  N uecker verzorgde tussen 1657 en 1659 vier 

vreem delingen «van d ieversche accid en ten »  ( l8#).

O p  1 maart 1672 boekte d e  ontvanger over Joos d e  Feirerre, 5 s. gr. 

om «gbecurreert thebben  eenen  aerm en jonghen d ie in d esen  b osp itaele  

siek lach ...»  ( ,8‘ ) .

Pas zesentw intig  jaar later, namelijk op  3 m ei 1698 verscheen  nog

m aals een  meester-chirurgijn, — ■ C harles G oossen s •—• b innen  h et h osp i

taal om een  zieke passant bij te staan ( 18*).

A a n  geneeskundige bijstand, d ie  zoals w e  reeds aan haald en  in  de  

17de eeu w  zo goed als on bestaan d e w as, werd slechts 0.64 % van  he(t 

uitgavenbudget b esteed .

W a r e n  chirurgische ingrepen vereist, dan transporteerde m en  de  

zieken naar het St.-Janshospitaal te Brugge o f naar h et B ijlokehospitaal 

te G en t ( 189).

O ver d e  voom oem d e periode m uteerde m en n egen  geva llen  naar 

plaatsen  builen  Eeklo. D e  kosten d ie  d eze  overbrengingen m et zich  m ee

brachten bedroegen slechts 0.26 % van d e  tota le u itgaven.

In d e loop  van d e  18d e ee u w  w as d e  infiltratie van  h et geneesh eren 

korps in het hospitaal enigszins toegenom en. N ie t  m inder dan  tw aalf 

Eeklose chirurgijns kwam en voor circa vijfendertig ziektegevallen  h u n  p oe

dertjes, drankjes en zalfjes toed ienen.

O ver h e l «visiteren en d e leverijnghe van m edecijnen» w erden in kro- 

n ologie vergoedingen uitbetaald  aan C harles G oossen s, L u d ovicu s van  

W aesb ergh e. Ignatius M arissal, Jan van V aernew ijck , N orbertus G oossen s. 

Jan D elb ek e, Ignatius Frans Bertijn, H yach in tu s van  G hijseghem , C osm as  

D am iaen  T aelm an, Joannes du  Bois, Leonardus M alherb e en L udovicus  
D 'A u b io u l ( 20° ) .

Sporadisch kw am en w e  ze lfs  d e  aard van d e ziekte w aaraan d e  p a 

tiënten  leden  te w eten . Een vrouw  d ien d e beh and eld  «m etten  rooden 195 * 197 198 199 200

(195) SAE-1669 (1653-1057).
(190) SAE-1669 (1657-1059). O n t v in g  rrvoor w n  v erg o ed in g  vn n  4 p . gr.

(197) SAE-1670 (1670-1072).
(198) SAE-1072 (1698-1700). ord. 3 mei 1698. 3 ». 4 gr. v o o r  lie t «cureren van eenen

• lec k e n  p a a ia n t .. .» .

(199) SAE-1670 (1068-1670). «... voor dat hl) heeft ghevnert met aljnen waeghen enda
p eerd en  e e n e  « lerke p a » a n t  n aer th ou pttael v a n  b ru gghe 7  ». 6  gr.>. 

SAE-1678 (1704-1767). b le v e n  N lja brach t 6 zieleen  naar liet B lj lo k e -h o sp lta a l te  

C e n t  v o o r  2  p. 4 l. gr.

(200) SAE-1072 tot 1681 (1702-1788).
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loop> ( 2nl) . M eesier  Jan cle N o c la r e  verzorgde een  jongen rgh eq u elst 

sijnde in sijn hooft»  ( 202 ) . en chirurgijn Berlijn kwam voor op d e  betalings- 

lijst voor het stellen  van « lavem en ten » en tw ee «laetingen» f 20'1).

A n a lo o g  m et d e  toen am e van d e prestaties w as d e onkoslen last van 
h et h osp itaal l.o .v . d e  m ed isch e bijstand lichtjes op gelop en  tol 1,87 % van 
d e totaal u itgaven .

E en  ev id en te  stijging kenm erkte zich  hij hel aantal transporten van  

zieke passanten . D e  m eeste overbrengingen gebeu rd en  nog steeds naar 

G ent en Brugge, hetzij per w agen  o f uitzonderlijk • m et het markt- 

scihip ( 20J). N u  en dan w erden door d e m eesters opdrachten  gegeven  

om zieke passanten  naar hun haard stede over te brengen. V ee la l ging het 

om vrou w en  en kinderen. Z o  hoekte m en reizen naar A d egem . K anegcm . 

L em beke, L oven d egem , N e v e le  en W a ch teh ek e . D e  m utaties van d e  circa 

vijftig zieke passanten  slorpte am per 0,71 % van d e  totaalu ilgaven  op.

Voedsel.

D e  voed selvoorzien ing aan niet zieke passanten w as zon iet on b e

staand e, dan toch zeer gering.

Enkel tijdens d e  grote cirsisjaren van  1057 tot 1665 grepen d e  hospi- 

taalm eesters een paar m aal terug naar het toekennen van voedse drant- 

soen en  ( 2n‘’ ).

Brood, boter en suiker kwam het m eest in distributie, «praijmen» en  

«sun n eb laederen »  w erden aangekocht voor een  arme vrouw . G od  w ee l 

w a l d a l m ens met zonnehladeren  m oest aanvangen ! tenw are ze bestem d  

w aren voor hel bereiden van een drankje ^

O ver d e tw eed e  helft van d e  17<le eeu w  b esteed d e het hospitaal 

slechts 1 p. 10 s. gr. o f  0 ,15  % van hun totaalu ilgaven  aan  voedselvoor

zien ing. D e  18de ee u w  kende d ien aan gaan de geen w ijzigingen. Sporadisch  

w erden passanten voorzien van een w ein ig  voedsel (■”*). N aast de reeds

( 201)

( 202)
( 2 0 3 )

( 20 *1)

( 2 o i )

( 2 0 6 )

S A K

S A K

S A K

S A K

S A K

S A F .
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S A K

S A K

1000 ( 
1069 ( 
1676 ( 
1678 ( 
schelling 
vcrscl
1669
1670 
1673 
1676 
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16*19).
1633).

-1.731 ).
1767). «Item helaell «en engel Je \ 
nclil grooten over met liet murrkts 

sterke persoenen...».
-1659).
1663),
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voomoemde etenswaren troffen we nu ook vlees, eieren en «the saenen» 
aan.

Ook hier bedroeg de totale uitgavenlast amper 0,19 %.

De voedselvoorziening, een nochtans noodzakelijke tegemoetkoming 
aan behoeftigen. was zoals blijkt op een paar uitzonderingen niet te na, 
in hel hospitaal te Eeklo zo goed als onbestaande.

Terloops willen we opmerken dat ook het verstrekken van kledij aan 
noodlijdenden al evenmin van toepassing was binnen het slicht. Enkel 
voor het afleggen van een overledene troffen we soms de aankoop van 
een hemd aan. Ook deze gevallen kwamen echter zelden voor !

Begrcijeriis.

Onafgezien van de plaats waar de vreemdeling te Eeklo overleed, 
kregen ze allen op kosten van het hospitaal een menswaardige begrafenis.

Veel van die marginalen werden dood aangetroffen op hofsteden 
(**'). langs de wegen (2U8). of benamen zich om een einde te maken aan 
hun uitzichtloze situatie het leven door verdrinking (207 * 209). Het hospitaal 
onlf ermde zich steeds over die ongelukkigen.

In regel wikkelde men hel lijk in lijnwaad alvorens te kisten. In een 
paar gevallen werd bij het afleggen zelfs een doodskleed aangekocht (210).

De aankoop van een doodkist bedroeg gemiddeld 6 a 8 schellingen. 
Rond het midden van de 18de eeuw liepen de prijzen zover uil elkaar. 
— -4 s. 8 gr. minima. 13 s. 4 gr. maxima — dal de auditeurs bepaalden 
dal hel leveren ervan in de toekomst bij aanbesteding zou plaatsgrij

(207) SAE-1669 (- -1646). «...over hel afleBghen entlc Listen van eenen aermen pas
sant alhier overleden ten hove van jan van ooleyhem».'

< SAE-1669 (1646-1649). «...een aerm passant die hier overleden is Inde schuere 
varr marten "de brauwerc... soo van* kljslen, nflegghert, brijnghen met een 
keere Ier begravijnghe ende bel maerken van h e t ‘graf...>.

(206) *SAE-1070 (1668-1670). «... het begroeven van ’een aermen alhier op de sarot- 
vloghc ’ overleden>.

