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VIJFDE HOOFDSTUK

DE BENEFICIEEN
1 §. De Kapelanieën en Stichtingen.

De overgrote meerderheid van de parochies hebben één of meer
kapelanieën of stichtingen. Veelal danken deze hun ontstaan, vooral
vanaf de 13"tot de 15"eeuw, meestal aan de schenking van de dorps-
heer. Het begevingsrecht bleef over het algemeen in de handen van
de stichter of van zijn erfgenamen. Talrijk zijn de kapelanieën ont-
staan uit een bepaalde devotie, waaronder O.L. Vrouw wel de voor-
naamste plaats inneemt Enkele andere, later tot stand gekomen, dan-
ken hun stichting aan de gemeenschap, uit bepaalde godsdienstige
noodwendigheden, zoals b.V. de zondagsvroegmis. om in de geestelijke
nood van de gelovigen te voorzien.

Oorspronkelijk was een kapelanie een beneficie zonder zielelast,
meestal eeuwigdurend belast met een aantal missen per week. Deze
last diende nagekomen op de plaats van de stichting, maar al spoedig
werd van deze verplichting afgeweken, zodat dit omzeggens in de
16"eeuw' algemeen in verval was (1).

Alfabetisch volgen nu de dorpen, met hun verschillende kapela-
nieën .

.Aaigem. Hier bestaat een kap e 1 a n iet ere r e van
o .L. V rou w (1565, 1576), verbonden aan de kapel van O.L.
Vrouw ter Halen (2), belast met drie missen per week, bezet op
gronden, gelegen te Aaigem en te Heldergem.

In de kerk is een stichting van Jacob Schockaert ter ere van O.L.
Vrouw, met last van een wekelijkse mis op zaterdag en een « onse
vrauwe loff » op zondag (1626).

Aalst. St. Maartenskerk telt niet minder dan 15 kapelanieën, naast
tal van stichtingen (1574); de meeste zijn te begeven door het metro-
politaans kapittel te Kamerijk.

(1) In nota, en uitzonderlijk ook in de tekst, worden de kapelanieën aange-
geven, die voorkomen bij Kan. Reusens, Poilé de L'ancien Diocèse de
Cambrai, in A.H.E.B., 1900, blz. 1-257, alwaar een lijst van de kape-
lanieën, met de taksaties, uit de eerste helft van de 14" eeuw (= R.).
Hierdoor wordt het mogelijk de oudheid van sommige dezer stichtingen
na te gaan.

(2) Capellania de Halen (R.).

277



l.De kapelanie ter ere van St. Pieter (3),
belast met één wekelijkse mis.

2. Dek a pel a n i e van o. L. V rou w van d e
sla per s (4), belast met 2 missen per week.

3. Dek a pel a n i e van o. L. V rou w van d e
sla per s (5), van latere stichting, met last van 2 wekelijkse mis-
sen.

4. Dek a pel a n i e van o. L. V rou w b u i ten
het k oor (6), van de H. Ni cas i u s (7) en van
de H. M art i n u s (8) (door de aartsbisschop tot één verenigd),
met last van drie missen om de 14 dagen.

5. Dek a pel a n i e van St. A gat h a (9), met last
van één wekelijkse mis.

6. De kapelanie van St. K.atharina (10) (een
stichting van de rederijkerskamer de Katharinisten ?), met last van
één wekelijkse mis.

7. Dek a pel a n i e van St. L a ure nt i us (11), be-
last met één wekelijkse mis.

8. Dek a pel a n i e van deL e pro ser i e (12), met
last van één wekelijkse mis.

9. Dek a pel a n i e van St. N i k 1 a a s (13), eveneens
met last van één wekelijkse mis.

10. Dek a pel a n i e van d eH. M a r i a - Mag d a -
1 e n a (14), belast met één wekelijkse mis.

11. Dek a pel a n i e van de H. Jo a n nes (15), met
last van 3 wekelijkse missen.

12. Dek a pel a n i e van St. Eli s a bet h (16), be-
last met twee missen per week.

13.D.e kapelanie van St. Joris (17),stichtingvan
het schuttersgild, belast met 2 wekelijkse missen.

14. Dek a pel a n i e van het H. Kr u i s (18), met
last van één veertiendaagse mis.

15. Dek a pel a n i e van d e v roe g mis, belast met
vier vroegmissen.

(3) Capellania S. Petri (R).
(4) «Capellania Beatae Mariae dormientium ». - Cap. B. Marie (R).
(5) « Capellania B. Mariae dormientium novae fundationis ». - Cap. B. Ma-

rie (R).
(6) Cap. b. Marie extra chorum (R).
(7) Cap. b. Nichasii (R).
,(8) Cap. S. Martini (R).
(9) Cap. b. Agathe (R).

(0) Cap. b. Catharine (R).
(11) Cap. s. Laurentii (R).
(12) Cap. Leprosarie (R).
(13) Cap. S. Nicholai (R.).

(4) Cap. b. Marie Magdalene (R.).
(15) Cap. b. Joannis Baptistae (R).
(6) Cap. b. Elisabeth (R).
(17) Cap. s. Georgii (R).
(18) Cap. S. Crucis (R).

278



Hierbij komen nog verscheidene stichtingen:
1. Eén dagelijkse mis te 7 uur (uitgezonderd op zon- en feestda-

gen).
2. Eén wekelijkse mis aan het O.L. Vrouw altaar.
3. Vijf wekelijkse missen aan het St. Jorisaltaar, gesticht door het

Aalsters St. Jorisgild.
4. Twee missen aan het altaar van de H. Genoveva.
5. Aan hetzelfde altaar 2 missen, genaamd kapelanie overgebracht

met het kapittel (Capellania quae dicitur translata cum capitulo).
6. Twee gestichte missen per week aan het altaar van de H. Ka-

tharina.
7. Twee wekelijkse missen aan het St. Jacobusaltaar, gesticht door

de broederschap van de H. Jacobus.
8. Zeven missen per week aan het altaar van St. Michiel, gesticht

door juffrouw Elisabeth Loetens, weduwe van Geert du Bosch.
9. Vier missen over 7 weken aan het altaar van de .Gedaante Ver-

andering van Kristus, gesticht door ridder Joannes de Leu.
10. Vier missen aan het altaar van St. Anna, gesticht door de heer

de Lanoy.
11. Twee wekelijkse missen aan het altaar van de H. Drievuldig-

heid, last van een kapelanie uit Haaltert naar hier overgebracht. Al-
daar gesticht op 28 maart 1287door Guilielrnus de Altra (of van Haal-
tert), z. Philippus en zijn echtgenote Elisabeth.

12. Twee missen per week aan het altaar van St. Barbara, ge-
sticht door de broederschap van de H. Barbara.

13. Zeven missen over elf dagen aan het altaar van het H. Kruis,
ten laste van de H. Geesttafel.

14. Eén wekelijkse mis aan het St. Rochusaltaar.
15. Vier missen aan het altaar van de H. Eligius.
16. Twee missen aan het St. Goriksaltaar, gesticht door de broe-

derschap.
17. Eén wekelijkse mis op vrijdag vanwege het Cantuarium van

het kapittel aan het altaar van de H. Severinus, in 1504 gesticht door
Joannes Villicus.

In 1542stichtte Agnes van Pissoete aan het hoogaltaar een weke-
lijkse plechtige mis ter ere van het Allerheiligste Sakrament.

De Begijnhofkerk (19) bèzit een kapelanie, genoemd dek a -
pel a n i ede r Beg i j n en, met last van 2 wekelijkse mis-
sen (1574).

De kapel van de Willemieten (20) met een kap e 1 a n iet e r
ere van O. L. V rou w, belast met 2 wekelijkse missen (1574).

De kapel van het hospitaal (21) met de kap e 1 a n iet e r
ere van O. L. V rou w, belast met een dagelijkse mis (1574).
Er is eveneens een mis gesticht op de feestdagen (1574).

(9) Cap. Beghinarum CR.).
(20) Cap. b. Marie de Stella CR.).
(21) Cap. hospitalis Alostensis (R.l.



De kapel van OL. Vrouw ter Werf, mêt ëén stichting van /) mis-
sen per week (1574).

De H. Geestkapel in de Kattestraat, met een stichting van 3 we-
kelijkse missen en een tweede van één mis per week (1574).

Amengijs (22). Kap e 1 a n iet ere r e van O. L .
V rou w (23), aan het altaar van O.L. Vrouw van Zeven Smarten,
gesticht in 1548 door Simon Fourneau, heer van Cruyckenborch, die
er de begiftiger van blijft, belast met 5 missen per week, bezet op

·12 bunder land (1569) en ongeveer 72 rijnsgulden waard (1575).
Appels (24). Bij de leproserie van Dendermonde bestaat een

kapelanie ter ere van de H. Maria-Magda-
1e n a (25), met.last van één wekelijkse mis (1565,1574). Verder wa-
ren in de kerk 3 wekelijkse missen gesticht: één op donderdag ter ere
van het Allerheiligste, één op zaterdag ter ere van O.L. Vrouwen één
op woensdag (1565).

Appelterre (26). Hier bestaan drie kapelanieën. Dek a p e -
lanie ter ere van de H. Anna (1592,1598),belastmet
een mis op iedere dinsdag, dek a pel a n iet ere r e van d e
H. Ge r t r u dis (1595) (27), met een mis op de woensdagen, en
dek a pel a n iet ere r e van O. L. V rou w (1618).
Deze laatste is belast met drie missen per veertien dagen en tevens

.met de zondagsvroegmis (1620). In 1565 wordt de stichting een zon-
dagslof ter ere van O.L. Vrouw aangegeven.

Aspelare. Dek a pel a n iet ere r e van O. L .
v. rou w, met last van één wekelijkse mis op zaterdag (1576,
1592) (28).

Baaigem. Hier bestaat geen kapelanie, maar de stichting van
een mis ter ere van O. L. V rou w redere week. Er is ook
een wekelijkse mis ter ere van het A 11 e r hei 1i g s te,
gesticht door pastoor Adriaan de Hamere (1608), die in 1611 werd
herleid. tot een maandelijkse mis. Er bestaat een oude kapelanie van
een zaterdagslof ter ere van O.L. Vrouw (29), dat de pastoor doet

r's ~ondags na de mis (1613).
Baardegem .. D~· ka pel a n iet ere r e van de H.

M a r g are t a (30), gesticht aan haar altaar en belast met 3 mis-
sen (1574).

Balagem. Kap e 1 a n iet ere r e van O. L . V r 0 u w
(1576) (31), in 1603 belast met 3 gelezen missen per veertien dagen.

(22) Cap. ibidem (R.l.
(23) « Capellania fundata in honorem septem dolorum B. Mariae» (596).
(24) Cap. ibidem (R.L
(25) ({Cap. b. Marie Magdalene in domo leprosarie» (R.).
(26) Cap. ibidem. Cap. altera in Eichem (R.).
(27) In Eychem-Appelterre (1595).
{28) Een stichting van 2 missen, één op vrijdag te Aspelare en een andere

op zaterdag te Nederhasselt (1565) (M. 22).
(29) « ab antiquo fundatio laudum Ven. Sacramenti» (sinds 24 jaar niet

meer betaald) (612).
(30) Cap. ibidem (R.).
(31) Cap. ibidem Q. Marie (R.).
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Verder een kap e 1a n iet ere r e v a n het H. K r u i s
,(1601), aan het altaar van de H. Antonius, belast met één wekelijkse
mis (1608).

Bavegem, St i c h tin g ter ere van 0, L. V rou w
van één wekelijkse mis (1600).

Berchem. In de kerk bestaat geen kapelanie, maar een s tic h -
.t i n g ter ere van het A 11e r hei 1 i g s te, met last
van 2 missen (1569), op een cijns genoemd Roo ponte (1593), belast
met de vroegmis op zon- en feestdagen (1600, 1617). ,Buiten de kerk
zijn er twee kapelanieën :

In het hospitaal (32) een kap e 1a n iet ere r e van de
H. A n n a (33), met last van 2 wekelijkse missen, waarvan de abt
van St. Thierry de begiftiger is (1569). Deze werd gesticht op 35 dag-
wand land (1597) en brengt 50 rijnsgulden op (1575).

In de kapel te Erpelgem (34) een kap e 1 a n iet ere r e
van O. L. V r 0 u w van Er pel gem (35), met last van
2 wekelijkse missen (1569). De opbrengst bedroeg 62 rijnsgulden
(1575). Voornoemde abt was hier ook de begiftiger,

Beerlegem. Dek a pel a n i e i n dek a pel van
C nap p ,e n a e r d e (36), met last van 3 missen per week. De waar-
de wordt geschat op 72 rijnsgulden (1569). De schenker is de dorps-
heer (1595).

Borchtlombeek. Kap e 1 a n iet ere r e van O. L .
V rou w (R.).

Boltelare (37). Kap e 1 a n i e a a n het alt a a r van
o .L. V rou W, belást met één wekelijkse mis (i597, 1619) (38).

In de St. Annakapel een kap e 1a n iet ere re van de
H. A n na (1608), belast met een wekelijkse mis (1613).

Burst. Hier is een st i c h tin g van een wekelijkse zaterdags-
mis en een zondagsmis (1611).

Deftinge heeft vóór de godsdiensttroebelen, noch kapelanie, noch
enigjandere stichting. Door pastoor Troilus Budens (t 1616) werd er
,een wekelijkse donderdagse mis ter ere van het Allerheiligste gefun-
deerd. - Later wordt de « matriculaire cappelergie » vernoemd, te be-
geven door de heer van Boelare en belast met een wekelijkse zater-
dagsmis ter ere van O.L. Vrouwen een O.L. Vrouwlof op zondag
(1666,1735). '

Denderhoutem bezit twee kapelanieën, nl. cl e kas tra 1 e
kap e 1 a n i e van O. L. V rou w, gesticht in 1526 door Ja-

(32) Cap. hospitalis (R.).
(33) « Capelania divae Margaritae in hospitali » (1575). Wordt slechts één-

maal zo genoemd. .
(34) Cap. de Herpelgem CR,)
.(35) «sub titulo B. Mariae de Erpelghem, in -sacello ibidem erecto» (1614L
(36) Cap. in Knappenaerde (R.l. .
(37) Capellaniae duae ibidem (R.).

(38) Het is niet uitgesloten dat het hier gaat -orn één en dezelfde ~q.pelaRie.
onder dubbele benaming.



cobus van, der Smissen, pastoor te Denderhoutem. en belast met 6 we-
kelijkse missen (1592,1595) (39) en de kap e 1 a n i e van Al-
1 e r zie 1 en, waarvan de abt van Geraardsbergen de schenker is
(1592). Deze laatste wordt ook genoemd dek a pel a n i e van
het H. Kr u i s (1595) (40).

Denderleeuw. Dek a pel a n iet ere r e van a. L .
V rou w werd hersticht in 1302door Raas van Gaver en was o.m.
belast met een wekelijkse mis op zaterdag. - Er is ook een stichting
van een wekelijkse mis op vrijdag ter ere van het H. Kruis.

Denderwindeke. Kapelanie (41) ter ere van a.L.
V rou w, te begeven door de heer van Wedergraat (1576) (42), en
belast met 5 missen per week (1601).

Dikkelvenne (43). Dek a pel a n i e i n dek a pel
van B 0 u c h a u te, met last van 2 wekelijkse missen (1565),
waarvan de schenker is de abt van Ninove (1592), die hier een van
zijn kloosterlingen aanstelde om de verplichting na te komen (1617,
1621).

Edelare (44). In de kerk zelf is geen kapelanie, maar wel in de
leprozeriekapel en in de kapel te Keselare. In de eerste dek a p e -
l a ni e ter ere van de H. Lazarus (45),waarvande
abt van Ename de schenker is. Deze kapelanie van de leprozerie van
Oudenaarde heeft een inkomst van 14 pond groot en is belast met 2
missen per week (1569).Bij beslissing van de aartsbisschop, op 13 juli
1575, werd deze kapelanie verenigd met de parochiale kerken van
Edelare en Leupegem (1575). In de tweede dek a pel a n i e 0 f
s tic h tin g ter ere van a. L. V rou w, belast met
4 wekelijkse missen (1572), gesticht op goederen die jaarlijks 24 rijns-
gulden :opbrengen (1575).

Eichem. In deze bij kerk van Appelterre bestaat een kap e -
1 a n i e "t ere r e van d eH. M art i n u s (46), belast met
één mis per week (1616) (47).

Elene. Kap e 1 a n iet ere r e van a. L. V rou w
(16Q.1),waarvan de dorpsheer de 'begiftiger is, belast met 3 wekelijkse
missen (1565,1574,1614),w.o. de vroegmis op de zondagen (1597) (48).

Eist. Hier bestaan geen kapelanieën, maar wel een paar stich-
tingen, nl. van één wekelijkse mis ter ere van a. L. V rou w

(39) Ook genoemd kapelanie van St. Niklaas, gezien zij gesticht is aan het
altaar van deze heilige (526). De 6° mis is een donderdagse ter ere van
het Allerheiligste, « gesongen met den loven van denH. Sacramente voor
ende naer de misse 'met 'ald er solemniheyt » (Ra. Gent, fonds Bisdom,
M.37),

(40) Cap, S. Crucis (R.).
(41) Cap. ibidem. Patronus: abbas Viromandensis (R.).
(42) Te begeven door de abt van Vicoigne 0595, 1598).
(43) Cap. de Schelde (R.).
(44) Cap, ibidem (R.).
(45) « Capelania Si Nicolai de Busco in Leprosar io » (1572, 1575); « , .wijlent

wesende St. Niclays ter bossche» (571). '
(46) In 1595 genoemd kapelanie van de H. Gertrudis.
(47) Belast met 3 missen per veertiendagen (618).
(48) Bel<lst met 2 missen, één te Elene en één te Leeuwergem (l601), ,
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op zaterdag en van 3 missen per week namens het Cantuarium (1569),
te begeven door de kerkmeesters (1575) (49).

