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Wie (Udgl?

Sint-Bartholomeuskerk
en Sint-Adriaansabdij
te Geraardsbergen
Op voortreffelijke wijze reeds werd voor Geraardsbergen de geschiedenis . van stad en van kerkelijke instellingen geschetst. Aan
sommige detailpunten, zoals de verhouding tussen de Sirit-Adr iaansabdij en de parochiekerken, werd min aandacht geschonken. Wij hebben niet op het oog deze hier uit te stippelen doch, door het belichten
van min gekende aspekten, een korte bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van de stad te leveren.
Hunnegem met zijn kapel, dit wordt niet meer betwijfeld, was
de primitieve stadskern, ook voor het godsdienstig leven. De kapel
van O.L.Vrouw op de Marktplaats, waaraan, aanvankelijk een kapittel van twaalf « broederheren » was verbonden, vormde een tweede
parochiekern. Nadat de pastoor tot voorzitter of deken van bedoelde
kanunniken was aangesteld en het beheer van de kapittelinkomsten
aan een of meer provisors was toevertrouwd geworden, zou het door
de latere Sint-Bartholomeuskerk worden opgeslorpt.
Tegenover de seculiere geestelijkheid troont de Benedictijnerabdij van Sint-Adriaan, naar hier overgeplaatst uit Dikkelvenne tussen 1068 en 1080. De aangroei van haar domein en vooral deze van
haar invloed kan men op de voet volgen en weldra zal zij in het
stadsleven de eerste-rangplaats innemen. In .de schaduw van de abdijgebouwen verheft zich de kerk van Sint-Lucas, bediend door eigen
monniken doch met rang van parochiekerk, terwijl de seculiere geestelijke die- pastoor is van Sint-Bartholomeus door de prelaat wordt
aangesteld en tevens, naar diens goeddunken, ook uit zijn bediening
kan worden ontslaan.
In 1515 beslist paus Leo V, dank vooral aan de bemoeiingen van
keizer-Karel en aan zijn beschermende invloed tegenover de plaatselijke abdij, dat het gebied der parochie van Sint-Bartholomeus bij
deze laatste zal worden ingelijfd (1). Voor het klooster is deze aanhechting te aanzien als een hoogtepunt, doch voor genoemde parochiekerk is van deze periode af de drang naar meer zelfstandigheid niet
meer te stuiten.
Wat de abdij aangaat, en dit geldt zowel na dan vóór dit glorietijdperk, treden meer haar voorrechten dan haar verplichtingen op
de voorgrond. De opvatting dat de parochiekerk afhankelijk is van
de abdij komt veelvuldiger tot uiting dan deze dat de prelaat, in zijn
hoedanigheid van patronus en tiendeheffer, tot haar onderhoud is
gehouden. Juist dit aanvoelen van ondergeschiktheid en tevens de
(1) Over deze inlijving, zie: X., Incorporation
de I'église de Grammont à
I'abbaye de la même ville, in Analectes pour servir à I'histoire eccléstasneue de la Belgique, XXVIII (1900), bI. 412-419.
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noodwendigheid van de provisors over voldoende eigen inkomsten
te beschikken doen onvermijdelijk wrijvingen ontstaan die herhaaldelijk, op bepaalde perioden, toespitsen.

* *

-l€-

Het vaststellen van het aandeel dat elk der twee partijen toekomt in de opbrengst van de ter gelegenheid van de begankenisdagen gedane offeranden vormt de kern van een geschil dat hier
meer dan twee eeuwen aansleept. Op drie verscheidene tijdstippen
zien wij het bijleggen doch telkens na een ruime tijdspanne terug
opduiken, omdat de kiem zelf van de betwisting niet werd gesmoord.
Een eerste akkoord met de stadschepenen. dat wij rond 1360mogen situeren, kwam tot stand onder het prelaatschap van Willem van
Singuerich (1353-1368), beter bekend als Willem van Sint-Goriks. Er
werd bepaald dat de kerkmeesters van de Lieve-Vrouwkapel op de
Markt en de abdij zouden delen ter gherechter heelt in de offeranden
die, binnen het klooster of dafrbuiten, om wille van Sint Adriaan
zouden geschonken worden binnen een omschreven tijdruimte, te
weten 'van 's goensdaeghs in de 'tsinxendaghe
dachcloctyt dat men
draecht up den bergh tot sondaeghs savonts dat de slaepcLocke ghetuut wa ere, als men draecht ontrent de poert. Ook het goud, zilver,
koren, was en juwelen zijn onder deze te verdelen offeranden begrepen. Vooraf echter zal een bedrag van drie pond parisis aan de
parochiekerk worden afgestaan. Tevens voorzag men dat de mantel,
die gebeurlijk voor het beeld van Sint Adriaan zou worden geschonken, onverdeeld zou blijven. Zinspeelde deze bepaling op een recente
gebeurtenis of werd het vrijgevig gebaar van een vurig vereerder in
vooruitzicht gesteld? Er is tevens sprake van de kaars die het amnacht van de oud-schoenmakers pleegt te offeren en van de penning
die ze. er gewoonlijk insteken. Ten slotte wordt vermeld dat het bedrag van de onkosten, aangewend om de ommegang meer luister bij
te zetten op den tydt dat men draecht up den bergh ende ontrent de
poerte vooraf van de totale opbrengst zal worden afgehouden en door
beide partijen gedragen.
Op 12 april 1412 gingen abt Willem van Idegem (1410-1440), gezeid van Voorde, en zijn kloosterlingen over tot de herziening of aanpassing van voorgaande overeenkomst. Het zijn de schepenen van de
stad die optreden, na het advies van de kerkmeesters te hebben ingewonnen, om de belangen van de parochiekerk en de ghemeene poert
te behartigen. In plaats van de vroegere voorafneming van drie pond
en van het delen, voor de helft, in het overblijvend bedrag van de
offeranden, zullen de kerkmeesters van de parochie tien pond parisis,
vlaenderschen
munten al sulcke als ghinghe ende gane saI syn t'allen
daghen dat ghevalt, genieten. Dit bedrag zal hun door de abdij worden uitbetaald binnen de veertien dagen na Drievuldigheidszondag;
zij zullen het vry hebben ende heffen zonder cast. Verdere aanspraak
op de ontvangsten of tussenkomst in de uitgaven voor de ommegang
blijven van nu af uitgesloten, want mits desen so blyft aLLe d'offerande ende appoert die comt minen heere sente Adriane zy binnen
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den cloestere of der buten, gout, selvere, coeren, was of wat offranden
het zy, den abt ende sinen convente. Doch anderzijds zullen abt en
kloosterlingen niets meer mogen aanrekenen wegens onkosten die ze
zouden maken omme te exalteerne ofte meer eeren te doene den Sant.
De verdere bepalingen van het vroeger akkoord zouden gehandhaafd
blijven (2).
Ook deze overeenkomst scheen, na meer dan een halve eeuw, een
der partijen niet meer te bevredigen. Het document, dat bij gelegenheid van dit nieuw akkoord werd opgesteld, vonden wij op een onvoorziene plaats terug, nl. in het Familiefonds (3); de nog niet uitgegeven tekst wordt achteraan in bijlage afgedrukt.
Hier zijn het enerszijds prelaat Hieronymus Ruffault en zijn
convent en anderzijds de schepenen, de raad der stad en de kerkmeesters van Sint-Bartholomeus (nog altijd genaamd ter capellen
1/,p de meret)
die op 20 juni 1533 voor het nieuw vergelijk optreden.
Niet alleen blijft de parochiekerk gerechtigd tot de voorafneming
van de tien pond, doch zij zal bovendien recht hebben op al de binnen
haar gebouw gedane offeranden, zondèr dat de abdij hiervan verder
nog een deel zal mogen opeisen. De provisors en kerkmeesters van
Sint-Bartholomeus zullen zich nochtans jaarlijks naar de abdij begeven met een kaars, wegende drie ponden en waarin een stuk goud
van een halven philippus guldenen van 25 groten vlaams steekt. Deze
levering, die voor het eerst in 1534 zou doorgaan, zal plaats vinden
binnen de van ouds bepaalde termijn voor wederzijdse vereffening,
te weten de veertien dagen na Drievuldigheidszondag.
Hoewel de parochiekerk amper twintig jaar te voren door keizer
Karel aan de abdij was gehecht, zien wij deze laatste hier afstand
doen van een belangrijk deel van haar geldelijke aanspraken. In acht
nemend de waarde van het goudstuk da-t in de kaars werd gestoken
of er op gelegd, menen wij toch dat deze jaarlijkse offergave door
het gezelschap van voorname burgers meer bedoeld was als een symbolische akte van onderwerping en als uiterlijk teken van de primitieve afhankelijkheid van de kerkelijke instelling die ze vertegenwoordigden.
it-

*

-i(-

In verband met het toekennen van de offerpenningen, dient hier
ook de betwisting vermeld die, rond het einde van de 15" eeuw, ontstaan was nopens het zg. kruipgeld. Het geschil inter dictas partes
suborta ad causam certe oblationis, que fit per populum ante signum
cru cis ibidem jacentis singuIis annis die veneris sancta, appelate
tcruypghelt, verwijst ons, voor dit tijdstip, naar het levendig gebruik
van de kruisverering op Goede Vrijdag in de Sint-Bartholomeuskerk
op de Markt.
Het was onder het prelaatschap van Gysbertus van Oudeghem en
(2) DE PORTEMONT,
mont en Flandre

Aug.,

Recherches historiques sur la Ville

de Gram-

(Gent, 1870), Deel Il, bl. 446, geeft de tekst van dit
akkoord waarin: naar voorgaande overeenkomstwordt
verwezen.
(3) R.A. Gent; Farniliefonds, Nr 5463,
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het r.ectoraat van de kerkmeesters Petrus de Ramere en Jan Moreels,
dat, op 8 februari 1499 (gallicaanse stijl), het geschil werd bijgelegd.
In het vervolg zou de opbrengst van dit kruipgeld aan de kerkmeesters van de parochiekerk ten goede komen. Abt en kloosterlingen laten horen dat het slechts bij uitzonderlijke inschikkelijkheid
is dat
ze hiervan afstand doen. Ten teken echter van de afhankelijkheid
van de parochiekerk, zal, zolang één van beide kerkmeesters in bediening is, een van hen zich telken jare naar de kapel van Sint
Adriaan begeven en aldaar aan de ontvanger een kaars van één pond,
met een zilverstuk ter waarde van een grote vlaams er in gestoken
of er op gelegd, overhandigen. De abt verplicht zich, voor zichzelf en
voor zijn opvolgers, deze offergiften ten behoeve van voornoemd
kerkfabriek voor eeuwig af te staan. De overeenkomst werd afgesloten en de akte opgesteld in bijzijn van Daniel, heer van Boelare, en
van Nikolaas, de officiaal van Kamerijk te Brussel, niet in de abdij
zelf, doch in de nabijheid van het klooster, circa dictum monasterium (4). Deze aanduiding wettigt ons vermoeden dat de inschikkelijkheid vanwege de verliezende partij niet zo spontaan en gewillig
was als zij het in de tekst wil laten doorgaan. De bepaling dat de
tegenprestatie vanwege de kerkmeesters zal ophouden zodra beiden
hun functie hebben neergelegd dient ondertreept te worden; men
heeft rekening gehouden met de psychologische weerslag van het vergelijk op de stadsbevolking en op de vernederde abdij.
Herhaaldelijk zien wij aldus door de parochiekerk de aanmatigingen van de abdij besnoeien en een ruimer aandeel in de gemeenzame inkomsten opeisen. Het verloop van de aangehaalde wrijvingen
typeert voor de 15° en 16c eeuw de geleidelijke afname van de heerschappij van Sint-Adriaan.
*

* ~

Naarmate echter de abdij zich verplicht ziet haar aanmatigingen
te temperen, stellen wij vast dat ook de parochiekerk er op aanstuurt
zich de inkomsten en de invloed van haar reliekenbezit ten nutte te
maken.
- Door toedoen van de abdij was alhier sinds talrijke jaren een
verering van de heilige Nathalia, als trouwe echtgenote van sint
Adriaan, tot stand gekomen. Wij weten niet hoe hoog deze opbloeide
en in hoever ze kerkelijk of volks getint was; de oprichting van een
Broederschap ter ere van de H. Nathalia dateerde van 1378.
Toen in 1504 de magistraat der stad een verbod uitvaardigde
voortaan in de nabijheid van de ke~k beeldjes, kaarsen, medalies
andere devotievoorwerpen te koop aan te bieden, was deze maatregel
bedoeld, - aldus de Portemont (5), - om de kapel en het genoemde
Broederschap, die in de parochiekerk waren ondergebracht, te bevoordeligen.

en

(4) R.A. Gent; Geraardsbergen
(Inventaris L. van Werveke),-Nr"63
.
(5) DE PORTEMO T, A., loc. crt., bl. 216. - De medalies vertonen aan een
zijde S. Adriaan, aan de keerzijde' S. Nathalia. Een drietal afbeeldingen
vindt men in bedoeld werk; Plaat 'II; één draagt volgend inschrift in de
afsnede: S. NATHALl UXOR S.A.
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De parochiekerk trachtte zich ook eigen relieken, die niet aan
afhankelijkheid van de abdij zouden herinneren, aan te schaffen, en
wel deze van haar patroonheilige Bartholomeus. Het is eerst in 1515,
het jaar dus waarin ze bij de abdij werd ingelijfd, dat wij hierover
iets vernemen (6). De Kartuize ten Bosse te Sint-Martens-Lierde (7),
op een mijl afstand van de stad, zou de verlangde relieken bezorgen.
De omstandigheden waarin de aanwerving plaats vond zijn niet
zo omneveld van legendarische motieven als deze die verband houden
met de relieken van sint Adriaan die, volgens de kronijk der abdij,
rond 1110 uit Raulicourt (Rocourt, in Henegouwen) naar Geraardsbergen werden overgebracht en aldaar zulkdanige faam verwierven,
voor abdij en voor stad, dat beide bekend stonden naar de naam van
deze schutsheilige tegen de pest. Wij moeten ons nochtans de vraag
stellen om welke reden de parochiekerk zo lang had getalmd om zich
deze bepaalde relieken aan te schaffen die, te oordelen naar hetgeen
zich in de Sint-Adriaansabdii voordeed, het vooruitzicht van volkstoeloop en inkomsten konden wettigen. Het blijkt ons niet uitgesloten' dat zulkdanige poging vroeger zoui belemmerd geweest zijn door
de heersende abdij, die sinds 1374met de Kartuize een geestelijk verbond had gesloten. Het blijft na te gaan of het geleidelijk afnemen
aan heerschappij van Sint-Adriaan de opgang van de Kartuize, die
geografisch zich over eenzelfde invloedssfeer uitstrekte, in de hand
heeft gewerkt.
Eens in het bezit van deze reliek, zal de parochiekerk ook, naar
het voorbeeld van de abdij, een jaarlijkse ommegang inrichten (8).
Hoewel de psychologische factor van begeestering en medehulp vanwege eigen stadsgenoten om de volkstoeloop gunstig te beïnvloeden
voorhanden was, zien wij deze ommegang, die ook op het grondgebied van aanpalende gemeenten uitging, nooit uitgroeien tot een populariteit die de bevolking van het omliggende, ook uit Brabant en
uit Henegouwen, naar de stad. zou doen stromen, gelijk dit wel het
geval was en nog een paar eeuwen zou blijven voor de Sint-Adriaansommegang in de Sinksenweek.
*

* *

De abdij bleef er de hand aan houden dat haar relieken van sint
Adriaan, die binnen de kloostermuren zorgvuldig in een zilveren
rijve (9) werden bewaard, niet zouden verdeeld worden.
(6) R.A. Gent; Geraardsbergen
(Inventaris
L. van Werveke),
NI' 637.
(7) Over hare oprichting
in 1329, zie: GAUBLOMME,
V., De Stichting der
.Kartuize
van sint-martens-t.terne,
in Het Land van Aalst, Jg. I (949),
bi. 43-49.
(8) DE PORTEMONT,
A., loc. cit., n, bl. 247. - Deze ommegang ging uit-deZondag na het patroonfeest,
werd vergezeld
door de geestelijkheid
met
de rijve; geleidelijk
kreeg het wereldlijk
karakter
hier de bovenhand.
(9) De rijve, in verguld
zilver, werd gemaakt
onder het prelaatschap
van
Willem van Voorde, genaamd
van Ideghern,
in 1423. Volgens Benoit
RUTEAU, La vie et martyre de S. Adrien, tutélaire de la ville de Grardmont, patron contre la peste, et de sa S. compagne Natalie (Ath, 1637),
bl. 209, was er volgend vers op gegraveerd:
Abbas GUilIelmus de Vordis
cognominatus me fieri fecit, M.X.bis,C.quater,l.ter.
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Steeds had zij goede betrekkingen onderhouden met de Benedictijnerabdij van Sint-Vaast te Atrecht. Toen in 1594de vicaris-generaal
Mathias Hovius, die weldra de bisschoppelijke zetel van Mechelen
zou innemen, het geraadzaam oordeelde de vermelde rijve te openen
en tot een nazicht van de relieken over te gaan (10), had de prelaat
Hiercnvmus de Monceaux, in het geniep en zonder de kloostergemeenschap voorafgaand te verwittigen, hiervan een deel weggenomen om dit te overhandigen aan de Artesische abdij waaruit hij gekozen was. Wanneer hij echter in 1606 kwam te overlijden en door
abt de Busignies werd opgevolgd, wisten de kloosterlingen deze laatste te bewegen de reliek, die zonder hun toestemming was weggeschonken, terug te eisen. Het rekwest werd op 5 november 1608voorgelegd aan de apostolische nuntius Guido, aartsbisschop van Rhodes,
die de bisschop van Kamerijk Guillelmus de Berghues als rechter aanstelde. De monniken van Sint-V aast weigerden zich neer te leggen
bij de uitspraak, die pas in 1620door de gevolmachtigde officiaal Valentin Collart ten voordele van Geraardsbergen werd geveld.
Op hun beurt legden dezen.het geschil voor aan de aartsbisschop
van Salerno, die als pauselijke gezant Guido had opgevolgd en de bisschop van Doornik als rechter in deze zaak aanduidde. Na onderzoek
werd het geschil op 31 october 1622 andermaal ten voordele van de
Oostvlaamse abdij geslecht door de Doornikse kanunnik du Thilleul,
tot geestelijke rechter gevolmachtigd.
Het reliekdeeltje kwam terug in bezit van de abdij. Als voornaam argument brachten de monniken van Geraardsbergen naar voren dat prelaat du Monceaux, handelend absque Ordinarii licentia et
sui Conventus assensu et scitu, zijn bevoegdheid was te buiten gegaan. De diepe beweegreden van hun verzet komt tot uiting in volgende tekst uit hun betoog: cum dicta alienatio sit indebite facta,
vergens in diminutionem Christifidelium devotionis, qui ex partibus
Artesiáe ... confluere consueverant ad dictum oppidum (11).
Wij trekken er de aandacht op dat voor de terugeising van deze
reliek, die ten slotte bekendheid had verworven voor en aanzien
sëhonk aan abdij en stad, de seculiere geestelijkheid en de bevolking
van Geraardsbergen zich bij de abt en het convent hadden aangesloten.
Een gelijkaardige betwisting ontstond ook met de abdij van Saint• Ghislain in Henegouwen. Onze prelaat Martin Le Brunhad op 26 november 1681 een stukje van de reliek afgestaan aan abt Jerosme van
de Waalse abdij. Toen bij diens overlijden Sint-Adriaan dit wilde
terugvorderen, zich steunend op het feit dat de afstand slechts· be(10) Reeds op 17 juli 1592 was men overgegaan,
met het oog op haar herstelling, tot het openen van de rijve, fel beschadigd door haar verberging in de grond en haar overbrengen
naar Atrecht, Doornik en Bergen
om veiligheidsredenen.
Vanwege de stad waren ook de geestelijkheid,
de
burgemeester
Philippus Baersdorp en de griffier Petrus de Rantere aanwezig. Het relaas geeft een opsomming van de voorhanden
zijnde relieken (R.A. Gent; Abdij van Gerardsbergen,
Nr 186).
(l1l R.A. Gent; Abdij van Geraardsbergen,
Nr 186.:
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doeld was sa vie durant (12), weigerden abt en kloosterlingen van
Saint-Ghislain het afgestane reliekdeeltje terug te geven. Het stond
in hun kerk uitgesteld in een zilveren rijve, (dans une caisse d'argent,
zegt een stuk uit het dossier), en de paters aanzagen het als wettig
en onvervreemdbaar
bezit. De argumentatie van Geraardsbergen
kwam hierop neer: « Uéçuse des remontrants ayant été choisie de
Dieu pour être le dépositaire de ce glorieux martyr ... cette substrac-

tion ne pouvant se tolerer sans aussi oiienser le Seumeur » (13).
Op 11 augustus 1725brengen de advocaten van de Opperste Raad
van Henegouwen nog een uitgelokt advies uit nopens deze zaak. Over
de uitslag van deze betwisting vonden wij geen verdere gegevens.
*

* *

Wij dienen ook een woord te zeggen over de uitstraling
ten van deze plaatselijke verering van sint Adriaan.