SA E  1670 (1672^107*5). «...Is begraven een fransman die alhier* ‘ Is doodghe- 
schoten...». 9

SAE-1674 (1728-1730). een aerme passant die ghestorven Is 'op de moer- 
slr/lete.s,

(200) SAE 1670 (167*5-1676), «...mltsgrs. helpen haelen ende begraven calhelljnc 
cloueknerl alhier versmoort...».

(210) SAE-1669 (- -1646).
SAE*1672 (1706-1709).
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pen ( 2U). Voor een uitvaart met «een gelesen misse», dit was de laagste 
dienst, betaalde de ontvanger over bet recbl van de pastoor, onderpastoor 
en boster 8 schellingen 4 groten. Aan de kerkbaljuw 2 s. en aan de graf
maker 8 groten (211 2I2 213).

Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw werden circa 46 per
sonen op kosten van bet sticht ter aarde besteld. Terwijl over de 18de 
eeuw de ontvanger circa 56 begrafenissen boekte.

Respektievelijk 1,97 % en 1,95 % van de totaaluitgaven werden 
aangewend voor bet delgen van begrafeniskosten.

Meubilair len behoeve van de passanten.

Over de wijze waarop de passanten binnen bet hospitaal gehuisvest 
waren zijn ons nagenoeg geen gegevens bekend.

Pas op 24 november 1684 vonden we de eerste sporen terug, waarbij 
de meesters twee bedden ten behoeve van de passanten aankochten (2U). 
Juist tien jaar later, op 31 november 1694, mocht nog eens «een werelden 
sargbe» van 2 s. 4 gr. geleverd worden ( 214).

(211) SAE-1678 (1761-1764). Mariginaal, naast de sterk uiteenlopende prijzen In de
rekening. «sij voor hot toecommende. het maecken ende leveren van doodt- 
kisten door de meesters van desen hospitael aenbesteedt minst biedende de 
naeste.»

(212) SAE-28 fol. 75. (a° 1693) «sepulture der vremden op de platse geadministreert
ende gestorven te Eecloo (dit en wort soo precies niet gheobserveert).
Als wanneer tmant, den welcken woonachtich is op een ander platse ende 
hij passagie, vlucht oft ander geval op Eecloo geadministreert endie gevtei- 
tcert sijnde, aldaer compt te sterven, daer vooren profileert den pastor, onder
pastor ende cosler, naer advenant t'offlcie van uytvaert dat daer vooren 
versocht wordt op d e pla Ise van sljn domicilie, tc welen den helft van het 
recht van den uytvaert : dan is alsdan den pastor van Eecloo verohligeert 
te doen een misse gelijck hier vooren geseljl Is van de begravingen...», 
fol. 72. «... leegslen dienst» 16 s, 8 gr. voor de pastoor. 5 s. 6 gr. voor de 
onderpastoor en 5 s. 6 gr. voor de koster.

SAE-1676 (1751-1754). «item betaelt oonden heere pastor deser stede over 
t’recht pasloreel, onderpastoreol ende costereel van het begraven eenen 
aermen passant met een gelesen misse 8 s. 4 gr.».
«Item botaell aen frans de mey over den kcrckbailllu 2 s. gr. over sl|n 
recht In het begraven den sclvon passant.».
«Item betaelt aen jan Bauwens actuelen kerckballllu over het maecken 
van een put|en voor een vremt aerm klnt 8 gr.».

(213) SAE-1671 (1683-1685). ord.dd. 24 nov. 1684. «... over de leverljnghe van twee
hedden 19 s. 10 gr.».

(214) SAE-1672 (1694-1696).
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Daarmee waren de buitengewone aankopen voor de 17de eeuw ten 
behoeve van de gasten afgesloten.

Ofschoon we geen bronnen terugvinden die ons iets meedelen over 
de hygiëne op de passantenkamer, moeten we gezien de geringe kosten 
die men eraan spendeerde en de aard van de aankopen het ergste ver
moeden. Niet voor niets citeerde een rapport het hospitaal als een «ge
bouw staende in eene der buitenwijken deser stad. bewoont door een groot 
getal behoeftigen welke door de zamenleving der verschillige huishoudens 
elkanderen zoodanig bederven dat zij zich daer door meest alleen aen 
diefte en ongeregeld gedrag overgeven» ( 21S 216).

De neerslag van dit rapport was ongetwijfeld twee eeuw voordien 
ook van toepassing !

De 18de eeuw kon zich slechts weinig onderscheiden van de voor
gaande. Weliswaar werden een vijftal bedden, circa veertig «weircke 
saergien», een weinig lijnwaad, een «slaeplaecken» en een paar «cafbed- 
den> aangekocht ( 2“ ). Niettemin was dit alles zeker niet toereikend om 
een eeuw lang de passanten van het noodzakelijke, in menswaardige om
standigheden. te voorzien.

De uitgaven van het hospitaal voor deze toch niet te verwaarlozen 
nutsvoorziening beliep amper 1.02 % van hun totaalvertier.

SLOTBESCHOUWING.

Voor het hospitaal of passantenhuis te Eeklo. kunnen we met bena
derende zekerheid stellen dat hel opgerichl werd in de loop van de 13de 
eeuw door rijke patriciërs, al dan niet verenigd, met het doel de stad te ont
lasten van vreemde armen en marginalen. De inplanting op de rand van 
de stadskern staat daar immers borg voor.

Daar het noch een grafelijke, noch een geestelijke stichting uitmaakl, 
is het evident dat de exakte stichtingsdatum en zijn stichters niet gekend 
zijn.

(215) SAE-modern. Gemeenteraad 1842-1843, Zitting 5 maart 1842.
(216) Een greep uit «Ie aankopen :

SAE-1672 (1705-1706). «...leveren van weircke aaerglen ende bedden omme te 
ghcbrul)cken In de»en hotpltaelc voor de pa.nanten...>.

SAE-1673 (1717-1719). «...I everen van een bedde ende hoortpulm met twee 
werekentoergen 16 ». 10 gr.>.

SAE-1674 (1728-1730), «...leveren van drlj cafbedden...».
SAE-1674 (1733-1737). «...leveren van 16 ’/a ellen ll)nwaet 17 ». 10 gr.>.
SAE-1676 (1749-1751). «...leveren van twee poer ilaeplaeckrnt. lljnwoet tot 

bet bentellen vande oude bed«len...>.

329



Ingevolge hel stugge beleid van de Eekloie magistraal kwam de 
logische evolutie, van een prima'r passantenhuis naar eert instelling met 
volledige ziekenzorg — nooit van de grond. Alleen tijdens hel Calvinis
tisch bewind alhier kwam bet hospitaal lijdelijk lot volle ontplooiing.

De twee meesters bijgestaan door een ontvanger rooiden het hospi
taal met alle beschikbare middelen naar best vermogen, dat die tol schade 
van de passant niet altijd toereikend waren bleek meermaals !

W anneer vanaf het midden van de 17de eeuw het sticht, met zijn 
bescheiden inkomen, voor al zijn financiële voorzieningen zelf moest in
slaan noodzaakte dit de meesters soms tot weinig humane maatregelen.

1 lel is een vaslslaand feil, dal niettegenstaande de inspanningen van 
de hospilaalmeeslers de geboden hulp ontoereikend was om een mens in 
leven te houden. Voedsel en medische bijstand werden slechts ten uit
zonderlijken titel verstrekt. Het verschaffen van kledij was totaal onbe
staande I

Een lijdelijk dak boven bet hoofd was het enige waarop de paupers 
die zich te Eeklo aanboden konden rekenen.

De algemene slruktuur bleef primair, totaal verouderd en was zeker 
niet van die aard om aan de noden van de 17de en 18de eeuw te voldoen. 
Ofschoon hel slicht uit financiële overweging over geen vost dienstperso
neel beschikte, kon toch maar 56 % van hun lotaaluitgave aan hulpbetoon 
worden gespendeerd I

Hel totaal uitgeleefde hospitaal vergde steeds maar grotere herstel
lingen en de steeds weerkerende lasten van ommestellingen aan Eeklo en 
Waarschoot, de renten aan de graaf, de armendis en het St.-.lanshospitaal 
te Brugge, de was voor de meesters en de ontvanger om mee in de jaar
lijkse processie op te slappen ( 2I7 218) en de toch circa -1 % geldrovende 
administratiekosten, slorpten de. resterende 4-1 % op

(217) SAE-1674 (1733-1737). <...leveren vnn flambeeuwen voor «lp meestere emlp
ontvanger gbodicnt hebbende Inde proccesslen der procbinele krrcke deser 
slede van Eecloo...>.

(218) De administratieve onkosten omvatten een zestal posten
—1 Voor bet maken van de rekening ontving de ontvanger 8 gr. het blad. Ir»

totaal beliep dit tussen de 8 ft 1r> s. gr. Voor bet stellen van een dubhirf
was xle prijs toruggebracht tol 4 gr. liet' blud.'