Erembodegem bezit -drie kapelanieën, nl. dek a pel a n i e
van het H. K r u i s (50), belast met 2 wekelijkse missen-
(1565, 1574, 1595), dek a pel a n i e van O. L. V rou w
van S m art e n (Bae Mariae Lamentabilis) (51), met last van
één wekelijkse mis (1565, 1574, 1595) en dek a pel a n i e van
O. L. V rou win bod i 0 (52). belast met de vroegmis op zon-
dag (1574, 1595).

Erpe bezat twee kapelanieën (R.). Het ben e f i c i u m van
St. Ni k I a as, belast met een wekelijkse mis (1631).

Erwetegem. Dek a pel a n iet ere r e van O. L .
V rou w, te begeven door de dorpsheer, is belast met een weke-
lijkse zaterdagsmis (1599), gesticht met de opbrengst van een cijns-
boek (1601). - Volgens de dekanale bezoeken van 1614 gaat het hier
niet om een kapelanie, maar om een stichting.

Etikhove. Kap e I a n i e a a n het a I t a a r van O. L .
V rou w (53), belast met één wekelijkse mis op zaterdag, bezet op
4 bunder land en 1 dagwand meers (1569). Werd verenigd met de
parochieker k.

Gavere (54). Hier zijn drie kapelanieën Dek a pel a n i e.
gen 0 e m d van L i I a er, belast met één mis per week (1614),
waarvan graaf Egmont de schenker is (1621); dek a pel a n i e
ter ere van de H. Katharina, genoemd Cas-
t e I I i, belast met twee missen per week (1614) (55). De opbrengst
ervan bedroeg in 1619 42 gulden. Dek a pel a n iet ere r e
van d eH. E I i g i u s , waavan de abt van St. Aubert de schen-
ker is (1621)_

Geraardsbergen. Volgens het dekanaal verslag van 1589 zijn er
in deze stad niet minder dan 15 kapelanieën (56). Zij worden door de
deken nochtans niet opgesomd.

In St. Bartholomeuskerk komen volgende kapelanieën voor:
1."D e kap e 1 a n i e a a n het alt a a r van St.

E I i g i u s (57), belast met één wekelijkse mis (1574, 1589, 1617).
2. Dek a pel a n i e a a n het alt a a r van St. ,.

(49) « Fundatio 4 missarum matutinalium domini cis festivis et aliis diebus .
celebrandarum. Valet annue circiter 36 Renenses» (1575).

(50) Cap. S. Crucis (R.). - « de capelriie van het helich Cruysse ende Ste
Catherijne theerembodeghem» (1626>-

(51) Cap. alia b. Marie (R.). - Belast met 2 wekelijkse missen 0626, 1663).
(52) Cap. S. Marie (R.l. R. heeft nog een vierde: « Cap. altera ibidem».
(53) Cap. b. Marie (R.).
(54) Cap. ibidem. - Cap. ibidem castri (R.).
(55) Belast met één mis per week (619).
(56) Kan. Reusens geeft er 16 aan. Komen later niet voor, althans niet onder

dezelfde benaming: Cap. Livini de monte, Cap. ibidem b. Marie, Cap.
ibidem Adriani, Cap. de Hunneghem. Cap. b. Mari e in foro, Cap. de
porta B. Marie, Cap. Claustri. Cap. mortuerum.

(57) Cap. S. Eligii <R.).
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A n s e 1mus, eveneens belast met één wekelijkse mis (1574, 1589,
1617).

3. Dek a pel a n i e a a n het alt a a r van St.
Ni k l,a as (58), belast met één mis per week (1574).

4. Dek a pel a n i e 11 a n des 1a per s (Capellania dor-
mientium) (59), aan het altaar van O.L. Vrouw, met last van de vroeg-
mis op zon- en feestdagen (1574,1617) ... of (beter) de « elf ure misse»
(1610).

5. Dek a pe 1a n i e van d e b e v a 11 i n g (Cap. puer-
perii) , aan het altaar van O.L. Vrouw (1574), belast met één weke-
lijkse mis (1594,1617).

6. Dek a pel a n i e van d e d r i e b e e 1 den (Cap.
trium imaginum), aan het altaar van St. Anna (1574), belast met één
mis per week.

7. G r a e f ken ska pel a n i e (1594).
8. Dek a pel a n i e van d eH. G e est, aan het altaar

van de H. Moeder Anna, belast met één wekelijkse mis (1617).
9. Dek a pel a n i e van de H. Kat har i n a (60),

belast met één mis per week (1617).
10. D e b roe der s c hap van St. J 0 ris, in een kapel

gehecht aan de parochiekerk (1617).
In St. JanshospitaaL:
1. Dek a pel a n i e van St. Jan - E van gel is t (61),

met last van één wekelijkse mis (1617).
2. Dek a pel a n i e van het hos pit a al (62), belast

met een dagelijkse mis (1617).
In de kapel van St. Niklaas dek a pel a ni e van del e-

pro zen .(63) of van St. Mat t h e u s (1574,1617).
In de kapel van St. Macharius dek a pel a ni e ter ere

van de H. M ach a r i us, belast met 3 missen (1574).
Gijzegem (64). Dek a pel a n i e van O. L. V rou W •

me! last van drie missen (1574, 1592).
Gijzenzele (65). Dek a pel a n i e van het H. Kr u i s

(66), waarvan in 1595de goederen zijn verduisterd, met last van één
wekelijkse mis op vrijdag (1601, 1608, 1614). In het pastoreel verslag
van 1565 staat een stichting vermeld van 3 missen per week, nl. op
maandag, woensdag en zaterdag.

(58) Cap. S. Nicholai (2 x) (R.).
(59) Cap. primae missae (R.).
(60) Cap. S. Katherine (R.).
(61) Cap. b. Joannis Evangelistae (R.).
(62) Cap. hospitalis (R.).
(63) Cap. Leprosarie (R.)'
(64) Cap. ibidem (R.). - « de cappelrije van onse liver Vrouwe van den

noode Godts » (1602).
(65) Cap. ibidem (R.).
(66) « Capellania unica divi Bavonis » (1576). Later steeds genoemd van het

H. Kruis.
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Goeferdinge. Kap e 1 a n i e, te begeven door de heer, met
last van één mis om de veertien dagen (1617).

Gontrode bezit een s tic h tin g van een wekelijke mis op
dinsdag, maar geen kapelanie (1599).

Grimminge (67). Een kap e 1a n iet ere r e van O. L .
V r 0 u w, tevens kastraal, belast met 4 missen per week (1592) (68)
en een tweede kap e 1 a n i e met onzekere last en benaming (1618).
- Door pastoor Pieter van der Eycken (t 1586) werd een wekelijkse
vrijdagsmis gesticht ter ere van het H. Kruis (68bis).

Haaltert bezat begin van de 14"eeuw 7 kapelanieën, waarvan er
in 1495, samen met het kollegiaal kapittel, drie naar Aalst werden
overgeplaatst (69). Volgende kapelanieën bleven in de St. Goriks-
kerk :

1. Dek a pel a n i e van het H. K r u is, gesticht aan
het altaar van het H. Kruis en belast met één wekelijkse mis.

2. Dek a pel a n i e van St. N i k I a as, belast met
twee missen per week (1574), gesticht op 10 dagwand land.

3. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w, met last van
2 wekelijkse missen, nl. de vroegmis op zondag en de zaterdagsmis
(1574), bezet op 36 dagwand land.

4. Dek a pel a n i e van St. L a ure n t i us, belast
met één wekelijkse mis (1574) en bezet op 4 dagwand land.

Hemelveerdegem bezat een kap e I a n i e, « non taxata »
(R). In 1565nog slechts gekend als een gestichte mis ter ere van O.L.
Vrouw, op elke zaterdag.

Herdersem (70). Dek a pel a n iet ere r e van O. L.
V I' 0 uw, met last van 2 wekelijkse missen (1574) (71).

Er is ook nog een s tic h tin g van een wekelijke mis op vrij-
dag (72).

In de kapel van OL. Vrouw ter Linden of ten Beeldeken (1604)
bestaat een s tic h tin g van 4 missen per week, w.o. een zondags-
mis (1574).

Hermelgem. Hier bestaat geen kapelanie, maar een s tic h -
tin g (1575) van een mis op iedere maandag en op iedere zaterdag
(1593).

(67) Cap. ibidem de Bello pratro (Beaupré)(R).
(68) Belast met 5 missen per week (1611. 1614>'
(68bis) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 56.
(69) Tot 1495 waren hier volgende kapelanieën: deze van het H. Kruis, van

de H. Drievuldigheid, van de H. Geest, van Allerzielen, van O.L. Vrouw,
van St. Niklaas en van St. Laurentius.

(70) Cap. ibidem <R.).
(71) « cuius bona adhuc inculta » (1592). - Werd op 27.1.1603 met de kure

verenigd.
'(72) Deze missen werden, samen met een zoenjaar getijde, in 1445, gesticht

door Joos Heyman f. Joos, die Ghysbrecht Philips alias van Paricke en
zijn zoon Pieter doodde (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 61).

(73) Cap. hospi talis. Cap. domini G. de Benette. Cap. S. Spiritus. Cap. castr a-
lis ibidem (R.).
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Herzele (73). Dek a pel a n iet ere r e van St.
Jan - B a p t i s t (1621), te begeven door de dorpsheer (1592), ge-
vestigd op goederen gelegen nabij Hulst (1592) en Aksel {(te Su dorp »
(1602, 1619) (74), door de opstandelingen bezet (1600) (75), belast met
één wekelijkse mis op woensdag (1600)' (76). Dek a pel a n i e
of stichting van de St. Jorisbroederschap,
eveneens belast met een wekelijkse mis op woensdag (1601), te beta-
len door de konfrerie (1614). Nog een wekelijkse s tic h tin g ter
erevan het Allerheiligste (1614).

Hofstade. telt drie kapelanieën:
1. Dek a pel a n i e van A 1 1 e r zie 1e n of van O. L .

V rou w (77), belast met drie wekelijkse missen (1574).
2. Dek a pel a ni e van het H. Kr u i s (78), belast

met één·wekelijkse mis (1574).
3. Dek a pel a n i e van d e b roe der s c hap van

o .L. V rou w (79), belast met 2 wekelijkse missen (1574).
In de kapel te Wachene was een st i c h tin g van 3 wekelijkse

missen (1574).

Iddergem. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w ,
met last van 2 wekelijkse missen (1565, 1576). Gezien de goederen ver-
loren waren, werden de voorschriften in 1593niet nageleefd (80).

Idegem bezit een kap e 1 a n iet ere r e van Sin t
P iet er, waarvan de heer de begever is, beslast met 2 wekelijkse
missen (1565). Er is hier ook een stichting van een lof ter ere van
O.L. Vrouw (1482) (81), evenals van een mis op iedere woensdag van
de week ter ere van de H. Drievuldigheid en een andere ter ere van
het H. Kruis (1565), terwijl evenmin St. Katelijne en St. Barbara wer-
den vergeten (1569) (82).

Kerksken. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w, met
last van één wekelijkse mis (1565, 1574, 1592), en een st i c h tin g
van Henricus van den Storme, belast met een wekelijkse mis ter ere
van het Allerheiligste, evenals de stichting van een zondagslof ter ere
varr het Allerheiligste en van O.L. Vrouw (1565).

(74) nabij St. Jans Steen (614).
(75) « bona prope S. Jans Steen inundatione maris deperdita fuerunt, ut tan-

'turn restat una perticuia terr ae » (1614).
(76) In 1565 belast met 4 missen per week. Alsdan wordt eveneens de kape-

lanie ter ere van de H. Geest, belast met de zondagsvroegrnis, vermeld
(Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 62) ..

(77) Cap. b. Marie (R).
(78) Cap. S. Crucis (R).
(79) Cap. confraternitatis (R).
(80) Cap.b. Mariae (R.).
(81) « ... van onser Liever Vrouwen Love datmen tsondaeghs voor dwiwater

altoes sinckt ter eeren van Marien ende ter salicheyt vander zielen van
Jonevr. Lijsbette van Boelaer. eanonesse van Berghen de weleke dit ghe-
gheven heeft (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 67).

(82) « van onser vrouwen, S. Cathelijne ende Barberen messen, ooek van
den love vanden heleghen Sacramente alle sondaghe (Ra. Gent, fonds
St. Pieters, serie 2, nr. 1171).
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Landskouter. Een s tic h tin g van een wekelijkse mis op
vrijdag ter ere van het H. Kruis (1614).

Lede. Dek a pel a n iet ere r e van O. L. V rou w
(83), belast met één wekelijkse mis (1574, 1598), te begeven door de
heer (1567). .

Leeuwergem. Een kap e I a n i e te begeven door de dorps-
heer (84), belast met één wekelijkse mis (1599).

Lemberge bezit slechts een s tic h tin g van één wekelijkse
mis (1599).

Liedekerke bezit d r i e kap e I a n i e ë n, belast met drie
wekelijkse missen, buiten dek a pel a n i e van d e h eer
(1592).

Lieferinge. Eén kas tra 1 e kap e 1a n i e (1576), te bege-
ven door de heer van het dorp en in 1599belast met een wekelijkse
mis op zaterdag ter ere van O.L. Vrouw.

Maarke (85) bezit geen enkele kapelanie in de kerk, wel twee
daar buiten, nl. in de kapel van Maarke ten Berge (86), een kap e -
I a n iet ere r e van O. L. V rou w , belast met 2 weke-
lijkse missen (1569). Deze kapelanie werd omstreeks 1620met de kure
verenigd (1620).Verder in de kapel van het kasteel, een kap e I a-
n i e te begeven door de heer, belast met 3 wekelijkse missen (87).
Gezien de kapel in verval was, werd de verplichting nagekomen aan
het altaar van St. Sebastiaan (1569,1572).

Massemen (88). Dek a pel a n iet ere r e van o. L .
V rou w, aan het altaar ter harer eer, belast met één wekelijkse
mis (1565, 1589) en dek a pel a n iet ere r e van St.
Ni k I a a s (89), eveneens met één mis per week belast (1565) (90).
Later is er sprake van een kap e 1a n i e van het H. Kr u is,
belast met één wekelijkse mis ter ere van het H. Kruis op vrijdag
(1614), terwijl van de twee vorige geen spoor meer bestaat (1621).

Mater (91). In de kerk bestaat slechts de s tic h tin g van
2 wekelijkse missen, op maandag en op zaterdag (1569, 1593). In de
kapei van St. AmeLberga bestaat een kap e 1 a n i e, belastmet
5 wekelijkse missen, te begeven door de heer van Schorisse. De kape-
laan, die er in het bezit van was, was verplicht tot het onderhoud van
de kapel.

(83) Cap. b. Marie; - Cap. alia ibidem (R.).
(84) « Collator est dominus de Houtkerken » (600),
(85) Cap. ibidem (R).
(86) Michelbeke : Cap. de Markemont (R).
(87) Vijf wekelijkse missen (593), - « Dese .cappelrije saude gefundeert

sijn bij de gulde van S. Sebastiaen in dese parochie» (1638) (Ra. Gent,
fonds Bisdom, M. 78).

(88) Cap. ibidem. - Cap. altera ibidem (R.).
(89) Cap. S. Nicholai (R.). .. .
(90) Eén kapelanie aan het altaar van het H. Kruis (1608), belast met één we-

kelijkse mis op de vrij gag, waarvan de begever is de commendator van
Pitzenburg (1599).

(91) Cap. ibidem (R).
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Meerbeke bezit verscheidene' kapelanieën, te' begeven door de
heer (1592), In 1567 waren er, elf prebenden (92) en kapelanieën,

1. Dek a.p el a n i e van 0, L, V rou w (1468) (93), be-
last met een dagelijkse mis (1606), waarmee het pastoorschap in 1608
werd verenigd (94),

,2, Dek a pel a n i e van St, P iet e r (1468,1592) (95),
belast met een dagelijkse mis' (1603) en dagelijkse getijden (1619).

3. De kapelanie van St. Berlindis (1468,1605),
met last van dagelijkse getijden en 4 missen per week (1619) aan het
altaar van St. Berlindis ..

4.- Dek a pel a-n i e van he t'B . Kr u i s (1468, 1608)
(96), met last van dagelijkse getijden en 3 missen per week (1619).

5. Dek a pel a n i e van de H. Ge est (1468, 1608) (97),
met, last van dagelijkse getijden en 5 missen per week (1619).

Een ander s tic h tin g van 19 januari 1524, met last van één
wekelijkse mis ter ere van d eB. A n n a en een st i c h-
tin g gen 0 e m d van des 1 a pen den, van maart 1552,
eveneens met een .wekelijkse mis (g8).

Prebenden waren het pastoraat, de tweede ({hebdomadaria », be-
.last met de getijden en de hoogmis om de 14 dagen, de derde de « scho-
lasterie » ,(99) eveneens belast met de getijden en het onderwijs van
'de ,Meerbeekse jeugd, de vierde het « beneficium » van St. Pieter
(= kapelanie van St. Pieter).

6. Dek a pel a n i e v a TI. St. Ni k 1 a a s (R.).
",7.Dek a pel a n i e van L i z e (R.),
Meilegem. De k ap e La n ie van O.L. Vrouw (R).
Melden. Hier bestaan drie kapelanieën te begeven door het ka-

pittel v~~ Kamerijk (1569, 1575) :
1.D'e k,apelanie,van O.L. Vrouw (Cap.Beatae

Mariae Maiorrs), in 1234 gesticht door Arnulf, gezegd heer van Ouden-
aarde, zijn echtgenote Borla en zijn broer Egidius en in 1262 goedge-
keurddcorde aartsbisschop van Kamerijk (100), belast met drie we-

(92)' « Sunt -hic olim fundati ante annos 300 et arnplius quatuor canonicati,
quorum primus est scholasteria et tertio loco ponitur plebanatus, iis
adjunguntur tres capelaniae» (1614).