naar bui-

Dat de heer van Boelare (1285), deze van Pollare (1234) en deze
van Zandbergen (1233) de vrijheid schonken aan bepaalde geslachten van hun lijfeigenen, die zich tot de betaling van een jaarlijkse
cijns ten voordele van de Sint-Adriaansabdij verbonden (14), bewijst
niet dat één van beide partijen onder invloed van deze cultus zou
hebben gehandeld. Dat de Franse koning Lodewijk XI in het jaar 1482
een belangrijke gift stuurde naar de abdij, om wille van sint Adriaan,
en dat talrijke edellieden uit verschillende gewesten in het Broederschap van sint Adriaan waren ingeschreven zijn voldoend bekende
feiten.
Het archief van de abdij bevat een latijnse brief van 25.8.1635,
uitgaande van de magistraat der stad Luxemburg en gericht aan de
prelaat van de abdij (15), waarin wordt herinnerd aan de vrijwaring
die haar bevolking had ondervonden in 1514 (16) en ook twee jaar
geleden en die ze aan de voorspraak van sint Adriaan toeschreven.
Het is als een begeleidend schrijven dat vanwege al de Luxemburgse
burgers en inwoners wordt meegestuurd met een gouden hart dat,
onder, de geleide van paters Minderbroeders, aan sint Adriaan zal
worden geofferd (17).
Bij een opflakkering van de pestepidemie het volgend jaar, was
gans de bevolking op 3 augustus 1636 in de kerk der Jezuïeten aldaar
samengekomen en had plechtig beloofd telken jare op 9 september
het feest van de heilige plechtig te vieren door het houden van een
(12) R.A. Gent; Abdij van Geraarsbergen,
Nr 186. - De bewering dat de prelaat van Saint-Ghislain
de reliek had ·ontvangen sous la reconnaissance
qu'il la tenait pour sa vie seulernent kon niet gestaafd worden.
(13) R.A. Gent; Abdij van Geraadsbergen,
Nr 186.
(14) VAN WERVEKE, L.M., Inventaris van het Archief der stad Geeraards·
bergen onder het Oud Regime (Tongeren, 1935), nr 801, 803, 806. ----(15) R.A. Gent; Abdij ·van Geraardsbergen,
Nr 186.
_
(16) Volgens dom Ruteau, op. cit., bl. 179, hadden de Luxemburgers
in 1514
een zilveren hart geofferd aan sint Adriaan.
(17) R.A. Gent; id. - De brief is getekend « Georgius Nilder Hornsst, Consul
Luxernburgensis:
W. Schutz, scabinus; H. Olm, scabinus ».
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algemene processie; men was er ook toe overgegaan aldaar een Broederschap van sint Adriaan op te richten.
Het was nogmaals de herinnering aan hun vorige vrijwaring die
de schepenen en de magistraat van Luxemburg er toe aanspoorde op
'29 januari 1666 zich tot onze abdij te richten. Het voorwerp van deze
brief, waarin gevraagd wordt de nous faire cette grace de nous faire
participans d'une pa1·ticule des reliques du dit Sainct, moest voor de
schrijvers van buitengewoon belang of van wisselvallig gevolg blijken. Hij was immers vergezeld van twee aanbevelingsbrieven, deze
van zekere d'Arenberg (geschreven te Edingen op 20 februari 1666)
en een andere uitgaande van Jacques Densinon, deken en pastoor van
de Sint-Niklaaskerk van Luxemburg (18). Wij weten niet welk gevolg aan deze vraag werd gegeven.
·x-

*

*

Gelijktijdig met het gedin~ door het stadsbestuur van Geraardsbergen ingespannen ani reden dat prelaat "Bartholomeus de Hazeleer
weigerde de studenten van de stad verder in de Latijnse school (19)
te onderrichten, was er rond 1730 een tweede dat hangend was vóór
de Raad van Vlaanderen, Dit was door voornoemde abt tegen de
magistraat ingeleid in verband met het doen van den solemnelen
goddelijcken dienst in Ste lans capelle binnen deselve stede ten daeghe vanden heylighen Marculphus. Nopens beide betwistingen werd
terzelver tijd een vergelijk getroffen; alleen dit betreffende de inmenging van de abdij in andere geestelijke instellingen vraagt hier onze
aandacht.
In deze overeenkomst vlan 9 juli 1733, bevestigd door de handtekening van 20 religieuzen en 24 burgers der stad (20), wordt aan de
prelaat toegestaan dat hij, zoals vóór de betwisting, jaarlijks een
dienst zou doen ter ere van sint Markoen in de kapel van Sint-Jansgodshuis, in qualiteyt van pastor primitif der selver stede; zo hij het
verlangt, mag hij hiertoe een ander priester afvaardigen. De dekens
vàn de Sint-Marculphusconfrerie
zullen hem acht dagen vóór het
feest uitnodigen en de rekeningen van het Broederschap zullen in
zijn bijzijn worden voorgedragen. Wij vernemen ten slotte dat de
relieken in voornoemde kapel dienen bewaard in een rijve of casse
met dry sleutels, daer van den eenen sal rusten in handen van den
voorseyden prelaet, een andere in handen van het magistraat, de derde in handen van den hooftman der Confrerie. De avond vóór het
feest zullen de drie sleutels aan de dekens van het Broederschap
worden overhandigd, omme de seLve reLiquien uyt de voorn. casse
geexposeert te worden.
(18) R.A. Gent, id. -

De aanvraag

is getekend

door J. Simonis, namens

de

magistraat.
(19) Over de Latijnse School in de abdij, zie O.m. Ernest SOENS, De Latijnsche Scholen te Geraardsbergen
(Gent, 1912).
(20) R.A. Gent, id.
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Toen op 27 december 1733 het bijleggen van deze geschillen van
's keizers wege werd bekrachtigd, kregen beide partijen de les gespeld. Wat de abdij betreft wordt er voorgehouden que le dit abbé
ne pourra prétendre aucune autre def d'autres reliques dans les
respectives églises de la ditte viIle, ni aucun autre droit pour le service divin en icelles (21). Uit deze beperking klinkt een onbewinpelde
vermaning tot het beteugelen van een ijverachtige bedrijvigheid,
door betrokkenen wellicht als een rechtmatige verdediging van aloude
rechten bedoeld doch volgens de toenmalige mentaliteit reeds als een
overdreven zucht tot inmenging beoordeeld.
* * *
Wij stelden vast dat de abt van Sint-Adriaan herhaaldelijk beroep doet op zijn hoedanigheid van pastor primitivus van de stad,
om zijn aanspraak op tal van rechten te rechtvaardigen. Wij hadden
ons niet voorgenomen hieraan een onderzoek te wijden in deze bijdrage en verwijzen hiervoor naar de opsomming die Cornelius Van
Gestel er van geeft voor het eerste .kwart van de IS" eeuw. Bij de
religieuzen zelf was hij inlichtingen gaan inwinnen met het oog op
een geschiedkundige schets van hun abdij en had daar deze rechten
als volgt horen samenvatten:
de volle tiende op alle vruchten, de
vleestiende, de helft der opbrengst van het was in al de kerken van
de stad en het begevingsrecht van haast al de beneficiën (22).
Hoewel inde loop der eeuwen de abdij zich genoodzaakt zag de
omvang van haar rechten gevoelig te beperken, zal zij toch tot aan
het einde van het Oud Regiem zich inspannen om de aanspraak op
sommige hardnekkig te verdedigen.
De aangehaalde feiten en strekkingen zijn als zovele facetten die
de toestand en de onderlinge verhouding van abdij en parochiekerk
uit een provinciestad typeren en tevens een brok kultuurgeschiedenis
bieden, zij het dan ook uit een beperkte ruimte.
Serskamp.

Jules Pieters.
BIJLAGE

1533, Juni 20.
Jer. Ruffault,
abt der Sint-Adriaansabdij
te Geraardsbergen
en de
schepenen van deze stad oorkonden
dat een overeenkomst
werd ge-'
troffen
tussen de abt van Sint-Adriaan
te Geraardsbergen
en de
kerkmeesters
van Sint-Bartholomeus
aldaar, in zake de toekenning
van de offeranden
gestort ter gelegenheid
van de ommegangen
die
te Geraardsbergen
worden gehouden gedurende
de Sinksenweek.
R.A. Gent, Familiefonds,
nr 5463.
Oorspronkelijke
oorkonde op perkament,
440 mm X 280, met dubbele perkamenten
staarten en drie uithangende
zegels, waarvan slechts één fragmentarisch
bewaard.
WY JHERONIMUS RUFFAULT, by der vorzienicheyt
Gods oitmoedich abt
ende prelaet vanden clooster ende convente myns heeren Sente Adriaen, metgaders tghemeen convent vanden zelven cloostere binnen de poort van Ghe(21) R.A. Gent, id.
(22) Historia sacra
1725), bI. 191.

et profana

Archiepiscopatus

Mechliniensis

(Den.Haag,

2.37.

rondtsber ghe, ende wij scepenen ende raedt der selver poort, metgader's de
kercmeesters
vander prochiekercke
van sente Bertholomeeus
ter capellen up
de mer ct, doen te wetene allen den ghenen die deze presente lettren zullen
zien oft hooren lesen: Uutedien dat tusschen ons ende onze voorzaeten in apparente
gescil ende different
ghescepen
was te rysen tusschen
de voorn.
kerckmeesters
ter causen vanden apporte dat wy ende onze voorzaeten .ghepretendeert
hebben jaerlich theffene ende hebben van de voors. prochiekercke
daer af wy colateurs
ende prochiaen
zyn. Vanden apporte
dat der voors.
kercke van sente Bertholomeus
competeert
ende toebehoort
dwelc de kercmeesters inden naeme vander zelver kercke jaerlix van ons ende onze voorzaten gheheven ende ontfaen hebben up ons godshuys ende cloostere, soo eyst
dat wy prelaet,
convent, soepenen ende staedt metgaders
de kercmeesters
jeghewordelic
nu synde, by goeden advyse, deliberatie
van raede ende ghemeen en aceorde van elcander en, omme paeys, accordt, minne ende eendrachtichede nu ende ten eeuwichen
daeghen tusschen ons den voorn. convente,
metgaders
der poort ende prochiekercke
voors. onderhouden
ende gheobserveert te werden, Wy over ons ende onze naercommers
aengaende de voorzeide
apporten
ghedisposeert
ende ghestatueert
Hebben, disposeren
ende statueren
by dese presente, dat vanden apporte der voors. prochiekercke
jaerIicx competerende,
zy kerckmeesters
van
~"voort an ten pronte van der vors. prochiekercke
up tvoors. clooster ende godshuys jaerlicx rustelic ende vredelic
heffen ende ontfaen zullen, zoe zy van ouder tyden hebben ghedaen, de somme
van thien ponden par. vlaernscher munten alzulcx als ghemeenlic
cours ende
ganck hebben sal binnen den . lande van Vláenderen,
dezelve somme te betaelene
alle jaere vierthien
daeghen naer belokenen
Sinxene
suver ghelts
zonder eenighen cost ofte last te moeten gheldene. Ende voorts aengaende
den appór te dat wy prelaet,
convent 'ende onze voorzaeten
ghepretêndeert
hebben jaerlicx theffene ende hebben vander voors. prochiekercke,
daeraf wy
zo~ voorseid es colateurs
ende prochiaen
zyn, zullen van nu voort an de
voors. kerckmeesters
ende huerlieden
naercommers
tzelve apport: daer inne
commende paisyvelic
heffen ende gheheel ontfaen ten prorite vander zelver
kercke zonder dat wy ofte onse naercomrners
der zelver kercke daer om me
zullen moghen doen eenic belet ofte molestatie noch oock by yemand laeten
doen in eenighen manieren,
want wy prelaet ende convent voors. over ons
ende onze naercommers
.renunchieren
vanden rechte ende actie dat wy an
het. apport vander zelver kercke zouden moghen pretenderen
ende exigieren
onverbr eceli c nu ende ten eeuwighen daeghe. Behoudens ende wel verstaende
dat de ker ckmeesters
ende proviseurs
vander voors. kercke, nu synde ende
hier naemaels wesen zullen, van riu voort an den voorn. prelaet ende zynen
convente all~ jaeren int cloostere brmghen
ende leveren zullen een wassen
kersse van dry ponden zwaer ende daer mede een stuck gouts inde zelve
kersse ghesteken weerdich eenen halven philippus guldenen van vyfnentwintich groote vlaems. De leveringhe
vander voors. kersse ende tstuck gouts
ofte weerde van dier te .doene alle jaeren int voors. cloostere vierthien
daeghen.i naer.i serîte Ber tholomeeus
dacghe ofte daer ontrendt,
waer af deerste
levering he over deerste jaerscare vallen zal te doene int jaer duyst vyfhondert
vierendèrtich
eerstcommende
ende alzoo van jaere te jaere eeuwelic gheduereride: Ende alle andere statuyten
ende ordinantien,
daer af by desen gheen
mentie 'ghernaect es byden prelaeten
onsen voorzaeten
hier te voren ghestatueerf ende' gheordlneert,
blyvende goet ende effect naer den inhouden vanden
charters daer af gheexpedieert.
Ende omme dat alle dese zaecken voorschreven zouden blyven goet vast ende van weerden nu ende ten eeuwighen
daeghen, 'soo hebben wy abt ende convent voorz. metgader's secpenen voornoemd
dese presente
lettren
doen zeghelen metten zeghelen van onzen pr elaetien
ende convente ende metten conterzeghele
der voors. poort. Ende was ghedaen
int jaer ons heeren duyst vyf honderf dri eendertich
den twintichsten
dach in
Junio.
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Bijdrage tot de Geschiedenis

van Denderleeuw
Een normale parochie is ondenkbaar en onleefbaar zonder kerkgebouw, pastoor en parochieleven. Dit laatste wijst op de verhouding
van de parochianen tegenover de pastoor en de parochiekerk en de
invloed die van beide uitgaat: van d'ene als bedienaar van de waarden voor het bovennatuurlijk leven van de ziel, van d'andere als verzamelplaats, waar dat leven gevoed en vandaar meegedragen wordt
in het dagelijks leven.
1. HET KERKGEBOUW,

BOUW EN VERBOUWINGEN.

Wat het kerkgebouw betreft, bleef geen enkele herinnering bewaard aan de periode vóór de 12"eeuw. Naar alle waarschijnlijkheid
stond het vroegere bedehuis op dezelfde plaats als de huidige kerk.
Het èerste kerkje werd in hout gebouwd, tot wanneer bij vernieuwing of uitbreiding - mogelijk bij vernieling door de Noormannen een kerkje 'in steen werd opgetrokken, op een verhevenheid (hlew)
in de nabijheid van de Dender, langswaar het bouwmateriaal werd
aangevoerd.
Het oudste gedeelte was het koor. dat spijtig genoeg bij de vergrotingawerken in 1900 werd afgebroken. Dit koor schijnt, naar de
mening van sommigen, een eeuw ouder te zijn geweest, dan het oudste
gedeelte der huidige kerk en zou dus gebouwd geweest zijn in de loop

nun koor en nwarsneuk,

der 12" eeuw (1). Het was in Romaanse stijl, met Balegemse zandsteen gebouwd (2). De bouw was betrekkelijk laag, met schaliën bedekt en had twee rondboogvensters in de zijgevels. Het is niet uitgesloten dat dit koor het kerkje van vroeger was, waarbij gedurende
de 13" eeuw, volgens anderen begin van de 14e eeuw, een schip werd
bijgevoegd (3). In de huidige kerk vinden wij hiervan nog terug de
middenbeuk en de onderbouw van de toren.
De kerk vertoont, volgens Stan Leurs, afwijkende eigenschappen
in de bouwtrant, tegenover de Scheldegothiek, zowel door haar bouw
rn zandsteen als het aanwenden van oculi of kleine rond vensters als
bovenvensters.
Samen met de middenbeuk werden de zijbeuken gebouwd. Evenwel minder breed dan de huidige. Men merkt dit nog achteraan in
de kerk, waar, langs de noordzijde de doopvont en langs de zuidzijde
een portaaltje werd aangebouwd, om de huidige breedte te bekomen.
Ten andere het bestaande gevelvlak, naast de toren, heeft de oude
breedte. bewaard .
. Wat de toren betreft, beweent Stan Leurs, dat in die periode de
kerken nog geen toren hadden, maar slechts een torentje dat meestal
boven op het dak van de kruisbeuk stond (4). Deze bewering wordt
gesteund in ons geval door het goed merkbaar verschil in de steenlagen, die aantonen dat de toren niet in eens, maar in drie verschillende perioden werd gebouwd. Het is dan ook wel mogelijk dat de
oude kerk een torentje tussen koor en beuk zal gehad hebben (5) .
.De voorgevel had voorheen een puntige vorm, zoals de middenbeuk zelf. Denk de ingang weg in de voorgevel en plaats die op zij,
zoals het gebruikelijk was, en de lezer kan zich een voorstelling maken van de kerk omstreeks de jaren 1300.
l,l

1. Verbouwingen

gedurende de 16" en 17e eeuw.

Vermoedelijk werden omstreeks 1525 verschillende belangrijke
herstellingswerken aan de kerk uitgevoerd, waarvan de uitgaven de
inkomsten van de kerk overtroffen, zodat in 1528 naar een lening
wçrd uitgezien. De kerkmeesters Claes Wolfs en Joos Aerts sloten,
mits de goedkeuring van de heer en van pastoor Mijtens, een overeenkomst af met de proviseurs van de iazarij te Bakergem. Twaalf
Cl) P. LANGEROCK
(2)

(3)
(4)
(5)
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en A. VAN HOECK, Oude Bouwwerken
in Vlaanderen.
1882.
Deze steen werd gekapt uit de eerste laag dezer groeve, die zich op een
diepte van ongeveer 7 m. bevond. Deze stenen waren 30 tot 40 cm. dik
en bijna in vierkant gehouwen. Hij is grof en met veel schelpjes; onder
invloed van weer en wind verliest hij Zijn witte kleur en bekomt een
grauwe tint.
Prof Stan LEURS, GeSChiedenis van de Vlaamsche kunst, I, blz. 62, klasseert de kerk « onder de vroeggothische
bouwwerken ».
Stan LEURS, a.w. - Zoals tegenwoordig
nog de kerk van de Kleine
Zavel te Brussel.
Heeft de schets van de kerk van Denderleeuw,
zoals deze voorkomt op
de « generaele caerte van den Lande van Aelst, geformeert door meester
Jacques Hourenhout, landmeter
1612 - gecopieert in 1784» enige iconografische waarde, dan is hier een bevestiging voorhanden van wat hoger
wordt verondersteld.