— Een vast zegelredit. vnn 1 s. 8 gr. kleefde op de rekening
Hel recht vnn do auditeurs beliep lol 171*1* tussen do 10 ft 12 s. Danma 
was er sleeds een voste vergoeding vnn 6 s. Ö gr.

•— Voor hel overleggen vnn de rekening ontving de grefflcr aanvankelijk *4 ft
< „ 0 daarna: ook de analoge penning vnn ti s, 8 gr.
' De srhepcubodo kreeg 1 s. 8 gr. om do auditeurs, de hospllaaltneesler* en 

ontvanger op te roepen 1>I| hel overaten van de rekeningen

530



Het kwam zeker niet over als een ongeluksbesluil wanneer de Eeklose 
magistraat samen met de pastoor op 20 december 1787 (2U1) bet eens 
raakten om een punt te zeilen achter bel bestaan van bet hospitaal. W as 
de doelstelling van bet sticht reeds zeer lang voorbijgestreefd, dan nog 
moes! de ultieme flits van hogerhand komen om tot bet sinds lang nood
zakelijke besluit te komen. Een edikt uitgevaardigd door Jozef II, die de 
overdracht beval van alle geestelijke goederen naar wereldlijke instellingen, 
bakte de knoop door (22#).

Om aan de maatregel tegemoet te komen werd ijlings besloten een 
spnschool voor arme kinderen in bet hospitaal onder te brengen. Zover 
zou bet evenwel nooit komen ( 219 220 221) !

. Op 8 oktober 1788 bekrachtigde Jozef 11 de overdracht van bet hospi
taal met al zijn nog resterende goederen naar de Eeklose armendis.

Met bet afsluiten van ae laatste bospitaalrekening op 18 november 
1788, viel bet doek over een instelling die zich te Eeklo in dienst van de 
arme passanten toch meer dan 500 jaar bad weten te handhaven.

Erik DE SMET.

(219) SAE-62, Ucfwim-llng 1788-1789.
(220) SAE-61. trlefwlMoIlng 1784-1787, «etlirt rockende dc ovcrdroghl van de goe

deren der aee»leli|lce ende olie welkdnnlge flcneliclen ende Kerkelljkc ollï- 
den ende fondatien Inde nederlanden».

(221) E. DE SMET, De ptcudn-oprlrlillng von een '«iplruchool» In liet voormalig 
lio*plioul le Eeklo. On* MeelJe»lond, Tl|d*rlirlft voor I leem«rliul. Volkskunde 
en Geicliledenl». II |g. nr 1-1978, ld/. 13-18.
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II. KRONOI.OGISCHE LIJST VAN DE HOSPITAALMEESTERS 
EN ONTVANGERS.

Diensttijd Hospitaalmeesters Ontvangers

1456 VAN YAKEN Pauwels 
VAN DEN TURRE GKeeraert

1—'

1464 GHEENS Laureins 
ZOETAERT Jan

—

1477 GHEENS Laureins 
LAMBRECHT Sijmoen

—

1482-1485 GHEENS Laureins 
TIJS Paessier

—

1494-1495 SANDERS Vincent 
DE CROO C Gheeraert

—

1501 VAN DER W OESTNE
Claijs

TOLLENS Vincent
1510 DE CROOC Gheeraert 

KENT Jooris
—

1645 — DOBBELAERE Jan
1644-1646 DE VOS Pieter VA N HAELE Jan
1646-1649 LAMBRECHT Matheus G RO O T(H )A ER T Lucas
1649-1651 — W EIJT(H )EN S Inghelhert
1651-1655 DE VIJDT Jan 

DE W ALSCHE Cornelis
LAMBRECHT Pieter

1655-1657 EIERS Pieter 
DE PAU Elias

VANDEN BERGHE Jan

1657-1659 DOBBELAERE Jan 
VERMEERE Adrijaen

PIJNCKEL Adrijaen

1659-1662 .—- DE BRABANDER(E) Tobias
1662-1665 VAN SUIJT Aernaut 

VAN HEIJLE Lieven
GROOTAERT Lucas

1665-1668 VAN LANTSCHOOT
BoudewIJn

VAN STERC(K)HEM Joos

VAN IIECKE Christoffels

1668-1670 VAN CROMBRUGGHE
Piel er

MASSAERT Servaes

VAN 1 IECKE Chrlstoffels

341



1670-1672 VAN CROMBRUGGHE
Pieter

LAROS Simoen

SANDERS ArJriaen

1672-1675 VAN STERCHEM Joos 
DE L.ATEUR Philips

VAN I IE VELE Joos

1675-1676 DE NIJS Francoijs 
SI OBBELAERE Anlhone

DI IAENE Ahram

1676-1679 G R O O T(T)A ER T Jan 
VAN LANi D)TSCH O O T

Cornelis

VERNAET Guilliaeme

1679-1681 VAN W AESBERGHE
Huherlus

DE LATEER Servaes

SPITAEL Joos

1681-1683 VAN W AESBERGHE
Hubertus

1KET Jacop

VAN LANTSCHOOT Comeli

1683-1685 VAN CROMBRUGGHE
Pieler

DE BRABANDER Laureins

VAN LANTSCHOOT
Corne

1685-1687 CASSIER Jan
VAN CROMBRUGGHE

Jarob

BUIJCK Pamvels

1687-1689 DE BRABANDER Jan 
DE MUIJNCK Jacop

DE RIJCKE Guilliaeme

1689-1692 SCHIJVIJNCK Boudewijn 
CLE Adriaen

DE RIJCKE Adriaen

1692-169-1 SCI 1 (E ) IJVIJNCK Boudewijn 
VAN DAMME Jan

SCHIJVIJNCK Guilliaeme

1694-1696 VANDEN MENDE Jan 
BENOIT Pieler

VAN STERCHEM Jaecques

1696-1698 SCHIJVIJNCK Bauduein 
BENOOT Pieler

VAN DAMME Gillis

1698-1700 VAN DAMME Jan 
VAN CROMBRUGGI IE

lraneois

VAN CROMBRUGGHE
Jan Eraneois

1700-1702 VAN CROMBRUGGHE
Pieler

DE RIJCKE Judocus

VAN BOVEN Andries

1702-1704 \ ’AN DAMME Jan 
\ 7AN LANTSCI lOOT Jan

11()STE Augustijn

3 4 2



1704-170<>

1706-1700 

1709-1711 

1711-1714

1714- 1715

1715- 1717

1717-1719

1719-1722

1722-1724 

1724-1726 

1726-1728 

1728-1750 

1750 1755 

1755-1757

1757 1740 

1740-1742 

1742 1746

VAN CROMBRUGGHE
Francois

I.AROS Joannes 
SC H IJ\’IJi\'CK Guilliaeme 
DE BRABANDER Comelis 
DE I ATEUR Adriaen 
DONCKELS Laureins 
VAN DAMME Jan 
LAROS Jan 
VAN DAMME Jan 
VAN DAMME Pieler 
VANDEN KERCKO\TE

Pieter
DE ZUTTER(E) Jarobus 
DE N 'E\’E Pieter 
VAN DE GENACHTE

Pieter
DE NEN'E Pieter 
VAN DE GENACHTE

Pieter
TEMMERMAN Jacobus 
DE ZUTTER Jacobus 

VERNAET Frans 
VERBRUGGHE Jan 

(DE) NIJS Jan 
MASSEAU Stefbanus 

BUIJCK Jacobus 
MASSEAU Slefhanus

MASSEAU Slefhanus 
HARENS Judous 

VAN CROMBRUGGHE
Norberlus

DALEER (D'ALLER)
Judocus

DALEER Judocus 
DE PAU Jan 

DALEER Judocus 
DE PAU Jan 

DALEER Judocus 
DE PAU Jan

DONCKELS Joannes

VAN DAMME Pieter 

SCHUVIJNCK Guilliaeme 

SCHIJVUNCK Guilliaeme 

SCHUVIJNCK Guilliaeme 

SCHUVIJNCK Guilliaeme

(DE) NIJS Jan

(DE) NIJS Jan

(DE) NIJS Jan

BUIJCK Ludovicus

DE ROO Pieler

EVER AR D Pieler

DE SW A EF Philip

STANDAERT Pieter Martinus

VAN CROMBRUGGHE W i u s  

VAN CROMBRUGGHE lgnatius 

(DE) NIJS Jan
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1746-1749

1749-1751

1751-1754

1754-1757

1757-1758

1758-1761

1761-1764

1764-1767

1767-1770

1770-1772

1772-1775

1775-1778

1778-1782

1782-1785

1785-1788

DALLER Judocus 
DE PAU Jan 
LAMPAERT Joseph 
STEGERS Martinus 
LAMPAERT Joseph 
SIJMIJNCK Jacobus 
VA N K1LLEGHEM Cornelis 
BEELAERT Pieler 
DE HEUVEL Pieter 
VAN DAMME Frans 
RIJEFRANCK Bernardus 
VAN DAMME