(93) Cap. b. Marie (R.). - In 1468 belast met een zondags- en een zaterdags-
mis, aan het altaar van O.L. Vrouw CM. 81).

(94) « cura unita est capelaniae B, Mari ae 'tantum -ad tempus" residentiae
moderni pastoris ex dispensatione Illustrisimi 'Doni Archiepiscopi Me-
chellmiensis (1608), met last van de getijden en 3 missen per week.

(95) Cap. S, Petri (R.). - In 1468 belast met 1 wekelijkse mis in de kapel
-van St. Pieter'Cti.1:, 81). . '

(96) Cap, S, Crucis CR.).
(97) Cap. S. Spiritus (R.). - In 1468 belast met 2 wekelijkse missen en een

mis gesticht op maandag door Claes Abeels (M. 81),. '
(98) ,Beide stichtingen zijn gevoegd bij de kapelanie van ,O,L. Vrouw. '
'(99) Scolasticus 25 'C CR,):' '~' ,- :', " " , " "

(100) Cap, b.' Marie cIU. - De stichting van deze kapelanie, werd achteraf
nog begiftigd door Ar nol du s, pastoor van Melden (Ra. Gent" fonds Bis-
ÇlÇlIP!M. ?2), .. , ' '0, •
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welijkse missen (1569), waarvan één op de morgen van zon- en feest-
dagen (1575). De opbrengst van de goederen wordt op ongeveer 108
rijnsgulden geschat (1575).

2.' Dek a pel a n i e van O. L. V rou w (Cap. Beatae
Mariae Minoris) (101), belast met 2 missen per week (1569); de op-
brengst wordt geschat op ongeveer 48 rijnsgulden (1575) en met het
pastoraat verbonden (1592).

3. Dek a pel a n i e van d eH. M art i n u sen H.
Ni k 1a a s (102), belast met 4 wekelijkse missen (1569), gesticht door
mevrouw Agnes van Winckele (1596) en waarvan de opbrengst op on-
geveer 30 rijnsgulden wordt geschat (1575). Gezien de geringe op-
brengst in verhouding tot de last ging de kapelanie verloren (1595).
Te begeven door het kapittel van Kamerijk.

Meldert. Een kap e 1 a n i e (103) a a n het alt a a r
van St. W a lb u r gis, belast met 2 wekelijkse missen (1574).

Melle. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w, met be-
gevingsrecht aan de heer van Ressegem (1592), belast met 2 weke-
.Iijkse missen (1599). Gesticht op het kasteel, dat voor ongeveer 200
-iaar werd verwoest, en hierop naar de kerk overgebracht (1608).

Stichting van een vroegmis aan het altaar van St. Maarten in
1556 (1614).

Mere (104). Dek a pel a n i e a a n het alt a a r van
o .L. V rou w, te begeven door de heer, belast met één wekelijkse
mis (1574), nl. de verplichting van de zondagsvroegmis (1595) en een
andere kap Ei 1 a n i e, eveneens kastraal, belast met één wekelijk-
se "mis (1574) op zaterdag (1595).

Merelbeke(105). De kapelanie ter ere van St.
P iet er, in 1314 gesticht door Guilielmus van der Haghen en zijn
echtgenote' Beatrix, belast met 3' wekelijkse missen, te begeven door
de abt van Drongen (1565, 1574, 1589, 1599) (106).

Eveneens een s tic h tin g van 3 wekelijkse missen, w.o. een
zaterdagse ter ere van O.L. Vrouw (1603) (107).

In 1601 worden ook nog vermeld dek a pel a n i e g e -
n 0 e m d Por t g i est e r s , belast met 2 missen (1608, 1614) en
dek a pel a n i e . in de kapeL « Pain pertiu n (1609), in 1505 ge-
sticht door jonkvrouw Lysbette van den Dale, weduwe van Bernaert
de Steercke, eveneens belast met 2 wekelijkse missen (M. 88).

(10l) Cap. ibidem (R.).
(102) Cap. SS. Martini et Nicholai (Rol.
(103) Cap. ibidem (R) .
(104) Cap. ibidem. - Cap. ibidem (R.). - Volgens het pastereel verslag van

1565was de 2e kapelanie belast met 2 missen, w.«, één op zon- en feest-
dagen (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 87). ~

(105) Cap. ibidem (R). - In 1314werd het benoemingsrecht verleend aan de
abt van St. Pieters. te Gent (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 88).

(06) Belast met één mis (1599).
{l07) In 1268wanen hier reeds 2 missen gesticht door jonkvrouw « Jeute ghe-

seyt vanden Brien, portesse van Gendt » (M. 88).
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Mespelare bezit een s tic h tin g Van een mis ter 'ere van het
Allerheiligste op iedere donderdag van de week (1565) (108).

Mic.hel.~ekebezit een paar s tic h t' i n gen, nl. een weke-
Iijkse 'zaterdagsè mis ter ere van O.L. Vrouwen een tweede stichting
'belast met 3 wekelijkse missen (de vroegmis op zondag, een mis op
maandag en op woensdag), op goederen van de Armendis. geschonken
door Arnold de Wijmersch (1569), met een waarde van 36 rijnsgul-
den (1575).

In 1621wordt deze laatste stichting genoemd dek a pel a n i e
'v a n . St. S eba s t i a a n .

Moerbeke (109). Twee kapelanieën, nl. dek a pel a n i e
'v a nO. L. V rou w, gesticht door Joanna Broeders (1596) en
belast met drie wekelijkse missen (1592).Verder dek a pel a n i e
van S t . A n na, met last van een mis per week op donderdag,
gesticht door Adriaan van den Barre geh. Bosscharts en zijn echtge-
note Joanna Smets CM. 91), en het Cantuarium (1618,1622).

Moorsel (HO) bezit een kap e 1 a n i e, in de kapel ter ere van
de. H. GuduLa, waarvan het kapittel van Nijvel de begever is, belast
met 3 wekelijkse missen (1574) en een s tic h tin g in de St. Ste-
ve1}skapel, met last van drie wekelijkse missen (1574).

Moortzele. S tic h tin g van een wekelijkse mis op woens-
dag (1599) en op donderdag (1603); deze laatste ter ere van het Aller-
heiligste .

. Munkzwalm. In de kerk is slechts een s tic h tin g van drie
wekelijkse missen (1575). Er is een kap e 1 a n i e in de kapel van
St. Pieters ten Berghe, te begeven door de heer, belast met 2 weke-
lijkse missen (1595).

Munte. Hier bestaat een s tic h tin g van 2 missen per week
(1565),àp donderdag en zaterdag (1624).

Nederboelare In-deze kerk bestaan drie kapelanieën:
1. Dek a pel a n i e van St. M ach a ris, met dage-

lijkse mis (1617).
2. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w, belast met de

zondagsvroegmis en 2 missen in de week (1619).
. 3. Een kap el a ni e met last van 2 missen per week (1619).

Nederbrakel (111). Hier werden twee kapelanieën gesticht ter
ere van O.L. Vrouw, nl. Cap e 11 a n i a M a r i a e m a i 0 ris
e n Cap e l I a n i a M a r i a e min 0 ris, ieder belast met drie

(l08) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 89.
(109) Cap. in ecclesia (R.).
(110) Cap. ibidem. -.Cap. alia ibidem (R.). - De kapelanie van St. Gudula

wordt op 9 januari 1601 met de kure verenigd (Ra. Gent, fonds Bisdom,
M.~). .

(111) Cap. b. Marie CR.). .s: « De cappelrije van O.L. Vrouw diemen heedt de
meeste en de cappelrije van Onsen Lieven Vrauwen die men heedt de
minste alias ghen. Schoddeijen cappelrije in 1565 (Ra. Gent, fonds Bis-
dom, M. 97),
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wekelijkse missen, te begeven door de tresorier van het kapittel van
Ronse (1574).

Er bestaat ook een ca n t u a rij e (1565) of kas tra 1e ka-
p e I a n i e (1574), belast met 5 wekelijkse missen (1592), nl. de
vroegmis op zon- en' feestdagen, de H. Kruismis op vrijdag en de mis
op zaterdag ter ere van O.L. Vrouw (1565).

Verder bestond er nog een kapelanie gesticht door Pieter Coppins
en zijn echtgenote Katherine van der Muelen, belast met 5 missen per
week en te begeven door de naaste erfgenamen van de stichters (1565).

Nederhasselt (112). Dek a pel a n iet ere r e van
o . L. V rou w (1614), met last van 3 missen per veertien dagen
(1598) (113).

Nederzwalm bezit de stichting van een wekelijkse zaterdagse
mis (1593).

Neigem is in het bezit van een kap e I a n i e (1592) ter
ere van het H. K r u is, belast met een wekelijkse mis
iedere vrijdag (gesticht in 1533).In 1575werd een lof gesticht ter ere
van het H. Kruis, te doen op zon- en feestdagen, en in 1604 stichtte
jonker Jaspar de Goux een wekelijkse mis ter ere van het Allerhei-
ligste Sakrament (114). .

Nieuwenhove: Een kap e I a n iet ere r e van O. L .
V rou W. (115), belast met drie wekelijkse missen (1614), te begeven
door de heer de Mastaing (1589).

Nieuwerkerken (116). Dek a pel a ni e ter ere van
o . L. V r 0 uw, belast met één wekelijkse mis op zon- en feest-
dagen (1565), te begeven door de heer (1574), nl. Antonius van Lie-
deker ke, heer van Heule (1595).

Ninove bezit een vijftal kapelanieën buiten de kerk.
. 1. De. kap e 1 a n iet ere r e van d eH. A n n a

(1621), van het hospitaal (1593) (117).
2. Dek a pel a n i e van O. L. V r 0 u w in de kapel

Cardolet (118), te begeven door de broederschap van St. Joris (1593,
1603)."

. 3. Dek a pel a ni e van het begijnhof (1593) (119).
4. Dek a pel a n i e van het H. K r u i s (120), op de

burcht, te begeven door de heer (1593).
5. Dek a pel a n i e van Herlinkhove (121).

(112) Cap. ibidem (R).
(113) Belast met 2 missen per week (1618),
(114) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 100. - Gillis Sterek, kapelaan van Neigem,

bezet op 2 april 1557 een eeuwigdurend jaargetijde « en t'onderhauden
van een brandende wassen .keerse voor thylich cruyes aldaer ».

(115) Cap. de Nova curia (R).
(16) Cap. ibidem. - Cap. alia ibidem (R.).
(117) Cap. hospital is in ·NieI).eve (R.). '.
(118) Cap. b. Marie in .Charloit, Cardolet (R.).
(119) Cap. Beghinarum (R) ...
(120) Cap. ibidem in Cruce (R).
(121) Cap. de Herlinkhove (R).
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Er bestaat te Ninove in de parochiale kerk van O.L. Vrouw een
eeuwigdurende s tic h tin g - genoemd stichting van Nazareth
ten bate van « 7 oude schamel huyssitende marmen » (1604), gesticht
door Antonius Vlaminck op 12 juli 1576 (1606) (122) -, met een pries-
ter, belast met 4 wekelijkse missen (op zondag, maandag, woensdag
en vrijdag), aan het altaar van St. Severius, verder de kanonieke uren,
hoogmis en lof (1604).

. Nukerke bezit een s tic h tin g van Robbrecht van de Vijvere,
z. Gillis (1445), aan het altaar van O.L. Vrouw, met wekelijkse mis
en lof op zaterdag (1593).

Okegem. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w, be-
last met één wekelijkse mis (1567), op zaterdag (1598) en dek a -
pel a n i e van St. Ni k 1a a s (1567) (123), belast met 2 mis-
sen per week, bezet op 17 dagwand land gelegen op Denderleeuw
(1586, 1625).

·Oombergen. S tic h tin g van een donderdagse mis ter ere
van het Allerheiligste (1614).

Oordegem. Een s tic h tin g door pastoor Petrus Rocquet
(t 1600), van een wekelijkse mis (1603).

Oosterzele. Dek a pel a n i e van O.L. V rou w
(1595) (124), te begeven door de heer (1576), belast met de zondags-
vroegmis (1592) (125) en de kap e 1 a n i e van d eH. Ga n -
gul f u s (1593) (126), was voorheen belast met een wekelijkse za-
terdagsmis (1612).

Opbrakel bezit een kas tra 1 e kap e 1 a n i e, met last
van één wekelijkse mis (1597).

Ophasselt. Hier bestaan drie kapelanieën:
1. Dek a pel a n i e van St. P iet e r (127), met last van

2 wekelijkse missen (1574) (128), te begeven door de abt van Honne-
court (1565).

2. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w (1599) (129), be-
lasj met één wekelijkse mis (1617), te begeven door de plaatselijke
heer (1565).

3. Een kas tra 1 e kap e 1 a n i e, in de kapel van St. Jan
de Evangelist (1565, 1614) (130), belast met twee wekelijkse missen
(1594).

(122) Fundatio perpetua pro septem viris pauperibus Bursariis cum uno sa-
cerdote» (1604). Cfr. H. Vangassen, Het Godshuis van Nazaret te Ninove,
in L.v.A., jg. X, 1958, blz. 142-154.

(23) Cap. b. Nicholai (R.).
(24) Cap. altera. - Cap. castralis CR.).
(125) Aan het altaar van O.L. Vrouw (1608), met last van 2 missen (599),

met last van één of twee missen (614).
(26) Cap. S. Gengulphi (R.).
(127) « Cap. S. Petri et Paulr » (618). - Cap. S. Petri (R.).
(28) Belast met 2 missen om de veertien dagen (611).
(29) Cap. b. Marie CR.). « Cappelrije van O.L. Vrouw geseijt van der Moore»

(1779) (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 111).
(30) Cap. S. Joannis (R.).
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Volgens het verslag van de pastoor, van i565, bestond in de kerk
nog een derde kapelanie, genoemd dep r i m a i rek a pel a -
n i e, belast met de vroegmis op zon- en feestdagen en te begeven
door de heer (131).

Oudegem. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w, met
last van twee missen per week (1574) aan het altaar van O.L. Vrouw
(1565) .

Er is eveneens een s tic h tin g van 30 missen ter ere van de
vijf wonden van Kristus, van Joannes Doncker, gewezen pastoor van
Oudegem, te doen op vrijdag (1565).

Outer (132). Een kap e 1 a n iet ere r e van O. L .
V rou w (1565), belast met twee wekelijkse missen, nl. één op de
vrijdag ter ere van het H. Kruis en één op zaterdag ter ere van O.L.
Vrouw (1565), en de Vespers op de feestdagen van O.L. Vrouw (1592,
1622) .

In de kapel. te Leebeek, dek a pel a n i e van O. L .
V rou w ten Bettenbroék, belast met één wekelijke mis (1592,
1622) (133).

Overboelare. Een kas tra 1 e kap e 1 a n i e (1594), belast
met 3 missen per week (1574) (134), te begeven door de abt van St.
Sepulcre te Kamerijk (1565).

Parike heeft een wekelijkse s tic h tin g . ter ere van het
Allerheiligste op donderdag en een ter ere van O.L. Vrouw op zater-
dag (1565).

. Poll are bezit een kap e 1 a n iet ere r e van O. L .
V rou w· (135), te begeven door de heer (1598), belast met 6 missen
per week (1603) (136). Ook dek a pel a n i e van St. Ni-
kl a a s (R.)?

Ressegem (137). Dek a pel a n i e van O. L. V rou w ,
met last van 2 missen per week (1565, 1598) (138), evenals een kas-
trale kapelanie ter ere van O.L. Vrouw,
belast met 3 missen om de 14 dagen (1576) (139). De eerste kapelanie,
ook genoemd Capelania maior, werd gesticht door Machtildis en haar
zoon Geeraert, in het jaar 1278, en is te begeven door de abt van St.
Ghislain.

Roborst (140). Een kap e 1 a n i ev a nO. L. V r 0 u vi
in een afzonderlijke kapel aan de kerk, te begeven door de heer van

(31) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 111.
(132) Cap, b. Marie. - Cap. ibidem (R.).
(33), Denderhoutem : Cap. b. Mar ie in Liebeke (R).
(134)' Cap. S. Ma char-ii in cas tr o. - Cap. altera ibidem (R.).
(135) Cap. S. Nicolai (R.).
(136) Belast met één mis per week (R.).
(137) Cap. ibidem (R).
(138) Belast met 3 missen. per week (1592).
(l39} Belast met één mis (1600). « Cap. de Branteghem vocatur » (1565) (Ra.

Gent, fonds Bisdom, M. 119).
(140) Cap. ibidem (R.).
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Melsene, belast met 2 missen (1569) (141). De bezitter moet instaan
voor het onderhoud van de kapel (1569). De opbrengst van 7 bunder
2 dagwand land, waarop de stichting steunt (1593), wordt geschat op
ongeveer 90 rijnsgulden (1575).

Ronse St. Maarten (142) bezit een kap e 1 a n iet ere r e
van O. L. V rou w (1575), aan het altaar van O.L. Vrouw, te
begeven door het St. Hermeskapittel, belast met één mis (1569), nl.
de vroegmis op Pasen (1575).

Ronse St. Pieter. Dek a pel a n i e a a n het alt a a r
van O. L. V rou w, belast met 2 missen per week (1569), even-
als een s tic h tin g van een wekelijkse mis en lof, op zaterdag
ter ere van O.L Vrouw (1569).

Ronse St. Hermes, met een kapittel van 15 kanunniken, bezat
volgens Reusens, drieëntwintig kapelanieën:

1. Dek a p eI a n i e van het H. Kr u i s (R.) (1625).
2. Dek a pel a n i e van St. Ser vat i u s (R.), ge~

sticht aan het altaar van St. Arnoldus en belast met 3 wekelijkse mis-
sen (1606).