pondgroot werd geleend zonder interest, voor de duur van drie jaar;
werd deze som alsdan niet terugbetaald, dan zou interest worden gevorderd (6). Het is niet uitgesloten dat toen de puntgevel werd verbouwd en een stompe toren, zonder spits met schaliën bedekt, opgetrokken.
Na de tijd van de Nederlandse Beroerten, waarbij ook omstreeks
1585de kerk en het kerkhof door de beeldstormers werden ontwijd (7),
werden herstellingswerken aan de kerk uitgevoerd en werd op het
koor een nieuw dak gelegd. In 1589werd de deuropening aangebracht
langs de voorgevel, onder de toren (8), en werd achteraan in de kerk
een portaal gemaakt door Adriaan Clemmens, schrijnwerker. Voor
de uitvoering van deze werken werd bij de Armendis een som geleend van 36 gulden 17 stuivers, binnen de drie jaar terug te betalen.
In 1593werd het koor gevout.
Werden deze werken uitgevoerd na de brandramp of vond de
brand nadien plaats? In een dekanaal verslag van 1594 lezen wij dat
de kerk van Denderleeuw afbrandde, evenwel zonder aan te geven
wanneer (9), en - vermoedelijk ter-oorzake van de moeilijke tijdsomstandigheden - nog niet werd hersteld, zodat de H. Mis werd opgedragen in de herstelde linkerzij beuk. Uit een kerkrekening van
1589 blijkt dat de kerk alsdan minstens gedeeltelijk met stro was
bedekt (10). Het is niet uitgesloten dat dit een voorlopig onder dak
brengen was, ten gevolge van de brand ramp.
De herstellingswerken aan de kerk werden door' de oude pastoor
Joannes van den Bossche in 1599... aangevangen, maar de nodige middelen ontbraken, zodat men in 1601nog niet verder was gevorderd en
de kerk zelfs dreigde in puin te vallen. Zijn opvolger Theodoricus van
der Meer (1601-1609)zorgde er voor dat de kerk minstens onder dak
kwam (1602) en deed de allernoodzakelijkste herstellingswerken uitvoeren (1604). Deze werken waren reeds zover gevorderd, dat de
ontwijde altaren in 1606 opnieuw werden geconsacreerd (11).
Spijts de algemeen heersende ellende in onze streken, ten gevolge
(6) Deze Iazar ij of pesthuis stond op de wijk Baker gem, in de nabijheid van
het Strokapelleken.
Cfr Mariaal Tijdschrift, jg. 21. 1951, blz. 119. - Deze
leningsakt, waarvan een afschrift bewaard wordt in het kerkarchief
van
Denderleeuw
(Nr 14), komt voor in de Schepenboek
van DenderleeuwLiedekerke,
a' 1528, fol. 15-17.
(7) In 1588 werd de kerk en het kerkhof herwijd. ten gevolge van de profanatie door de beeldstormers
(Kerkarchief) ,
(8) Deze gewoonte
kwam in die periode in gebruik,
(9) DE POTTER en BROECKAERT,
Geschiedenis van de O.VI. gemeenten.
Denderleeuw. De schrijvers
beweren dat de kerk afbrandde
in 1606, Dit
is een vergissing,
gezien de brand reeds in vroegere
jaren in verschillende bronnen
wordt vermeld, - Het feit van de brand is onbetwistbaar, want de pijlers achteraan
in de kerk, evenals de torenmuren
droegen tot 1942 hiervan de sporen, - In de bri"efwisseling
omtrent de vergroting van de kerk o. 1900 leest men o.m.: « l'intérieur
de la nef a
révélé des dégats considérables
causés par un ineendie au 16' S,» (22,6,
1901) .
(10) Gijssen Lippens heeft met zijn helper De Pape vier dagen aan het dak
. gewerkt,
zes bundels latten en 275 bussels stro verbruikt,
wat samen
9 gulden 19 stuivers kostte.
(11) In de kerkrekening
van 1605 komt een uitgave voor van 9 gulden 9 stuivers « voor het consacreren
van de altaren ».
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van de onlusten en de daarmee gepaard gaande drastische maatregelen en stelselmatige plunderingen door de soldaten, brandschattingen, zware belastingen en de minder goede geest op de parochie, weet
de pastoor het toch klaar te spelen de hoogst nodige werken te laten
verrichten en zelfs de toren te laten heropbouwen.
Deze werd niet opnieuw als een vierkantig blok gebouwd, maar
bekroond met een achthoekig deel in steen, dienende als voet voor
de houten naald (12). De uitgaven werden over vijf jaar verdeeld.
In 1610volgde Jacobus de Greve, voorheen subprior van de abdij
van Dielegem, pastoor van der Meer op te Denderleeuw. Reeds van
bij zijn aanstelling stelde hij alles in het werk om de herbouwingswerken door te voeren, waartoe hij in 1613 de nodige fondsen had
verzameld.
Eerst liet hij naast de sakristij « een treserije », als bergplaats
voor de voorwerpen van de eredienst, bouwen, waarvoor 159 gulden
2 stuivers werden betaald.
In 1614 werd het hoogkoor en het S. Amandskoor heropgebouwd,
dank zij de bijdrage van de heer van Liedekerke-Denderleeuw,
bezitter van de tienden (13). De heropbouw van deze beide koren kostte
690 gulden.
Uit de dekanale verslagen van 1616" blijkt dat de toren en de kerk
grote schade hebben geleden onder de inslaan de bliksem. De pastoor
zorgde voor een spoedig herstel.
Voor deze verschillende herstellingswerken
werd steen aangekocht van de abdij van Affligem, getrokken uit de steengroeven van
Meldert.
In 1618 werd een aanvang gemaakt met het vouten der koren en
beuken en het leggen van nieuwe daken (14). Het O.L. Vrouwkoor
kwam het eerst aan de beurt; daarna het hoogkoor. Het S. Amandskoor werd gevout in 1623, naast herstellingswerken aan de toren, die
tevens .een nieuwe dakbekleding kreeg. De uitgaven voor deze werken
overtroffen de 1200 gulden.
Na deze belangrijke werken, werd de kerk in 1624 door de aartsbisschop van Mechelen gewijd. Deze wijding ging met enige plechtigheid gepaard, want de kerkrekening vermeldt een uitgave « betaelt
aen .de kinderen die de tortsen droeghen alsden Biscop de kercke
weyde».
(12) De drie verschillende
gedeelten kunnen nog goed worden onderscheiden,
gezien het verschil van steen waarmede Z~ werden opgebouwd.
(13) Verslagen der dekanale Bezoeken 1614. - Tot uitvoering van deze werken werden door Peeter de Leeuwe vier populieren
en acht eiken gekapt uit het bos van de kerk op het « F'oor t » (nabij de pastorij).
Het
dak werd bij kontrakt
toegewezen
aan Hans Parijs, timmerman,
voor
360 gulden en een ton bier; de schaliedekker
rekende 41 gulden en aan
Jan Michiels werden 88 gulden 9 stuivers betaald voor lood en schalienagelen. De metser die de boog van het hoogkoor maakte, verlegde 18.400
bakstenen en rekende 19 gulden 16 stuivers.
(4) Gezien voor deze werken veel baksteen
nodig was, liet de kerkfabriek
drie .steenovens inzetten, onder de leiding van een steenbakker.
Adriaan
Claes haalde de nodige bakkolen naar het « Walenland»
(45 guld. 14 st.
+ 7 gulden voor het vervoer). Aan de steenbakker en zijn volk betaalde
men 200 gulden.
.
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Eens de schulden gelicht, wat duurde tot 1635; liet pastoor De
Greve werken uitvoeren aan de toren. Hiertoe werden verschillende
eiken geleend bij de gemeente, die deze had aangekocht voor het
bouwen van een scholasterij of schoolgebouw. Gezien deze bouw werd
uitgesteld, werden de eiken ter beschikking gesteld van de kerk, die
zich verplichtte bomen terug te bezorgen bij latere eventuele bouw
van een school. De uitgaven beliepen tot 340 gulden.
Pastoor Vigneroula zou het werk door zijn voorganger reeds grotendeels uitgevoerd, voltooien. In 1651 werd de middenbeuk gevout
door Gillis de Lies, die hiervoor 220 gulden kreeg (15). De gezamenlijke uitgaven voor dit werk beliepen 1800 gulden.
Pastoor Merchier besloot de
werken, ten zeerste noodzakelijk,
maar
door
de
Franse
troepen
tot nog toe verhinderd,
uit te
voeren. In 1680
werden
de ZIJbeuken heropgebouwd en verhoogd, zodat de
midden- en zijbeuken onder één
dak kwamen te
staan
(16). Dit
werk,
die
het
esthetisch uitzicht
van de kerk zeker niet ten goede kwam, kostte
meer dan 500 gulden, "zodat
de
pastoor zich verplicht zag een lening aan te gaan
van 32 pond groot
bij Jacobus MoMidden- en zijbeuken onder één dak.
ree Is,
koopman
(15)

Gillis de Lies leverde de witte hardsteen voor de bogen (546 gulden
stuivers) en aan de steenkappers werd 106 gulden 12 stuivers betaald;
Gaspar Vermassen bezorgde de kalk VOOrde som van 289 gulden 10 stuivers; het timmerwerk van Lauwerijs de Somer kostte 40 gulden; Gillis
de Weghe, smid, betaalde men 58 gulden; Cl. Spaenkers leverde 12000
schaliën 039 gulden 14 stuivers) en aan de schaliedekkers betaalde men
~2 gulden.
Het metselwerk werd aangenomen door Jan van de Guchte voor 68 gulden, De wttte steen betaalde men aan Baltazar de Bus te Aalst 154 gul'den.
6

(16)

te Aalst. De opvolger van pastoor Merchier, Lambertus de Nayer, liet
de werken aan de zijbeuken voltooien.
2. Herstellingswerken

gedurende de 18" en 19" eeuw.

Pastoor Gabriel Pauwens liet in de loop van 1719 de bevloering
van de kerk, uitgezonderd het koor, vernieuwen en betaalde hiervoor
ongeveer 800 florijnen.
Einde van de 18e eeuw verkeerde de kerk, die plaats bood voor
500 personen, naar de getuigenis van meier J.B. van Drooghenbroeck,
{(in zeer armoedige staat». Na het konkordaat liet de pastoor de
dringenste herstellingswerken uitvoeren, maar de toren bleef steeds
op herstel wachten. De blikseminslag op 3 Mei 1819, waarbij brand
ontstond (17), bood gelegenheid tot uitvoering van de werken. Hiertoe bracht de bevolking een vrijwillige belasting samen van 750 florijnen 50 cents, aangevuld door een koninklijke gift van 1000 florijnen (K. Besl. van 1.5.1820) aan de gemeente geschonken, als tussenkomst in de herstellingsonkosten.
3. Vergrotingswerken

in 1900.

De kerk was in de tweede helft van de 19" eeuw te klein geworden, ten gevolge van de bevolkingsaangroei, vooral sinds het aanleggen van het spoor en de bouw van het station. Pastoor C. Carpentier
diende in 1870 een voorstel in tot vergroting van de kerk. Dit ontwerp werd verworpen. Pastoor Daugimont bracht het plan opnieuw
naar voor en wist zijn zin door te drijven.
Bouwmeester Hendrik Valcke, van Ledeberg bij Gent, werd met
het opmaken van de plannen gelast. De voorlopige raming voor de
uitwerking hiervan bedroeg 113.839 Fr. Toelagen van verschillende
zijden maakten de uitvoering mogelijk (18). Op 21 December 1899
greep de aanbesteding plaats. De werken werden toegewezen aan de
laagstbiedende Modest Couck van Denderleeuw voor de som van
104.416,61 Fr. (19).
Het geheel der werken omvatte: het afbreken der gedeelten noodzakelijk voor de vergrotingswerken, het bouwen van nieuwe zijbeuken, van kapellen voor het O.L. Vrouw- en S. Amandsaltaar, van het
hoogkoor en een traptorentje voor het dokzaal (86.554,24 Fr.); de bouw
van een nieuwe doopkapel en van twee zijportalen achteraan de kerk,
langs Noord- en Zuidzijde (4.948,86 Fr.); de bouw van de nieuwe
sakristieën (9.811,61 Fr.); herstellingswerken aan de onderbouw van
(17) De brand werd geblust door de schipper Frans Sonck, die op levensgevaar tot boven in de toren klom en er met de handen de brandende planken afrukte (Denderleeuw,
Beraadslagingen
van de Gemeenteraad
18071836, 27.6.1819), Sonck ontving hiervoor vanwege de kerkfabriek
76 gulden 7 cent en Jan Piers 6 gulden (Kerkrekening
1821).
(18) De bijdrage van de kerkfabriek
bedroeg 16.296.50 Fr., - van de gemeente 28.000 Fr., - van de provincie 24.744,30 Fr., - van het ministerie van
Schone Kunsten
24.744,29 Fr., - van het ministerie van Erediensten
18.757,02 Fr.
(19) Deze ondernemer bouwde eveneens de kerk van 's-Gravenjansdijk
(Bassevelde) in 1910/11. - Voor de kerk van Denderleeuw
werd hij herhaaldelijk gelukgewenst
omwille van de degelijke en verzorgde uitvoering
van de werken.
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de toren (4.710,65Fr.); herstellingswerken aan de middenbeuk en aan
de voorgevel (3.935,22Fr.); trap en trapkamer van kerkhof naar de
sakristieën (914,13Fr.) ; de bouw van een nieuw dokzaal in de zuidelijke zijbeuk (2.024,49Fr.).
Eerst werd het kerkhof, sinds 12 Juli 1897 buiten gebruik, ontruimd en werd met de uitvoering van de werken een aanvang gemaakt. De beschotten werden zorgvuldig uitgebroken. De muren werden opgetrokken in witte hardsteen vari Larochette (Luksemburg);
de vouten, voorheen in steen, werden door houten vervangen.
Gedurende de uitvoering van de werken, diende het plan gewijzigd, gezien de Kommissie van Monumenten zich verzette tegen een
beslissing van de kerkfabriek, waarbij werd aangedrongen de toelating te verkrijgen tot de verkoop van de muurbeschotten, zogezegd
niet in overeenstemming met de stijl van het gebouwen gezien de
afmetingen niet aangepast waren aan de nieuwbouw (20). De architekt kreeg opdracht zijn plan zodanig te wijzigen, zodat de vensterbanken van de nieuwe zijbeuken werden verhoogd, opdat de oude
muurbekleding kon bewaard blijven.
Het geweldig dak, dat midden- en zijbeuken dekte, werd gebroken, zodat de rondvensters van de middenbeuk opnieuw bloot kwamen; het dak van de zijbeuken kreeg, langs buiten gezien, het uitzicht van drie kapellen.
Enkele bijkomende werken bleken achteraf noodzakelijk, nl. herlegging van het dak vim de middenbeuk en van de vloer, vernieuwing
aan bogen en kolonnen, evenals de bouw van een muur rondom de
kerk (11.941,95Fr.).
Op 2 Oktober 1901waren de werken zover gevorderd dat de kerk
in haar geheel kon worden in gebruik genomen. Gedurende de Winter 1901-1902werden de laatste binnenwerken uitgevoerd.
In een vernieuwingswoede dacht de kerkfabriek er aan ook de
oude stenen van de voorgevel te laten « schoonmaken », ten einde het
geheel het uitzicht te 'geven van nieuwbouw. Zowel door de architekt
als door de Kommissie van Monumenten werd dit plan afgewezen als
schadelijk «onder' kunst en oudheidkundig opzicht ».
Op 2 Oktober 1902 werd de kerk door Mgr Stillemans, bisschop
van Gent, gewijd, voor een bevolking die tot 3.500 zielen was aangegroeid.
4. Bouw van een stenennaald.
Op 19 Mei 1940 werd de kerk getroffen en de toren zwaar beschadigd door het geschut van de oprukkende Duitsers.- Aldra was, dank
zij de bemoeiingen van pastoor Fr. Poelaert en. de tegemoetkoming
van de Kommissie van Wederopbouw, de kerk hersteld en naar het
ontwerp van architekt Stan Leurs werd de getroffen torenspits afgebroken en kreeg de toren in 1942/43 een 'steJlennaald,' waartoe Laroçhettesteen werd gebruikt.
IMPE.

J. de B.rouwer.

(20) Correspondentieboek van de kerkfabriek van Denderleeuw (24 Okt. 1900).
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Parochie en Parochieleven te Haaltert
(VERVOLG)
11.

Het onderwijs.

a. V ÓÓT de Fmnse Revolutie.

De eerste vermelding over een school en de leerstof die er werd
onderwezen treffen wij aan in het Wezenboek van Haaltert (blz.
172 v.), ten jare 1507. Hierbij ging een moeder de verbintenis aan
haar twee wezekinderen gedurende 6 jaar te onderhouden « ende
salse oec ter scolen doen tot zij beede connen haren Pater ende Ave
Maria, den langhen Credo ende den eerten Credo, zonder fraude ofte
arghenlust ». De schoolbagagie was dus zeker niet zwaar ..
In het schepenboek van 1509 leest men dat aan « de scoolkinderen
die den. dienst van de voors. uitvaert helpen doen » 14 stuivers werden betaald.
Onderwijzen was veelal de taak van de koster, zoals blijkt uit
de verslagen van de dekanale bezoeken, vanaf 1574. Uit dezelfde verslagen maakt men op dat het onderwijs werd gegeven gedurende de
Wintermaanden, gezien de kinderen in de Zomerperiode meewerkten
methun ouders.
Volgens het dekanaal bezoek van 16 Augustus 1595 had de plaatselijke griffier Willem van Ertvelde een school geopend, die door
hem goed werd bediend en waarin hij de jeugd kristelijk opvoedde.
Na zijn dood werd deze taak voortgezet door de We van de griffier
(Dek. Bez. 21/4/1598).
In 1619, bij de vereniging van de kapelanieën, werd aan de bezitter er van, o.m. ook opgedragen de jeugd te onderwijzen in de
letteren. en in de katekismus (69). Dit voorschrift werd evenwel niet
nagekomen gedurende de 17" eeuw, aangezien de kapelaan niet resideerde.
De koster Petrus Sonck gaf onderwijs met zeer goed gevolg (Dek.
Bez. 1638), gedurende de Winter (Dek. Bez. 1628, 1633, 1634), naar het
voorbeeld van Aalst (Dek. Bez. 1637). Op dit onderricht werd jaarlijks toezicht uitgeoefend door de kanunnik-scholaster van Aalst.
In 1776bekloeg de koster zich te Aalst over het feit dat M. Redant
en N. Maerschalck zich verstout hadden een school te openen. Dit
was in strijd met de wettelijke bepalingen (70).
(69) « juventutem tam in litteris quam in lectione catechistica exerceat »
(Paroch. Archief). Verder Dek. Bez, 1672.
(70) « Sijn gecornpareert ter plaetse capituleire den heer coajutor van den
heer Pastor van Aeltert ende de costers van Aeltert en Kercsken, claegende dat niet jegenstaende d'interdictie door de meyer gedaen aen
M. Redant en N. Maeschalck van niet voorder hun te verstauten van
schole te hauden, sij daer niet en verrandere. Waer op is geantwoordt
dat men over die saecke de rechtsgeleerde sullen consulteren en is daer
toe gecommitteert den heer scholaster Fonteyn ... » (117 v.). Volgende
vraag werd gesteld: « Binnen de prochie van Aeltert, Lande van Aelst
sijn twee persoonen die aldaer publ icque sehole houden, sonder daer toe
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b. Na de Franse Revolutie.
Gemeenteonderwijs.
De gegevens uit de periode vóór de wet van 1842 op het onderwijs
zijn schaars. Er waren toen twee onderwijzers, nl. Karel van Gutte,
gemeenteonderwijzer,
en Domien Raes, die een private school leidde
in de Ekent. Ten gevolge van de onderwijswet van 23 September 1842
ging de bekommering nu ook naar de arme kinderen. De gemeenteraad besliste in 1843 (71) dat 120 arme kinderen mochten genieten
van het kosteloos onderwijs en de lessen volgen van voornoemde onderwijzers, die hiervoor een vergoeding ontvingen vanwege het gemeentebestuur (72).
Een ander initiatief werd genomen gedurende de krisisjaren 184548, veeleer in de vorm van teknisch onderwijs, door het Nijverheidscomité (73) dat zich beijverde voor de weefkunst en hiertoe een huis
huurde in de nabijheid van het Hagelkruis; voor de meisjes werd een
uitweg gezocht in de kantnijverheid.
Reeds vanaf 1850 besprak de gemeenteraad de aankoop van grond
voor de bouw van een school langs de Hoogstraat: een nieuwe raadsbeslissing hieromtrent volgde in 1860. Eindelijk in 1862, dank zij de
stuwkracht van burgemeester Gustaaf van Meldert (74), werd de
grond aangekocht en op 24 Augustus 1864 werden de gemeenteschool
en het schoolhuis plechtig ingehuldigd, in aanwezigheid van 300 leerlingen. Nog in de loop van datzelfde jaar werd Avidia van Gutte,

(71)

(72)

(73)
(74)

verlof te hebben verkregen
van de heere scholaster,
selfs niet van de
Landt-Deken
van het district ofte van den heere pa'stor van de selve
prochie, niet iegenstaende
diever sche verrnaeningen
blijven deselve persoonen schele hauden. -' Quaeritur?
Watter te doen staet om deselve
persoonen het ha uden van schole te doen staeken ? - De scholaster moet
optreden krachtens art. 1 van het plakaat van 31 Aug. 1608 (geemaneert
ter executie van het synode van Mechelen),
dat aen de scholaster
of
landsdeken
of officier principael laat oordelen. Handelen tegen de voorschriften
van dit artikel
betekent
een boete van 12 Carolus guldens
voor I'; bij een 2' 24 Carolus gulden en ten eeuwigen dage gebannen
b"'llyten de plaetse van hunne residentie.
Treedt de officier niet op dan
moet men zich wenden tot de Raad van Vlaenderen
(16.12.1776) (Acta
Capituli 1759-78, blz. 118 r., v.).
In 1845, 185; in 1848, 150 arme kinderen
in de school van Karel van
Gutte; in 1858 bezoeken 64 arme kinderen de school, 130 in de Winter
(Dek. Bez. 1858).
Sept. 1859 volgde Bricout August Sterek, van Nederhasselt,
op als hulponderwijzer.
Bricout werd in 1869 vervangen
door Jozef van Gutte,
z. Karel, terwijl een leerling van de eerste afdeling, Bernard Verbiest.
werd aangesteld
als moniteur, hulp voor de hoofdonderwijzer.
Dit comité was samengesteld
uit de wevers Frans Verleé, Alexander
de
Pril, Domien Raes z. Frans en Jozef Callebaut.
Gustaaf van Meldert, zoon van de gemeenteontvanger,
was tot 1860 gemeentesekretaris
te Haaltert, nam alsdan ontslag, werd verkozen tot gemeenteraadslid
en benoemd tot burgemeester.
Hij behoorde tot de libe':rale strekk ing. Tot 1879 behield hij de meerderheid.
Alsdan werd hij
verslagen
door de katolieken
onder de leiding van advokaat
Louis de
Sadeleer. Deze werd evenwel niet tot burgemeester
benoemd, al leidde
hij de meerderheidspartt],
maar gedurende
de periode
1879-1883 was
B. Roelants, dd. burgemeester.
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dochter van de gemeenteonderwijzer,
voor de meisjes.