Frans Anthone 
RIJFFRANCK Bernardus 
SIJMIJNCK Ludovicus 
SPRUIJT Jan Frans 
BREIJDEL Adriaen 
VERMAST Care! Frans 
VERSTRAETE Pieter 
VERMAST Carel Frans 
VERSTRAETE Pieter 

JOL1E Jan
SP1TTAEL Guillielmus 
JOL1E Jan
VAN QUICKENBORNE Jan 

JOL1E Jan
VAN QUICKENBORNE Jan 
MESTDAGH Pieter Cornelis 
LAMPAERT Joseph 
CLOECKAERT Ignatius 
DE HEUVEL Livinus

(DE) NUS Jan

DE LANSSUSERE Charles

DE POORTER Frans

VAN LIOOREBEKE Gerardus

VAN HOOREBEKE Gerardus

VAN HOOREBEKE
Philip Gerard

VAN HOOREBEKE
Philip Gerard

VAN HOOREBEKE
Philip Gerard

VAN DAMME Simon Joseph 

VAN DAMME Simon Joseph 

RIJEFRANCK Bernardus 

B1LL1ET Norhertus 

EVERARD Joannes Baptist 

VAN BOVEN Andreas Joannes 

BAUTS Alexander



BIJLAGE II

K R O N O L O G 1S C H E  LUST V A N  D E  PA C H T ER S V A N  H E T H O SPIT A A L .

Pachter Pachlperiode Jaarlijkse
jaar

pachtsom
som

DE BRAUWF.RE Jan 1560-1561
PEERS Jan 1627-1631
SABOT(H) Jan 1651-1632
PEERS Jan 1632-1636 1656 4-10-0 gr.
W ed. PEERS lan 1656-1642
SAEY Jan 1642-1645
WILLE Pieter 1645-1646
SABOT Jan 1646-1682 1649 5- 0-0 gr.

1650 4-10-0 gr.
1652 6- 0-0 gr.

BAILLIU Arnoudt 1682-1684 1682 5- 0-0 gr.
WEYTSENS Lieven 1684-1691 1684 5- 6-8 gr.
DE CONINCK Jan
(naarpachter)
BAELE Pieter 1691-1712 1691 3- 6-8 gr.

1694 10- 0-0 gr.
1703 7- 5-0 gr.
1712 5- 5-0 gr.

W ed. BAELE Pieter 1712-1716 1715 10- 0-0 gr.
BAELE Jaecques 1716-1733 1722 8-10-0 gr.
LAMPAERT Jan 1734-1764 1736 6- 5-0 gr.
IAM PAERT Boud.n 1764-1776 1764 7-10-0 gr.

1769 8- 0-0 gr.
1772 9- 0-0 gr.

BORRE Joannes 1776-1784 1776 6-10-0 gr.
1782 13- 0-0 gr.

BOURGOIS Amoldus 1784-1788 1784 8- 0-0 gr.
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BIJLAGE III

Radiivoorivuarden van het hospitaal tussen fan Lampaert als pachter en 
ludocus Daller en jan Baptist de Pau als meesters, (hl 3 januari 17-19.

Conditiën ende bespreken op de welcke Judocus Daller ende Jan Baptiste 
de Pan in qualileijt als meesters van heL bospilael deser stede van Eecloo. 
hebben verpacht een huijs met de erfve daermede gaende ghenaemt het 
bospilael der voornoemde slede, aen Jan Lampaert fs pieter, die van 
gelijeke bekent gbepacbl te hebben hel voorseide hospilael voor den tijdt 
van drij jaeien inganek genomen den eersten meije xvijc achtenveertigh. 
daervan l eerste jaer vallen ende verschijnen sal ultima April xvij° neghen- 
enveeiligh, voor ende omme de somme van seven ponden grooten courant 
geil t jaers.
Alvooren sal den pachter verobligiert sijn, voor sijne jaerelijcxsche pacht- 
somme, te stellen souffisante seker ende borghe die verbonden sal sijn als 
principael, ten conlentemonte vande voornoemde meesters daertoe ver- 
socht sijnde.
Item en sal den pachter niet vermoghen gbedurende sijnen termijn van 
drij jaeren pacht, te stellen inde voorcaemer slaende aende noortsijde van
de keucken, eenighe weefghetauwen ofte eenighe werckplaetsen, waer- 
mede de selve caemer soude beschaedight worden.
Voorts sullen de meesters veimagen de selve caemer t hebben ende reser
veren l hunnen contentemente, soo wanneer sij moeten particuliere vergae- 
deringe handen, tol faveur van hel selve hospitaal.
Item sal den pachter verobligiert sijn sijne jaerelijcxsche pachtsomme te 
betaelen in handen vanden ontfangher van t selve hospitael.
Item sal hij pachter oock verobligiert sijn, de vremde siecke daer het hospi
tael obligatie aen geeft, in huijs Ie aenveirden ende hun plaelse te ver- 
leenen, om aldaer te leggen ende gecureerl Ie worden, daer hel de voor 
noemde meesters sal comen te gelieven.
Item sal den pachter contant moeten betaelen Ier laeffel lol ses schel
lingen grooten ongcminderl sijne voorschieven hedonghen jaerelijcxsche 
pachtsomme.
Voorts sal hij ongheminderl alsvooren moeten betaelen ghelijeke ses schel
lingen grooten over I stellen van dese conditiën met den seghel ende hel 
verleenen van eone voorwaerde.
Aldus dese verpachtinghc ghcdaen op de voormelde conditiën, die de 
vooinoemde meesters beneflens den |iachler ten elfecle van dien. hebben 
onderleeekenl desen derden january xvij'' neghenenveertigh.

Stadsarchief Eeklo - 108-1.
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BIJLAGE IV.

Legger van de goederen van het Hospitaal te Eeklo. 
dd. 5 februari 168*4.

Dit naervolghende es de grootte ende nieuwe leghere vande nornbre van 
sesthien ghemeten een lijne drijentwintich Roeden iandls competerende 
bel hospitael binnen der stede van Eeclo ligghende oost zuijt oost vander 
kereke ten diversebe parcbeelen, ende gbemeten bij inij onderschreven 
gbesworen Landtmeler S’Iandts vanden vrijen. dat ten versoucke van 
pieter Crombragghe ende Cornelis van Landtscboot beede als meesters 
vant voorseijde bospitael. midtsgaeders Iaureijns de Brabandere als Ont- 
fangber danof dats

Eerst.
Ligghets oost zuijt oost verre vander kereke voorseijt een paitije meersch 
ligghende In den wijck ghenaempt den pockmoer ende west vant vaerde- 
ken streckende van Eeclo naer Cluijssen groot twee ghemeten twee lijnen 
tachtentich roeden landts. sijnde een viercant stick, streckende oost ende 
west ende breetst opt westhende. verhaeckende met noch twee slrijnghen 
ten oosthende noortwaert al tusschen pieter Wille, ende frans lateur 
beede landt ande suijtsijde de wedc. pauwels de Suttere landt ande 
noorlsijde ende ten deele opt westhende nevens Jan de Smet vant voor
schreven verhaeck ende werneris Berjans ande noorlsijde vant voor
schreven verhaeck, streckende metten oosthende an Jacob Claijssens te 
ghendt landt, ende metten westhende int halven Leijken over den barm, 
bier toe gbemeten,

ij g. ij lijnen Ixxx Roeden.

Item soo ligghets suijt van daer, een parlije busch ligghende naer alle 
jugement meersl in Waerschoot, ende bet resterende in Eeclo groot twee 
gbemeten een lijne severtlhien Roeden, ende is een stick streckende oost 
ende west, al tusschen de paters cellebroeders te ghcnl busch ande suijl- 
sijde, Jacob Claeijsscns busch ande noorlsijde, streckende metten oost
hende aende eerweerdighe pators predicheeren in ghendt busch, ende 
metten westhende aen Jacob Claeijssens ende de paters cellebroeders 
beede busch,

ij g, j lijne xvlj Roeden.