3. D e kapelanie van St.Hermes en 5 t .
C 0 r nel i u s (R.) (5. Cornelii et S. Cypriani) (1625).

4. Dek a pel a n i e van 5 t. Her mes (R.) (1625).
5. Dek a pel a n i e van 5 t. Mi c h a ë 1 (R.), belast

met 3 wekelijkse missen (1606). .
6. Dek a pel a n i e van A 11 e r hei 1 i gen (R.) (1625).
7. Dek a pel a n i e van 5 t. Kat har i n a (R.), belast

met 3 wekelijkse missen (1606).
8. Dek a pel a n i e van 5 t. N i cas i u s (R.), belast

met 3 wekelijkse missen (1606).
9. Dek a pel a ni e van O. L. V rou w (R.) (kapella-

nia Beatae Mariae antiquae), belast met 3 missen per week (1606).
10. D e t wee dek a pel a n i e van O. L. V rou w (R.)

(5ae Mariae de Capella) , gesticht door kan. Henricus de Capella en
belast met 3 wekelijkse missen (1625)..

11. Nog een kap e 1a n i e van O. L. V rou w (R.)
(5ae Mariae in cripta) (1625).

12. Dek a pel a n i e van St. Ni k 1 a as (R.), belast
met één wekelijkse mis (1625).

13. Nog een kap e 1 a n i e van O. L. V rou w (R.)
(1625).

14. Dek a pel a n i e van St. Jan - B a p t i s t (R.),
gesticht in de kripte van St. Hermes en belast met 3 wekelijkse mis-
sen (1606).

(141) Voorheen vier, zeggen de parochiànen (1569). - Deze kapelanie werd
in 1196 gesticht door de heer Gerardus van der Gracht en zijn echt-
genote Alisa (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 120).

(142) Cap. ibidem (R.).
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15. Dek a pel a n i e van St. Jan - E van gel i s t (R.)
(1625).

16. Dek a pel a n i e van St. Ma art e n (R.), in de
kripte (1625).

17. Nog een kap e 1 a n i e van O. L. V rou w (R.)
(Sae Mariae Symphoniae), belast met 3 wekelijkse missen (1625).

18. Nog een kap e 1 a n i e van O. L. V rou W (R.),
alias Putmans (1625).

19. Dek a pel a n i e van St. Jac 0 bus (R.), belast
met 2 missen per week (1625).

20. Nog een kap e 1 a n i e van O. L. V rou W (R.).
21. Dek a pel a n i e van St. M a r i a - Mag dal e n a

(R.), gesticht door kanunnik Jaak Pottier (1625).
22. Dek a pel a n i e van St. P iet ere n St. P a u 1

(R.), belast met één mis om de veertien dagen (1625).
23. Dek a pel a n i e van St. S te f a a n (R.), de be-

zitter ervan was gehouden tot hulpverlening aan de pastoor van St.
Pieterskerk, bij het biechthoren en andere parochiale dienstbaarheden
(1595), gedurende de Vastentijd tot Beloken Pasen (1600), en was te-
vens belast met 3 wekelijkse missen (1606).

Op de lijst van 1606 en 1625 komt ook nog de kapelanie van St.
Simon en St. Judas voor, belast met 4 missen per week. - In 1446
werd door Gillis Boulet een altaar geschonken ter ere van O.L. Vrouw
Bezoeking, begiftigd met 2 kapelanieën (142bis).

Rozebeke (143) bezit een kap el a n iet ere r e van de
H. A n na, te begeven door de abt van St. Pietersabdij te Gent,
belast met één wekelijkse mis (1569, 1600,passim) (144), op zaterdag
(1621); ze werd met het pastoorschap verenigd (1595). De jaarlijkse
waarde werd in 1575geschat op 30 rijnsgulden.

Rozenaken. Een st i c h tin g van een wekelijkse mis ter ere
van het Allerheiligste, op donderdag (1593).

Scheiderode (145). De kas tra 1e kap e 1a n i e (1574), ge-
sticht door de familie Van Caudenhove (1565), belast met 2 weke-
lijkse missen (1565) (146), te begeven door de abt van St. Pietersabdij
te Gent (1600) (147).

Scheldewindeke (148). Een kas tra 1 e kap e 1 a n i e ter ere
van O.L. Vrouw, met last van 2 wekelijkse missen (1565).

Er is ook nog een st ic h tin g van 2 missen per week (1565).

(142bis)P. Petrus de Meyer, in Annalen van Ronse, dl. 8, 1959,blz. 13l.
(143) Cap. ibidem CR.l.
(144) Belast met drie wekelijkse missen, nl. op woensdag, vrijdag en zater-

dag-(1593);belast met 2 missen, op woensdag en zaterdag (1596).
(145) Cap. ibidem.- Cap. in domo domini.- Cap. in curia (R.).
(146) Belast metS missen per 14dagen (1600,1614).
(47) Te begeven door de heer van Cauwenhoven 0614l.
(148) Cap. ibidem (R.). - Belast met één wekelijkse mis q592),
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Schendel beke. Dek a pel a n i e van 0 . L . V rou w, be-
last met 2 missen per week (1574, 1596) (149).

Schorisse bezit drie kapelanieën in de kerk, waarvan de abt van
St. Amand de begever is (1596) :

1. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w (Cap. Beatae
Mariae maioris) (150), belast met 2 wekelijkse missen (1569), nl. op
vrijdag en zaterdag (1575), gesticht op parochietienden. De opbrengst
bedraagt ongeveer 100 rijnsgulden (1575).

2. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w, gen 0 e m d
G r e t e l I i s (1572) (151), eveneens belast met 2 wekelijkse missen
.(1569). De waarde ervan wordt geschat op 10 pond groot (1569, 1575).

3. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w ter Win-
ni n g h e (1569,1572) (152), met last van 2 missen per week en ge-
schat op 54 rijnsgulden (1575).

Verder nog het C a n t u a r i u m of dek a pel a n i e
van de H. M a r i a - Mag dal e na, aan haar altaar gesticht
door de vrouwe van Schorisse, Jacquelijne van Gavere, in 1487, en
door de heer te begeven, belast met 6 missen per week (1569) (153). De
opbrengst wordt geschat op 30 rijnsgulden (1575).

5. Verder nog een kas tra 1 e kap e 1 a n iet ere r e
van d eH. M a r g are t a, gesticht in het hospitaal in 1416
door Arend van Gavere en zijn echtgenote Isabella van Ghistelle, be-
last met 5 missen per week (1575, 1593) (154). De opbrengst bedraagt
33 pond groot (1593). In dit zelfde hospitaal is ook een st ic h tin g
van één wekelijkse mis, ter ere van de H. Antonius (1625).

6. In de kerk is er een nieuwe s tIC h tin g ter ere van
.d eH. A n na, ,met last van iedere maandag een mis (1617).

St.-Antel·ir:Jks bezit een st ic h tin g van 2 wekelijkse missen,
nl. één ter ere van het H. Kruis en een ter ere van O.L. Vrouw (1565).

St.-Blasius-Boekel. De kapelanie van St, Katharina
(155), waarvan de abt van Ename de begever is, belast met 3 missen
pel: week (1569) (156), gesticht op 9 bunder land, die 30 pond groot
opbrengen (1569) (157).

_. -
St.-Goriks-Oudenhove Een st ic h t i J}~. van 4 missen per week

(1565) .

St.-Lievens-Esse bezit een kap e 1a n t e' ter ere van St,

(149) Cap. b. Marie (R.).
(150) Cap. b. Marie (R.).
(151) Cap. altera (R.).
(52) .Cap. votiva ter Winninghen (R.),
(153) Belast met 5 missen per week (1572).
(15'4) Ook kapelanie van het hospitaal genoemd, te begeven door de heer.

~ .Bij de stichting belast met 6 missen per week XRa.' Gent, fonds Bis-
dom, M. 125). .

(155) Cap. S. Annae (1597); Cap, S. Mar iae (1598). - Cap. S. Katherine (R.l.
(156) Belast met 3 missen per 14 dagen .(1598).
(157) çç yalet ?l1!)~e 20.1ib: fland. » .(1.623)..
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L i v i n u s (1614) (158), belast met 3 wekelijkse missen (1592), w.o.
.een zondagsmis (1598).
. . In de kapel van St Livinus de kas tra 1e kap e 1a n iet e r
ere van O. L. V rou w, waarvan al de goederen zijn verloren
gegaan (1593), belast met één wekelijkse zaterdagsmis (1614, 1617).

St.-lievens-Houtem heeft twee kapelanieën, nl. dek a pel a-
n i e van O. L. V rou w (159), belast met één wekelijkse gezon-
genmis op zaterdag (1576), en de kapelanie van St. Livi-
nu s, belast met een wekelijkse dinsdagsmis (1599,1614) (160).

St-Maria-Horebeke. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w
(1575), te begeven door de heer van Schorisse, belast met één weke-
lijkse mis (1569). De waarde wordt geschat op 8 rijnsgulden (1575).
Er is ook een s tic h tin g ter ere van het H. K r u is,
met last van één wekelijkse vrijdagsmis (1593),evenals een f u n d a-
t iet ere r e van d eH. A n ton i us, belast met een we-
kelijkse mis op woensdag (1624).

St.-Maria-Latem. Een st ic h tin g van een wekelijkse mis op
zaterdag aan het altaar van O.L. Vrouw (1565).

St.·Maria·Lierde bezit drie kapelanieën (161) :.
. 1. De kap e l a n i e van Litsau (1574),gestichtdoorJoos

Leytsau, aan het altaar van O.L. Vrouw (1597), en belast met 2 we-
kelijkse missen (1574).

2. Dek a pel a n i e van Wa e sb erg h e (1574), eveneens
gesticht aan het altaar van O.L. Vrouw (1597) en belast met één mis
per week (1574).

3. Dek ast ral e kap e 1 a n i e van R i e , belast met
2 wekelijkse missen (1574).

St.·Maria-Oudenhove (162). Dek a pel a n i e van O. L.
V rou W . (163), belast met 2 missen per week, aan het altaar van
O.L. Vrouw (1574).

St.·Marlens·Lierde bezit een st i c h tin g van een wekelijkse
mis op woensdag (1565).

Smeerebbe is in het bezit van een gefundeerde wekelijkse mis
ter ere van O.L. Vrouw (1565).

Smetlede. De kapelanie van O.L. Vrouw, te bege-
ven door de abt van Affligem (1565),belast met twee missen per week
(15~2)',nl. op woensdag en vrijdag (1603,1614).

(158) c~p.' b. Livlnl (R,): - Volgens een pastereel verslag van 1565bestonden
. hier twee kapelanieën, nl. deze ter ere van O,L. Vrouw, belast met een

wekelijkse mis op zaterdag en te begeven door de proost van St. Baafs
te Gent en deze ter ere van de H, Livinus, belast met 3·wekelijkse mis-
sen en. te begeven door de heer (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 132). .

(159) Cap. b. Marie (R). .
(160) « Cap. S. Joannis, 2" Cap. B. Mariae et Livini» G61O).·:
(161) Cap. ibidem CR.). .
(162) Cap. b. Mar îe. - Cap. ibidem (R.). .
(163) Kapelanie van St. Anna (1617, 1626). - In 1755.werden er twee kape-

lanieën aangegeven, nl. deze van O.L.Vr. en van St. Anna (Ba, Gent,
fonds Bisdom, M. 138).



Steenhuize (164). De kapelanie van St. Kathari-
na, in 1565belast met 4 wekelijkse missen, in 1617slechts met één
mis per' week; dek ast r a lek a pel a n i e van Q. L .
V rou w(1565), belast met 3 missen per week (1574).

·Strijpen. Een stichting ter ere van Q. L. Vrouw,
belast met een zaterdagsmis (1565), gesticht door Joannes Blom, op
3 bunder land (1600).

Velzeke bezit t wee st i c h tin gen, nl. één wekelijkse mis
ter ere van b.L. Vrouw op zaterdag en één ter ere van St. Anna op
dinsdag (1599) (165). Volgens gegevens van 1626zijn er nog 2 andere
fundaties, nl. van een zondagsvroegmis en van een mis op donderdag
ter ere van het Allerheiligste (166).

In de kapel van Ruddershoven een kap e I a n i e, belast met
,2wekelijkse missen (1596) (167).

In het hospitaal van de Grijze Zusters een s tic h tin g van
2 missen per week (1599).

Viane. Dek a pel a n iet ere r e van St. N i k I a a s
(168), voorheen gehecht aan de St. Niklaaskapel (1574), belast met de
zondagsvroegmis (1574).Verder de st i c h ti n g van een wekelijkse
St. Annamis, door magister Marcus van der Cappellen (1574) en een
k a s t r a l e kapelanie (169) in het huis van de zusters (1614).

Vlierzele (170). In de kapel van St. Andreas te Papegem, dek a-
pel a n i e van Q. L. V r 0 uw, belast met één wekelijkse mis
(1574) (171).

Volkegem (172). Een stichting van een wekelijkse mis ter
ere van het H. Kruis (1613),evenals van een wekelijks lof ter ere van
het Allerheiligste en Q.L. Vrouw (1613).

Voorde (173) bezit een kap e 1a n i e (1616), belast met de zon-
dagsmis U619) (174). Volgens het pastoreel verslag van 1565was in de
kerk een stichting van een zaterdagse mis en zaterdags lof ter ere
van Q.L. Vrouw, evenals van vespers op zon- en feestdagen; verder
waren nog missen gesticht op maandag, woensdag en vrijdag (175).

-Vurste is in het bezit van een wekelijkse mis ter ere van Q.L.
Vrouw op zaterdag (1565), in 1507 gesticht door meester Godeveert
Hebbelin en zijn echtgenote Kathelijne van den Rijne.

(64) Cap. ibidem (R.).
(165) Donderdag mis ter ere van het Allerheiligste, vrijdag ter ere van St.

Anna (1614). Volgens de dek. bez. van 1619 een kastrale kapelanie, be-
last met 2 wekelijkse missen, waarvan graaf Egmont de begever is.

(166) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 144.
(67) Belast met één wekelijkse mis (599); wekelijkse stichting ter ere van

de H. Geest (615).
(68) Cap. b. Nicholay (R.'), - « van welcke cappelrijen her Jan Salamoens

deerste cappelaen was» (1527) (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 168).
(69) Cap. castri ibidem (R.).
(170) Cap. ibidem (R.l.
(171) Belast met 3 missen per 14 dagen (1601, 1614).
(172) Cap. in monasteria Vallis Virginum (Maagdendale) (R.l.
073) Cap. ibidem (R.).
(174) « Nulla capellania» (1595).
(175) Ra, Gent, fonds Bisdom, M. 149.
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Waarbeke. Dek a pel a n i e van O. L . V rou w (R.).
Wanzele. De kapelanie van St. Pharaïldis (R.).
Welden. Een st ic h tin g van 4 wekelijkse missen, op maan-

dag, woensdag, vrijdag en zaterdag (1569) (176), waarvan in 1592zelfs
de registers niet meer bestaan (177).

Welle (178) bezit een kap e 1a n iet ere r e van O. L .
V rou w, belast met 2 wekelijkse missen, te begeven door de abt
van Affligem (1565).

Westrem. Dek a pel a n i e (1567) van de H. Lau ren-
t i u s (179), belast met één wekelijkse mis op dinsdag, waarvan de
abt van Affligem de begever is (1599) (180).

Wichelen bezit drie kapelanieën en twee stichtingen in de kerk:
1. Dek a pel a n i e van St. P iet er (181), belast met

2 wekelijkse missen (1565,1574,1595).
2. De kapelanie van St. Niklaas (182),eveneens

met last van 2 missen per week (1565, 1574,1595).
3. Dek a pel a n i e van O. L. V rou w (183), belast

met twee wekelijkse missen (1565,1574,1595).
4. Een s tic h tin g ter ere van het H. K r u is,

met een mis op iedere vrijdag (1574).
5. De s tic h tin g van een zaterdagse mis ter ere van

o .L. V rou w en een Lieve Vrouw lof (1589), door Philip Tem-
merman (1574).

Verder, in de kapel van O.L. Vrouw te Schoonaarde, een kap e-
1a n iet ere r e van Q. L. V rou w (184), belast met 2 we-
kelijkse missen (1574).

Wieze bezit een kap e 1a n iet ere r e van cl eH. L a u-
ren t i u s . (185), met last van twee wekelijkse missen.' (1574), een
kapelanie ter ere van Q.L. Vrouw buiten
het k oor (1574) (186) en een Cantuarium van 4 missen (1574).

(176) « gravatur duabus missis hebdomadalibus » (1575). - De wekelijkse mis
op maandag werd gesticht door Jan Marterts (ib., M. 152).

(177) Twee missen gesticht op vrijdag en zaterdag (1592). - Pastoor D. van
der Beken stichtte een wekelijkse mis op woensdag, evenals een lof ter
ere van het Allerheiligste op al de donderdagen en zondagen (Ra. Gent,
fonds Bisdom, M. 152).

(178) Cap. ibidem (R.).
(179) geen kapelanie, wel een wekelijkse mis ter ere van de H. Laurentius

(1614); - « est hic capelania quae dicitur S. Laurentii » K1624).
(180) met rentenboek en lh bunder bos te Impe, « dictum den Rauwentant »

(599) .
(1)>1) Cap. (H.).
(82) Cap. b. Nicolai CR.).
(183) Cap. b. Marie (R.).
(184) Cap. de Scoenarde (R.).
(185) Cap. S. Laurentii (R.).
(86) Cap. b. Marie ibidem (H.). - Gesticht vóór 1318 en in 1369 door Ro-

brecht en Ida van Wieze met nieuwe goederen verrijkt (Ra. Gent. fonds
Bisdom, M. 155>'
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Woubrechtegem bezit de st ic h tin g van een wekelijkse mis
op donderdag ter ere van het A 1Ier hei I i g s t eSa -
k ram ent des Alt a ars en een andere s tic h tin g van
een wekelijkse zaterdagsmis ter ere van O. L. V rou w
(1565) .