benoemd als hulponderwijzeres

In 1867 volgde de inrichting van een school voor grotere jongens:
m de Winterperiode dagelijks, uitgezonderd de Zaterdag, van 7 tot
9 uur 's avonds; later ook de Zondag vanaf 2 uur. Voor de volwassen
meisjes werd een Zondagsschool ingericht van 3 tot 5 uur, met 200 leerlingen; eveneens in de kerk, waar zij leerden lezen en de katekismus
aanleerden.
Karel van Gutte werd in 1870 als schoolhoofd opgevolgd door zijn
zoon Jozef (75).
Ook de onderwijzeres van de meisjes Avidia van Gutte, gezien
er 162 meisjes in één klas waren, kreeg in 1870 een hulponderwijzeres
Maria Leonia van Gutte en in 1875 een tweede Marie Ursule van
Gutte.
De « ongelukswet » van 1879 gaf het sein tot de inrichting van
een eigen vrije school en leidde tot de ontvolking van de gemeenteschool. Deze school, die in 1878f7!!l nog onderwijs gaf aan 285 behoeftige schoolgaande kinderen, telde in 1879/80 nog slechts 70/80 leerlingen (w.o. 15 behoeftige jongens ~en 16 b. meisjes), met 6 leerkrachten en was in 1884 verminderd tot 50/60 11.,zodat de gemeenteraad
besliste nog slechts twee leerkrachten (Jozef en Avidia van Gutte)
te behouden. Inmiddels was ook de school voor volwassenen te niet
gegaan, bij gebrek aan leerlingen. Het katoliek gemeentebestuur
wenste de onbezette lokalen tot klassen in te richten voor het vrij
onderwijs. Op 5 Februari 1894 werd door de gemeenteraad een beslissing genomen, waarbij de gemeentejongensschool.
gezien er nog
slechts 36 11. waren, werd afgeschaft. De meisjesgemeenteschool met
44 11.bleef behouden, ... tot 1899, wanneer de onderwijzeres pensioen
nam. Op 16 September 1898was door de gemeenteraad tot de regering
een ver.zoek gericht om de gemeenteschool af te schaffen. De toelating hiertoe werd verleend op 29 September 1899, zodat de parochie
sindsdien slechts vrij oriderwijs bezit.
Vrij oruieruiiie.
Buiten de Zondagsschool voor meisjes was er op het dorp geen
vrij onderwijs. In 1879 werd onmiddellijk met de opbouw van een
vrije school aangevangen. Op 27 Augustus 1879 verleende Paus
Leo XIII aan pastoor D. van Gansbeke en aan allen, die met hem
samenwerkten tot de opbouw van een katolieke school, zijn Apostolische zegen. De parochianen droegen edelmoedig het hunne bij tot
de opbouw (76). In December 1879 werd de school door de deken van
Aalst ingewijd. Inmiddels waren voorlopige klassen ingericht in het
fabriekje van de familie Van den Bruelle nabij het Hagelkruis. ten
(75) Jan-Bapt.
van ·Gutte was hulponderwijzer
van 1870-1877, wanneer
hij
onderwijzer
werd te Buggenhout
en te Haaltert
werd opgevolgd door
Arnold Lodewijk van Gutte.
(76) Als bizonderste
weldoeners
staan vermeld:
juffr. Delfine Schouppe,
Constant de Sadeleer en Louis van Varenbergh.
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huize van Petrus Coppens, Brulstraat. en « in de Ester » op de Brul.
Enkele juffrouwen zorgden voor de lessen tot wanneer de zusters
Penitenten van Opbrakel zich vanaf 1881 gelastten met het onderwijs
van 250 meisjes, de opvoeding van de wezen en de verzorging van de
ouden van dagen. Karel Muel, gewezen onderwijzer te Waasmunster,
werd gelast met het onderwijs van 150 jongens.
In 1881 telde de school 4 lagere klassen en twee bewaarklassen,
met ongeveer 400 kinderen.
In 1905 werden 4 nieuwe klassen bijgebouwd; in 1914 kwamen er
nog 4 lokalen bij; hetzij in totaal 8 lagere klassen en 3 bewaarklassen.
In 1955 telt de lagere school voor meisjes (Brulstraat) 6 klassen
met ongeveer 190 leerlingen; de bewaarschool voor jongens en meisjes 3 klassen met .ongeveer 170 leerlingen. - In 1946 werd een h u i s hou d s eh o o l ingericht met voorbereidende afdeling, verdeeld over
4 klassen, met ongeveer
60 leerlingen.
.
.
Op 8 Mei 1904 werden op de wijk Ekent twee klassen ingewijd,
één voor het lager onderwijs en eel'1:~bewaarklas. De school werd geopend met 100 leerlingen en telde er het volgend jaar 132. In 1937
werden deze klassen opgetrokken, zodat er tans 2 lagere- en twee
bewaarklassen zijn, met in 1955 respectievelijk o. 60 en 70 leerlingen.
Op 9 September 1939 werd een nieuwe school gewijd op de wijk
Ede, met in 1955 één lagere klas en 30 leerlingen en een bewaarklas
met ongeveer 50 leerlingen,
Vanaf 1884 werden de vrije scholen, zowel voor jongens als voor
meisjes, aangenomen en sindsdien werd het kontrakt regelmatig vernieuwd.
De parochie bezat een bloeiende Zondagsschool voor meisjes tot
omstreeks 1925, maar deze ging geleideÜjk te niet en werd vervangen
door aang~paste jeugdbewegingen.
De vrije jongensschool vond sinds 1896 een onderkomen in de lokalen van de vroegere gemeenteschool. In de zitting van de gemeenteraad, .op 7 Jan. 1896, werd besloten de schoollokalen van de gemeente
ter beschikking te stellen van het vrij onderwijs voor jongens. De
school stond achtereenvolgens onder het bestuur van Philemon Muylaert (1896-1938), René de Smet (1938-1942) en Clement Boeykens
(1942). In 1924 werden 4 nieuwe klaslokalen bijgebouwd voor een
school bevolking die in 1955 232 leerlingen bedroeg.
Il. DE VERHOUDINGEN

TUSSEN PAROCHIE EN KAPITTEL.

Het S. Maarteriskapittel van Aalst was begever en schenker
van de cure en de kosterij van Haaltert, gezien het in het bezit was
van het patronaat der S.· Goriksparochie te Haaltert. Dit had voor
gevolg dat de pastoor er eertijds praktisch door het kapittel werd
benoemd, later werd deze benoeming aan de aartsbisschop voorge-·
dragen ter bekrachtiging. Gezien het kapittel' in het bezit was van
de parochietienden, had het ook verplichtingen zowel wat het Ie249

vensonderhoud van de. pastoor' betrof als de grote herstellingswerken aan de kerk.
Begrijpelijker wijze ontstonden dikwijls moeilijkheden tussen
de begever en de pastoor, veelal om het zo menselijke, al te menselijke« slijk der aarde ». De belangen van beide partijen stonden
hierin diametraal tegenover elkaar: het kapittel stond er op slechts
het allernoodzakelijkste, het hoogst nodige af te staan; terwijl de
andere partij zoveel mogelijk trachtte los te krijgen en er zich steeds
over beklaagde benadeligd te· worden. Hieruit ontstonden betwistingen en processen.
1. Pastoor Van Welle en het kapittel

(1580-1605).

In 1584 richtte pastoor Joos van Welle een verzoekschrift tot de
deken van het kapittel, waarin hij zich bekloeg de parochie reeds
vijf jaar te bedienen, hier graag te zijn, maar dat hij zou verplicht
zijn weg te gaan, gezien hij er met zijn magere inkomsten onmogelijk kon leven. - Het kapittel deed zekere toegevingen voor het
jaar 1585 (1).
I
Op 1Augustus 1592 bekleeg de pastoor zich bij de aartsbisschop
dat-zijn inkomsten niet volstonden om te leven ... en dat het kapittel van Aalst, in het bezit van al de tienden, hierin enige verbetering weigerde te brengen. De bijdrage in natura; die àe kanunniken
hem verschûldigd waren bedroeg nog .geen 5 ponden groot, waarmee hij slechts 3 à 4 maanden kon leven (2).

I:, -

2 Pasto'or Schepens en net kapittel

I

.

(1617-1639).

Na langdurige bespr-ekingen en betwistingen kwam op 4 Juni
een overeenkomst tot stand tussen pastoor Joos Schepens en de inwoners van Haaltert - vertegenwoordizd door burgemeester Passchier de Zadeleer en meier Marten de Walsche - van de ene kant
en het' Aalsters kapittel anderzijds, omtrent de kapelaan en diens
verplichtingen: «dat den cape llaen, dien tot Haeltert resideren sal
nut ende bequaem moet wesen, wel ervaeren in den gherneynen
sarrek orn den pastoor aldaer te assisteren inden selven ende oock
alle ander Godtlycke diensten ». Verder moest hij op Zon- en Feestdagen de Vroegmis opdragen. Hij zou beschikken over twee kapelanieën, deze, van. S. Laureys (waaraan pastoor Schepens verzaakte)
en deze van S. Niklaas, vrij door het overlijden van Jan van Nuffele .
.Zodra de kapelanie van O.L. Vrouw vrijkwam, zou deze met beide
andere worden verenigd. Het kapittel wenste de versmelting van
deze drie. Inmiddels werden aan de te benoemen kapelaan 5-0gulden toegezegd; en gezien de bezitter verplicht was een wekelijkse
Mis te celebreren, zou deze hem uit dezelfde kapelanie door het
kapittel worden betaald (3).
Werd dit akkoord gesloten, de uitvoering zou evenwel nog lang
op zich laten wachten.
(1) Arch. Bisdom Gent:
(2) ib.

(3) ib.
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bundel Haaltert.

."

3. Moeilijklheden bij benoeming en begrafenis.
Bij het overlijden van pastoor Schepens (1629) deden zich moeilijkheden voor omtrent de opvolging ·(4). Het Aalsters kapittel
beweerde (3.2.1641) dat het in volle recht mocht voorzien in het
pastoorschap van Haaltert. Het duidde J oannes van Velen (of Wellen) - die zich aan hét examen had onderworpen en aan de gestelde
voorwaarden voldeed - aan en vroeg de aanstelling bij de aartsbisschop.
« Het benoemingsrecht
van de pastoor behoort aan het Aalstersch kapittel, het aanstellingsrecht
aan de aartsdiaken van Meche1en», leest men in de benoerningsakt van pastoor van Assche,
opvolger van Joannes van Velen (24.11.1645). Omtrent het aanstelIingsrecht waren immers moeilijkheden gerezen tussen kapittel en
aartsdiaken. 'Deze betwistingen herhaalden zich zowel bij de benoeming van Jan van Noëteren als van zijn opvolger Jacob Turnhout.
Deze pastoor werd door het kapittel voorgedragen en door de aartsbisschop benoemd. De strijd ging om de investituur. Op 17 Januari
17(}3besliste de ab. tegen het kapittel van Aalst, dat de aartsdiakonale aanstelling .weigerde voor de pastoor van Haaltert. Het kapittel werd door de ab. verplicht voor de nieuwe pastoor de aanstelling aan de aartsdiaken te vragen.
Maar niet slechts om benoeming en aanstelling werd gestreden,
ook om het begrafenisrecht van een overleden pastoor of kapelaan.
Aanleiding hiertoe was de begrafenis van Joos Jouret, kapelaan te
Haaltert (t 1(42), die tegen het recht van de deken van het kapittel in, door een « neutraal persoon» werd begraven. Het kapittel
beriep zich op haar recht, zowel de pastoor te benoemen als de kapelanieën te bageven. Uit dat recht volgde een ander nl. de pastoor
van Haaltert, 'evenals de residerende kapelaan, te begraven. De ab.
bekrachtigde dit voorrecht, tegen het recht van de distriktdeken
in, op 24 Oktober 1642. De ab. behield' zich het recht voor de derde
prebende te begeven, spijts dit door de gewoonte in onbruik was
geraakt (5).
4. dacob van Turnhout en het kapittel (1668-1692).
In het jaar 1673 was een proces aanhangig tussen het kapittel
en de pastoor, ... omwille van de te geringe inkomsten van deze
laatste. De uitspraken op 28 Juni 1673 en 31 Oktober 1676 waren in
het nadeel van de pastoor. De pastoor ontving vanwege het kapittel op 9 Dec: 1673 (voor de jaren 1670, 1671, 1672) 361 gulden, zodat
men hem nog 36 gulden schuldig was. De pastoor beweerde dat zijn
goederen te weinig opbrachten. Uit verklaringen van verschillende
huurders bleek dat de curegoederen evenveel opbrachten als deze
-van. het .kapittel en everieens vrij waren van tienderechten.
(4) In 1621 verleende het kapittel aan kapelaan Joannes Seger s de benoeming tot de kapelanie en stelde hem aan, .zonder de toelating van de
aartsdiaken. Bij het Dek. Bez. betwijfelde. de deken dit recht.

(5) Arch. Bisdom Gent: bundel Haaltert.
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De strijd herbegon in 1681, gezien de goederen 'niet verhuurd
geraakten of .aan te kleine pacht, daar « er een staet van disgouste
gekommen is in het regardt van het hueren ofte pachten van de
landen ende naementlick in het landt van Aelst ter cause van de
onsekerheyt van den staet ende tumulten ofte devastatien, die daer
uyt gevreest woort». Dit schijnt algemeen: « Welck accident aen
eenieder gemeen is, waarin de heerser (= pastoor) ook zijn deel
moet dragen en niet op de hals moet schuiven van de kanunniken,
die er ook onder Iijden ». Ten andere de pastoor - zo beweerde
men - heeft een gedeelte van het cureland zelf slecht bewerkt;
daarbij zo' hij zijn land niet kan verhuren Iigt het aan zijn « incompatibel humeur ende quaet fatsoen van leve ri ende handelen met
de Iantslieden; ... mits sijn roepen, ti-eren, kijven )i. Als la.atste punt
van verweer van het kapittel tegen de pastoor gold ... dat hij in zijn
huis zeven honden had! (6). In 1684' is dit proces nog aanhangig
voor de Raad van Vlaanderen .
. Eèr~ nieuwe bron' van ruzie tussen' de pastoor en het kapittel
was de wederopbouw van de pastorij, na de brandramp van 1687!
In 1689 was de pastoor in een nieuw proces gewikkeld met het
kapittel omwille van de inkomsten. De pastoor beweerde hierbij
dat zijn zekere inkomsten 220 gulden niet overtroffen. Ten derde
maal verloor hij het geding voor de Raad van Vlaanderen:
5. Jan van Noetere,n en Illet kapittel

(1694-1730).

In het begin schijnen de verhoudingen tamelijk goed. Maar in
1710 lag de pastoor in proces met het -kapittel... om meer te krijgen (7).
Volgens de Acta Capituli "(8) bestonden er moeilijkheden tussen
de pastoor, baljuw, meier, burgemeester, schepenen van Haaltert
en heil -kapittel. Dit laatste besliste op 21 Juli 1719 de zaak (welke Y)
.'
d
VOOI' de Raad van Vlaandereh
te brengen.
6. Pieter

Val ck en het kapittel

(1732-1742).

Deze pastoor, evenals zijn voorganger, .deed beklag bij de aartsbisschop over de te geringe inkomsten hem door het kapittel betaald (29.1.1734). Deze klacht werd door de ab. aan het kapittel
overgemaakt, dat op 5 Februari 1734 om een gedetailleerde uiteenzetting zijner inkomsten verzocht (9).
Een proces werd ingeleid door het kapittel tegen de pastoor,
de wethouders en kerkmeesters van Haaltert nopens de restauratie
« vari de seybeuck ende reparatie van het dack van het choor der
kercke >J. Immers op 27 April 174.1 werden ({vrij meesters, metser
en timmerman der stede van Aelst » gelast met een onderzoek naar
de toestand van het dak van de kerk en de pastorij, gezien de pas(6)
(7)
(8)
(9)
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Acta
Acta
Acta
Acta

Capituli 1675-1754.
Capituli 1708-1716.
Capituli 1675-1754, 69 v.
Capituli 1727-40, 69 v.

toor, de _wethouders en kerkmeesters er hun beklag hadden over
gemaakt bij het S. Maartenskapittel. Zij stelden vast dat een reparatie dringend nodig was. Op 18 April kwam de zaak van de herstellingswerken aan de Zuiderbeuk van de .kerk voor de rechter:
wie moet betalen kerk of kapittel? Uitspraak zou, worden gedaan
op 27 Juli, maar werd verschoven tot 5 September 1741. Op 27 Augustus 1741 richtte de Haaltertse partij zich tot de aartsbisschop. In
hun betoog verklaarden zij het inzicht te hebben het dak van de
«suyde .beuck », waar .steeds veel, kosten .aan ,waren, te herstellen
« in een andere forme met een effen dack », vooral daar vaklieden
vastgesteld hadden dat de schade niet te herstellen was. De pastoor
had hiertoe het nodige materiaal aangekocht om het werk gedurende de Zomer uit te voeren, maar dit werd door het kapittel belet.
De aartsbisschop zelf stelde ter plaatse een onderzoek in en beide
partijen verklaarden zich akkoord de beslissing van de ab. te aanvaardon. Men zou « veranderen, behoorlijck hermaecken en voltrekken den selven beuck », onder een dak brengend, zoals de andere
zijbeuk ten Noorden, op kosten van « de Fabrique der voorseyde
parochie», evenals herstellingswerken
aan het dak van het koor;
hiertoe zou de kerkfabriek mogen een lening aangaan (25.1.1742)
(10).
7. Gonstantinus

ünuuue

en het kapittel,

(1743-1781).

De verstandhouding tussen beide was in 'den beginne uitstekend.
Aan de pastoor werden lOt} pond groot of (,DO gulden gegeven door
het kapittel (dat hiertoe een lening aanging uit de «massa capituIaire ») tot restauratie en reparatie van het « curenhuys van Haelter t » (11), volgens overeenkomst tU,s,senpastoor en kapittel op 13
Augustus 1743 en goedgekeurd door de ab, op 29 van dezelfde' maand
(12). De herstellingswerken
waren immers als noodzakelijk erkend
iri 1733 (13). Gezien de uitgaven 35 gulden meer bedroegen, dan was
voorzien, werden deze aan de pastoor boven de 6.00gulden betaald.
Ook de kerk behoefde een dringende herstelling. Op verzoek
van de deservitor Martinus Lettani verleende de ab. op 8 Juni 1743
de toelating een lening van 1000 gulden aan te gaan.
Aldus waren de moeilijkheden tussen beide partijen niet meer
uit de lucht. Eerst om het herstel van de daken; daarna om de torenspits.
Een commissie-experten, door de kardinaal-Aartsbisschop
afgevaardigd, oordeelde op 26 Juni 1748 dat herstellingswerken
dringend nodig waren « aen het dack van den hooghen choor, aen 't
lambriseren of blafoneren van den selven choor en zijbeuck .naer
het zuyden, aen het belfort en freijten van de voors. choor.. aen den
thoren en kerckhofmueren en deselve geschat te sullen draegen
(10)
(11)
(2)
(3)

Acta
Een
Acta
Acta

Capituli 1740-58, 12 v, 14 r., 19 r , 31 r.-32 v.
verdiep werd gebouwd met drie slaapkamers.
Capituli 1675-1754, 115 v.
Capituli 1727-40, 68 v. en volgende.
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ter somme van 2975 guldens courant gelt » (14). De pastoor beweerde dat de inkomsten van de kerk onvoldoende waren om die lasten
te dragen. Het kapittel oordeelde zich evenmin verplicht, gezien
de vorige herstellingswerken
(waartoe in 1746 bij de ab. een lening
van 1000 gulden, binnen de 6 maand terug te betalen, werd aangegaan): naar het oordeel van de scholaster van het Aalsters kapittel,
slecht waren uitgevoerd « à cause que les ardoises sant presque entièrement mal rangées et mal en ordre ]>: Het kapittel stelde evenwel voor de helft van de interest te betalen voor een. kapitaal van
2000 gulden wisselgeld, ._.kapitaal te lichten ten laste van de kerk
van Haaltert.. Dit voorstel werd opf Dec. 1749 door de kerkfabriek
afgewezen. Gezien geen overeenkomst. werd bereikt, deden de baljuw, kerkmeesters, burgemeester en schepenen een beroep op Zijne
Eminentie, teneinde tot een minnelijke schikking te komen (6 Jan.
1750)_
Te Mechelen kwam men op 9 Januari 1750 tot een akkoord tussen beide partijen: het kapittel zal tot uitvoering van de herstellingswerken 1000 gulden wisseJgeldgeven
en bekwam het recht
teezicht uit te oefenen op de uitvoering van de werken (15)_ Op
12 Mei 1751 waren een gedeelte der herstellingswerken uitgevoerd.
Wat neg te doen bleef werd geschat op ongeveer 100 pond wisselgeld. Hiertoe verzochten de pastoor en het dorpsbestuur een lening
van 2000 gulden wisselgeld te mogen aangaan (22.5.1751). Die gevraagde toelating werd door de ab. verleend op 5 Juni 1751 en de
kerk ging een lening aan bij het kapittel, af te betalen binnen de
20 jaar, hetzij jaarlijks 100 gulden en de interest.
De pastoor richtte

op 9 Dec. 1763 een betoog tot de kiezerin
die 't sedert veele jaeren geresèn
syn tusschen die van het voórs. Capittel ende de succesieve Pastoors van Aeltert, nopende de pasterele competitie». De pastoor
meende dat hij te weinig betaald was voor zo 'n grote parochie,
... wijl het kapittel het tegenovergestelde beweerde. Een vergelijk
werd bereikt en vanaf 1764 zou het kapittel aan de pastoor jaarIijks 20"0- gulden betalen. Deze overeenkomst werd goedgekeurd
door hare majesteit op 14 Juni 1764 en door de aartsbisschop op
12 Juli 1764.
« om bij te leggen de verschillen

Het kapittel blijkt wijzer geworden, want daar de pastorijen
van Haaltert en Kerksken dringend dienden te worden hersteld,
(14)

(15)
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Acta Capituli 1740-48, 66 r. - De onkosten worden verdeeld als volgt :
aan het dak van het hoogkoor 1000 guld., aan het belfort 500 guld., aan
het cc lambreseren van den hooghen choor en eenen seyde beuck » 100
guld., aan cc de freijten van den hooghen choor ende eenighe reparatien
aen den toren» 175 guld., aan de kerkhofmuur, die geheel dient gerestaureerd 600 guld. Dit ontwerp werd opgemaakt door J.L. van der Gucht,
meestermetser, Thomas van der Biest en Jan Verleysen, meubelrnakers.
Het kapittel verkreeg toelating een lening in de massa capitulair aan
te gaan cc tot reparatie en restauratie van de choor, belfort, etc. van de
parochiale van Aeltert» (19/5/1750)_ (Acta Capituli 1740-48, 66 r., v.).
- Aen de past. tot reparatie van belfoort van Haeltert 1166 guld. 12 st. '12
(30/10/1750)
(Acta Capituli 1675-1754, 125 v.).