Item soo ligghets oost van daer ende oost over den dam ofte heerwech, 
een langhen strljnrk busch, loopende oost ende west groot een ghernet 
twee lijnen twceenlsevcntich Roeden, al tusschen I hohius do Brabandere 
busch ande suijtsijde, bot vaerdckeri half hier toe gbemeten jeg'hens hun 
solfs ende maerlen Camargo beede busch ande noorlsijde streckende mel-
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ten oosthende ant Cloosler van Waerschoot busch. ende metten west
hende aen den dam ofl heerwech,

j g. ij lijnen Ixxij Roeden.
Item soo ligghets ande noortsijde opt ooslhende daervan een langhen 
strijnck busch, groot een ghemel twee lijnen sesthien Roeden, al tusschen 
het vaerdeken half hiertoe ghemeten jeghens hun selfs busch ande suijt- 
sijde, pieter pieters busch ande noortsijde. streckende metten oosthende 
ant Clooster van Waerschoot busch ende metten weslhende an maerten 
Camargo busch,

j g. ij lijnen xvj R.
Item soo ligghets verre noortwesl van daer ende op de westsijde vanden 
dam een stick Iandts opt weslhende breetst met een splet- 
haeghe inden middel tol den halfslen daer in kgghende, groot twee "be
meten sesthien Roeden Iandts. al tusschen t kerckelandl van Eeclo ande 
suijtsijde, Rijcquaert lievens landt ande noortsijde streckende metten oost
hende anden dam ofte heerwech, ende metten westhende ant navol- 
ghende hun selfs parcheel,

ij g. xvj R.
Item soo ligghets ten westhende daervan een lanck viercanten stick, strec
kende zuijt ende noort groot twee ghemeten een lijne neghenentwintich 
Roeden Iandts, al tusschen t laste voorschreven parcheel, kercke van 
Eeclo. Jo1'. de Jonghe ende frans lateur met pieter W ille alle landt 
ande oostzijde, dhr. Jaques Yeltganck Balliu in Eeclo ande westzijde 
streckende metten suijthende ant pockmoerstraelje hier ten halfven toe- 
ghemeten ende metten noorthende an rijcquaert lievens landt.

ij g. j. lijne xxix R.
Item soo ligghets verre oost van daer ende oost vande kercke van Eeclo 
een haeckende stick Iandts sijnde heije ende voor desen gheweest heb
bende busch, groot twee ghemeten een lijne vierentachlenlich Roeden, 
al tusschen t ’Clooster van Waerschoot landt ande zuijtsijde. Jor. Jan 
van Ursele ende boudewijn van landlschool beede landt ande noortzijde, 
streckende metten ooslhende anden voorseijden Boudewijn vnn Lanl- 
schoot. ende de wed0, van pieter vnn landschoot beede landt ende metten 
weslhende an ,Jor. Jan van Ursele landt,

ij g. j lijne lxxxiii) R
Ende voorts soo ligghets verre west van daer ende oost vande kercke van 
Eeclo een partieken Iandts daer de huijsijnghe ofl het. hospitael jeghen- 
woordich op stael groot een lijne neghen Roeden Iandts, al tusschen dhr. 
Christoffels lampaert landt ande oostzijde ende opt suijthende. den heer
wech ofte hospitaelstraele ande westsijde. streckende metten noorthende 
ande oosteeclosche heerwech,

j lijne lx R.
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De nombre totale bedraeght ghentsche maete xvj g. j lijne xxiij Roeden. 
Aldus ghemelen bij mij onderschreven ghesworen landtmeter Slandls van 
den Vrijen In de maendt van Februarij xvje vierentachtenlich, dat ten 
versoucke als Int proemio vermeit ende dit ten beleede ende bijvvesen van 
lieven de Breuckere fs. pielers. Toirconden date alsvoore

Charles Lootijns
1684.

Stadsarchief Eeklo - 1668.
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KRONIEK

V O O R D R A C H T E N  T IJD E N S  I IET S E IZ O E N  1979-1980

9 december 1979. -— Tijdens de eerste voordracht van het seizoen 
1979-1980 besprak lic. Erik Thoen de gevolgen van de oorlogen voor het 
Vlaamse Platteland tijdens de late middeleeuwen en het begin van de 
nieuwe lijden. Daarbij kwamen vooral de economische gevolgen van de 
militaire verwoestingen op het platteland aan bod. De oorlogsoperaties 
leidden mees tal lot de ve.woesting van de oogst en de landvlucht van de 
boeren naar de steden. Na een kortere of langere periode keerden de meeste 
pachters dan naar hun hoeve terug en kregen ze al of niet van hun eige
naars afslag op hun pachtsommen. Lic. Erik T hoen stelde daarbij vast 
dal grotere pachters meestal een substantiële vermindering wisten te ver
krijgen terwijl de kleinere pachters dat slechts veel moeilijker wisten te 
bekomen van de grondeigenaars. De grote boeren met veel eigen gronden 
konden zich over hel algemeen vlugger herstellen van de nasleep van de 
oorlogen dan de kleine g.ondeigenaars-boeren die vaak hun stukje grond 
moesten verkopen om opnieuw aan de slag te kunnen gaan.

In hel Tijdschrift voor Geschiedenis nr. 91 (1978) op blz. 365-376 
publiceerde Erik Thoen een artikel over dit onderwerp onder de titel 
Oorlogen en Platteland. Sociale en ekonomische aspekten iun militaire 
destruklie in Vlaanderen tijdens de late midde/eeuicen en de vroege mo
derne tijden. W e verwijzen de geïnteresseerden voor deze problematiek naar 
dit vrij technisch artikel dal onder methodologisch aspect belangrijk is.

21 februari 1980. —1 Inspecteur Alfons Ryserhove. die met zijn voor
dracht, over de «Zaken van Bcernem» reeds heel \  laanderen afgereisd 
heeft, maakte nu een, dinmonlage over deze ophefmakende «/.aken». Daar
voor kon hij gebruik maken van zijn uitgebreide fotografische documentatie 
over deze tragische gebeurtenissen. Dit materiaal werd aangevuld met 
nieuwe dia s over de hoeve Rcigerlo Ie Beernem, van de geboorteplaatsen 
van de beide Duitse officieren die in l()15 bij de eerste moorden betrok
ken geraakten, van grafzerken en woningen van de dramatis personae van 
1927. Daarbij werd ook Viclor De Lille en zijn «Getrouwe Maldeghcm»



niet vergeten. Opnieuw wist Alfons Ryserhove zijn toehoorders, die zijn 
voordracht zonder dia’s reeds meermalen gehoord hadden, gedurende drie 
uren in zijn ban te houden. W e hopen dat onze bibliothecaris eens een 
boek. dat ongetwijfeld een bestseller zal worden, over deze moorden zal 
publiceren. Het moet een koud kunstje voor hem zijn na die lange reeks 
van voordrachten !

20 upril 1980. — Luc Stockman deelde de eerste resultaten mede 
van zijn opzoekingen in verband met hel kerkelijk en parochiaal leven in 
het Meetjesland vóór lóOO. Hij onderzocht in de eerste plaats het ontstaan 
van de Meeljeslandse parochies, waarvan Merendree, Mariakerke, Ever- 
gem en Vinderhoule reeds vóór hel jaar 1000 worden vermeld. Onder 
Impuls van de Doornikse bisschop W alter van Marvis werden heel wat 
nieuwe parochies geslicht in de 15de eeuw. Veder handelde hij nog over 
de priesters, de kosters, de kerkmeesters en de armmeesters. Als specifiek 
kerkelijke instellingen vermeldde hij de kapelanijen en de kerkelijke gilden. 
Een belangrijk volksgebeuren was de jaarlijkse Sinksenommegang die naar 
de uiterste hoeken van de parochies trok. In Appeltjes nummer 32 zal een 
uitvoerige bijdrage daarover verschijnen onder de titel Kerkelijk en Paro
chiaal leven in het Meetjesland vóór 1600.

22 juni 1980. — Mevrouw Minne trekt sedert jaren heel het Meet
jesland rond om dias te maken van de mooie plekjes uit onze streek. De 
beste van de geschoten plaatjes kwam zij ons voorstellen in het stads- 
audilorium in de Raamstraat te Eeklo. In het eerste gedeelte werden 
enkele historische gebouwen zoals kerken, hoeven, stadhuizen, veldkapel- 
leljes enz. geloond. Daarna volgde een diamonlage over het Meeljeslandse 
Krekengebied en tenslotte evokeerde zij de vier seizoenen in het domein 
lie t I^een. Voorzitter Arhiel De Vos onderslreepte in zijn dankwoord 
terecht de picturale eigenschappen van de vertoonde dia s, die hel schil- 
dersoog van mevrouw M.nne verraden. W c vonden hel heel jammer dat 
slechts weinigen opgekomen waren om van dit heerlijk diafeslijn te proe
ven. De afwezigen hadden eens te meer ongelijk 1

Luc Stockman.