Zandbergen. De kas tra lek a pel a n iet ere re van
o .L. V rou w (1576, 1592) (187), belast met 6-'1nissen per week
(1611) (188).

De stichting van een C a n t u a r i u m , in 1440, door Gheeraert
van Oijzij, heer van Zandbergen, en Katharina 'sHertoghen, belast
met 7 missen per week; dezelfde stichting werd op 24 juli 1457 ver-
meerderd met een wekelijkse zaterdagsmis ter ere van O.L. Vrouw.

Eveneens dek a pel a n i e gen 0 e m d van S tri j t -
ho ve (1622), gesticht door Jan van Strijthout en Steven Tavernier,
met Iast van drie wekelijkse missen.

Verder is er nog de· Wo ti ter sdi en st, gesticht in 1390
door Ghiselbrecht en Jan van .Massene, « in amende, dat sij doot ge-
slaegen hadden menheer Wauter (van Oijzij), heer van Santberge.
volgens den soen gemaeckt voor scepenen van de Kuere der Stadt
Gendt », belast met 3 missen per week.

In 1538 wordt een kap e I a n iet e r ·ere van St. Hu-
be r t u s toegewezen. Later is hierover evenwel geen spraak meer.

In 1580 was er reeds een s tic h tin g van een H. Sak r a -
men t slo f en een « onser Vrauwen Lof » op zaterdag (189).

.. Zottegem heeft 5 kapelanieën, te begeven door graaf Egmont
(1599) (190) :

1. Dek a pel a ni e van O. L. V roti w (1614) (191),
belast met één wekelijkse mis (1599).

2. De. kap e I a n i e van St. Ni k 1 a as (1614) (192),
belast met één wekelijkse mis (1599).

3. Dek a pel a n i e gen 0 e m d van den H 0 v e (1594)
(193), eveneens belast met een wekelijkse mis (1599).

-4. Dek ast ral e kap e I a n i e (194), belast met 6 missen
per week, w.o. op ·zon- en feestdagen « ad cantandum evangelium »
(1615).

5. Een kas tra lek a pel a n i e (1614), belast met één we-
kelijkse mis (1599).

Uit wat voorafgaat komt duidelijk naar voor, hoe talrijk' de kape-
lanieën wel waren. Sinds begin van de 14" eeuw 'zijn er verdwenen,
maar ook nieuwe bijgekomen. Onder de kapelanieën nemen deze ter

(187) Cap. b. Marie (R.).
(88) Belast met een dagelijkse mis (1617).
(89) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 157.
(190) Vier kapelanieën (1614).
(91) Cap. b. Marie (R.).
(92) Cap. ibidem (R.).
(93) Cap. altera ibidem (R.).
(94) Cap. in castro (R.).
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ere van O.L. Vrouw de eerste plaats in, naast die ter ere van het
H. Kruis en de patroonheilige van het dorp. Waren het oorspronke-
lijk (195), meestal capellaniae animarum, gesticht voor de zielerust
van de familie van de stichter, in de 14" eeuw blijkt deze benaming
vervangen door deze van O.L. Vrouw. .

"* * *

. Zowel de residentieplicht als de missenlast werd over het alge-
meen onvoldoende nagekomen in de tweede helft van de 16"eeuw. De
residentieplicht werd zelfs totaal verwaarloosd en de missenlast op
eigen hand verminderd. Vandaar het streven op het einde van de
16"eeuw toch één kapelanie met de pastoorstaak te verenigen en, ge-
zien de waardevermindering van de oorspronkelijke stichting, van-
wege de bisschoppelijke overheid een reduktie op het aantal te lezen
missen te bekomen.

Ter illustratie volgen hier slechts enkele voorbeelden uit de dekenij Ronse.
-TeAmengijs is de kapelanie in het bezit van Petrus de Linsellis, kanunnik

te Ronse, die niet resideert (1569), na hem aan Georgius Godefroot -of Gode-
rrov, student te Oudenaarde Ci597) of te Dowaai 0599-1601); te Berchem
bezit Jacobus de Deckere, die te Oudenaarde verblijft, de. kapelanie van het
hospitaal (1569,1572), Franciscus Hauman, kanunnik te Doornik bezit de ka-
pelanie van Erpelgem (1569, 1572), die later in het bezit komt van Jacobus
de Villers, student te -Dowaai 0611-1625); te BeerLegem resideert de kapelaan
evenmin 0593-1625); te Etikhove resideert kapelaan Joannes de Fosse niet
(569); te 'Maarke is een kapelanie in het bezit van de pastoor, de andere aan
Joannès de Moor, die te Oudenaarde verblijft ·(1598);te Mater resideert ka-
pelaan Jacobus Doldre niet (1575); te MeLden zijn twee kapelanieën in het
bezit van Le Ducq's, kanunniken uit het Kamerijkse 0575 v.j), de derde bezit
Petrus de Brabant,kanunnik van Liessies (569); te Roborst is de kapelanie
van 1572 tot 1610 in het bezit van Gentenaars, die daar verblijven; te 'Rozebeke
is de.kapelanie in het bezit van de pastoor van St.-Denijs-Boekel (1569,1575);
te Schorisse resideert slechts één van de vier kapelanen (1569), nl. de oud-
pastoor Joannes van der Donct, kanunnik te Ronse (1572, 1575), terwijl de
overige in het bezit zijn van de pastoors van Kerkem en van St.-Maria-Hore-
beke (572).

Na de godsdiensttroebelen stelt zich een ander probleem, nl. het
gebrek aan priesters, zodat men zelfs de kapelanieën, die een rol spe-
len in het parochiaal leven, niet eens van de geschikte bedienaars kan
voorzien, en zelfs grotere parochies het zonder deze moeten stellen,
ook 'ten nadeie van het godsdienstig leven.

2 §. DEl Kosterij.

a. De Toestand.

De koster behoorde over het algemeen tot de geestelijke stand.
Hij was een « clericus» of geestelijke (passim), ontving een speciale
wijding, (196) en droeg de tonsuur of kruin (197). Bij het ontvangen

(195) Cfr. J. Verbesselt, Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de
130 eeuw, blz. 250.

(196). EIst: « custos Petrus Callaert dubitat an sit consecratus » (1569).
(97) Balegem, Outer, Pollare en Zandbergen: « clericus tonsuratus » (1576).
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ervan kreeg hij van de bisschop bewijsbrieven (198). Eens de tonsuur
ontvangen kon hij in dienst treden (199). . .

Zijn wijding verleende hem zekere voorrechten (200), o.m. het
recht een superplis of koorhemd te dragen (201). Eens gewijd was het
hem verboden door de kerkelijke wet, na het overlijden van zijn echt-
genote - want meestal waren zij gehuwd, « coniugatus » -, nog een
tweede huwelijk aan te gaan, zonder voorafgaande dispensatie (202).
Dit is trouwens ook de betekenis van het herhaaldelijk voorkomende
{(bigamus » (203) (al dan niet «dispensatus »), « trigamus » (204), ja
zelfs van een « quadrigamus » (205).

Er komen ook gevallen voor van kosters, die wel «clerici ». wa-
ren, maar niet « tonsurati» (206).

Evenmin ontbreekt de « Iaicus » of leek als koster, hiertoe was
eveneens een bisschoppelijke dispensatie vereist (207), die soms niet
werd aangevraagd.

(198) Appels: « Joannes de Jode, custos, clericus ... litteras tonsurae clericalis
mihi ostendit» (592).

(99) Borchtlombeek: « custos ... necdum tonsuratus, sed pater ejus, clericus,
pro eo servit donec tonsuretur» (1592),

(200) Baaigem : « custos Gerardus Stockman gaudet clericali privilegio »;
Overboelare : « custos Paulus Mynsbrugghe clericali gaudet privilegio »
(1574); eveneens de koster van Massernen, Strijpen en Vurste.

(201) (202) Berchem: « Hermes van Gheesdaele habet tonsuram, sed est by-
garnus, unde injectus est a decano ut super bi gamia dispensationem pe-
tit a Curia, a1ioquin non posse gastare superpellicem» (1593).

(203) Het « bigamus» heeft hoegenaamd geen pejoratieve betekenis, zoals
Jos. de Potter, De Dekenij Ninove op 't: einde der 160 eeuw, blz. XII,
ten onrechte meent. Volgens het Glossarium ad Scriptores Mediae et
lnfimae Latinitatis, auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange, IL
koL 1499, betekent het « secundae uxoris vir». Wat voor gevolg had
« Ii (bigarni, digami) in jure Canonico ad sa cros ordines promoveri non
possunt, et, ut est in concilio Lugdunensi, omni privilegio Clericali pri-
vati, et coércitioni fori saeculari addicti sunt. Sed et ipsis sub anathe-
mate prohibiturn est deferre ton sur am, vel habitum cler icalern » (I, kol.
1162). Volgende kosters waren « clericus, sed bigamus»: Beerlegem
(1593), Berchem (593), Borsbeke (1574), Bottelare (1597), Elene (« dis-
pensationem obtinuit ») (1574), Ename (604), Gontrode (« per Curiam
dispensatus ») (1576), Grimminge (1589), Iddergem (576), Idegem
0589, 1594), Kwaremont (1593), Lemberge (1574), Liedekerke (« dis-
pensatus ») (1576), Mater (1569), Michelbeke (1593), Moerbeke (589),
Moortzele (I{ dispensationem obtinuit») ü574), Munte (1594), Neder-
brakel (1589), Nederzwalm (I{ habet dispensationem Rmi Tornac, unde
hic venit ») (1593), Nukerke (1596), Oosterzele (1576), Rozebeke (1593),
ScheIderode (1594), St.-Maria-Horebeke (1569), St.-Maria-Oudenhove
(1596), Steenhuize 0589, 1594), Vlekkem (1574), Wanzele (1574), Zand-
bergen (1592), Zegelsem (1593), Zonnegem (1574) en Zulzeke (1597,
1602).

(204) De koster van Beerlegem werd van «bigamus» (1593) « trigamus »
(1595); deze van Schende1beke « b igamus » (1589) « tetragamus » (1594);
deze van Semmerzake was « trigamus» (592),

(205) De koster van Viane « clericus, sed quadrigamus » (1574).
(206) Aldus de koster van Erembodegem e clericus sine tonsura» (1574),

evenals deze van Herdersem (1574).
(207) Te Erondegem: « Custos Judocus Cammaer t, Iaicus, dispensatus super

sua laicalitate ob vitam» :(1574); te Erpe : « Andreas de Pauw, laicus,
nec est super sua laicalitate dispensatus» (1574); evenmin de kosters
van Impe, Moorsel, Vlekkem en Wieze (1574), maar deze vroegen dis-
pensatie.
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b. De Benoeming.

De benoeming van een koster lag veelal in de bevoegdheid van
de heer, soms van de kollator of de schenker van de kure, dikwijls
ook van de gemeenschap. Het gebeurt dat die bevoegdheid door meer
dan één persoon (al dan niet moreel) wordt uitgeoefend en ook dat
de titularis ervan veranderde.

Tot de bevoegdheid van de heer behoorde de kosterij van Amen-
gijs (1569), Berchem (passim), Beerlegem (1593), EIst (1623), Erwe-
tegern (1599), Etikhove (1569, 1620), Idegem (1617), Kerkem (passim),
Kwaremont (1593), Leeuwergem (1599), Leupegem (1593), Maarke
(passim), Mater (passim), Meerbeke (1619), Meilegern (1624), Mel-
den (1593), Nederboelare (passim), Nukerke (1569, 1593), Oomber-
gen (1603), Ophasselt (1565), Poll are (1617), Rozebeke (1569), Rozena-
ken (1569), Schendelbeke (passim), Schorisse (1569), St.-Blasius-Boe-
kel (passim), St.-Goriks-Oudenhove (1599), St.-Kornelis-Horebeke
(1569), St.-Maria-Horebeke (1569), Smeerebbe (1625), Steenhuize
(1617), Vlcerzegem (1617), Waarbeke (passim), Zandbergen (1617),
Zegelsem (1595), Zottegem (1599), Zulzeke (1569).

De begiftiger van de kure (kollator) benoemde de kosters te As-
pelare (1565), Baaigem (1608), Bottelare (1608), Edelare (1593), Ena-
me (1569), Heldergem (1641), Impe (1574), Massemen (1608), Merel-
beke (1599), Munkzwalm (1593), Munte (1599), Nederename (1569),
Ninove (passim), Oordegem (1599), Oosterzele (1599), Ronse (1569),
Scheldewindeke (1599), St.-Lievens-Esse (1565), Vlierzele (1599), Vol-
kegem (1569).

De gemeenschap bezat het benoemingsrecht te Amengijs (1624),
Balegern (1599), Denderwindeke (1619), Ename (1623), Gijzenzele
(1599), Godveerdegem (1599), Gontrode (1599), Grimminge (1618),
Hemelveerdegem (1617), Hermelgem (1619), Hundelgem (1593), Mei-
Iegem (1593), Micheibeke (passim), Neigem (1617), Ophasselt (1623),
Outer (1592), Parike (1619), Roborst (1569, 1601)(208), Rozenaken
(1622), Scheldewindeke (1589) (209), St.-Antelinks (1617), St-Maria-
Horebeke (1617) (210), St-Maria-Latem (passim), St.-Maria-Lierde
(1617)-; St.-Martens-Lierde (1617), Voorde (1619), Vurste (1608), Zar-
lardinge (1619).

. Sommige kosters werden aangesteld door de heer en de gemeen-
schap: te Amengijs (1593, 1596), Roborst (1593), Rozenaken (1593);
anderen door de pastoor en de gemeenschap: Denderwindeke (1623),
Nederzwalm (1593) (211); weer anderen door pastoor, heer en ge-
meenschap: Voorde (1623); er zijn er die aangesteld werden door
de pastoor door bemiddeling van de gemeenschap: Nelgem (1622),
Outer (1622), Zarlardinge (1624) of door de heer door bemiddeling van
de pastoor: Voorde (1620).

Ofwel vond op sommige plaatsen indit benoemingsrecht een ver-

-
(208) «constituitur a subditis et confirmatur in officio singulis annls » (1569).
(209) « per provisorem custos constitutus est » (1569).
(210) « a Domino Temporali insciente pastore » (1619).
(211) door de deken (1621)..
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schulving plaats, ofwel werden door de dekens bij de aantekening
vergissingen gemaakt. Dit geldt zeker niet voor al de aangegeven dor-
pen. Te Amengijs was het achtereenvolgens de heer (1569), de heer +
gemeenschap (1593, 1596), de gemeenschap (1624, 1625); te Ename de
begiftiger (1569) en de gemeenschap (1623, 1624); te Meilegem de ge-
meenschap (1593) en de heer (1624); te Neigem de gemeenschap (1617)
en de pastoor door bemiddeling van de gemeenschap (1622); te Ro-
zcriakeri de heer (1569), heer + gemeenschap (1593) en de gemeen-
schap' (1622); te Voorde de gemeenschap (1619), de heer door bemid-
deling van de pastoor (1620) en pastoor, heer + gemeenschap (1623);
te" Zarlardinge de gemeenschap (1619) en door de pastoor bij bemid-
deling van de gemeenschap (1624).

c. De Levenswijze.

Over het algemeen wekt de levenswijze van de kosters geen er-
gernis op, op enkele uitzonderingen na (212); zij doen grotendeels
hun werk goed. Het zijn veelal, zoals hoger gezegd, gehuwde « geeste-
lijken », en met of zonder voorafgaande toelating gaan zij na het
overlijden. van .hu~ eerste echtgenote, een' tweede huwelijk aan.
Slechts enkelen :worden aangegeven als verslaafd aan de drank (213),
terwijl anderen hun werk minder nauwgezet vervullen (214). Er zijn
er natuurlijk ook met een moeilijk en twistziek karakter (215).

d. De LevensmogeIijkheden.

De inkomsten van de kosters waren over het algemeen gering.
Soms zo' klein dat de plaats onbezet bleef, zelfs vóór de godsdienst-
troebelen (216). Nadien waren de verdiensten nog kleiner, zodat ver-
schillende kosters twee parochies bedienden (217).

Voor de parochie Voorde bleef een kosterij-kontrakt uit de 15°

(2r2)' Dendérleeuw : « Egidius Nonay ... dissolutus satis vitae». (1576); Hernel-
. veerdegem : « custos ob dissolutarn vitam depositus » (614); ook te Op-
. hasselt IS het niet' in orde.' . . .

.(21~) Deftinge-(1619" Edelare « magnus potator » (1593); Erembod'egem (574),
Erondegem (1599), Idegem «magis addi ctus tarbernae quam ecclesiae ».
(1620,.. 1625), Massernen , « magnus potator » (1608), àosterzele (608),
St.-Martens-Lierde « frequenter in taberriis quam in ecclesia Dei »
(16.05),"Zarlardinge (622).

(214) Te Appels (1596), Gijzegern (1574) en Massemen (608) « negligens »;
Beerlegem« non bene fungit officium» (1612) en dezelfde te Meilegem
« ridiculo canens » (1611); Erembo.degem « negligens et parurn idoneus »
(598); Wichelen « negli gentior quam convenerit » (1592). .

(215) 'Beer1eg~~'« "refr~ctarius et diff'ici li s » (1604); Erembodegem « di'scordias
. sermnat » (1599).

(216) Edelare (1569), Kwaremont (569), Moortzele (565) en Volkegem (569)
« vacat per tenuitatem fructuum ». .