« waartoe de tiendeheffers
niet gehouden zijn» (meende men),
maar om processen te voorkomen, zou men de pastoors hierin voldoening geven (2.8.1767) (16).
Grotere moeilijkheden daagden op omwille van de grote werken
aan de torenspits.
Wie moest de torenspits onderhouden en herstellen? Het kapittel beweerde dat dit ten laste viel van de gemeente, gezien de
kerk nog een schuld van 200 ponden wisselgeld had af te betalen.
Om zich veilig te stellen raadpleegde het kapittel op lEI Oktober
176.0een advokaat te Gent, die diende te oordelen over de opportuniteit de kwestie voor de Raad van Vlaanderen te brengen. Naar
de mening van deze jurist oordeelde de Raad meestal' dat" de herstellingen aan de kerk ten laste van de tiendeheffers waren; de
toren evenwel viel te onderhouden door de kerkfabriek, tenzij deze
onvermogend was. Een Mechels jurist was de mening toegedaan
dat de « seer langhe opgaende naille ofte spille» te repareren was
door de parochianen (17).
Bet kapittel betrok het dorpsbestuur voor de Raad van Vlaanderen. Tijdens de procedure moest de gemeente bewijzen dat de
tiendeheffers voorheen deze reparatie aan de spil hadden gedragen,
maar aangezien zij dit bewijs niet kon leveren, verloor zif het geding (10.11.1763).
Na advies te hebben ingewonnen van advokaten te Mechelen,
betrok het dorpsbestuur de kerkfabriek. Dit laatste gaf hiervan
kennis aan de tiende heffer, die ({het betrek» ten zijnen laste nam,
evenals alle onkosten hiermee verbonden, indien procuratie werd
verleend. Aan die wens werd voldaan.
Na enige tijd te hebben geprocedeerd, eiste de gemeente vanwege de kerkfabriek de proceskosten, 'maar deze eis werd eveneens
door de Raad afgewezen.
4
Het dorpsbestuur voorzag zich in' beroep voor de Hoge Raad
van Mechelen, zowel tegen hêt vonnis in het voordeel van de tiendeheffer (10.11.1763) als van de kerk (23.3.1765). Bij sen tensie van
de Hoge Raad op 25 Mei 1765 werd het vonnis gewijzigd in het voordeel van meier, burgemeester en schepenen van Haaltert.
Ten einde verdere proceskosten te besparen, bood de tiendeheffer aan alle onkosten van het proces af te betalen (18) en alle herstellingswerken uit te voeren, nl. de torenspits af te breken en een
dak op het klokkenhuis te bouwen en voor de toekomst werd bepaald dat ({alle reparatien aendenthoren
ten hunnen oncost oft ten
oncost van de fabricq» zullen gedaan worden.
De gemeente aanvaardde dit voorstel en de Hoge Raad keurde
de overeenkomst goed op 20 Oktober 1767.
(16) Acta Capituli 1759-78, 62 v.
(17) Acta Capituli 1759-78, 25 r., V., 39 V., 40 r., 48 V" 54 r., 63 r., 64 r., v.
- Eveneens een erg beschadigd verslag van Past. van Keerbergen
in
het par. archief te Haaltert.
(18) De proceskosten voor de gemeente bedroegen 335 gulden 11 st. 10 oorden.
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Hierop werden door het kapittel werklieden gestuurd om de turenspits neer te halen en een kap te plaatsen. Maar deze vonden
de toren gesloten, ... want enige tijd te voren had de dienstdoende
kerkmeester de toren laten herstellen.
De werklieden brachten bij het kapittel hierover rapport uit
en de deken stuurde een notaris bij de kerkmeester om de sleutel,
die .werd geweigerd, op te eisen. De deurwaarder, gezonden door de
Hoge Raad, liep dezelfde weigering op. Inmiddels was de toren
volledig hersteld door de werklieden aangesteld door de kerkmeester. .
Wanneer de kerkrekening
in 1769 werd voorgedragen werd, gezien het verzet van de vertegenwoordiger
van het kapittel en van
de pastoor, de uitgave tot het herstel van de torenspits uit de reken.ing verwijderd. In de kerkrekening van 1770 waren de reparatieonkosten opnieuw opgenomen. De pastoor weigerde te handtekenen
tot ria het dekanaal bezoek, spijts dat de wethouders reeds hun
handtekening hadden geplaatsteel'en slotte betaalde de kerkfabriek
de uitgave. .
re
In 1772 beklaagde de kerkfabriek
zich dat nog 300 gulden ontbraken tot volledig herstel van de schade aan de toren.

r

Op 22 Februari 1769 moest het kapittel verschijnen voor de
Hoge Raad te Mechelen, in gevolge een beslissing van 4 Februari,
omwille van moeilijkheden met de kerkmeesters van Haaltert (Jan
van Houck) en van Kerksken (Guill. Meganck) (19).
Ook tussen dorpsbestuur en kapittel waren de verhoudingen
soms minder hartelijk. Niet slechts in de kwestie van de torenspits,
maar eveneens om belastingsredenen.
Zo werd het in Juni 1674
aangemaand de quote over hun tienden binnen Haaltert te betalen. Tot driemaal toe diende de aanmaning herhaald en betaalde
het kapittel 1 gulden per bunder als «contributie van de waegens
gëdestineert
tot het leger van de Majesteit» (17.7.1674) (20). In Februari 1712 twistte men over de nieuwe meting.
III. LEVENSBIZONDERHEDEN
OVER DE PASTOORS
ZORG OM KERK EN KERKELIJK LEVEN.

EN HUN

Na de overbrenging van het S. Gorikskapittel van Haaltert naar
Aalst (1), wordt in het Renteboek van de Kerk van 1503 als « prochi aen » vernoemd: ({heere ADRIAEN SCUTTIJZER»,
Omstreeks

1510 wordt, volgens De Potter en Broeckaert, in hun

(19) Acta Capituli .1759-78, 69 1'.
(20) Acta Capi tuli l8.75-79, 16 r ,

Cl) Wat de pastoors betreft vóór de overbrenging van het kapittel, cfr. J. DE
BROUWER, Het Kollegiaal Kapittel te Haaltert, blz. 25.
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« Geschierlenis van Haaltert », JAN DE PREYS aangegeven als pastoor van deze parochie.
PIETER VAN DEN HENDE komt als « prochiaen » voor in de
schepenboeken van Haaltert, ten jare 1518, 1525, 1537, 1543 en staat
ingeschreven als gildebroeder van de S. Jorisgilde te Aalst in 1517 (2).
In zijn taak werd hij bijgestaan door Heinric Braems, « capelaen van
Haeltert » (3).
Als pastoor van Haaltert overleed omstreeks 1567 GLAUmUS
MEGANCK (4).
JOOS DE CRAECKERE,
vermeld in 1568 en 1575, is een pastoor
waarvan wij, door de dekanale bezoeken van 1574, reeds iets meer
afweten dan de naam. Hij werd op deze parochie benoemd in de laatste maanden van 1567 en volbracht er zijn taak tot ieders voldoening;
was door zijn voorbeeldig leven voor zijn parochianen, waaronder er
ongeveer 730 Paashouders waren (bij zijn benoeming in 1567was hun
aantal 660) (5), een aanwakkering tot het goede. De kerkelijke dienst
in de parochiekerk, die over voldeende ornamenten en vele relikwieën
beschikte, werd door hem goed verzorgd. Iedere Zondag predikte hij
en droeg, als gevolg van zijn verplichtingen, 's Zondags en op de
feestdagen de H. Mis op (6).

Zijn pastoraat viel samen met de troebele periode van het opkomend protestantisme, die ook zijn parochie bedreigde, al had hij,
naar eigen getuigenis, met de" ketters geen last. Temeer maakte hij
kennis met de oorlogsgebeurtenissen (7) : van 1567 tot 1570verbleven
hier « Spanjaerden en andere volcke van oorloghe » (8), met de hiermee verbonden zware oorlogslasten (9).
Samen met pastoor De Craekere staat in 1574 als « sacerdos mer(2) DE POTTER en BROECKAERT vernoemen vóór 1536 Jacob Guffroy; uit
de schepenboeken
van Haaltert blijkt evenwel dat Pieter van den Hände
toen nog in dienst was.
-'
(3) Schepenboeken
1517, 1518 (Par. Archjef) .
.4) P. GOETSCHALCKX,
Bijdragen tot de Geschiedenis, H, blz. 193.
(5) Poillé nu diocèse de camnrat en 1567, in A.H.E.B., p. 3()4, jg. XXVIII,
1900. (Ker'ksken telde toen o. 170 Paashouders) .
(6) Dit naar de gewoonte van die tijd.
(7) Op 17 Juni 1572 werden inwoners
van Haaltert
nl. Dierick van Branteghern verplicht met de wagen van Robbrecht Eechoute, met drie paarden bespannen,
en Hans van Welle, met de wagen van de W' Jan de
Zadeleer, met twee paarden bespannen,
de troepen van de hertog van
Modena te volgen tot Bergen in Henegouwen
(Schepenakt
15/7/1572)
(Schpb, van Hit).
(8) Van 5 Sept. 1567: 80 Spaensche ruyters met peerden, verbleven
één dag
en nacht (80 gulden); de 20 Sept. 1567 logeerden
hier 1 dag en nacht
50 Spaensche voetknechten
(25 gulden); in Jan. 1568: 80 Spaensche ruyters en peerden logeerden
alhier gedurende
17 dagen (1632 gulden); in
Dec. 1569: 2 groepen van ieder 250 Duytsche voetknechten,
die er vernachten (250 gulden); in Febr. 1570 gedurende
3 dagen en nachten een
vendel Waelen ende voetknechten
(375 gulden) ·(In totaal: 2462 gulden)
(Schepenakt
van 27 Jul 1572: «Oncosten
ghedaen bij de Spaegnaerden
ofte andere volcke van oorloghe tzedert darriveren
van den hertoge van
Alva binnen dese Nederlanden
») (Schpb. v. HIt.).
(9) Meier en schepenen van Haaltert
en Kerksken
verklaarden
dat de oorIogsonkostan
sedert de aankomst van hertog Alva in de Nederlanden
tot
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cenarius » of hulppriester
Haaltert.

aangegeven Joos van Welle, geboortig van

Vcornoemcie JOOS VAN WELLE, magister in theologie en kerkelijk -recht, volgde voornoemde De Craekere op te Haaltert in 1580.
Was· zijn pastoorschap bij de aanvang een zegen voor de parochie,
het zou evenwel zo niet blijven.
De herder stond voor een zware opgave. Werd de parochiekerk
in 1582 niet afgebrand, zoals dit op andere plaatsen in het Land van
Aalst wel het geval was, toch had zij veel te lijden gehad onder de
verwoestingen van de geuzen zodat zij in puin dreigde te vallen. Het
lood was van de daken gehaald; de beelden, de altaren en de relieken
vernietigd; de klokken geroofd, zodat een oud klokje voorlopig dienst
deed. De pastorij, evenals tal van woningen, was door de soldaten
neergebrand. Een nota bewaard in het parochiaal archief vermeldt
voor Haáltert en Kerksken « neghethien soo twintich brauwerijen
inden troubele tijden bij den brant vergaen zijnde » (l0) en waarvan
in 1616nog slechts één was heropgebouwd door Jacques Roelants (11).
De troepen van zijne majesteit' deden het niet veel beter: zij vernielden de doop- en huwelijksregisters en namen de boeken van de
pastoor mee.
Al deze miseries hadden de verarming van .de bevolking tot gevolg,' zodat de herstellingswerken aan de kerk hierdoor werden verheden (27/5/1574)
voor deze dorpen 1052 pond 8 schellingen 4 penningen
groten bedroegen, ten gevolge van de « placcaeten ende belastbriefven
».
- Daarbij kwam de last van de soldaten nl. het « onderhout
van het
peerdtvolcke
twelck aldaer geheleghen
heeft onder de capi tain Montero » ... en waarvan Aalst deed betalen 18 pond 11 schell. 6 penningen
groot. Benevens de kosten van inkwartiering,
enz. ten bedrage van 22 pond
3 schell. 4 penn. groot. De totale onkosten beliepen 193 pond 3 schell,
.2 penn. groot (Schepenakt
van 27 Mei 1574) (Schpb. v. Hlt.).
Iri 1582 moest het dorp een lening aangaan
van 32 pond gr. Vlaams,
opdat « de prochie bevrijdt ende ontlast werde van cost ende schade »,
te betalen aan « die van de 'stede van' Ghent alsdoen rebelle ». Dus brandschatting.
Deze brouwerijen
waren in het bezit van: Anthonis
de Hont inden
Brulle, Daniel Bayens aende kercke van Haeltert, Adr. de Zadeleer indenzelven Bruelle, Pr. Vernaelen
aen de Plaetse binnen Hael tert, Pr. van
den Berghe aen de selve plaetse, Willem de Coninck op de Borcht, Jan
Varman, Jan de Pau ten Eeckent, Jan Vernaelen
ten Eeckent, Jacop
Varman ten Eeckent, Joos de Zadeleer op de Hoochstraete, Adr. Scherlinck
ten Eedë, Pr. Coppens in tHaet te Culsbroeck te Haeltert, Gillaem Eyseren Baert te Kerxken ande plaetse, Jacques Vardeert te Lucht ande Eerbaen, Joos Coppens te Kerxken ten Boeckent, Reynier van de Perre in
tselve Kerxkene.
(11) Op 26 Maart 1628 werd aan J. Roelants door de poortbaljuw
van Aalst
verboden nog te brouwen, gezien de stad van Aalst een oktrooi had verkregen op Febr. 1628. De schepenen
en ingezetenen
van Haaltert
gingen op 29 Maart 1628 hiertegen in beroep, zich steunend op het volgende:
« dat binnen de stede van Aelst maer alleenen en sijn drij brauwerijen, dat oock moeil.ijck ware onze prochie daeraf gedient te worden,
soo om cleyn als om groot bier, draef, giest als andersins inden hoogst,
inde Vastene datter soo menich schaemel huysgezin
geen melck ensijn
hebbende, soo om uytvaert als kinderbedden,
dat ons voorsijde insetenen
alle geen peerden noch wagens sijn hebbende ».
(lo())
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traagd (12). Uit de dekanale bezoeken van 1592 en 1596blijkt dat nog
weinig werd hersteld en dat de kerk slechts over één altaar, nl. het
hoogaltaar beschikte, waaraan kon worden Mis gelezen.
Op 21 April 1598, nadat hij met het klokje het volk in de kerk
had samengeroepen, nam de pastoor, in aanwezigheid van de deken
en het. dorpsbestuur, ontslag, gezien zijn besproken gedrag, zijn onmatig gebruik van drank, zodat hij, naar de bewering van de kerkmeesters: « in sijn sermoenen dickwijls onbehoirlicke propoosen ghebruyckt ». Daar een plaatsvervanger
onvindbaar was, bleef hij in
dienst tot 1605.Inmiddels liet hij in 1598 de allernoodzakelijkste herstellingswerken uitvoeren aan de kerk, maar tot bij zijn definitief
aftreden bekommerde hij zich weinig om de versiering en de beeldenrijkdom er van (13).
Eindelijk werd een bevredigende oplossing gevonden voor het
netelig probleem van het pastoorschap te Haaltert. Einde 1605 werd
JOANNES
VAN BRAGKELE, pastoor te Nieuwerkerken. aangeduid
om tevens deservitor te zijn alhier. Deze werd door het volk zeer geprezen, maar men beklaagde er zich ~ver geen eigen pastoor te hebben.
Haaltert kreeg ten slotte 'een eigen pastoor, die weinig in de
smaak viel van het volk. Het was een monnik van de S. Pietersabdij
te Gent, frater ANTONIUS
GUDWALIUS
VAN BAVELGEM, die op
6 Mei 1611 door de deken van het kapittel werd benoemd. Hij had de
zorg over een bevolking van 400 Paashouders (14), evenals tijdelijk
voor de inwoners van Kerksken (15). Hij bewoonde de pastorij, herbouwd nabij de kerk. De pastoor nam de zielelast zorgvuldig waar
voor een verarmde bevolking, die nog steeds gebukt ging onder de
oorlogslasten.
Bij besluit van het S. Maartenskapittel werd aan de aartsbisschop
voorgesteld de pastoor van Haaltert Ant. van Bavelghem te vervangen, gezien drie vier goede kandidaten beschikbaar waren (21/4/1617).
Zo was men immers overeengekomen. De ab. ging op het voorstel in,
op voorwaarde dat men de kandidaten zou naar Mechelen sturen,
opdat men daar zou kunnen oordelen over hun bekwaamheid. Op
28 April 1617 werd Joos Schepens, sinds twee jaar pastoor te Kerksken, hierheen gestuurd, en op 29 April stemde de ab. met de overplaatsing in. Pastoor Van Bavelghem verzaakte aan zijn cure en op
(2)

In 1614 was de bevolking nog zo arm, dat zij de in 1582 aangegane lening tot betaling van de brandschatting
aan de Gentenaars,
niet konden
betalen. Bij uitspraak
van de Raad van Vlaanderen
werden zij hiertoe
verplicht en voldeden hieraan op 15 Dec. 1615.
(13) De deken merkt in 1596 hieromtren
op « talis qualis », « om zo te laten» !
Evenmin bekommerde
hij zich om de aankoop van een nieuw Romeins
missaal als om de registratie
van de ker-kgoeder en, spijts bedreiging met
interdikt of boete.
(14) De 730 Communicanten
van 1575 waren verminderd
tot 400. wat aantoont
dat de bevolking ten gevolge van de troebelen
ongeveer met de helft
was verminderd.
(15) Door het overlijden van de ziekelijke pastoor van Kerksken. die « praeter
. exspectationem
vitam protrahebat
», werd een priester gevonden die als
pastoor tijdelijk beide parochies zou bedienen.
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5 Mei werd JOOS. SCHEPENS,
Aalstenaar,
kapittel, tegen het recht van de distriktdeken
tert aangesteld
(16).

door de deken
in, tot pastoor

van het
te Haal-

J oos Schepens leren wij in de dekanale bezoeken kennen als een
ontwikkeld en rechtschapen
man, godvruchtig
en nederig, waakzaam
in 'zijn bediening, regelmatig onderwijzend
en predikend.
Het herstel

en de verfraaiing

Naar de tijdsdevotie
van de H. Anna (17).

richtte

van de kerk nam hij ter harte.
de pastoor

in 1620 een altaar

op t. e.