OP VERKENNING DOOR WAARSCHOON

Op hel kerkplein van Waarschoot waren een zeventigtal belangstel
lenden samengekomen om onder leiding van Romnno Tondal en Alfons 
Ryserhove hel bouwkundig erfgoed van Waarschoot wal'nader te■ 
bekijken. Vooraf werd echter nog eerst een uilgebreld bezoek gebracht aan
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Dc groep poseerde bij Bertkensbrug.
Foto : architect Leloup.

de Si nt-Gh i si en u s k erlc van Waarschoot, waar we verwelkomd werden door 
pastoor W eyn die de groep rondleidde in zijn kerk.

Bij het binnenkomen van dit bedehuis valt het onmiddellijk op dat 
het kerkgebouw breder dan lang is 1 Daarom werd de kerk soms wel eens 
oneerbiedig de velodroom van W aarschoot genoemd. Bij gebrek aan uit
breidingsmogelijkheden. in de lengte werden eerst twee zijbeuken gebouwd, 
en later kwamen naast elke zijbeuk nog twee grote hnversclmren bij in de 
loop van de 19de eeuw. Ook het koor werd in de eerste helft van de lode 
eeuw in neo klassieke stijl herbouwd. Alleen de slanke kerktoren verheft 
reeds lange lijd zijn spits in de Waarschoolse hemel nl. sedert 1573. Op 
dit ogenblik wordt hij trouwens grondig gerestaureerd.

Binnen de kerk valt het groot aantal schilderijen op. W e  zagen 
doeken van Otlo Ven'ius, Anloon Van den Heuvel. Kasper De Craeyer 
en een copie van Hugo Van der Goes. Ook de barokke predikstoel in hut 
centrum van de kerk trok de aandacht. De borstbeelden van Sint-Come- 
lius en Sinl-Ohislenus getuigen nog van de aloude devotie van de Wnar- 
schotenaren voor beide heiligen. Op het altaar pronkten nog enkele kunst
schatten van de Sinl-Gh'islenuskerk, die pastoor Weyn voor ons uit de 
brandkast had gehaald.
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Na de rondleiding in de kerk volgde een kort bezoek aan bet dorps
centrum van Waarschoot, waar nog enkele merkwaardige herenhuizen 
staan. W e hadden het geluk een kijkje te kunnen nemen in het huis van 
weduwe Jozef Calmeyn. waar we kunstig gestukadoorde plafonds kon
den bewonderen.

Vandaar reden we per auto naar de enig mooie wijk De Stuiver, 
waar het prachtige goed te Breebroek ligt. Deze oude hofstede bleef tot 
nu toe nog gespaard van storende verbouwingen, Zodat we daar nog de 
sfeer terugvinden van de achttiendeeuwse hoeven, die beschermd waren 
door hun diepe walgrachten. Werkelijk een gaaf architectonisch geheel 1

Ook de woning van Hector Standaert, gelegen op het einde van een 
rode beukendreef, werd bezocht omdat zij een typisch voorbeeld van een 
landelijke herenwoning uit de 19de eeuw is. In de herberg De Stuiver kon
den de dorstigen zich laven en nieuwe krachten opdoen om de tocht 
verder te zetten naar de wijk Beke, die haar ontstaan te danken heeft aan 
de Lieve.

Op de wijk Arisdonk toonde Romano Tondat ons een overblijfsel van 
een wand in vakwerk. Een laatste keer werd halt gehouden bij de priorij 
van O.-L.-Vrouw ten Hove. Dit gebouw biedt echter een heel droeve 
aanblik, daar dit Rattenkasteel (wat een toepasselijke naam !) op het in- 
slorten staat. Bij een volgend bezoek zullen nog slechts ruïnes te zien zijn 1 
Jammer dat men dergelijk gebouw volledig laat vervallen. Te meer omdat 
hel Meetjesland neg slechts weinig burgerlijke gebouwen van waarde op 
zijn grondgebied staan heeft.

Bij elke halte verschafte Romano Tondat deskundige uitleg zodat we 
een en ander betreffende de landelijke bouwkunst in hel Meetjesland 
konden opsleken. Door hel beperkt houden van hel circuit kwam er veel 
lijd vrij voor een langere wandeling op hel dorpsplein, in de Sluiverwijk en 
rondom het Ratlenkasleel.

In hel Schuttershof werd een uitstekende maaltijd opgediend aan een 
veertigtal overgeblevenen van deze geslaagde verkenning door Waarschoot. 
T ijdens de dis dankte voorzitter Achiel De Vos onze twee beslagen gid
sen Romano Tondat en Alfons Ryserhove. Zoals steeds was er een ge
ïllustreerde brochure beschikbaar gesteld voor de belangstellenden.

Luc Stockman.
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H E T D A V ID S F O N D S  M A L D E G E M  IN D E  W E E R  
V O O R  D E  B E SC H ER M IN G  V A N  H E T M A LD EG EM S P A T R IM O N IU M

Het voorbije jaar 1980 zal zeker als een bijzonder jaar in de annalen 
van bel Davidsfonds van Maldegem kunnen geboekstaafd worden. Naast 
de gewone jaarlijkse aktiviteilen slaagde bet Davidsfonds erin belangrijke 
suksessen te balen op bet vlak van de bescberming van bet Maldegems 
patrimonium.

Vooreerst de bescherming van de Maldegemse dorpskern als dorps
gezicht. Zoals bekend, werd onder impuls van bel Dl" de driehoek tussen 
de Edestraal, Marktstraat en Noordstraal samen met bel Kapelaanstraatje 
reeds in maart 1979 op de voorontwerplijsl van te beschermen dorpsge
zichten geplaatst door de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen. 
Op 5 oktober 1979 werd reeds een Ministerieel besluit uitgevaardigd, dat 
verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1980.

Het Davidsfonds heeft niet nagelaten om de geïnteresseerde bevol
king tot tweemaal toe uilgebreid te informeren over de precieze betekenis 
van deze bescherming. Voorts werd een uitgebreide voorlichtingscampagne 
gevoerd in de pers, naar het gemeentebestuur toe en de eigenaars en be
woners van de Maldegemse dorpskern. Dit is niet zonder resultaat ge
bleven : veel onbegrip werd opgeruimd en weldra kon men een meer posi
tieve benadering ten aanzien van deze bescherming vaststellen. Tenslotte 
kon medegedeeld worden dal de Koninklijke Kommissie voor Monumenten 
en Landschappen de Minister positief heeft geadvizeerd deze bescherming 
bij Koninklijk Besluit te bekrachtigen. Dit K.B. werd op 10 februari 1981 
getekend en verscheen in hel Belgisch staatsblad van -1 april 1981. Voor
waar een mooie bekroning op hel werk van het Davidsfonds.

In 1980 deed hel Davidsfonds eveneens van zich spreken door het 
initiatief lol bescherming van de Papinglo-hoeve en omgeving als dorps
gezicht, dit naar aanleiding van de bedreiging van de inplanting van een 
kwartel kwekerij vlakbij de Papinglo-hoeve. Op 10 augustus 1979 maakte 
het Dl" de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen reeds attent 
op deze eventuele inplanting en vroeg dienaangaande de bescherming van 
de hoeve en omgeving aan. In april van dit jaar werd deze bescherming 
op de voorontwerplijsl geplaatst. In hel kader van hel commodo en in- 
commodo onderzoek nam ook het Davidsfonds zijn verantwoordelijkheid 
op. Samen met hel negalici advies van het Schepenkollege inzake deze 
inplanting gaf deze aklic de doorslag lol het treffen van een Ministerieel 
Besluit op 13 oktober 1980 (verschenen in het B.S. van 29 oktober 1980). 
Alles wijst er op dal ook dit M.B. zal gevolgd worden door een K.B., zo
dat de prachtige omgeving van de Papinglohoeve zal gered worden van de 
verloedering.
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Tenslotte willen wij de lezers van Appeltjes mededelen dat bij K.B. 
van 19 augustus 1980 de orgels van de Sint-Barbarakerk te Maldegem en 
van de Sint-Vincentius a Paulokerk te Kleit werden beschermd. Het orgel 
van de Sint-Jozefskerk te Donk was reeds beschermd bij K.B. van 13 mei 
1976. Deze beschermingen van de Maldegemse orgels kadert in hel ge
heel van een projekl lol bescherming van de meest merkwaardige orgels 
in Vlaanderen.

Zoals U ziel, is hel bilan zeer positief. W at voor de toekomst betreft, 
hopen wij dat de bijzonderste monumenten in het centrum van de ge
meente, zoals bv. het Sint-Annakasteel, hel bibliotheekgebouw, hel 
kasteeltje en uiteraard onze Sint-Barbarakerk, als monument zullen be
schermd worden. Voorts zullen wij ijveren voor de bescherming van de 
meest merkwaardige hoeven, die een rol van belang hebben gespeeld in de 
Maldegemse geschiedenis, I lel Davirlsfonds doet onverdroten verder.