(217) wàren o.m. z~nder ko"st~;: Baaigem (1599), Baardegem (1597), B~erle-
gem (610), Borsbeke (1596), Burst (159'7), Elene (1601), Etikhove (1606),
Grimminge (1594), Heldergem (1592), Hermalgem "(1596,- 1599J;·Hille..-
'gem' (599), Kerksken (1592), Letterhoutem -0595, 1599), Moortzele
(1594), Moerbeke (596). Munkzwalm (595), Poll are (1592, 1596),::Resse-
gem (1592), Schendelbeke (1599) i Stc-Arrtel irrka (1592),- Stc-Bl.asi ua-Boe-
MI (1(1Q3),Woubrechtegem (159;2), Zarlardinge 0589, 1601>'
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eeuw bewaard (218). Hierin worden de plichten en de rechten van
de .koster vastgelegd. De koster van Voorde heeft recht op de 11"pen-
ning van de offeranden, de tienden van één dagwand, op Pasen, Pink-
steren en Kerstmis « een huusbacken broet » van al dezen die een
dagwand erf bezitten, buiten hun stede; de voorzeide personen moe-
ten ook « te ougste » een winter- en een zomerschoof afstaan; die
12 bunder « te sade » (bezaaid) hebben 2 winter- en 2 zomerschoven.
Wat de overige parochianen betreft: « voert alle deghene die der
prochien tocbehooren ende vier bernen ende huus houden ende noch
scoef, noch broet sculdich en zijn, die zijn schuldich te drie hoechtij-
den (op de 3 voornoemde hoogdagen) teleken een penninck ende voert
van ludene over een kindt eenen groeten van ludene ende die willen
verlaten hebben van elcken verlate eenen groeten, voert diemen met-
ten heylighegheest ter eerden doet, daer over sonder loen te ludene
ende die gheremtem die de lieden doen maken. Ende voert van bru-
den (bruiden) alsij trauwen ofte wedemee(r) doen ende van vrauwen
die te messen gaen ende men hem pees gheeft te ghevene, dat sij hem
jonnen ofte dat sij willen ... ». De inkomsten blijken dus wel heel ge-
ring te zijn en hangen daarbij nog ten dele af van de goedgunstigheid
van de gelovigen.

Op sommige plaatsen bezat de kosterij een perceel land of meers,
dat ten dienste van de koster werd gesteld (219); op andere plaatsen
waren voor de koster speciale tienden voorzien (220).·Te Zarlardinge
was de koster er toe verplicht zijn tiendeschoven « op sijn schauderen
te gaen haelen de geheele prochie deure, van het eene veldt op het
andere ende met groot morele ende arbeyt te tijt van den oost, soo
dat bijna de schooven qualijck den arbeit weerdich en sijn » (221).
Op enkele parochies bekwam de koster een speciale toela-ge van de
heer of van de gemeenschap (222); op iedere parochie had hij recht
op een bepaald aantal schoven en broden (223) en eieren gedurende

(218) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 149.
(219) Dikkele (1 dagwand land) (1593), Kerkem (de opbrengst van 6 dagw.

land) (569), Leupegern (1f2 bunder land) .(569), Melden (1f2 bunder
meers) (1569), (3 dagw. meers) (1593), Nederzwalm (2 dagw.land) (593),
Oosterzele (1 dagw. land) (1599), Roborst (1 dagw. meers + 3 halster
graan + 1 zak) (1593), Zegelsem 0/3 van 1 dagw. land) (1569). -

(220) Te Mater: tienden op 5 dagw. land « op Helshaghe » en op 5 bunder
land nu onbebouwd (593); te Meilegem: tienden op Beerlegem van
ongeveer 3 pond groot, nog op 7 .dagw. 2 schoven van ·3, op 4 bunder
de 3e schoof en te Helluwe op 9 dagwand 2 schoven (1593).

·(221) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 158.
(222) Te Amengijs schenkt de heer 12 rijnsgulden en de parochianen 3 of 4

vlaamse ponden (593), te Erwetegem « vivens ex benevolentia commu-
ni tatis » (1599); te Velzeke « a communitate alitur» (1599).

\223) Dit staat vermeld. voor Hermelgem : « in vigilia Nativitatis Domini a
singuüs familiis recipere solebat panem unum; qui equos alebunt et in
messe a quolibet villico duos manipulos» (1593); te Hundelgem : « solet
haber e modiolum frumenti a quolibet familia et in messe duos mani-
pulos » (1593); te Leeuwergem : « habens nisi ordinaria emolumenta ma-
nipulorum et panum» (1599); te Oombergen : « gaudet de manipulis et
panibus» (1603); te Oosterzel e : « manipulis et panibus» -<1599); te Ro-
borst: « ex consuetudine ab iis qui equos alunt modidum frumenti»,
« ab aliis panem in Nativitate Xi et in messe a singulis duos aut plures
mariipulos » (1593); te St.-Denijs-Boekel: « olim e quolibet horreo solet
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de Goede Week (224). Tevens bezat de koster zrjn aandeel in de be-
grafenissen, huwelijken, jaargetijden, stichtingen en andere kerke-
lijke diensten. Te Dikkelvenne heeft hij van de « brulochten eenen
stuver ende een paer hantschoenen» (1565).

Er waren kosters voor wie dit ambt slechts een bijverdienste was.
Vermoedelijk waren de meeste tevens landbouwers, gezien het onmo-
gelijk -was vim die geringe inkomsten zelf en met hun gezin te leven.
Een groot aantal onder ze verstrekten onderwijs, waarvoor zij van
ge H. Geesttafel een kleine vergoeding ontvingen. Enkelen waren
griffier bij de plaatselijke schepenbank (225) of baljuw (226) of pra-
ter (= veldwachter) (227). Tegen de kerkelijke wetgeving in openden
sommige kosters een herberg (228).

e. Een Misb1·uik.

Ook hier komt het misbruik voor, dat algemeen was in de kapit-
tels en soms ook onder de pastoors, nl. het niet resideren. De echte
koster - « matricularius proprietarius », genoemd - liet zich vervan-
gen voor het werk door een deservitor of « mercenarius », die de ver-
plichting nakwam, o.m. te Ename (229), Etikhove (230), Haaltert (231),

habere manipulum et a familiis ubi duo equi erant, solet annue habere
'modidum frumenti mixti; ubi autem nulli equi, a qualibet familia hebet
rnedium » (593); te Aaigem ontving de koster van de landbouwers met
,2 paarden 3 broden en van de overige één brood; verder in de oogsttijd
.2 scho.ven (een van koren en een van haver) en na Palmzondag eieren
(1565); te Baardegem was zijn aandeel een winter- en een zomerschoof,
3 broden 'sj aars' van de paardenboeren en overal één brood met Kerst-
dàg 'en eieren met Pasen (ongeveer 250) (1565) (Ra, Gent, fonds Bisdom,
M. 30); te Sche1dewindeke ({de schooven die de goede lieden gheven
toucxt », ({de eijer diemen te Paesschen hael.t » (565) (Ra. Gent, fonds
Bisdom, M. 123); te St.-Lievens-Esse broden met Pasen, Pinksteren en
Kerstmis van al dezen die paarden hebben (1565), ... en dat die broden
een voldoende .gewicht hadden blijkt uit een opgave van 1666: ieder
brood woog « 12 - 13 - 14 pond ofte meer » (ibidem, M. 132); eveneens
te St.-Martens-Lierde (M. 139), te Steenhuize (M. 142), te Woubrechte-

_ gem (M. 156) en te Aspelare (565) (M. 22).
(224) o.m. te Aigem, Iddergem, Borsbeke, Munte, Nederbrakel, Ophasselt,

Scheldewindeke, St.-Lievens-Esse, St.-Martens-Lierde, Steenhuize. Wou-
brechtegern en elders, volgens het verslag van 1565.

(225) Berchem: « Hubertus Hazaert, .. scriba loci» >(1593); Zegelsem: « Pe-
trus van Cauwenberghe, scriba loci» (1595); Schor isse : « Joannes
Vastr aet, scriba totrus di str ictus Scor nacensis » (1593); « Egidius de
Wolf, scriba territorri » 0596-1625),

(226) Te Merelbeke: « Livinus de Wevere, custos et baillivus» (1589); te St.-
Martens-Lierde: « Simon Ceutericx, custos et b ail'livus » (589).

(227) Te Ronse St. Pieter: « Gaspar Bufkins, simul pretor ruralis vulgo pra-
tere» (569),

(228) Aldus te Haaltert (1592), te Semmerzake (608), te St.-Goriks-Ouden-
hove (1574), te St.-Martens-Lierde (1598).

(229)' Petrus van Brakele bezit de kosterij, terwijl J. Stuckelbout de dienst
doet (1569),

(230) « matricularius propr ietarius Petrus van der Donet, deservit mercena-
, ri us Petrus de Vos» (1569).

('231t custos Livinus Pauv, -clericus absens, deservit Judocus de Pauv:(574),
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Impe (232), Melden (233), Meldert (234), Munkzwalm (235), Neder-
brakel (236), Nieuwerkerken (237), Nukerke (238), Oosterzele (239),
Ophasselt (240), Oudegem (241), Schorisse (242), Vlekkem (243) en
Wichelen (244).

(232) Jacobus Hovelinckx, absens, deservit Christianus van den Steene, laicus
(1574).

(233) Robertus van de Vivere, Gandensis, matr icular ius proprietarius, deser-
vit Jacobus Piers (1569).

(234) Nicolaus van de Velde, clericus absens, deservit Joannes Vursen, clericus
(1574).

(235) Matricularius proprietarius Petrus Droesbeke, deservit Guilielmus Corn-
pain (1569).

(236) De koster Jan Sunberlijn laat zich vervangen (1565).
(237) Philippus Galent, clericus non residens, deservit Livinus Arijs, clericus

(1574).
(238) Matricularius proprietarius David de Joigny alias Pamela, summus pre-

tor Pamelensis, deservitor L. van den Cautere (1569).
(239) Frans de Taye, qui non deservit; custos Egidius Gijs, uxoratus clericus

(1592).
(240) Joannes van Lierde, clericus, quia non residet, maxima ex parte deser-

vituram filio suo Petro, non clerico (574).
(241) Petrus Jacobs, clericus absens, deservit Joannes de Smet, clericus (1574).
(242) Egidius de Wolf, scriba locis, proprietar.ius, heeft als deservitor achter-

eenvolgens Georges de Wolf (1603-1613)en Hermes van Oolant (1614-
1625l.

(243) Christofoor van den Steene, clericus tonsuratus, non residens; deservit
Cornelis Hoffelinck, laicus (1574),

(244) Godfridus van den Fonteyne, non residens (1559, 1574); residens Adria-
nus de Knibbere. clericus (1574). - De bedienaar van de kosterij was
verplicht aan de « echte» koster jaarlijks 12 gulden af te staan.
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ZESDE HOOFDSTUK

DE KAPELLEN

In de dekanale bezoeken worden slechts die kapellen aangegeven,
waarin een kapelanie of een stichting van missen bestond. Het groot-
ste aantal van deze was toegewijd aan O.L. Vrouw. Hier volgen de
dorpen alfabetisch gerangschikt, met al de gegevens welke ons langs
de aangegeven bron, tussen 1570 en 1625, bereikten.

Aaigem : kapel ter ere van O.L. Vrouw ter Halen, met een ka-
pelanie ter ere van O.L. Vrouw, met last van 3 missen per week
(1592) (1). De kapel, door de geuzen omstreeks 1580 afgebrand, werd
later heropgebouwd.

Aalst: kapel ter ere van O.L. Vrouw « op den Werf», met een
stichting van 6 missen per week (1574); kapel ter ere van de H. Geest
« in de Cattestraete», met twee stichtingen, nl. een van 3 missen en
een van één mis per week (1574).

Appels: kapel ter ere van de H. Maria-Magdalena of Leproserie
(op de grens van het dorp), alwaar de melaatsen van Dendermonde
hun huisjes hadden, ten laste van de Armendis van Dendermonde
(1574). Hiermee is een kapelanie, met last van één mis, verbonden
(1574) .

Beerlegem: kapel van Cnappenaerde (2), met kapelanie, belast
met 3 wekelijkse missen. In 1592 wordt de kapel door de pachter van
de dorpsheer als schuur gebruikt, terwijl het altaar verwoest is en
het dak in verval. Eerst met stro gedekt (1599), is de kapel eindelijk
degelijk hersteld. - Bij deze kapel was ook een stichting van 6 maten
haver en 1 zak tarwe ten voordele van de koster der kapelanie (3);
de kapelanie bezat eveneens 2 schoven op 3 over gans de parochie
Beerlegem (1593) en werd begeven door de heer van Oyenberghe (pas-
sim) of Omberge (passim).

Berchem: kapel ter ere van OL. Vrouw van Erpelgem, met ka-
pelanie ter ere van O.L. Vrouw, belast met 2 wekelijkse missen (1569).
In 1565 werd het altaar hersteld, maar was dit niet meer in 1575; in
1593 steeds goed onderhouden, uitgezonderd de toren.

kapel .van' de H. Anna, « ghelegen binnen de vrijheijt
van Berchem bi'j het hospitael» (1624).

Bottelare : kapel ter ere van de H. Anna, met een kapelanie ter
ere van deze heilige (1608) en belast met één wekelijkse mis (1613).

(1) Deze kapel wordt reeds vermeld in de schepenboeken van Aalst (1478),
toegewijd aan O.L. Vrouw-Bezoeking, maar meest bekend onder de titel
van O.L. Vrouw van Hal (De Potter, Aaigem, bl. 2). De schrijver vergist
zich bij de indentifikatie van O.L. Vrouw ter Halen met O.L. Vrouw van
Hal.

(2) « in villa de Cnapenaerde ad ripam Schaldis fluvii ».
(3) Stichting van de ouders van Stefaan van Oolant (1601).
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Denderhoutem : kapel genoemd de Leproserie (4), waarin een
stichting bestaat van 2 missen per week (1592).

Denderwindeke: kapel ter ere van St. Lambertus, in een bos in
de nabijheid van Pollare. Deze kapel, met stro bedekt, trekt jaarlijks
talrijke pelgrims, waarvan in 1617 het aantal wordt geschat op meer
dan 2000. De offeranden komen ten goede aan leken; ... na de bede-
vaart wordt er gedronken en getwist (1618).

Dikkelvenne : kapel te Bouchaute, met een kapelanie, belast met
2 of 3 missen per week (1592), werd in 1593 en 1597 door de pachter
gebruikt als keuken en het koor als slaapkamer. De kapel is zo ver-
vallen dat zij in 1603 instortte, maar de prelaat van Ninove liet ze
heropbouwen (1617). De pastoor van Dikkelvenne was ertoe verplicht
met de Paastijd in deze kapel biecht te horen (1603).

Edelare bezit op de eerste plaats de aloude kapel van O.L. Vrouw,
gezegd te Kerselare of te Keselere (5), in 1569volledig onder de ad-
ministratie van de heer van Pamele, die geen dekanale inmenging
duldt. Jaarlijks komt men hier op bedevaart tot O.L. Vrouw (vooral
op de zondag van de processie en gedurende de daarop volgende no-
veen) en vindt een plechtige processie plaats op de zondag van de
H. Kruisvinding (1569) (6). In de kapel zijn 3 gekonsakreerde altaren
en eveneens een stichting van 4 wekelijkse missen (7), waarvan de
pastoor van Edelare de uitvoering nakomt en waarvan de heer van
Pamel het begevingsrecht bezit (1572). De opbrengst van de goederen
bedroeg in 1575 24 rijnsgulden. In 1596 werden de inkomsten van de
.goederen samen met de offergiften geschat op ongeveer 35 pond
groot (8). Spijts alles werd de kapel, door de geuzen verwoest, nog
niet heropgebouwd en bleef weinig versierd (9). De heer van Pamel
deed in 1602 grote uitgaven (van de inkomsten van de kapel) tot de
opbouw van het schip van deze kapel. De deken merkt in 1610 op dat
Kerselare een belangrijke bedevaartplaats is en dat hier vroeger (10)
veel mirakelen geschiedden.

Verder de kapel van Kristus in de Olijfhof, waarheen de bevol-
king talrijk op bedevaart trok op de tweede zondag van de Vasten.
Deze },<:apelwerd opgericht omstreeks 1525 (11) door een inwoner van
Oudenaarde, Petrus Hazevelt (die er samen met zijn echtgenote be-
graven ligt), aan de voet van de Keselareberg. In 1568 werd deze
plaats - in de volksmond « het Hoveken » - door de ketters gepro-

r

(4) «Capella dicta ten Laserije» (1613).
(5) « in sacello Cerasuntino dicto nostra domina de Keselaere» (1611, 1613);

« Sacellum B.M.V. in Keser» 0618, 1621).
(6) « in illustre loco te Keer sel.are » (1572l.
(7) Missen op te dragen op zondagmorgen, op de feestdagen, maandag en

zaterdag.
(8) e multae sunt piae rundationes, donationes et oblationes» (597).
(9) «Est in murmur populi ubi redditus et emolumenta dicti sacelli re-

Iiriquuntur, quod illud non reedificatur aut non aliter ornetur» (1596).
. (l0) «miracula olim varia ibi edita» (1610).
(11) « Citra 44 annos hac sacellum fuit erectum et citra 30 annos consecra-

tum» (1572); « ciz-citer 100 annos erectum, in quo erat parvum sacellum
consecratum et juxta sacellum in quo Christus in horto orare represen-
tabatur» (1593).
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faneerd en de kelk en andere heilige vaten gestolen en nog niet terug-
gegeven (1569). In 1580werd deze bidplaats volledig verwoest, zodat
nog slechts de puinen overblijven. Het terrein werd door de Ouden-
aardse leek, Joannes van Oolant, ingepalmd (12). De deken zorgt er
voor dat het goed tot zijn vroegere bestemming werd teruggebracht
(1593) en merkt in 1604 op dat hierheen veel volk, vooral de jeugd,
komt. In 1610was nog slechts één altaar heropgericht. In 1622 krijgt
het heropgerichte « Hoveken » zeven staties van het lijden van Kris-
tus, waaraan in 1623door de aartsbisschop, tot vermeerdering van de
devotie der gelovigen, speciale aflaten werden verleend. Deze werden
« verspreid » door de paters Kapucijnen van Oudenaarde· op Palm-
zondag, terwijl op het feest van de Kruisvinding op de top van de
berg een kruis werd geplant door de paters Jezuïeten. Deze plechtig-
heid ging gepaard met smeekgebeden (1623).