Naast grote herstellingswerken
aan het dak van de kerk in 1621,
'werd ook voor een klok gezorgd (18).
De zware oorlogslasten

(19) stremden

tijdelijk

de uitvoering

van

(16) Acta Capitu1i 1605-1626,80 v., 81 r., 82 r., V., 83 r.·- Op 2 Juni 1617werd
de gewezen pastoor van Haaltert verplicht aan het kapittel nog 40 flor.
af te betalen, inmiddels werd hij door de huidige pastoor in bewaking
-gehouden.
. { S';
(17) Dek. Bez. - Dit altaar wordt later niet meer vermeld. - Begin van de
17' eeuw werd op verschillende plaatsen de H. Anna een altaar toegewijd,
o.m. te Aaigem. Erembodegem (1636), Herdersem, Lede, Meldert, S. Maarten te Aalst.
(18) « bet. Arent Wauters int vesten van de clocke ende verhanghe 3 P.
18 scheIL)), « bet. Arent Wauters in het ophanghen van de clocke 3 P.
17 scheIL)), « aen Gillis van Lierde van het maecken van het c1ockhooft
24 P. », « in het haelen van de reep en 14 scheIL)) (K. Rek. 1621) - « bet.
aen Pr. de Bruyne van 8 pont clockspijse tot 5 schell, het pont », « bet.
voor een clock 19 p. 7 schell. 9 gr.)) (K. Rek. 1623).
(19) In 1622 werd het Land van Aalst belast met een millioen gulden krijgsbelasting. Haaltert-Kerksken werd hierin aangeslagen voor 2742 gulden
15 stuivers. De eerste helft' te betalen op 14 Dec. 1622; de andere helft
later.
In 1628 is het « passagie en repassagie van volcke van oorloghe » in de
sereek van Aalst, o.rn. « Sp~ensche soldaten, die verleden Winter gheleghen hebben in garnisoene binnen der stede van Aelst en Geeraertsbergen ». Dit betekende voor Hlt.-K. een extra-belasting van 3155 ponden 18 schell. 4 penningen te betalen op Lichtmis 1629 (Bij beslissing
van 14 Nov. 1628), Het jaar was nog niet ten einde, of op 27 Sept. 1629
werd een nieuwe krt lgsbelasting geheven « voor de garnisoenen in
Vlaenderen » van 617 Gulden 2 stuivers door het dorp te betalen binnen
de 8 dagen!
In 1630zat het dorp met drie Italiaanse kompagnieën opgescheept. Eveneens inkwartiering in 1631 te Aalst en omgeving, waarin Hl t.vK. als aandeel 2723 ponden 7 schell. 11 pen. par. (op 163.859pond 2 schell. par.)
hadden te betalen (24/12/1632).
In 1633ging het niet beter: op 23 Aug. 1633kreeg het dorp een aanslagbillet van 983 pond 12 schell. par. (binnen de 6 maand te betalen); op
13 Dec. 1633 volgde een nieuwe kr ij gsbelastirig van 1654 pond 4 schelt.
par. De lasten werden steeds groter: op 14 Juni 1634 werd een bedrag
ingevorderd van 2723pond 1 schell, 11 pen. par.: op 7 Aug. 1635,1704pond
3 schell. 9 penn. par.; op 7 Juli 1636, 2245 pond 11 schell, 3 penn. par.;
op 9 Dec. 1636, 3321 pond 16 schell, 2 penn. par. met daarbij nog een
extratje van 1406pond 16 schelt. 3 penn. par. voor de forten van Si-Margriete, Wintdarn, Callo en Verrebroek. - Daarbij het komen en gaan
van troepen! Op 24 Aug. 1638eiste men 2153 pond 10 schell. par. en nog
dat zelfde jaar 5385 pond 5 schell. par.; op 4 Aug. 1639, 2806 pond par.
en op 7 Nov. 24 pond 1 schell. 2 perm. (1/2 onmiddellijk, de andere lh binnen de twee maand) ... (Par. Arch.: Krijgspapieren).
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nieuwe werken. Maar Gok hieraan zou men zich weten aan te passen.
In 1627werd een godslamp en een zilveren pixis voor het Allerheiligste aangekocht; in 1630een nieuwe schilderij voor het altaar van O.L.
Vrouw; in 1634 werkte de pastoor plannen uit tot aankoop van een
nieuwe preekstoel, gezien de oude zeer vervallen was, maar vooraf
werd de toren, die dreigde in te storten spijts de grote uitgaven, in
1635 hersteld, evenals de pastorij die onbewoonbaar was.
Inmiddels was de parochie gestegen van ongeveer 400 communicantes tot 513 of 850 zielen (1638). Om het geestelijk leven zijner parochianen te bevorderen riep hij de paters Predikheren om hier de
Broederschap van de Rozenkrans in te richten (1629). Deze confrerie
kende een zo grote bloei dat de pastoor er aan dacht bomen, eigendom van de H. Geesttafel, te verkopen om het geld aan te wenden tot
reparatie en vergroting van de kapel van O.L.Vrouw. Ziekte zou evenwel verhinderen dit plan uit te werken.
In zijn parochiale taak werd de pastoor in 1622 bijgestaan door
kapelaan Joannes Seghers, voor wie hij een nieuw huis liet bouwen.
Vanaf 1628tot 1642 ('f Okt.) stond hem ter zijde kapelaan Joos Jouret,
die om zijn eenvoud, godsvrucht en dagelijks celebreren van het H.
Misoffer bij de bevolking graag was gezien. Hij onderwees de Katekismus, evenwel met weinig succes.
De pastoor overleed in 1639 en werd, volgens ZIJn uiterste wilsbeschikking, begraven in de kapel van O.L.Vrouw in de kerk van
Haaltert.
Zijn opvolging bracht wat gekibbel mee tussen de aartsbisschop
en het kapittel van Aalst. De ab. benoemde
JOANNES VAN VELEN
,I
tot pastoor te Haaltert op 19 December 1640. Het kapittel schreef op
10 Januari 1641 aan de ab. dat de kanunniken bij voorkeur de pastoor
van Kerksken, Balthasar Schellinck, voor die plaats hadden verkozen.
De ab. antwoordde (24/1/1641) dat hij, volgens het Concilie van
Trente, en niet het kapittel bij het instellen van een consursus oordeelde, wie de meest geschikte kandidaat is, die hij dan voordraagt
« non approbandum, sed jam approbatum ». Slechts op 11 Februari
1642 erkennen de deken en het kapittel de benoeming van Joannes
van Velen, priester van het bisdom Luik, en benoemen hem, gezien
hun patronaatsrecht, tot pastoor.
Slechts enkele jaren verbleef van Velen hier als pastoor, want
reeds in 1645 nam hij ontslag en het kapittel benoemde op 24 November 1645 tot zijn opvolger NICOLAAS
VAN ASSGHE, die op 3 December werd aangesteld.
Over de eerste jaren van zijn pastoraat is ons weinig bewaard.
Uit de kerkrekening van 1658 blijkt dat de aartsbisschop er op bezoek
kwam en er de kerk en de arm- en kerkrekeningen visiteerde (20).
~20) « bet. aen Vander

Brulle

over theringhe

tsijnen

huijse

ghedaen bij sijn

hoochweerdicheijt den biscop van Mechelen in visiteren van kercke en
armen ... tsamen Vl H P. XII schell.: Jacques Roelants heeft ghelevert
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In 1658 had de pastoor opnieuw miseries met de Franse bezettingstroepen, evenals in 1663 (21).
In 1659/60 liet de pastoor voortdurend

herstellingswerken

uitvee-

ren aan de daken van kerk en toren (22). Ook werd gedacht aan alles
wat tot meer luister van de eredienst kon bijdragen. Zo liet hij in
1659 een baldakijn maken voor de H. Sakramentsprocessie (23), kocht
in 1661 twee koperen kandelaars en in 1662 twee zilveren ampullekens (24). Verder werd in 1664 het S. Pietersaltaar
vernieuwd en
?erbouwd en werden twee klokken hergoten (25).
De parochie groeide van 525 communicanten

(1642) tot 677 (1667).
(Wordt voortgezet)

IMPE.

J. de Brouwer.

tot behoefte vanden voorschr. Aerdtsbiscop
twee vaten en half haver en
25 eyeren; mitsgaders betaelt b innen Ghendt over advijs gheldt ter eausen van de kercke ende armen" VII P. IIII schell.: item de heer pastoor
oVl"r theeringe 18 P.» (K. Rek. 1658).
(21) .« Alvoren eenen taucx van date 10 July 1663.. te betalen voor een rekening. die de parochie nog te betalen heeft van 1658 nl. 90 ponden 35-9-7 ...
« de betaeling
te doen ten comptoir e van dheer Jan Bapt. Mercx in twee
paymenten
deene tAlderheilighen
ende dander
te Kerstmis
1663, ten
laste van de ontblooters van den ougst van het selve jaere, op pene van
executie inghevolgha van tprovisionel reglement».
« Item ten tweeden noch eenen anderen taucx van date 15 Sept. 1663..
nl. 400.000 guldens, waarvan
110.000 guld. deel door de heeren « slarits
van Vlaenderen », bepaald voor het Land en de Stad Aalst, waarin het
deel van de parochie 1359 pond 15 schell. 10 penn ... « in drij payementen, deerste ghereet, dtweede t'Alderheylighen
ende tderde Kerst naestcommend; wel verstaen
dat desen taucx moet betaelt worden bij de
ontblooters
van den ougst van den jaere 1663» (Par. Arch.).
(22) « bet. over levering
van bert tot het dekken van de torekens
34 P.
6 .schell.; over levering van schaillien 62 P. 10 schell. + 7 P. 12 schell.:
over nagelen 9 P. 6 schell. + 4 P. 4 schel l.; over 9 vaten calck 3 P.
12 schell.; aen Lauwereys Paesschiers
over verdienden aerbeyt int decken
van de kercke met leveren van stoploot 155 P. (K. Rek. 1659); « schalliën
gekocht voor 16 P. - geleverd van Brussel tot Haeltert 4 P. 16 scheIl.
par.; aen schalliedekker,
arbeid en lood 37 P. 12 schell.; tot drinckebier
tot twee potten sdhaeghs 2 P. 17 schell.; aen Jan Michiels over de leveringhe van een rolle tafelloot weghende een hondert dertich pondt tot
vijff schell. groot tpondt 29 P. 10 schell.» (K. Rek. 1660); « aen Joos Passchiers over sijnen arbevt verdient int decken vande kercke ende toren
141 P. 14 schell.: van 4500 schallien 117 P. gr.; over gelevert lood 133 P.
3 schel.l.; gr.» (K. Rek. 1662).
(23) Aen Joos Schockaert
bet. 46 P. 1 schell, 6 gv, voor levering van de stof
tot het maken van den hemel.
(24) De twee kandelaars
10 P. 12 schell. gr.; zilveren ampullekens
gerepareerd
door Guilliam van Wambeke 12 P. 10 scheil.
(25) « bet. aan Gillis van Lierde van de grote clocke te hang hen 9 P. 4 schell.;
id. van de cleen cloek te hanghen 49 P. 12 schell.; bet. an Gillis Viroen
van het brenghen van de clockspijs 4 P. 10 schell.; bet. an Jacq. de Pape
over dachuren
int thangen vande cloeken 14 P. 4 schell.; bet. an Adr.
de Bruckere van waere int gieten van de clocken 2 P. 14 schell.; bet.
an de clockg ieter op rekening van 't gieten van de clocke 150 P.; ver. teert bij het gieten van de kloeke 3 P. 12 schell.; verteert bij het schuren
van de kloeke Y2' P. 8 scheIl.» (K. Rek. 1664).
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Het Geslacht De Vuyst
en verwante Familiën
(VERVOLG)

15.

JAN van der CRUYSSE,

van tier
x Janneken

CRUYSSE

STOCKMANS,

ouders

van:

Frans, • Oombergen 3.5.1639, t ibid. 1701 zonder kinderen,
x Marie van der
HAEGEN (x x Lieven Huyghe).
2. Lieven, ' Oombergen
10.3.1642, x St-Lievens-Houtem
3.5.1678 Josijne de
METS, dochter van Pieter en van Jacquemijne
Coppens.
3. MARIA, • Oombergen 24.12.1644, t St-Lieveris- Houtem 12.1.1716, x ibid. 16.8.
1668 Lieven van AELBROUCK, zoon van Joos en van Janneken
de Mets,
t St-Lievens-Houtern
14.10.1720, zie supra.
4. Pieter, reeds t 1713, x Oombergen 12.1.1675 Jacquemijne
SOUDAIN, ouders
van:
a. Joanna, x Andries van den BERGHE.
b. Maria, reeds t 1713, x Denijs LIMPENS.
16. STANDAERT
1. - N ... STANDAERT,
1. Maria.
2. Gillis, volgt onder n.
3. Joos.

vader

van:

11. - GILLIS STANDAERT, schepen van Herzele
HONT, dochter van Jan, t Herzele 18.1.1668. Zij hadden:
1. Marieken, ' Herze1e 21.9.1651.
2. Pieter, volgt onder nr.
3. Magdalena, • Herzele 1656.

1690-93, x

Maria

de

lIl. -----'PIETER STANDAERT, • Herzele 1654, schepen van Herzele 1694-99,
woonde « aen de plaetse », t ibid. 1720, x Elisabeth ROGGEMAN, dochter van
Pieter en van Janneken
Baeten, t ibid. 18.10.1712. Zij lieten volgende kinderen na:
1. Jannon, • Herzele 2.12.1680, x Jan van der EECKEN.
2. Pieter, • ibid. 26.2.1683.
3. Cathar ina, ' ibid. 3.9.1685, x Pieter van den BERGHE, zoon van Jan.
4. Barbele, ' ibid. 4.12.1687, x Adriaan van CLEEMPUTTE, te Idegem.
5. Marià Catharina, • ibid. 28.8.1691, x Lieven DOOLAEGHE.
6. Rochus, volgt onder IV.
7. Isabelle Albertine, ' ibid. 12.6.1697, begijn te Gent.
8. Anne Françoise, ' ibid. 11.7.1703.
IV. - ROCHUS STANDAERT, ' Herzele 9.9.1694. Woonde eerst te Herze1e, waar hij schepen was 1725-28. In 1729 wordt hij pachter op het Hof ten
Daele der St Pietersabdij
van Gent, te Hillegem, na het overlijden
van de
voorgaande
pachter, Pieter van Heddegem. Burgemeester
(1730-) en baljuw
(1748-50) van Hillegem. t Hillegem 7.11.1750, x Joanna Adriana ADRIAENSENS, t Hillegem 17.8.1758. Zij hadden volgende kinderen:
1. Marie Lucie, • Herzele 10.2.1726, x Jan Anthon VERMEIREN.
2. Marie Kathelijne,
• 1729.
3. ISABELLE THERESE, ' Hillegem 3.3.1732, t Vlierzele 1791, x Hillegem 1.5.
1751 Maximiliaan van der STRAETEN, zoon van Pieter en van Joanna van
Aelbrouck, t Vlierzele 2.11.1780, zie supra.
4. Lieven Frans, • Hillegem 1.2.1735, schepen, daarna burgemeester
(761) en
baljuw (1763) van Hillegem, t ibid. 15.4.1775, x ibid. 31.7.1767 Christine van
den BROECK, ouders van:
a. Joanna, ' Hillegem 3.4.1773.
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17. ROGGEMAN
./

(1)

Van goud, het hoofd geschaakt van zilver en sabel in 2 lijnen)

(Wapenschild:

1. - JOOS ROGGEMAN,
cit. 1544, vader van:

hoofdschepen

Il. - CORNELIS . ROGGEMAN,
woonde
van het Land van Dendermonde
1544-56,
x
van Daneel, van wie:

van

het Land

van Dendermonde

te Grembergen,
hoofdschepen
Geertruid
COOLMAN, dochter

1. Jan, pachter te Grembergen,
x N ... d'AUWE, dochter van Daneel, van wie:
a. 'I'anneken,
x Roziaan van MOERZEKE.
b. Pieter,
te Grembergen
x Andriesijne COPPIETERS, dochter van Adriaan .
. c. Jacques,
x N ... VERBEKE, dochter van Adriaan.
d. Pauwel, brouwer in ({de Swaen » te Dendermonde,
x Pirijne van BELLE,
x x Kathelijne
ROELS.
2. Chr'istiaan, volgt onder lIl.
3. Elisabeth,
x Gillis van de MOORTEL, te Grembergen.
4. Maaiken. x Preter VERLEYSEN.
0

lIl.
schepen
TEL, x
Hij had

- CHRISTIAAN
ROGGEMAN, meier van Grember gen 1562, hoofdvan het Land van Dendermonde
1589-97, x Magdalena van de M00Rx Elisabeth
CLAUS, dochter van Jan en van Kathelijne
de Rauwe.
uit zijn eerste echt:

1. Maaiken,
2.
3.
4.
5.

x Adriaan

van de WIELE.

Uit zijn tweede echt:
Kathelijne,
x Anthonis
de KEERSMAECKER,
van Preter en van Margriet de Bruyne.
Cornelis, volgt onder IV.
N ... , x Karel van VOSHOLE, zoon van Jan.
Hendrik, schepen vim Grembergen
1638.

x x

Symoen

OSTE,

zoon

IV. - CORNELIS ROGGEMAN,
schepen 1634-35, burgemeester
1634 en
meier 1638 van Grembergen,
t 1654, x Adriane COPPIETERS, t Grembergen
26.3.1603, x x Josijne BONNARENS,
dochter van Joos. Hij liet na uit zijn
eerste huwelijk :
1. Chr istiaarr, volgt onder V.
2. Kathelijne,
x Jan OSTE, zoon van Pieter.
3. Betken. begijn.
Uit zijn tweede huwelijk:
4. Gilli!;, schepen van Grembergen
1651, x Maria
~ van Jan, die nalieten:

van den ABEELE,

dochter

a. Cornelis,
x Aspelare 4.7.1666 Cornelia van OUDENHOVE, dochter van
Joris, van wie afstammelingen
te Aspelare.
b. Elisabeth.
c. Kathelijne,
begijn.
d. Anna, x Pieter de CLIPPELEER,
x x Pieter LEMMENS.
e. Joanna, t 1669, x Pieter de CLERCQ, zoon van Frans .
.f. .Iosijne.
g. Christiaan,
x Maria van HESE, van wie afstammelingen
te Grembergen.
5. Tanneken,
x N ... VELDEMAN, x x Jacques van den STEENE.
6. Jan, schepen van. Grembergen
1653, x Moerzeke 31.7.1635 Jenneken ROELS,
Wwe Joos Claus, ouders van:
a. Josijne,
x· Cornelis VERHOFSTADT.
b. Elisabeth,
x Arnoud OSTE.
7. Joos, t 1667, x Margriet OSTE, dochter van Pieter, van wie:
a. Cornelis, schepen van Moerzeke 1677.
b. Pieter ; c. Kathelijne;
d. Elisabeth,
x Daneel van HOYE; e. Chr istiaan;
f. Josijne;
g. Marie.
(1) Hoofdzakelijk
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volgens

gegevens

van Dr Jan Lindemans.

8. Pieter, schepen van Grembergen
1674, t ibid. 16.7.1676 zonder kinderen,
x Anna WAUMAN, Wwe Pieter van Haute.
9. Jacques,
+ Grembergen 17.12.1668 zonder kinderen, x Cathar ina van
BRANDE.
10. Joanna, X Jan van LOKEREN, zoon van Jan.
11. Maaiken, X Adriaan WOUTERS, zoon van Pieter.
V. - CHRISTIAAN
ROGGEMAN, • Grembergen,
burgemeester
.van de
Vrije Heerlijkheid
van den Eegene te Oudegem, t Oudegem 19.3.1672, x Margriet OSTE, dochter van Symoen en van Jacquemijne
van Haver. Zij lieten na :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Josijne, x Cornelis de HERTOGHE.
Janneken,
x Joos van ROSSEM.
Pieter, volgt onder VI.
Kathelijne,
x Jan HAECK.
Marie, x Jan van UYTVANGHE.
Christiaan,
burgemeester
van den Eegene, t Oudegem 18.11.1681, x
MATTHYS, dochter van Joos, t 28.3.1679, x X Maria van DRIESSCHE,
Joos van Geertruye. Van wie afstammelingen
te Oudegem.

Anne
Wwe

VI. - PIETER ROGGEMAN, schepen, daarna baljuw (1684-91) van Bur st,
Bambrugge,
Zonnegem en Kottem, t Burst 1708, x juffrouw
Janneken
BAETEN (1), c Burst 23.3.1639, dochter van Pieter en van Maria de Clerck, t ibid.
8.7.1682, X X Catharina BOONE. Hij liet na' uit zijn eerste huwelijk:
1. Barbele, reeds t 1700.
2. ELISABETH, t Herzele 18.10.1712, x Pieter STANDAERT, zoon van Gillis
en van Maria de Hont, t Herzele 1720, zie supra.
3. Kathelijne,
t Vlierzele 16.7.1697, x Adriaan HEYMAN, zoon van Joos,
t Vlierzele 8.12.1691, x x Marten de VOS.
4. Margriet, t Vlierzele 9.9.1721, x Jan de MOERLOOSE, t Vlierzele 4.1.1709,
X X Marten de VOS, zoon van Laureis.
5. Rochus, reeds t 1722.
6. Joanna Maria.
7. Josijne.
18. de COCK1. -

LIEVEN

de COCK,

x Balegem

16.7.1651 Pirijne

de WINNE,

ouders

van:
1.
2.
3.
4.

Andries, ongehuwd, t Ba1egem 1.10.1747.
Mar ie, e ibid. 4.9.1655, x Philip van GIJSEGHEM.
Jan, ongehuwd, t ibid. 1730.
Pieter, volgt onder 11.

IL - PIETER
CKER, van wie:
1. Pirijne,

de COCK, • Baregem

• Balegem

3.6.1712, x Pieter

3.3.1658, x ibid. 1711 Marie

de BA-

STANDAERT.

2. Joanne.

3. Jan Baptist,

volgt onder

lIl.

lIl. - JAN BAPTIST de COCK, e Balegem 1716, boer op ter Straten,
schepen (1751) en burgemeester
(1760-70) van Balegem, t ibid. 4.6.1770, x Ve1zeke 11.3.1744 Joanna Catharina
THIENPONT,
dochter van Jan Emmanuel en
Van Anna Anselrnina van der Weeden, t Balegem 21.6.1766, X X Joanna de
WINNE, dochter van Adriaan. Hij liet na uit zijn eerste huwelijk:
1. Emmanuel, • 1746, tongehuwd.
2. Frans, volgt onder IV,
3. Louise, • 1750.
4. Josepha, • 1753.
(1) zie Jan LINDEMANS,
IJ, 1950, pp, 201-207.