DF-Maldegcm.

P.S. — Namens het I locmkundig Genootschap van het Meetjesland wen
sen we DF-Maldegcm harlelljk proficiat met hun onverdroten Inspanningen 
•en voordele van Maldegem s patrimonium. L.S.

De beschermde Maldegemse dorpskern rond de decanale Sint-Barbarakerk.
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T E N T O O N S T E L L IN G  «150 JA A R  M A LD EG EM »

1 er gelegenheid van Maldegemkermis werd er in het nieuwe winkel
centrum «Halimo» door de Cemeenlelijke Culturele Raad een tentoonstel
ling ingerichl met als titel « ,1 50  jaar Maldegem». Dit sociaal-economisch- 
cultureel tijdsbeeld van 1 8 3 0  tol heden (zoals de ondertitel luidde) lokte 
een grote massa belangstellenden en kende terecht een groot sukses. Nog 
nooit had ik een zo uitgebreide verzameling fotomateriaal over Maldegem 
bijeengezien. Hel onderwijzersduo J. De Pau - W . Notleboom, dat reeds 
vroeger zijn sporen had verdiend op heemkundig gebied, had de handen 
in elkaar geslagen en bood een selekte keuze uit zijn rijk fotobezit.

Bovendien was hel geheel overzichtelijk tenloongesleld en voorzien 
van bondige teksten met de nodige toelichtingen.

Ook uit het gemeentelijk archief werd geput en naast vrij zeldzame 
documenten kregen we ook een reeks oude affiches te zien o.a. een exem
plaar gedrukt door J. Burghgraeve uil Brugge dat het eeuwfeest van Vrouwe 
Courlmans ( 1 7  september 1 9 1 1 ) aankondigde. Deze affiche viel niet al
leen op door haar grote afmetingen, maar ook door haar verzorgde schik
king en druk, getuigend van een echt vakmanschap.

Met bijzonder veel aandacht heb ik ook een grote kaart van Malde
gem bekeken, waarop de auteur (de br. O. De Baere) oude plaatsnamen 
had gelokaliseerd. Proficiat voor dit monnikenwerk.

Met deze unieke tentoonstelling werd bewezen dat hel mogelijk is 
onze kermissen een cultureel aspect mee te geven, dat ook door de brede 
lagen van de bevolking kan gesmaakt worden. Na Adegem. Middelburg 
en Maldegem komt binnenkort Kleit aan de beurt (zomerkermis 1 9 8 1 ) .  

W e zien al verlangend uit naar wat deze fototentoonstelling ons brengen 
zal.

G. De Vogelaere.

Heemkundige tentoonstelling te Bellem. — lijdens het weekeinde 
van 17-18 mei 1 9 8 0  organiseerde de heemkundige kring limiet Netten- 
anxl van Bellem een heemkundige tentoonstelling in samenwerking met 
Marcel Haers en alle inwoners van Bellem. In de oude jongensschool 
konden we oude gebruiksvoorwerpen, boerenalaam, voorwerpen uit het 
dagelijkse leven en enkele foto s over Oud Bellem bewonderen. Naar aan
leiding van die expositie kwamen heel wal interessante voorwerpen aan 
hel licht en werd opnieuw belangstelling gewekt voor het volksl even uit 
de eerste helft van onze eeuw.

LS.
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Bekroning van Antoine Janssens. ■— Op 25 september 1980 werden 
Antoine Janssens en Jacques De Vos gehuldigd te Nevele naar aanleiding 
van de bekroning van bun gemeenschappelijk werk Het Lyskarial, Nevele 
mei 19-10 met de provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor Populair- 
Yulgarizerend werk 1980. W ij wensen ons medelid Antoine Janssens 
welgemeend proficiat met deze eervolle onderscheiding. In 1977 ontving 
onze vriend reeds de Reinaerlprijs van het Oostvlaams Verbond voor 
Heemkunde. Deze beide bekroningen onderstrepen ten volle de verdien
sten van Antoine Janssens als heemkundige, die o.m. op eigen erf bet 
streekmuseum Rietgaversstede bouwde en talrijke historische bijdragen over 
bet Land van Nevele publiceerde.

L.S.

D E  D U IM P JE S U IT G A V E  V A N  V 1C TO R  D E  LILLE

ln bet kader van de 16e boekenbeurs van de Maldegemse afdeling 
van bel Davidsfonds werd op 29 november jl. een literaire lezing gehouden 
door Mevr. Linda De Baere-Weytens over «De Duimpjesuitgave van 
\'icfor De Lille>.

De vele aanwezigen, waaronder talrijke nazaten van «Fikken De 
Lille». hebben geboeid geluisterd naar bet ontstaan, de opgang en de 
Iele uigang van die eeris zo populaire reeks, waarin tussen 1897 en 1925 
niei minder dan 124 titels verschenen zijn.

Spreekster was bijzonder goed gedocumenteerd : bet thema van de 
lezing was ook bet onderwerp van haar licentiaatsproefscbrifl aan de Rijks
universiteit te Cent (1976). Het opzoeken, bijeenbrengen en vergelijken 
van de vele gegevens moet beslist een hele karwei geweest zijn. Zou er 
wel een volledige verzameling van de verschenen Duimpjes beslaan ? Feit 
is dat liefhebbers veel geld willen geven voor bepaalde zeldzaam geworden 
nummers.

W at Mevr. Linda De Baere-Weylcns bracht was een prachtige 
synthese, gestoffeerd met talrijke anekdoten over de vader van de Malde- 
gcmse Duimpjesuitgave, wiens werk en invloed de lokale grenzen toch ver 
overschreden. Wanneer wordt te Maldegem eens een straat of een plein 
naar zijn naam of naar zijn populaire reeks Duimpjes genoemd ?

In de reeks «Oostvlaamse literaire monografieën», uitgegeven door 
bet provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, verscheen als nr. 17 «De 
Duimpjesuitgave van Victor De Lille» door Mevr. Linda De Baere- 
Weylens (prijs 70 fr.).

G. De Vogelaere.
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BO EK B ESPR EK IN G EN

E.W . VAN VOOREN, De kerk van Nieuw-Roeselare, een archeo
logische benadering in hislorisch-loprjgrafisch perspecliej, Boek A, tekst : 
I-XXIII en 171 blz. ; Boek B, 15 figuren en 95 plalen. Te bestellen door 
overschrijving van 750 fr. op rekening nummer 290-0*450058-58 van 
Maurice Van Vooren Ie Sint-Laureins mei vermelding Nieuw-Roeselare.

Etienne Van Vooren, wonend Ie Sint-Laureins en student in de 
archeologie, is het onderwerp van z.ijn licenliaalsscriptie niet ver gaan 
zoeken. Onder de kleigrond van de Roeselarepolder zaten nog de ruïnes 
van de kerk van Nieuw-Roeselare die gebouwd werd rond 1243. Tijdens 
de zomer van 1979 sLarlte hij zijn opgravingswerk te Nieuw-Roeselare en 
hij had hel geluk het verdronken kerkgebouw onmiddellijk terug te vinden. 
De resultaten van dit archeologisch onderzoek zijn gepubliceerd in twee 
boekdelen.

Om de resultaten van dit archeologisch onderzoek heler te situeren 
wordt in een eerste hoofdstuk het topografisch kader uitvoerig toegelichl. 
Daarna volgt een hoofdstuk waarin de historische bronnen in verhand met 
de stichting van Nieuw-Roeselare worden besproken. In het derde hoofd
stuk tenslotte geeft hij een uitvoerig en wetenschappelijk verslag van de 
opgravingen van de kerkruïne van Nieuw-Roeselare.

In hel licht van de opgravingsresullaten bespreekt hij enkele proble
men die reeds heel wal stol deden opwaaien in de kring van de Meeljes- 
landse vorsers : de verhouding tussen Nieuw-Roeselare en Sinl-Margriete : 
de loop van oude wegen rond Sinl-Margriete. zoals de Roeselareweg. de 
Woutersweg en de Blouwersweg ; de parochiegrenzen in de omgeving van 
Nieuw-Roeselare. Daarbij herinnert hij aan hel opzoekingsvverk van M.K.E. 
Gootschalk en Dan. Verslruete.

Dit werk vormt een mooie synthese van 25 jaar studie over dit vaak 
overstroomde gedeelte van hel Meetjesland. Etienne \  an \  ooren heeft 
o.m. nu definitief kunnen bewijzen dal Sinl-Margriete en Nieuw-Roese- 
Inrc twee verschillende parochies waren. Ook kennen we nu heel precies 
de ligging van de kerk van Nieuw-Roeselare en beschikken we over hel 
grondplan van deze parochiekerk. Dit zijn slechts enkele markante punten 
uil deze goed gedocumenteerde thesis, die een ware verrijking is voor de 
historiografie van de polderslreek In het noorden van hel Meetjesland.