Eveneens de kapel van de lep1'ozerie van Oudenaarde, met een
kapelanie ter ere van St. Lazarus (1569), waarvan de abt van Ename
de schenker is, met last van 2 missen per week (1569). In 1572en 1575
wordt deze kapelanie genoemd van « St. Nicolai de Busco » (of van
Tolentino) en geschat op jaarlijks 84 rijnsgulden. Hier is een bede-
vaart ter ere van de H. Lazarus, van wie relieken worden bewaard,
waarmee het water, dat de pelgrims meenemen, wordt gewijd (13):.
Het altaar van deze kapel werd ontwijd in 1568en in 1572werd de
kelk geroofd. In 1580werd de kapel verwoest (1593) en in 1599door
het magistraat van Oudenaarde heropgericht (1600), ter ere van de
H. Nicolaus de Busco (1601), waarin een kapelanie. ter ere van O.L.
Vrouw (14) of van de H. Nicolaus (15), met één gekonsakreerd al-
taar (1610) (16).

Erembodegem: kapel ter ere van de H. Amandus, waarin een we-
kelijkse mis was gesticht door Joannes de Havena, gewezen abt van
Ninove (1574). De kapel zelf wordt reeds vermeld in 1343 (17). Op
23 april 1582 werd ze door de geuzen vernield; achteraf werd de St.
Amanduskapel heropgebouwd en op 2 augustus 1636gewijd.

Geraardsbergen: kapel te?' ere van de H. Macharius (nabij het
kasteel van Boelare), met een kapelanie, belast met 3 missen (1574)
en -äe kapel van St. Niklaas (1594), met de kapelanie van de lepro-
zen (1574), onder de aanroeping van « S. Matthei extra port as » (1594,
1617).

Herdersem : kapel genaamd ten beeldeken (18) of te?' Linden, te?'
ere van OL. Vrouw, waarin een stichting was van een vroegmis op
de zondagen en 3 in de week (1574).

Hofstade : kapel van OL. Vrouw te Wachene, welke reeds was

(12) «Sinds 3 à 4 jaar ingepalmd» ,(593).
(3) «his reliquiis consecratur aqua, quam peregrini securn deterunt » (1569).
(4) 1603, 1607, 1610, 1611, 1617, 1621, 1622.
(15) 1605, 1606, 1609, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618.
(6) Gezien er geen enkel leproos is, mag de opbrengst van de talrijke goe-

deren, met goedkeuring van de bisschop van Gent en van de aartsher-
togen, gedurende enkele jaren, gebruikt worden tot de opbouw van een
Kapucijnenklooster te Oudenaarde (1611).

(7) Très. eh. de Flandre, I, nr 959 (A.R.A., Brussel).
(8) «Sacellum ten Billeken », met last van 2 missen (1614)
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opgericht in 1400, met een kapelanie ter ere van O.L. Vrouw, met 3
tot 4 missen per week (1574). De heer van Wachene was de begever
van deze kapelanie. De eredienst van O.L. Vrouw van Wachene was
bij de bevolking van Hofstade en omliggende dorpen in eer. Jaarlijks
trok de klerus samen met de gelovigen van Lede er naartoe (Krek.
van Lede, 1509 en v.i.).

Liedekerke. De dekanale bezoeken zwijgen over de kapeL van
OL. Vrouw van MuiLem, en vernoemen slechts de kapel van het kas-
teel, waarin de goddelijke diensten worden gehouden (1599).

Maarke: kapel op Maarke ten Berge ter ere van de H. Vincen-
tius, met relieken van deze heilige en een kapelanie ter ere van O.L.
Vrouw. De kapel heeft eigen kapelmeesters en een bedevaart ter ere
van de H. Vincentius. De opbrengst (19) wordt geschat op 32 pond
groot (20). De abt van Leytrenses is de schenker van de kapelanie,
waarvan de last 2 missen per week bedraagt (1569). In deze kapel zijn
3 altaren, waarvan één in 1580 samen met de kapel werd verwoest.
In 1593 als schuur in gebruik en slecht gedekt, met een torentje in
verval. In 1597 werd de kapel grondig hersteld, maar de storm van
2e paasdag 1606 deed het torentje instorten. De kapel - die veel of-
feranden van de gelovigen ontvangt - werd hersteld, terwijl het to-
rentje werd herbouwd (1608).

Mater. Een kleine kapel (nabij het kerkhof), ter ere van de H.
Amelberga, die hier zou gewoond hebben (1597), waarin een kapelanie
is gevestigd, te begeven door de heer van Schorisse, met last van 5
missen per week. De opbrengst bedraagt 14 pond groot (1569) (21).
In 1566 werden de altaren geprofaneerd door de beeldenstormers.
Jaarhjks.iop de zondag na het feest van O.L. Vrouw-Bezoeking, vindt
hier een plechtige processie plaats. In 1592 deed de kapel dienst als
.schuur van Jocob van Cauwenberghe; in 1593 was het koor met stro
bedekt, maar verder gans vensterloos. Het herstel begonnen in 1597
was voltooid in 1605, wanneer zij opnieuw te lijden had onder de
windhoos op 2" Paasdag, evenals in 1613 wanneer het dak werd afge-
rukt.

Melden. De kapel van de H. Jacobus, op de weg naar Oudenaarde,
was e~n zeer verrnaarde bedevaartplaats (1569). Door de ketters ver-
nield, stonden in 1600 nog slechts de muren recht en werd het herstel
.·steèds uitgesteld.

Meldert. De kapel van Nijvele geh. O.L. Vrouw ter Nood, in 1560
vergroot heropgebouwd, deed dienst als parochiekerk einde van de
16" eeuw, gezien deze laatste door de geuzen was afgebrand (M. 83).

De kapel van St. Petremelia (ib.) .

. Merelbeke. De kapel genaamd Peime, waar wekelijks de H. Mis
wordt opgedragen (1596) (22) is in 1613 ingestort; de kapel ter ere

(19) Van ongeveer 17 dagwand land en tienden op het Vlierkensvelt te Vlier-
gote (1593>-

(20) « Valet oirciter 48 Renenses» (1575).
(21) « valet annue 150 Renenses» (1575).
(22) « Sacellum vulgo de Peynperdu» (1609), « sacellum vocatum pain perdu »

(1613); « sacellum vulgo de painperdue », met kapelanie belast met 1 mis
(1614).
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van de H. ELigius, waar eens per jaar, daags na St. Jan, de mis wordt
opgedragen (1600, 1609,1614).

Moorsel. Kapel ter ere van St. Goedele (nabij de kerk), die wordt
onderhouden door de broederschap van de H. Gudula (1574), werd
omstreeks 1580,samen met de kerk, door de ketters afgestookt. Er is
hier een kapelanie, met last van 3 missen, te begeven door het kapit-
tel van Nijvel (1574). Verder de kapel ter ere van de H. Stephanus
of Stevenskapel op Gevergem (1592), eveneens met een stichting van
3 missen (1574).

Munkzwalm. St. Pieterskapel ten Berghe, reeds bestaande in 1108,
met een kastrale stichting, van 2 missen w.o. een zaterdagsmis, waar-
van de begiftiging behoort aan de heer van Oombergen. In 1593was
de kapel onvoldoende met stro bedekt en volledig in verval. De kapel
bezat vroeger een inkomst van 6 pond parisis (1597); het klokje ervan
berust in 1597te Hillegem. Verder tot verval gekomen, werd de kapel
ten dele heropgebouwd, met strodak, tot wanneer zij in 1618,dank zij
Martinus van der Hagen, volledig werd hersteld.

Nederhasselt, waar de kapel van St. Amand, goed werd hersteld
(1614).

Neigem met de kapel ter ere van O.L. Vrouw van Bevingen.
Ninove. De kapel van O.L. Vrouw in Caerdeloot (23), met kape-

lanie te begeven door de broederschap van St. Sebastiaan (1598) (24).
Deze verwoeste kapel werd door de leden van Carlootnog niet her-
bouwd, al dulden zij niet dat de stichting naar de parochiale kerk
werd overgebracht (1608).

Nukerke. Kapel langs de weg naar Oudenaarde sinds 3 jaar, maar
ten gevolge van de geuzenaktie in verval (1569).

Ophasselt. Op Hasselt te Vrije de kapel ter ere van St. Jan-Bap-
tist, met een kapelanie belast met 2 missen, te begeven door de heer
(1574). In 1594staan nog slechts de muren overeind ..

De kapel ter ere van St. Anna, vóór 200 jaar gebouwd op de wijk
Manenbroek (1657).

_Outer. De kapel gen. Beytsenbrouck, op de wijk Leebeek, met
kapelanie ter ere van O.L. Vrouw, met last van één mis (1592).

Ronse. De kapel op de wijk ter Kapellen, met een kapelanie met
last van 2 wekelijkse missen van Pasen tot het feest van de H. Re-
migius en één vanaf dit feest tot Pasen. De stichting behoort aan het
kolegiaal kapittel van Ronse (1569). Onder de beroerde tijden werd
de kapel verwoest (1569).

Scheldewindeke. De kapel van St. Kristofoor, waar slechts de
mis wordt opgedragen op de dag van de processie, op het feest van St.
Kristofoor (1613).

Schorisse. Het kapelleken « opt hoffveU)}, dat vervalt, waarin
som's de mis wordt opgedragen (1569).

(23) of Cardolet of Cartoot.
(24) In het bezit van st. Jorisbroederschap (1593); ({sodales S. Georgii »

(1603). - In M. Ninove, aO 1618 wordt deze kapel eveneens toegeschreven
aan het St. .Jor isgrlde van Ninove.
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St.-Lievens-Esse. De kapel van St. Livinus, met kapelanie te be-
geven door de heer, met last van 3 missen per week, o.m. op de zon-
dag (1576), die in 1624 dringend diende te worden hersteld. Verder
de kapel ter ere van OL. Vrouw te Wijnhuize (25), met een stich-
ting van de heer van Zottegem (1604).

Smetlede. De kapel ter ere van de H. Pharaildis, met kapelanie,
belast met 2 missen per week (1574), op woensdag en vrijdag (1600).
Omstreeks 1620is de kapel nog steeds in verval.

Velzeke. Het kapelleken van Ruddershoven (1624), met stichting
van een wekelijkse mis ter ere van de H. Geest (1615).

Viane. De kapel ter ere van St. Niklaas, met een klokje (1592),
die goed werd hersteld (1614), maar achteraan in de kapel wordt
markt gehouden, vooral wanneer het regent wordt het graan, boter
en andere voedingswaren hierin uitgestald (1617) en soms gaan hier
feestmalen en huwelijksfeesten door (1617), in strijd met de voor-
schriften van het s- Provinciaal Mechels Koncilie (26). In 1619door de
aartsbisschop herwijd. « cum interdictione ne secularia negotia et con-
vivium in posteriore parte ejusdem capellae, quae prophana habetur
deinceps exercentur, quod nunc exacte observetur » (1621). Meestal
gedurende de winter, vinden de goddelijke diensten van de parochie
hier plaats (27).

De kapel genoemd de H. Stede, ter ere van de Goddelijke Zalig-
maker, waar de pastoor de H. Mis opdraagt op de zondag vóór het
feest van St. Jan-Baptist en waarvan de opbrengst voor lh aan de
pastoor en de andere 1f2 aan de abdis van Ghislenghien ten goede
komt (1571) (28).

Het kapelleken van St. Julien, nabij het hospitaal (1356,1629) (29).

Vlierzele. De kapel ter ere van de H. Andreas te Papegem, met
kapelanie ter ere van O.L. Vrouw (30), met last van één mis (1574)
(31), bezet op 3 dagwand land (1601). Deze kapel wordt reeds vermeld
in het eerste kwart van de 11e eeuw, als een afhankelijkheid van Sint-
Baafsabdij te Gent (32). Ter oorzake van schuldige verwaarlozing
verviel de kapel meer en meer (33), maar werd in 1610hersteld. Doch
achteraf kwam de kapel opnieuw tot verval (1624) en stortte in (1626),
terwijl het materiaal werd verkocht ten voordele van de kerk van
Vlierzele (1627). De kapelanie werd naar de kerk van Vlierzele over-
gebracht (1628).

(25) « wesende geestelijck Essche en weerdelijck Sotteghem « (Ra. Gent,
fonds Bisdom, M. 132, b. 170 eeuw).

(26) Tit. XII, C. IX. « Nemo in loco sacr o vel tconvivium instituat, vel convivio
intersit, aut negotiationem exerceat ... sub poena arbitraria» (De Ram, I,
blz. 383).

(27) « Ondinaire (pastor) facit officium in capella fori, presertim tempore
hiernali, propter innundationes quibus frequenter mergitur iter versus
ecclesiam parochialem in extremitate parochiae si tam » (621).

(28) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 168.
(29) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 169.
(30) Ter ere van de H. Andreas 0626, 1627).
(31) Drie missen per veertien dagen (1601).
(32) « Papegem villa cum ecclesia» (Diplomatica Belgica, nr 140, blz. 249).
(33) Dek. Bez. 1604, 1608.
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Voorde. Uit een briefwisseling van 1660, waarbij de heer van
Voorde de aartsbisschop van Mechelen verzocht een kapel te mogen
oprichten op het Marienvelt. verneemt men, dat hier « is staende
eenen bucken-boom op den hoeck van seker velt van outs ghenaempt
het Marie-velt op de herbane loopende van Audenaerde op Brussel,
alwaer is vallende groote passagie synde inden selven boom van outs
ghestelt gheweest het beelt van onse Lieve Vrauwe daer anne dat
groote devotie is gheschiedende soo bij de passanten als bij menichte
van personen die aldaer commen bevaerten» en er worden verhoord.
o.r, Vrouw wordt er vooral aangeroepen tegen « de cortsen ende an-
dere sieckten» (34).

Wichelen. Kapel gezegd O.L. Vrouw te Schoonaarde, waarin een
kapelanie gesticht werd ter ere van O.L. Vrouw, met last van 2 missen
(1574). In 1580werd de kapel afgebrand (1595) en in 1609hersteld.

AAN ONZE LEDEN!

Met dit nummer wordt U het laatste van de jaargang 1960 toege-
stuurd. De n" jaargang van « Het Land van Aalst » wordt hiermee
afgesloten.

Het beheer van de « Heemkundige Vereniging van het Land van
Aalst» dan kt

al haar trouwe leden en hoopt dat het ook voor volgend jaar op
hun steun mag blijven rekenen;

haar ereleden en steunende leden, die voor het tijdschrift echt
onontbeerlijk zijn.

Alle leden worden ZEER DRINGEND verzocht ONVERWIJLD
hun bijdrage voor 1960,die spijts de toename van uitgave-kosten on-
veranderd honderd frank blijft, te storten. De redaktie hoopt even-
wel, zoals vorige jaren, dat evenveel goedwilligen vrijwillig hun
bijdrage met 20 fr. verhogen. Ook het getal onzer steunende leden
(200 fr.) en ereleden (500 fr.) zagen wij graag aangroeien. Maar
vooral wordt er prijs op gesteld dat U een nieuw lid aanbrengt.

Stort heden uw bijdrage op postrekening nr. 5869.11 van de
« Heemkundige Vereniging van het Land van Aalst», Brussel 19, en
U spaart ons last en U verhoging van de inningskosten.

Dank U!

(34) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 149.
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ZEVENDE HOOFDSTUK

DE TIENDENVERDELING

De tienden waren een wettelijke verplichting, waartoe de gelo-
vigen waren gehouden, jaarlijks aan de kerk of de armendis. het
tiende gedeelte van sommige veldvruchten af te staan. In de loop der
eeuwen had zich op de meeste plaatsen evenwel de patronus of be-
giftiger, of eenvoudig een usurpator, met de kerk vereenzelvigd.

De qroie tienden (G.T.) werden geheven op de verschillende
graangewassen: tarwe, rogge, spelt, gerst, haver. De nov ale tienden
(N.T.) op nieuw ontgonnen gronden, en vandaar soms ook nog rot-
tienden (1) genoemd,' of op nieuwe soorten veldvruchten. Die N.T.
duren op de meeste plaatsen voort zonder enige tijdsbeperking, op
sommige plaatsen houden zij evenwel op na 3 jaar (2) en op andere
reeds na het eerste jaar (3).

De kleine tienden (K.T.) , waaronder soms ook het vlas wordt
gerekend (4), werden geheven op de hofvruchten, als bonen, wou (5),

'(1) Te Deftinge: «de novael ofte roththienden» (1644), «novale tiende
alias hier genaemt Rot thiende» (1767) (M. 35); te Elene « noch is er
veel nieu rot » (1590) (M. 43): te Maarke: « het nieuw rot of nova el »
(1710) . (M. 78); te Moortzele: « de novael thienden diemen heet het
nieurot» (1569); te Schor isse : « al het nova el ofte nieurot» (1601)
(M. 125); te St.-Martens-Lierde: « de rot of nova el thiende» (1624)
(M. 139); te Woubrechtegem : « nieu1'ot oft novael » (b. 170 e.) (M. 156):
te Zarlardinge : het novael ofte rodt » (666) (M. 158),

(2) Te Meerbèke heeft de pastoor de novale tienden alleen, maar na 3 jaar
houden zij op novaal te zijn en worden grote tienden (1632) (M. 81).

(3) Te Maarke: « het novael soment noepmt alleen voor het eerste jaer van
alle thiendbare vruchten van alle gronden ende landen, die tsedert 30 ja-
ren suleken vruchten niet hebben gedraghen (710) (M. 78); te Vo1kegem :
novaal tienden, maar « volgens d'usaucie maar voort eerste jaer » (1644)
(M. 148).