Het Geslacht

Baeten, in ( Het Land

van

Aalst»,
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5. J oanna Maria, " 1755.
6. Maria Catharina, c 1758.
7. Anna Catharina,
• 1760.
Uit zijn tweede huwelijk:
8. Constantijn,
' 1768.
9. Pieter Jan, • 1770.
IV .. -

FRANS' de COCK, • Balegem 1748, baljuw van Hillegem 1782-90,
27.3.1809,
x !bid. 14.1'.1781 Bernardine
Lucie van HEDDEGEM,
'ibid: 20.4.1750, dochter van Adriaan Frans en van Maria Livina Buyse, t ibid.
26.1.1825. Uit dit huwelijk sproten:

t 'Hillegem

1. Lucie, • Hillegern 29.9.1783.
2. Constance, " ibid. 12.3.1789, x Honoré Basile Pieter LIEFMANS, brouwer
te Oudenaarde.
3. Pieter, • Hillegem 5.1.1793, burgemeester
van' Hillegem 1825-72, lid van de
Provinciale
Raad, Ridder in de Leopoldsorde,
t ibid. 23.5.1872, x Caroline
van DOORSSELAERE,
• Melle, Van wie' afstammelingen
te Hillegem en te
Erembodegem.
4. Frans, • Hillegem 5.1.1793.
5. SOPHIE,'
ibid. 7.2.1795, + Borsbeke 6.5.1870, x Hillegem 18.7.1822 Sebastiaan
Jozef de VUYST, notaris en burgemeester
te Borsbeke,
t ibid. 14.1.1870,
zie supra.

N ... de WINNE, vader

van:

1. Adriaan, t Balegem 1685 zonder kinderen,
x Tanneken CARIJN.
Z. PIRIJNE,
x Balegem 16.7.1651 Lieven de COCK, reeds t 1685, zie supra.
3. Elisabeth, reeds t 1685, x Passchier de MOOR
20. THIENPONT
L - JORIS THIENPONT,
schepen van het Land van Gavere 1613-38, te
Dikkelvenne.
Hij had, waarschijnlijk
uit zijn huwelijk
met Maria van de
MEERSCHA UT (1) :
1. Jacques, burgemeester
van Oombergen,
tOombergen
ken MERCHIERS, ouders van:
a. Maria, ' Oombergen
18.11.1618.
b. Joris, • ibid. 19.4.1620.
c. Elisabeth, • ibid. 12.6.1621, x Gillis de BREUCKER

14.3.1662,

x Tanne-

H) Daar de parochieregisters
van Dikkelvenne
niet hoog genoeg opklimmen,
staat alleen de afstamming
van Jan Willem vast. Dat Joris T. vader was
van Jacques en van Pieter staat buiten twijfel, daar zij allee ei ts. Jooris
worden betiteld. Anderzijds
treffen wij Maria Meerschaut
aan als meter
van de oudste dochter van Jacques T. Is, Jooris, en verschillende
peters
en meters, Meerschaut
genaamd, bij de andere kinderen van Jacques T.;
dit sluit o.i. niet volledig de mogelijkheid
uit, dat Maria v. d. Meerschaut
slechts de stiefmoeder
was van Jacques T. Wat de afstamming van Joos T.
betreft, deze wordt nergens betiteld
als f's. Jooris, maar eenvoudig
als
« d'Heer Joos T.», waarschijnlijk
omdat verwarring
met een homoniem
was uitgesloten. Wij beschikken evenwel over deugdelijke
onrechtstreekse
bewijzen zijner afstamming
van Joris T.: 1) het feit dat wij de namen
Joris en Jacques bij zijn kinderen aantreffen;
2) het feit dat hij en zijn
vrouw, Callyne Cromphout,
peter en meter zijn geweest bij de kinderen
van Jacques T. fs. Joris; 3) het feit dat hij zijn vader a.h.w. opvolgt in het
schepenambt
van het Land van Gavere; 4) het feit dat Jacques T. fs. Joris
tussenkomt
in de verdeling van het sterfhuis van Livijne Vlerick (anno
1653), eerste vrouw van Jacques T. Is. Joos; 5) het feit dat Hendrik van
'de Meerschaut, waarschijnlijk
verwant met Maria Meerschaut
voornoemd,
als voogd paterneel optreedt over zijn kinderen, na. zijn overlijden in 1668.
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d. Pieter, c ibid. 4.12.1622, t ibid. 8.6.1668, x Geerdijne TUSSCHAENS, i ibid.
1.3.1667. Zij lieten na:
1) Joanna, • 1655.
2) Maria, • Oombergen 24.3.1662.
e. Tanneken, o ibid. 7.3.1625, t ibid. 13.12.1671, x Bernaard BOMBEKE. f. Pirijne,'
ibid. 12.11.1628, x Jan de COCK.
g. Jacques, • ibid. 9.3.1631, t ibid. 15.1.1668, x ibid. 5.5.1658 Magdalena GOUBLOMME, weduwe Adriaan Galle. Zij hadden:
1) Anna, " Oombergen 30.7.1658, t kind.
2) Frans, c ibid. 3.5.1660, t kind.
3) Catharina, ' ibid. 19.4.1663, enige wees in 1668:
2. Joos, volgt onder 11.
3. Pieter, t Baaigem
16.9.1636, x Janneken
STEVENS, dochter van Adriaan.
Zij hadden een enige dochter:
a. Marie,
1635.
4. Jan Willem, ' Dikkelvenne
18.9.1607.
0

1I. - JOOS THIENPONT,
schepen (1642-55)
en luitenant-baljuw
(1643,
44) van het Land van Gavere, te Dikkelvenne,
t ibid. 1.2.1668, x Callintken
CROMPHOUT,
x x Janneken Van der STRAETEN, t ibid. 29.10.1678. Uit zijn
eerste echt:
.
1.
2.
3.
4.

Jacques, volgt onder lIL
Josiine, c Dikkelvenne
5.10.1625, x Hendrik CALLAERT.
Marie, reeds t in 1668, x Joosvan
der VAET.
Anna, e Dikkelvenne
7.10.1629, begijn te Gent.

Uit zijn tweede echt:
5. Frans, c Dikkelvenne
2.12.1642.
6. Adriane, e ibid. 18.1.1645, begijn te Gent.
7. Charles,
ibid. 19.2.1648, t ibid. 7.8.1682, x Fr anchoyse van QUICKELBERGHE, t ibid. 30.4.1682, ouders van:
a. Adriane, ' 1668.
b. Frans, c 1670.
c. Joos, ; 1672.
8. Jan,
ibid. 8.4.1653.
9. Isabeau,
ibid. 29.7.1656.
10. Joanne, ' ibid. 4.5.1659.
11. Joris, ' ibid. 24.9.1662, + ibid. 22.3.1700, x Elisabeth van den BERGHE, dochter van Arent, ouders van:
a. Joanne;
1690.
b. Tanneken,
1694.
c. Joos, e 1698.
0

0

0

0

0

lIl. _- JACQUES THIENPONT,
' Dikkelvenne
17.11.1622. Woonde eerst
op de Dries te Schelderode,
daarna te Melsen. Baljuw van Melsen, t Melsen
15.4.1680, x Livijne VLERICK,
St-Martens-Latem,
dochter van Lieven en
van Elisabeth Winne, weduwe van Melchior van den Bossche, zoon van Hendrik, baljuw van Scheiderode en Bottelare, t ScheIderode
28.8.1653; x x CIa ra
van der HAEGEN (die x x Melsen 23.1.1681 Lieven Dossche). Uit zijn eerste
huwelijk:
1. Joos, ' 1647, baljuw van Melsen.
2. Jacques,
1650.
3. Tanneken,
1653.
0

0

0

Uit zijn tweede huwelijk, onder
4. Joris, volgt onder IV.
5. Pieter,
Melsen 26.10.1678.
6. Veronica, • ibid. 24.3.1680.

meer:

0

IV. - JORIS THIENPONT,
' 1664, burgemeester
van Strijpen en St-Goriks-Oudenhove,
woonde te Strijpen, t Strijpen 22.2.1751. x ibid. 13.2.1691 Pir ij ne van der HAEGEN, ' ibid. 15.1.1661, dochter van Mar ten en van Elisabeth
de Wael, t ibid. 4.11.1748. Uit dit huwelijk sproten:
1. Jan Emmanuel, volgt onder V.
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2 AdriaanLouis.
' Strijpen 6.12.1694, x Pir ijne van der HAEGEN (die x x
Joos de Clercq), ouders van:
a. Marie Louise, x Pieter HAELTERMAN.
b. Karel Frans, • Schelderode
20.4.1720.
c. Pieter, ' ibid. 2.9.1721, reeds t in 1752.
3. Pieter Marten, ' Strijpen 7.12.1696, t ibid. 22.11.1729.
4. Karel, ' Strijpen
18.11.1698, t ibid. 8.10.1738, x Maria Catharina
van de
WEGHE, die nalieten:
a. Joorijne: b. Norbertine
Louise: c. Joanna Catharina;
d. Francis.
5. Joos, ' Strijpen
29.10.1700, t ibid. 7.4.1751, x Barbele WACQUE (die x x
Daneel Schouppe) , ouders van:
a. Marie Pieternelle,
' 1748; b. Joris, o 1749; c. Anne Françoise, ' 1751.
6. Elisabeth Barberine,
' Strijpen 9.7.1703, t ibid. 4.9.1728.
7. Jacques, ' Strijpen 1.6.1706, priester, pastoor te Denderbelle.
V. - JAN EMMANUEL
THIENPONT,
' Strijpen
15.1.1693, baljuw van
Rooborst en Ruddershove,
t Velzeke 24.9.1783, x ibid. 19.11.1715 Anna Anselmina van der WEEDEN, ' Velzeke 25.5.1691, dochter van Joos en van Jacquemijne van der Haegen, t ibid. 16.12.1756. Zij hadden volgende kinderen:
1. JOANNA CATHARINA,
' 1717, t Balegem 21.6.1766, x Ve1zeke 11.3.1744
Jan Baptist de COCK, zoon van Pieter en van Marie de Backer, t Balegem
4.6.1770, zie supra.
2. Josepha,
x Jan Frans van der HEYDEN.
3. Jan Ferdinand,
' Velieke 14.6.1724, baljuw van Merelbeke
en Lemberge.
4. Karel Frans, ' Velzeke 9.3.1726, reeds t in 1771, x ibid. 11.1.1755 Angeline
MAGERMAN.
5. Marie Louise, , ibid. 14.11.1727.
6. Pieter Jacques Bernaard.
c ibid. 28.3.1730.
7. Joos, ' ibid. 25.11.1732.
8. Philip Emmanuel, , ibid. 22.11.1734.
9. Anne Françoise Colette, o ibid. 11.'6.1737.
21. van der HAEGEN
I. -

ADRIAAN

van der HAEGEN,

vader

van:

IT. - MARTEN van der HAEGEN, x Strijpen 8.7.1657 Elisabeth de WAEL,
, ibid. 29.1.1634, dochter van Pieter en van Martijne van de Weghe. Van wie:
1. Adriane, o Strijpen 7.6.1658, t "ibid. 12.8.1742, x Joos van de WEGHE, t StGoriks-Oudenhove
12.11.1683, x x Pieter van der WEEDEN, zoon van Jan
en van J oanne de Cooman, t Strijpen 31.10.1710.
.
2. PIRIJNE, , Strijpen 15.1.1661, t ibid. 4.11.1748, x ibid. 13.2.1691 Joris THIENPONT, zoon van Jacques en van Clara van der Haegen, t ibid. 22.2.1751,
zie supra.
3. Jan, ' ibid. 21.6.1662.
4. Kathelijne,
, ibid. 11.12.1663.
22. de WAEL
I. -

LIEVEN

de W AEL, vader

van:

11. - PIETER de WAEL, x Strijpen
6.9.1625 Mar tijne van de WEGHE,
dochter van Jan, Wwe van Anthon Petit en van Victor Dierickx. Zij hadden:
1. Kathelijne,
• Strijpen 11.6.1628.
2. Willem, o ibid. 24.4.1630.
3. ELISABETH, e ibid. 29.1.1634, x ibid. 8.7.1657 Marten van der HAEGEN,
zoon van Adriaan, zie supra.
23. van der WEEDEN
1. - ADRIAAN van der WEEDEN, boer op het Hof ten Driessche te StGoriks-Oudenhove,
x Kathe1ijne de CRABBER, t ibid. 7.10.1643, ouders van:.
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I"-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maaiken, x Adriaan MACHTELINCKX,
zoon van Adriaan.
Anthonijne,
x Pieter SPELEERS, + 1654.
Jan; volgt onder n.
Joanne, , 1621.
Elisabeth, , St-Goriks-Oudenhove
14.5.1623.
Pieter, o 1625.
Frans, , ibid. 24.2.1630, t 1668, x Maria MOREL. Zij hadden

o.m, :

a. Marie, • 1658, x Norbert
de MEYER, zoon van Passchier.
t Str ijpen
30.6.1704.
b. Andries, x Therese TAELEMAN, t ibid. 29.2.1728. Uit dit huwelijk sproten:
1) Philip, c 1701; 2) Pieter, , 1703; 3) Albert, , 1706; 4) Alber tine, , 1710.
c. Adriaan, t Strijpen 3.3.1735, x Adriane de POORTERE,
ibid. 21.12.1729,
x x Magdalene van der MOTTEN. Hij had uit zijn eerste echt:

+

1) Frans, x Anne du BOlS.
2) Andries,'
1712, t Strijpen
ouders van:
a) Pieternelle,

13.5.1743,

, 1736; b) Vincent,

x Marie Caroline

van de GUCHTE,

, 1740.

Il. - JAN van der WEEDEN, • St-Goriks-Oudenhove
1617, t ibid. 2.1.1697,
x ibid. 6.6.1642 Joanne de COOMAN, dochter van Jan en van Anna van Dam,
+ ibid. 24.9.1679. Uit dit huwelijk stammen .•f
1.
2.
3.
4.
5.

Jan, • St-Goriks-Oudenhove
12.4.1643.
Joos, volgt onder HL
Adriaan, , ibid. 29.3.1648, cit. 1712 schepen Ld. v. Zottegem.
Tanneken, , ibid. 17.5.1651, reeds t in 1691, x Philip van GIJSEGEM.
Lieven, • ibid. 4.2.1655, t ibid. 3.5.1699, x Joanne de CO OMAN, dochter van
Pieter , t ibid. 7.11.1689, x x Jacquemijne
van de WEGHE. Hij liet na uit
zijn eerste huwelijk:
a. Joos, , 1684; b. Frans, • 1688;
en uit zijn tweede huwelijk:
c. Marie Anne, , 1692; d. Janneken,
• 1698.
6. Pieter, • 1658, t Strijpen
31.10.1710, x Adriane van der HAEGEN, dochter
van Marten en van Elisabeth de Wael, t ibid. 12.8.1742, van wie:
a. Jan, • 1686; b. Therese, , 1700.
.

HL - JOOS van der WEEDEN, u St-Goriks-Oudenhove
10.5.1645, baljuw
van Roobor st en Ruddershove,
t Velzeke 16.5.1720, x Velzeke 7.1.1671 Jacquemijne van der HAEGEN, dochter van Piefer en van Anne Livijne van de
Weghe, t ibid. 14.7.1694. Zij lieten na:
1. Constance, e Velzeke 10.2.1675, x ibid. 14.7.1699 Jan van der HAEGEN.
l"2. Fral1J3, , ibid. 31.12.1680, griffier van Leeuwergem
en Elene na zijn broer
Laureis,
x N ... van de WEGHE, van wie o.m, :
Karel Frans Jacques, Raad-pensionaris
van Gent cit. 1752.
3. Joanna Francoise, c Velzeke 13.5.1683.
4. Anselma Carola, , ibid. 20.2.1686.
5. Laureis, ' ibid. 28.7.1688, baljuw van Ruddershove,
griffier van Leeuwergem
en Elene, gezworen «costumier
», t Velzeke 27.6.1754 ongehuwd.
6. ANNA ANSELMlNA,
c ibid.
25.5.1691, t ibid. 16.12.1756, x ibid. 19.11.1715
Jan Emmanueel
THlENPONT,
zoon van Joris en van PetronelIa
van der
Haegen, t ibid. 24.9.1783, zie supra.
7. Josijne, ' ibid. 5.2.1694.
24. de COOMAN
JAN de COOMAN,
van wie:

baljuw

van St-Goriks-Oudenhove,

x Anna

1. Jan, , ibid. 21.12.1621, baljuw ibid., reeds t in 1691, vader van:
Beatrice,
x Pieter van CROMBRUGGHE.
2. JOANNE, t ibid. 24.9.1679, x ibid. 6.6.1642 Jan van der WEEDEN,
Adriaan en Kathéliine
de Crabber, t ibid. 2.1.1697, zie supra.

van DAM,

zoon van
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3. Joos, ' ibid. 15.1.1629, schepen v. Ld. van Zottegem, t ibid. 24.3.1691
kinderen,
x Kathelijne
COESSENS.
4. Antoon, c ibid. 21.12.1631, cit. 1691.
5. Philip, ' ibid. 10.9.1635, reeds t in 1691, zonder kinderen.

zonder

25. van der HAEGEN
PIETER van der HAEGEN,
van de WEGHE, ouders van:

o

1628, t Velzeke

l4.8.1667,

x Anne

Livijne

L JACQUEMIJNE,
c
Velzeke 21.3.1654, t ibid. l4.7.1694,
x ibid. 7.1.1671 Joos
van der WEEDEN, zoon van Jan en van Joanne de Cooman, t ibid. 16.5.1720,

. zie supra.
2.
3.
4.
5.
6

Pirijne, 'ibid. 28.5.1656.
Geerdijne, o ibid. 21.8.1661.
Josijne, , ibid. 21.8.1661.
Philip, , ibid. 1.1.1663.
Lucie,' ibid. 13.4.1665.

26. van HEDDEGEM
I. - ADRIAAN van HEDDEGEM,
schepen
Joanne SCHOCKAERT,
cito 1585, ouders van:

van

Oosterzele

1596-1616,

x

1. Barbele, t Grotenberge
2.5.1605, x Geerd de CLIPPELE, zoon van Lieven,
boer op het Hof te Wassenhove onder Grotenberge.
2. Pieter, volgt onder 11.
3. Lijsbette,
" Oosterzele
1.12.1589, x Lieven van der SCHUEREN, zoon van
Louis, te Oosterzele.
Il. -

PIETER

van

HEDDEGEM,

schepen

van

Oosterzele

1617-49,

vader

van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adriaan, volgt onder lIl.
Marie, , Oosterzele 5.9.1611.
Geeraard, , ibid. 19.3.1614.
Jacques, ' ibid. 5.4.1616.
Margriet, o ibid. 16.1.1619.
Kathel ijne, , ibid. 28.1.1622.

LH; - ADRIAAN van HEDDEGEM,
e
Oosterzele
10.4.1609, schepen van
St-Lievens-Houtern,
cit. 1647, x Tanneken
de BACKER, dochter van Gillis
en Adriane Meuleman, t St-Lievens-Houtem
21.12.1637. Zij lieten na:
1. Adriaanken.
2., Pieter, volgt onder
IV. -

PIETER

IV.

van HEDDEGEM,

1. Adriaan, 'Volgt onder V.
2 Marie, x Jan de BRUYCKER,
V. CLERCQ,

ADRIAAN
van wie:

van

zeer waarschijnlijk

t Oosterzele

HEDDEGEM,

vader

van (1) :

1702.

t Wetteren

13.8.1737,

x

Adriane

de

(1) Bij de kinderen van Maria V. H. « ta. Pietars » en Jan de Bruycker, treedt
in 1702 als maternele
voogd op: Adriaan V. H. « tot Wetter ». Men mag
er uit afleiden dat Maria en Adriaan broer en zuster waren fii. Pieters.
Dat deze Pieter v. H. dezelfde zou zijn als Pieter V. H. Is. Adriaan en 'I'anneken de Backer, steunt enkel op : 1) de afwezigheid
van een andere Pieter V. H. te Oosterzele in die periode; hierbij valt te noteren dat de eigen
erfgoederen
van Adriaan v. H., t Wetteren 1737, alle te Oosterzele -gelegen
waren, zodat zijn vader te Oosterzele
moet gezocht worden; 2) de regel'matig
afwisselende
sequentie
der voornamen
Adriaan
en Preter in .de

stamreeks.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieter, volgt onder VI.
Marie Janne, begijntje ter Hoyen te Gent.
Isabelle Therese,
x Lucas de GEYTER.
Jan.
Joos.
Jacques.