L. Stockman.
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Dr. Elisabeth DHANENS. -— Hubert en Jan van Eyck, 400 p.. 
formaat 35 x 25 cm, 250 afbeeldingen waaronder 95 in kleur, vollinnen 
band. Prijs 3500 fr. Mercatorfonds, Wilrijk-Antwerpen.

Het is bijna met een heilige schroom dat de auteur haar inleiding 
aanvat met de woorden : «De roem van de gebroeders van Eyck en hun 
kunst heeft de beperkingen van lijd en ruimte overschreden. Hun werken 
behoren tot de onuitputlelijke, levenwekkende lichtbronnen die uit het 
verleden lot in het heden over de westerse beschaving hebben gestraald, 
terwijl zij tevens de eigen aard. het wezen en het streven van de Lagfe 
Landen, met het hoogste artistiek meesterschap hebben uitgedrukl».

Het Heemkundig Genootschap deelt mee in de roem die zijn oud- 
voorzitter bij deze wereld-uitgave mocht genieten.

W ij weten dat het haar levenswerk is, zowel in de breedte als in de 
diepte. Ergens heeft zij verklaard dat zij het oeuvre van de gebroeders 
van Eyck nooit uit het oog heeft verloren en dat zij hun werken door een, 
enorme eruditie kent. alsof zij ze zelf had geschilderd.

Inderdaad met een minitieuse zin voor elk detail bestudeert zij schil
derij per schilderij om tenslotte het geheel van het oeuvre in een majestu- 
euze synthese te omvatten : een boek dat thuis hoort in de bibliotheek van 
elke kunstminnende Meetjeslanden

A.D.V.

MALDEGEMSE STRAAT- EN PLAATSNAMEN

Ter gelegenheid van de officiële opening van de 10e boekenbeurs op 
28 november jl. werd door de Maldegemse afdeling van het Davidsfonds 
een eigen uitgave aan bel publiek voorgesleld. De auteur, ondervoorzitter 
Jeroom Van Maldeghem, heeft onvermoeibaar zijn opzoekingen verder ge
zet. In 1977 verraste hij ons met een eerste deeltje <Maldegems erfgoed* 
(ondertussen reeds lang uitverkocht). In 1978 volgde <Gids voor de 
Sl.-Barbcirakerk Ie Maldegem» (bijna uitverkocht) en zo pas verscheen 
bet 2e deeltje van Maldegems erfgoed, volledig gewijd aan Maldegemse 
toponiemen.

Het le deel behandelt de huidige straatnamen; we lelden er niet 
minder dan 180, Hel 2e deel is gewijd aan 51 verdwenen straatnamen. 
Dan volgen de wijknamen (29), Ook hoevenomen werden niet vergelen 
(41) en tenslotte nog een lijst van 54 andere plaatsnamen.

/.ich baserend op historische en heemkundige gegevens o.a. de vele 
krantenartikels In hel weekblad «Vrij Maldegem» van heemkundige Daniël 
Verflraete en de notities over Maldegemse toponiemen van vorser l,uc



Stockman heeft de auleur getracht voor elke naam een passende verkla
ring te vinden. Van die moeilijke taak heeft Jeroom Van Maldeghem zich 
voortreffelijk gekweten. Van harte proficiat voor dit monnikenwerk.

Bovendien werd de brookure, die 126 hlz. telt. bijzonder verzorgd 
uitgegeven : aantrekkelijke kaft, rustige bladspiegel, geïllustreerd met een 
30-laI foto’s en voorzien van twee uilslaande kaarten.

Deze brochure is nog te verkrijgen door storting van 250 fr. ( + 50 fr. 
verzendingskosten) op rekening nr. 001 - 0489547 --1 van Jeroom Van 
Maldeghem. Kleitkalseide 145 te Maldegem.

G. De Vogel aere.

Wilfried STEEGHERS. ■—■ Staten van goede van Maldegem. Wilfried 
Steeghers werkt onverdroten verder aan het toegankelijk maken van de 
staten van goed van Maldegem. Zo pas verscheen deel 1Y in die reeks, 
dat 350 fr. kost en kan verkregen worden door overschrijving van het ver
melde bedrag op bankrekening nr. 437-0074971-28 van V.V.F.-Oost- 
Vlaanderen. Binnenkort zal dan deel V verschijnen, dat de staten van 
goed behandelt tot 1700. Dit deel zal een index op de familienamen, 
vermeld in de vijf eerste delen, bevatten. Deel V kost 450 fr. en kan nu 
reeds besteld worden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op 
dezelfde rekening. Tenslotte hoopt Wilfried Steeghers klaar te komen 
met Deel VI in de loop van het jaar 1981.

L.S.

A l wandelend door Adegem. —- Naar aanleiding van een wandeling, 
georganiseerd door het Davidsfonds van Adegem. hebben Hugo Notle- 
boom en Robert Van Vooren een brochure geschreven onder di > titel Al 
wandelend door Adegem. Daarin wordt de bewoning in vroeger tijden van 
enkele belangrijke wijken zoals De I Ineke, hel W es t eind eken, Balgerhoeke. 
Steentjes en Celie besproken. (Jok de geschiedenis van de Adegemse 
molens, de kruisweg van hel Wesleindeken, de Lieve, het kanaal van de 
Schipdonk en de Staalsbann wordt even belicht. Deze gestencilde bro
chure zal wellicht uitgroeien tol een gedrukte leksl die de geïnteresseerde 
wandelaar Ie Adegem veel historische informatie zal verschaffen over de 
bezochte wijken.

L.S.

Monasticon Beige. —• Begin 1980 verscheen Deel \  11 van de provin
cie Oost Vlaanderen in de bekende reeks van hel Monasticon Beige. \  oor 
dit deel schreef onze voorzitter A  oh lel De Vos twee bijdragen : Pricuriï 
de \o tre  Dame ten IIove a Waarschoot, plus turd è Gand (blz, 271-



286) en Abbaye d'Aurea Cella a Doornzele, puis a Gand (blz. 287- 
506). In deze bijdragen worden telkens de vindplaats van de bronnen en 
de literatuur in verband met deze instellingen vermeld. Daarna volgen 
korte biografische noten van de verschillende priors van Waarschoot en de 
abdessen van Doornzele. De publicatie van hel Monasticon Beige heeft 
hoofdzakelijk als bedoeling een basisdocumenlatie bijeen te brengen ten 
gerieve van de historici en locale vorsers die een diepgaander studie willen 
maken van deze abdijen en kloostergemeenschappen. Signaleren we ten
slotte nog een andere bijdrage over het klooster van Oost-Eeklo (blz. 
457-446). geschreven door M. Nuyttens onder de titel Abbaye d Oost- 
Eeklo.

L.S.

HEERLIJK W ATERVLIET. — In 1980 verscheen het boek «Heer
lijk Watervliet», van de hand van J. De Paepe. Het telt 254 blz. en is 
gestencild op folioformaat. Ieder exemplaar is door de schrijver getekend 
en kan verkregen worden bij de auteur. Hofstraat 16 - 9000 Gent. Prijs : 
600 fr.

Het werd een verzorgd vulgarisatiewerk, dat ongetwijfeld de mensen 
van Watervliet en omgeving zal boeien. Een greep uit de inhoudstafel : 
Toponymie •— Het oude Watervliet <—• Het klooster van de Wilhelmie- 
nen — > De Heren van \Vatervliet —■ De kerk —' Geschiedenis van paro
chie en klerus -— Het dagelijks leven..., enz.

A.R.

BOEKERIJ. •— Van de vroeger verschenen «Appeltjes van het 
Meetjesland» zijn op dit ogenblik nog slechts de volgende nummers voor
radig 2 (herdruk) - 15 - 14 - 19 - 20 - 21 - 25 - 27 - 28 - 29 en 50. Alle 
andere jaarboeken zijn uitgeput. Te bestellen legen 400 fr. per deel bij de 
bibliothecaris A. Ryserhove, Kloosterstraat 46 - 9890 Knesselare. - Tel. 
091 /  74 25 17.

Overlijden. .—> In het najaar van 1980 overleed te Wemmel de echt
genote van onze eerste voorzitter, wijlen Dr. E. Tieleman.

W ij brengen een ultieme hulde aan deze bescheiden vrouw, die met 
een adel van gemoed zich lenvolle ingezet heeft voor haar echtgenoot en 
haar gezin. Ver van haar geliefde Meetjesland heeft ze bij haar kinderen 
haar laatste levensjaren doorgebracht.

Moge zij rusten in de vrede van de Heer.
A.D.V.
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