VI. - PIETER van HEDDEGEM,
pachter
op het Hof ten Dae1e der St
Pietersabdij
te HiIlegem, burgemeester
van Hillegem 1720-29, t Hillegem 20.4.
1729, x ibid. 8.5.1716 Anne Marie de TEMMERMAN,
dochter van Louis en
van Antonette van de Sype, t ibid. 8.9.1729. Uit dit huwelijk sproten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marie Antonette,
• Hillegem 31.5.1717, t kind.
Adriaan Frans, volgt onder VII.
Jan Baptist, • ibid. 18.12.1720.
Pieter Aritoon, • ibid. 17.9.1722, t kind.
Roclrus Lieven, • ibid. 16.7.1725:
Joos Lieven,
ibid. 14.5.1727.
0

VII. - ADRIAAN FRANS van HEDDEGEM, 0 Hillegem 15.2.1719, baljuw
van HiIlegem 1751-60, t ibid. 29.12.1784, x Marie Livijne BUYSE, dochter van
Joos en van Anthonette
Schouppe, t ibid. 2.9.1784. Zij hadden volgende kinderen:
..Jl
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Benoit Theophile, • Hillegem 6.2.1743, t ibid. 24.11.1766.
Jeanne Josine, o ibid. 30.6.1745, x ibid. 28.11.1775 Pieter Jozef d'HONT.
Pieter Frans, " ibid. 27.10.1747.
BERNARDINE
LUCIE, • ibid. 20.4.1750, t ibid. 26.1.1825, x ibid. 14.1.1781
Frans de COCK, zoon van Jan Baptist en van Joanna Catharina
Thienpont,
t ibid. 27.3.1809, zie supra.
GiIIis Constantijn,
• ibid. 11.4.1753, t 9.6.1771.
Urbain Basile, • ibid. 1.4.1756.
Isabelle Livine, 0 ibid. 11.7.1757, x ibid. 31.7.1792 Jan Alexander
de SMET.
Jan Baptist, o ibid. 29.11.1760.
27. SCHOCKAERT
I. -

N ... SCHOCKAERT,

1. N ... , vader van:
Livijne, reeds t in 1585,
2. N , volgt onder Il.
3. N , x N .. MICHIELS.
Il. 1.
2.
3.
4.

N..

vader

X

Adriaan

SCHOCKAERT,

vader

van:
HEYMAN,

te Vlierze1e.

van:

JOANNE,
x Adriaan van HEDDEGEM, zie supra.
Jan, reeds t in 1585, van wie afstammelingen.
Livijne, reeds t in 1585.
Adriane,
x Andries de BRUECKERE.
28. de TEMMERMAN

I. - GILLIS de TEMMERMAN, baljuw van Wijlegem 1646, x Pirijne van
HELLE PUTTE, dochter van Pieter en van Janneken
de Vos. Ouders van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Louis, volgt onder Il.
Mar ie, t Herme1gern 23.5.1674, x Jan van de WEGHE.
Janneken,
x Louis de VOS.
Josijne, t Wijlegem 2.11.1678, x Lieven COMPYN, baljuw
Frans, t Wijlegem ca. 1678 ongehuwd.
Agnes, t Wijlegem ca. 1678 ongehuwd.
Pirijne, nog minderjarig
in 1678.

IJ. - LOUIS de TEMMERMAN,
schepen
90, 1712) en baljuw
(1691-1710) van Hillegem,

van Wijlegem.

(16-70-77), burgemeester

t ibid. 1716, x Marie

(1677SCHOL-
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LAERT, x x Herzele 20.1.1683 Anthonette
van de SYPE, dochter van Jan en
van Adr iarie Beerens. Hij liet na uit zijn eerste huwelijk:
1. Pieter.
2. Jan, x Christine de CLERCK, t Hillegem 1748, van wie:
a. Jan, c 1724; b. Joos, ' 1726; c. Pieternelle,
e 1727; d. Louise,
' 1729; e. Marie
Therese, c 1732; f. Anthonette, e 1736.
3. Josijne, t Grotenberge
1706, x Jan de COOMAN, zoon van Steven.
Uit zijn tweede huwelijk:
4. Pieternelle,
i Hillegem 16.1.1736, x Joos VIDTS, schepen van Hillegem.
5. Louise.
6. ANNE MARIE: x Hil.legern 28.5.1716 Pi eter van HEDDEGEM, zoon van
Adriaan en van Adriane de Clercq. Zij t ibid. 8.9.1729. Hij t ibid. 20.4.1729.
Zie supra.
.
29. van HELLEPUTTE
I. - LOUIS van HELLEPUTTE,
schepen 0604-07) en meier (1608-1620)
van St-B1asius-Boekel,
Rozebeke en Wijlegem, te St-Bl.-Boeke1,
x Kathelijne
SCHIETECATTE. Zij hadden O.m. volgende kinderen:
1. Pieter, volgt onder 11.
2. Arent, schepen (l643~53) en meier (1679) van St-Bl.-Boekel en Rozebeke.
Il. - PIETER van HELLEPuiTE,
schepen en meier 0626-41) van StBlasius-Boekel
en Rozebeke, t St-BlvBoekel
18.12.1641, x Janneken
de VOS,
dochter van Joos, Wwe van Adriaan de Ber (meier ibid., t 26.4.1608), t ibid.
16.12.1626,' x x Maaiken de WANNEMAEKER
Hij had uit zijn eerste echt:
1. Louis, o 1612, t Wijlegem 2.10.1645, x Kathelijne COPPENS,
a. Maaiken, o 1638; b. Pieter, o 1639.
2. Joos,
1615, meier van St-Maria-Horebeke
ci t. 1642.
3. PIRIJNE,
1617, x Gillis de TEMMERMAN, zie supra.
4. Frans,
1625.
Uit zijn tweede echt:
5. Janneken, o 1630.
6. Pieter, , 1634.
7. Jan,
1637.

van wie:

0

0

0

0

30.

van

de SYPE

I. - JAN van de SYPE geheten VERMEULEN, pachter te Herze1e, + ibid.
2.11.1667, x Gillijne HAELTERMAN, t ibid. 1667, ouders. van:
l. Jan, volgt onder 11..
2. Pieter.
3. Wijken, x Pieter de JONGHE.
4~ Claasken, t ibid. 1677 zonder kinderen,
x Jacques de VUYST, t ibid. 1.10.
1677.
5. Gillijne, reeds t in 1667, x Geeraard BEERENS.
Il. - JAN van de SYPE, schepen van Herze1e, t ibid. 1691, x Adriane
BEERENS, dochter van Lieven en van Adriane van der Str icht, t ibid. 12.6.
1676, van wie:
1 Jan,' Herze1e 16.10.1641, reeds t in 1691.
2. Davi.d, , ibid. 6.8.1643, schepen ibid.
3. Livijne, • ibid. 26.6.1645, reeds t in 1676, x Pieter STEVENS.
4. Adriaan, ' ibid. 15.9.1646.
5. ANTHONETTE, c ibid. 1651, x ibid. 20.1.1683 Louis de TEMMERMAN, zoon
van Gillis en van Pi rij ne van Helleputte, t Hillegem 1716, zie supra.
6. Pieter, • Heriele 14.12.1653, reeds t in 1691.
31. BEERENS
LIEVEN'BEERENS,
ouders van:
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t Erwetegem

16.7:1632, x Adriane

van der S'I'RICHT,

1.
2.
3.
4.

Marie, o 1610, x Frans GOSSYE, zoon van Gillis.
Anthonette,
, 1613, x Jan de GEYTER.
Janeken, , 1615.
Adriaan,
1617, t Erwetegem
10.12.1667, x Maria
0

WANGELMEERSCH,

van

wie:
a. Lieven, ; 1647; b. .Authonette, , 1650; c. Janneken,
, 1653; d. Joos, , 1656;
e. Jan,
1658; f. Adriane; g. Pieter,
1667.
ADRIANE, 0 1620, t Herzele 12.6.1676, x Jan van de SYPE, zoon van Jan
en van Gillijne Haelterman,
t ibid. 1691, zie supra.
Pirijn~, o 1623.
Livijne,
1626, t Zottegem 7.7.1675, x Hèndrik de SUTTER, x x Jan van
RUYSKENSVELT.
Niklaas,
1632, t Erwetegem
15.6.1668, x Adriane van der BIEST (die x x
Adriaan de Man), die nalieten:
.
a. Mar ie, 1664, x Jan W ANGELMEERSCH.
b. Joos, ' 1666.
0

5.

6.
7.
8.

0

0

0

0

32. BUYSE
1. - JOOS BUYSE, e 1643, woonde op Strijmeers,
schepen
(1677-'81) en
burgemeester
(1682-87) van Vlierzele
en Bavegem,
t Ressegem 14.4.1716, x
Catharina MICHIELS, dochter van Bavenj.-Wwe Adriaan de Moerloose, t Vlierzele 11.9.1684, x X Letterhoutem
21.2.1687' Joanne de VOS, dochter van Joos
en van Josijne Petrickx.
Hij liet na uit zijn eerste huwelijk:
1. Gillis,
1674.
2. Maria,
1676, x Mathijs COORDE, zoon van Geerd en van Livijne Hellinck,
schepen 0696-1717) en burgemeester
0718-30) van Vlierzele en Bavegem.
3. Joos, volgt onder rr.
0

0

4.
5.
6.
7.
8.
9

Uit zijn tweede huwelijk:
Josijne,
x Pieter HAECK.
Adriane, 0 Ressegem 4.9.1688, x Roeland
Pieternelle,
0 ibid.
17.2.1695.
Anne Mari e, ibid. 8.3.1699.
Kathelijne,
ibid. 26.12.1701.
Anthonette,
ibid. 22.6.1708.

d'HUYTSCHAEVER.

0

0

0

JOOS BUYSE, 0 1680, burgemeester
van Heidergem
1715-28, t Hel11.10.1762, x Anthonette
SCHOUPPE,
dochter van Pieter en van Catharina van den Bossche, Wwe Jan van Audénhove, t ibid. 21.6.1725 (zie supra),
x x Maria GALLE. Hij had uit zijn eerste huwelijk:
Il. -

dergem

1. Joanne,
Heldergem
20.1.1712, x Jacques REMORY.
2. MARIE LIVIJNE,
ibid. 1.9.1713, x Adriaan Frans van HEDDEGEM,
zoon
van Pieter en van Anne Marie de Temmerman.
Zij t Hillegem 2.9.1784. Hij
t ibid. 29.12.1784. Zie supra.
3. Gillis,
ibid. 3.11.1715, burgemeester
van Heldergem
1753-60, t ibid. 17.6.
1785, x Joanna PetronelIa
ROLLIER, t ibid. 20.2.1765, van wie afstammelingen.
4. PetronelIa,
x Gillis de NOOSE.
5. Cathar ina, x Pieter MAERTENS.
0

0

0

33. MICHIELS

1. -

BA VO MICHIELS,

te Vl ierzele

of Oordegem,

wa~ vader

van:

1,. Bavo, volgt onder Il.
-,
2.. Gillis, mulder te Vlierzele, burgemeester
van Vlierzele
en Bavegem
1659,
x Barbele de VISSCHERE,
St-Lievens-Houtem, t Vlierzele 15.4.1646. Van
wie:
.
.
a, Bavo,
Vlierzele
~9.1.1627, + ib. 3.5.1679, x ibid. 21.12.1666 Maria COLMAN, ouders van: 1) Bavo,
1667; 2) Joris,
1672; 3) Pieternelle,
1676.
1). Jan.
V1ierzele 19.5.1629.
0

0

0

0

0

0
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c. Janneken,
' ibid. 17.5.1633.
d. Maeyken, ' ibid. 24.7.1636.
e. Joos, ' ibid. 3.5.1640.
f. Adriaan,'
ibid. 15.11.1643.
IJ. Piryntken

BAVO MICHIELS, schepen
DRIEGHE. Van wie:

van

Vlierzele

en Bavegem

1641-45,

x

1. Jan, ' Vlierzele 12.12.1635.
2 CATHARINA, ' ibid. 28.2.1638, t ibid. 11.9.1684, x Adriaan de MOERLOOSE
fs. Adriaan, t ibid. 15.3.1670, x x ibid. 20.7.1671 Joos BUYSE (zie supra).
Zij liet na:
Ui t- haar eerste huwelijk:
Baven, Jan, Pieter en Anneken de Moerloose.
Uit haar tweede huwelijk: zie supra.
3. Joos, e ibid. 23.2.1643. In 1684 voogd over de kinderen van zijn zuster Catharina.
4. Pieternelle,
+ ibid. 9.12.1686, x ibid. 17.7.1659 Pieter de HONT, x x Joos
MICHIELS, fs. Joos, koster van Vlierzele, fs. Cornelis, en van Maria van
Bavegem ra. Pieters.
Leo Lindemans.
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De Wijnbouw in het Land van Aalst
Deze uiteenzetting is noodgedwongen onvolledig, gezien slechts
gebruik werd gemaakt van toponymisch materiaal, vooral van de
penningboeken van 1571/77 (Sa. Gent). Toch zal het aan de belangstellende een gedachte geven van de verspreiding van de wijnbouw
in onze streken.
Uit de gegevens blijkt dat van een aktieve wijnteelt bezwaarlijk kan sprake zijn voor het Land van Aalst (1). Alles wijst er
op dat het er in de eerste plaats op aankwam in. de persoonlijke
noodwendigheden van kasteelheren en kloostergemeenschappen
te
voorzien (2). Het is dan ook in die dorpen, met kasteel of klooster,
dat toponiemen herinneren aan de verdwenen wijnbouw.
Deze teelt wordt voor Vlaanderen reeds vermeld in een OOfkonde van 939, waarbij Arnulf de Oude zijn wijngaard schonk aan
S. Pietersabdij (3).
AALST, alwaar de burggraaf zijn kasteel had en o.m. de Willemijnen een klooster: « op ten' Wijngaerl: heeft de poort een dachwant gekocht », Oork. Hosp. Aalst 1379; « van der stede daer Simeens
(1) « In de 14' en de 15' eeuwen kende onze aktieve wijnteelt
wellicht het
hoogtepunt
van welvaar-t », Paul LINDEMANS, Geschiedenis van de Landbouw in België, II, blz. 126. Antwerpen,
1952.
(2) {{De wijn werd
kloostergemeenten
(3) Ibidem, blz. 123.
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gewonnen
als dagelijkse
en. welstellende
burgers

tafeldrank
voor
», id., blz. 124.

kasteelheren:,

".

van Zomerghem Wijngaert
te stane plach », Rekenkamer
1485;
«meersch up den Wijgaert», P. 1572, 63v., 150v. (4).
,AMENGIJS, met een kasteel: « sur la eoulture des vignes»,
P. 1572, 19v., 22r., 26r.
BEIRLEGEM, alwaar een kastael : «daerment heedt den Wijngaert », P. 155(\ 9r., 17v.; « boven den Wingaert)J, P. 1571, 4r., 6r.,
passim, P. 1577, 2v., 3r., passim.
DEFTINGE, met een kasteel: « te Wijngaerde)ft P. 1577, 5ûr.
DENDER BELLE, waar de abdij van 't Zwijveke, evenals de heer
van Dendermonde uitgestrekte goederen in eigendom bezat: « den
Wijngaert
bosch », P. 1571/2, 2r.
DENDERLEEUW, met kasteel en wijngaard (eigendom van de
heer van Liedekerke) gelegen op een zuidelijke helling; {(lant geh.
den Wijngaert », P. 1571, 4r., 19·v.,passim; Schepenboek 1631; « aen
den Wijngaert
ofte Warande », (( de Wijngaerden».
« Wijgaert».
Kleine Loper 1672; « Weygaert», Tiendekaart 1734.
EREMBODEGEM, bezat een wijngaard gelegen in de nabijheid
van de abdij van Affligem, op een ,Ljpidelijke helling: « upt Heynsbrouck gheh. den wijnhof », Schepenboek 1563, 8r., 118v., P. 1571,44v.,
passim, Meetboek 1617, 2v., 232r.
GAVERE,' alwaar het kasteel van de heren van Gavere; « up
den Wijngaert)}, P. 1571, 26v., 40r., passim, P. 1577, 2r., 20r., passim.
HAALTERT, dat een kasteel bezat evenals een kollegiaal kapittel, telde twee wijngaarden, op de rug van zuidelijke hellingen
gelegen: « Op den Wijngaert)).
Schepenboek 13661(copie ) ; « sur le
Wingaert»,
Rekenkamer 1396; « mersch inden Wingaert)}. Wetachtige Kamer 1398, enz. E.igendom van het kapittel. - « landts inden
cakeyt daerment nornpt inden Wijngaert)J,
Schepenboeken 1575;
« de WUglhae.rt boven de Kakay», Rekenkamer 1603, 43r., 64r., v.
Eigendom van de heer.
HERZELE, alwaar een kasteel: « upt Wijngaerdekei1 », P. 1571,
68r.,v., P. 1572, 27r., P. 1577, 41r.; « ud' den Wijnghaert)J.
P. 1571,
17v., 59r., passim.
KERKSKEN bezat een wijngaard op het grensgebied van Haaltert, met welk dorp het één schepenbank vormde: « up den Wijgaert », Wezenboek van Haaltart 15à9, 2361'.; « up de Wijg'aert}l,
P 1571/2, 92v., 93r., v.
MEILEGEM, met een kasteel: « boven den Wijngaert»,
P. 1571,
·19T., 22r., P. 1572, 15v., 18r.
ME:3PELABE: « een stick lants groot met den dreve VII dachwant LIX roeden, west den Wijngaert (na est het hof van Mijnheer
Franzoys van Royen), P. 1577, 24 r:
NINOVE. bezat van de 12° tot de 15° eeuw een, wijngaard, op
tamelijk brede voet aangelegd, in de omgeving van de abdij (5).
POLLARE, alwaar het kasteel van de heer van Wedergrats was:
« lants opden Wijngaert»,
P. 1571, 1;r., 2r., passim.
(4) P. = penningboeken

van het dorp (Sa. Gent).

(5) E. SOENS, Het Domein der Premonstratenzer
Praemonstratensis, IV, 1928).

abdij van Ninove (Analecta
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RESSEGEM, met het kasteel van de heren van dit dorp: « In
P. 1571, 28v.
SCHELDEWINDEKE : « den Wijngaert)), verbonden aan het Hof
ter Blokt, eigendom van de Borluts van Gent (Sa. Gent: Jaarregisters van Gent, 1462).
SCHELLEBELLE, alwaar eveneens een kasteel was: « Belleeautere dat men heet den Wijgaert », Familiefonds nr 643, 1670
(Ra .. Gent).
SINT-MARTENS-LIERDE, met een Karthuizerklooster : « lants
in een stede ter Straeten gheleghen ghemeenlic gheseyt den Wijngaert.», P. 1571, 37r., P. 1577, 18r.
!VELZEKE, dat deel uitmaakte van het domein van Zottegem:
« In den Wijl1gnae,lshouck .)), P. 1571, 47v.
WIEZE, met een kasteel: « 1 dachw. 67 roeden ghen. 'llen Hooghen Wingaert », P. 1571j2, lv.
ZEGELSEM, dat eens een kapittel bezat: « opden daele commende j,eglhen den Waeynghdaert)),
P. 1571, 34:v.,36v., P. 1577, 29v.,
32v.; « ('n 'den Waeynguaert,
P. 15'7.1,28v., 34v., 57r.
Uit verschillende teksten blijkt dat de wijnbouw in onze streken in de 16" eeuw reeds tot het verleden behoorde en dat slechts nog
een toponiem aan de wijngaarden
herinnerde. Oudere stukken,
b.v. voor Aalst, bevestigen de teloorgang van deze culture reeds in
de 14" eeuw.
den Wijgaert)),

J. de Brouwer.
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Boekbespreking
BARON

ETIENNE

DE

BETHUNE-SULLY:

AULNOY-Iez-Valenciennes.

Overdruk
uit het Bulletin de la Soc. d'Etudes de la Provo de Carnbrai, Maart
1955; 62 blz. + ill.
De ontdekking
en aankoop in 1938 te Brussel van een stel documenten
b~etreffende de heerlijkheid
Aulnoy was voor schrijver,
die bovendien
een
dankbaar
en oordeelkundig
gebruik wist te maken van talrijke
onuitgegeven
stukken uit het archief van het Département
du Nord te Rijsel, een gelegenheid tot het uitwerken
van deze geslaagde
({Proeven
van Monografie » zoals
het in de voorrede luidt.
Voornamelijk
de hoofdstukken
over de plaatselijke
gebruiken
en de Elementen der Heerlijkheid
zijn boeiend en geven ons een klare kijk in het vroeger leven van dit Henegouws
dorp dat pas op het einde van de 17' eeuw door
Lodewijk
XIV werd ontroofd
aan de Zuidelijke
Nederlanden.
De overeenkomst van de gebruiken
met de Vlaamse is treffend.
Vooral echter door de
lezers met genealogische
belangstelling
zal het werkje dankbaar
ontvangen
worden,
wegens de talrijke
chronologische
lijsten
van inwoners,
benevens
pastoors, baljuws, enz, enz.
De uitgave is geïllustreerd
met een oude en een moderne kaart en enkele
zegelafdrukken,
terwijl de vermelding
van de bronnen
een waarborg
is voor
haar wetenschappelijke
degelijkheid.
Mogen wij hopen dat een even gelukkig toeval de schrijver
(die Aalstenaar is) eerlang zal in de gelegenheid
stellen ons een even 'flinke -sTûdie {ë
bezorgen over een of andere plaats in ons Land van Aalst?
.

A.L.
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