(4) Te ..lVIaarke: « rninores decimae Iini » (569); te St.-Goriks-Oudenhove:
« de gheheele cleen thiende te wetene van vlasse, zaet, waude ende
vleesch, wulle ende lameren )} :(1638); te St.-Maria-Lierde: « de cleyn
thiende in het vlas, in de boonen, in de wauwe, in het raepsaet, inde
vleesthiende » (589) (M. 137); te St.-Martens-Lierde: « de cleijne thien-
den tsij .van vlasse, boonen, wauwe, saet, caerden, hoppe ende vlees tien-
de <i591) (M. 139); te Strijpen : kleine tienden n1. « agnorum, herbarum
et Iini » (599); te Zegelsem: «<Cnoval.ia) et decimas seminum et wauwe»
(1593) .
Soms werd het -vlas, samen met de graangewassen, bij de grote tienden
gerekend, o.m. te Deftinge (0. 1600) (M. 35).

(5) Wou, WOU de; wouwe = verfplant, O.m. te Deftinge (b. 17< e.) (M. 35);
te Ophasselt : « de saetthiende ende wauthiende» (1644) CM. 111); te
Roborst: « thiende van wauwe saet» (1666) (M. 120); te Rozebeke:
« wouthiende ende raepsaetthiende)} (624) (M. 121); te St.-Antelinks:
« linis, lupulis, carnibus, .wauwe . et saet» (565) CM. 128): te St.-Maria-
Lierde: « de cleynthiende ... inde wauwe» (1589) CM. 137); te Strijpen:
de gheheele cleen thiende van zaedt, waude ende vlassche» (612) (M.
143); te Velzeke (1565) (M. 144) en te Zegelsem: « wauwetiendell »
(M. 159>' - Eveneens te Aalst (753) (M.),- te Hundelgem (1025) (M.
65)- en te St.-Goriks-Oudel'lhove- (610) (M. 171). .
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vitsen (6), erwten, boekweit, kemp (7), comelie (8), paardebonen, ja
zelfs ajuin en wortelen (9). Veelal komen de vlastienden (Vl.T.) af-
zonderlijk voor.

De vleestienden (V.T.) werden geïnd op de produkten van de
stallen: lammeren, biggen, ganzen, eenden en kiekens (10).

Herhaaldelijk is er ook sprake van zaad tienden " raapzaad (11) en
sloorzaad of rond zaad (12), soms van hoptienden (13), en kaardetien-
den (14), ja zelfs van appeltienden (15) en raaptienden (16), evenals

(6) Te St.-Maria-Lierde: {(thienden van coorne, terwe, scouckeloen, spelte,
haver, vitsen, somer gerste » (1666) (M. 137); te Appels: {(van vitsen
die men groen vercoopt heeft de pastoor den thiensten penninck»
(1622) (M. 20).

(7) Te Appels: « ... eenen bant vlas ende kemp van 33 schooven » (1620)
(M. 20); te St.-Maria-Lierde: {(cleenthiende... kempe.. etc.» (1624)
M. 137).

(8) Comilie-kamille, in het Geraardsbergse. nu nog gekweekt voor farma-
ceutische instellingen. Te St.-Maria-Lierde: « cleenthiende.. come!ie
etc.» (666) (M. 137).

(9) Te Leupegem: « van ayiun ende wortelen» (1610) (M. 76).
(10) Passim: « van lammeren, verkens ende gans en »; te Bottelare : « de vlees-

thiende van lammeren ende braetveercken » (1623) (M. 122); te Deftinge :
« de vleeschthiende van lameren, verckenen, gansen ende hoenderkieken »
(b. 17< e.J (M. 35), eveneens te Ophasselt (1644) (M. 111); te Steenhuize :
« hij van lammers, vigghenen, kieckenen, gansen ende eenden » (590)
(M. 142); te Strijpen: lammeren viggens, kiekens (1625) (M. 143). - De
lammeren en ganzen dienden geleverd te worden op het feest van St. Jan-
Baptist, o.m. te Maarke, Opbrakel, Viane, terwijl de biggen zes weken
oud moesten zijn. Te Vloerzegem werden de kiekens berekend op één ei
per jaar en per hoen (M. 147).

(11) Te Maarke: « de thienden van raepsaet, veltsaet » (1644) (M. 78); te Ro-
zebeke: « raepsaetthiende » (1624) (M. 121); te Schorisse: « het raepsaet
ofte veltzaet » (601) (M. 125); te St.-Maria-Lierde: « de cleyn thiende ...
in het raepsaet » (1589) (M. 137).

(12) o.m. ·te Deftinge : « de zaethiende » (b. 17" e.) of « decimae seminis brasi-
carum (flandrice van het sloorsaet) » (1779) (M. 35); te Ophasselt: « de
saetthiende » (1666), « thienden van allen het rondt zaedt als sloorsaet,
raepsaet » (1755) (M. 111); te St.-Antelinks: « wauwe et saet » (565)
(M. 128); te St.-Martens-Lierde: « saetthiende » (1591) (M. 139); te Vel-
zeke: «veltzaet ende andere r ontsaet » (1565, 1626) (M. 144); te Vloer-
zegern : {(graen, vlas, saet, haver, boeckwey en peerdeboonen» (1555)
(M. 147); te Zegelsem: {(... saettienden » (M.159).

(13) Te Deftinge: ({... de hoptienden » (b. 17< e.) (M. 35); te Grimminge:
« van de elcken hondert cuy'l hoppen eenen stuyver, die de ghemeente
quatic willen geven » (1571) (M. 56); te Liedekerke wordt bij uitspraak
van de Hoge Raad (23.12.1546) « het hopperecht » van de pastoor, waar-
van hij sinds 60/70 jaar in het vreedzaam bezit was, bevestigd; het wordt
geschat op 8 stuivers per dagwand of 4 mijten per roede » (Ra. Gent,
fonds St. Pietersabdij, 2< serie, nr. 1207); te St.vMarta-Lierde : « thiende ...
van de hoppe » (1589) (M. 137); te St.-Martens-Lierde: « cleijne thiende
van ... hoppe » (591) (M. 139).

(4) o.m. te Aalst: « de waude, caerde en meethiende » (1753) (M.); te Op-
hasselt: « de saetthiende ende caerdethiende » (1666) (M. 111); te St.-
Maria-Lierde : « kaerde thieride » (1624) (M. 137); te St.-Martens-Lierde :
« tsij van vlasse, boonen, wauwe, saet, caerden, hoppe » (1591) (M. 139).

(5) o.m. te Idegem: « zo heeft de prochiaen de thiende van de appelen al-
leene en alzo verre alsmense vercoopt up boomen ofte ter merckt draecht
ofte voert binnen de prochien van Yedeghem » (1482) (M. 67); te St.-
Martens-Lierde: « aengaende (l'appelen, peeren diemen vercoopt op de
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van hooitienden (17) en hout- of bostienden (18). Verder ontbreken
de bijentienden (19) en wol- of vliestienden (20) niet.

Dit zijn de voornaamste tienden, waarover sprake is in de deka-
nale bezoeken en de parochiale bundels, die in het Land van Aalst
worden geïnd. In de 18"eeuw komen eveneens tabaktienden (21) voor,
naast papaver- of « heullebussesaet »-tienden (22).

De tiendensteker of tiendenheffer (decimator) zorgde voor de in-

boornen » (624) CM. 139); te Steenhuize : Cde pastoor heeft) « het ellefste
deel van de rijpe bomvruchten als die verkocht wordden » (1575) CM.
142); te Volkegem: « thi ende van rapen ende appelen alzo verre alsmen
die met maten vercoopt » (603) .(M. 148).

(16) Te Grimminge : « item van de raepen, so watmeer die wassen opde gron-
den gheel thienden subiect, heeft de voorn. pastoir de elfste roede, soo
wanneer die vercocht worden ende anderzins nijet; ende vande landen
330 schoof die 330 roede» (571) (M. 56); te Volkegem: « thiende van ra-
pen» (1603) (M. 148),

(17) Te Pollare : « noch hoytiende op seker partijen van mersch geleghen op
de Pollarernersch oft alias Oudenrnersch. Ter oorsaeken van dese cleyn
tienden is den selven pastoor verobligeert tot het onderhouden van den
publiken stier ofte dorpverre, naer de waerschijnelijckxte cpini e » (1626)
(M. 118). - Vermoedelijk behoren hiertoe ook de « meerschthiende »,
vermeld in het pastoraal verslag te Idegem in 1569 CRa. Gent, fonds St.
Pietarsabdij te Gent, 2e serie, nr. 1171),

(18) Te Neigem : « seeckere bosche thiende » (1626) (M. 100); te Wichelen: (de
pastoor heeft) « tderde van de boschs thiende Wichelen doore » (1428)
(M. 167), eveneens te Zandbergen (M. 157) en te Meldert (M. 83); te
Pollare : « hautthiende op 1 dag want bosch inde Moerisbroecke en in de
Pollaer bosch » (626) (M. 118). Te Nieuwenhove wordt « hout » genoemd
onder de tiendbare vruchten (M. 101).

(19) o.m. te Idegem: « zo heeft de prochiaen de thiende van bien diemen ver-
coopt binnen de prochie van Yedeghern » (1482) (M. 67); te St.-Martens-
Lierde: « de thiende van bijen diemen vercoopt, moet hebben den pas-
toor ende mijn voorn. heer (prelaet) tsjrs half ende half over alle de
prochie : (1624); te Steenhuize : (de pastoor heeft) « gheheel de thiende
vande bien aft den' thienden penninck van (den) prijs» (1575) (M. 142).
Ook te Aspelar e (1622) (M. 22) en te Aalst « de meethiende » (1753) (M.).

(20) Te Idegem: « zo heeft de prochian van elcken vllese van scapen diemen
sceert binnen Yedeghem twee mijten» (1482) (M. 67); te Opbrakel:
« voor elcke geschoren vlies 4 den. parisis » (1591) .(M. 109); te St.-Go-
riks-Oudenhove : « de gheheele cleenthiende ... ende vleessche, wulle ende
lameren » (1638) (M. 143);' te Steenhuize : « item so heeft de cuere als
de schapen gheschoore worden van elck vlies 1 oorde » (1590); « van de
woltienden, bietienden ende vruchtentienden zijn er geen meer in ge-
br uik » (1644) (M. 142); te Str ijpen : « ... van wolle van elck vlies twee
.muyten » (1612) (M. 143).

(21) o.m, te Moerbeke : « touback » (1755) (M. 91); te Nieuwenhove : « toe-
back » (1756) (M. 101); te Ophasselt : « toeback tienden » (1755) (M. 111);
te Outer: « toebaktienden II (1753) CM. 1.14). - Te Vloerzegem werden
« geen toebacq tienden betaald» (1755) (M. 147). - Deze tienden worden
reeds aangegevenIn 1674. In dit stuk schrijft men dat er in Vlaanderen
geen tabak was voor 40 jaar, maar slechts voor 25 à 26'jaar, nl. te Tour-
coigne, kasseirij Rijsel, vanwaar deze kulture werd verspreid tot Wervik
voor 16 à 17 jaar, en later in het jkwar tier van Kor tr ij'k « daer onlangs
oock den taback gheplant wordt». - Ook «in Geraertsberghe en daer-
ontrendt sijn diversche partijen thiende subject beplant met taback » (M.
Geraardsbergen, stuk van 1674). .

(22) Te Maarke eiste de pastoor hier van de Lienden op in 1750 (M. 78).
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ning van de tienden (tiendeschöof), die in de tiendenschuur (23) wer-
den samen gebracht.

Op tal van plaatsen zijn de tienden, althans voor een gedeelte, in
de handen van leken, nl. te Aalst (1/3), te Baaigem (2/3), te Berchem
(1/2), te Denderleeuw (2/3), te Dikkelvenne, te Elene (2/3), te Erpe
(2/3 op het gedeelte ten noorden van de beek), te Erwetegern, te
Etikhove (1/3), te Gijzegern (1/3), te Herzele (3/3), te Idegern (3/3),
te Lcmberge (2/3), te Kwaremont (1/2), te Liedekerke (3/3), te
Maarke (1/3), te Melden, te Melle (2/3), te Moerbeke (1/6), te Nieu-
werkerken (1/3), te Oombergen (3/3), te Opbr akel (1/2), te Parike
(1/6), te Ressegern (3/3), te Roberst (1/4), te Ruien (1/2), te Schen-
delbeke (1/5), te Schorisse (1/3), te St.-Kornelis-Horebeke (2/3), te
St.-Lievens-Esse (2/3), te St.-Maria-Horebeke (2/3), te Steenhuize
(2/3), te Volkegem (2/3), te Vurste (1/3), te Wanzele (3/3), te Welle
(l/3), te Zegelsem, te Zulzeke (1/4).

Te Aaigem waren de G.T. in het bezit van de abt van Anchin
(1576); de N.T. kwamen aan de pastoor, evenals 1/3 van de V.T. (1565).

Te Aalst werden de G.T., evenals de N.T., gelijkmatig verdeeld
tussen de graaf van Vlaanderen (1/3), de abdij van Affligem 0/3) en
de abdij van Vorst (1/3) en komt voor een ckleiner gedeelte 0/10 in
1753) aan St. Maartenskerk te Aalst (1456)"-~24). De zaadtienden
komen voor de 1/2 aan de pastoor en de 1/2 aan Affligem en Vorst;
de vlas-, woude-, kaarde-, mee- en vleestienden komen' voor 1/4 aan
de pastoor, 1/4 aan voornoemde abdijen en 2/4 aan een leek (M.).

Te Amengijs bezat het kapittel van St. Hermes te Ronse de G.T.,
uitgezonderd dat de pastoor van 20 maten er 3 ontving; de K.T. en
N.T. werden gelijkmatig verdeeld tussen de begiftiger en de pastoor
(1569). In 1611 blijkt hierin een kleine wijziging gekomen, nl. het
kapittelstond eveneens een zak graan af aan de kerk en de pastoor
was in het bezit van de helft van de VI. en V.T.

Te Appels waren de G.T. in 3 gedeelten verdeeld: 1/3 aan de
abdis van het Zwijveke (bij Dendermonde), 1/3 aan de kantor van

(23) Over de tiende schuren vinden wij o.m. (naast in 'de Cartularia en an-
dere bescheiden van de abdijen) gegevens in de toponimie. Aldus te
Aalst achter de Thiendeschuere (Sa. Gent, Permingboek 1572, .79 v.}, te
Burst up TienscltuerveLt (Penningboek 1571, ~3 v.) , te Haaltert aen
tkerciioi bider thien schueren (Archief pastorij, schepenboek, aD 1493,
107 r.), te Hemelveerdegem aen de thiende schuere (Penningboek 1577,
13 r.) , te Hofstade ande tienscuel'e (Penningboek 1571, 49 r.), te Oude-
gem la grange des dismes (1597) (M. 113), te Ruien ter Thienscheuren
(Penningboek 1577, 33 r.) , te St.-Maria-Lierde aim de thiende schuere
(Penningboek 1571, 21 v.) en te Zonnegem de tienschuere (Penning-

. boek 1571, 57 r.) , - Te Maarke is er sprake van het thiendehof (M. 78) .
.:-.Te St.-Maria-Lierde: « t'ontfanghen in de thien souere ... en alsdan is
den thiendenaer ghehauden den voorseyden pastoor het voorseyde seste
deel oft VI- schooff in sijn scuere te brengen, te gaffelen ende te tassen
sonder des pastoors coste, waervan den voorseyden pastoor moet geven
aen de knapen vanden thiendenaren vier paeren bantschoen metter
elsene genaijet off voor elck paer 2 schell, parisis » (589) (M. 137).

(24) Cfr. Land VQ·nAal.st, Jg. vnr, 1956, ms. 3, 4, blz. 160.

318



O.L. Vrouwkerk te Dendermonde en 1/3 aan de pastoor van Appels
(1574). Het personaat Was in het bezit van 1/3 van de Vl.T. en 2/3
van de V.T. (1572); in 1608,wanneer het personaat met de kure werd
verenigd, kwamen deze tienden aan de pastoor. Voor 1595 staat een
andere verdeling aangegeven: 2/3 aan de voornoemde abdis en 1/3
aan de pastoor; deze laatste is in het bezit van de N. en V.T. (1620).

Te Appelterre gingen de G.T. naar het St. Geertruikapittel te
Nijvel (1576); de KT. en de N.T. aan de pastoor (1618).

Te Aspelare bezit de abt van St. Adriaansabdij te Geraardsber-
gen 5/6 van de G.T. en de 1/2 van de V.T.; de pastoor 1/6 van de G.T.
en de 1/2 van de V.T. (1565), maar volledig de KT. en N.T. (1616).

Te Baaigem gaan de G.T. voor 2/3 aan leken te Gent en 1/6 aan de
pastoor, die eveneens de 1/2 van de N.T. en 1/3 van de V.T. bezit; de
1/2 van de N.T. en 2/3 van de YT. komen aan de kollator, de abt van
Anchin (1598). In 1608wordt volgende verdeling aangegeven: 2/3 van
de G.T. blijven aan het hof te Baaigem en 1/3 dient verdeeld te wor-
den tussen de pastoor en de abt van Ename, die eveneens meedeelt in
de N.T., terwijl de YT. aan de pastoor van Baaigem komen. Zelfde
verdeling in 1624.

Te Baardegem bezit de abdij van Affligem de G.T. en deelt de
V.T. met de pastoor (1571).

Te Balegem zijn de G.T. in het bezit van het H. Kruiskapittel te
Kamerijk (1576) en de N.T. en YT. aan de pastoor (1599). In 1614
worden nog dezelfde toewijzingen aangegeven; vanaf 1619 komt een
grondige verandering voor in de verdeling van de G.T., waarvan het
voornoemd kapittel slechts de derde schoof behoudt, terwijl de 2
overige verdeeld worden tussen verschillende tiendeheffers, nl. de
kerk van (Schelde)windeke, de heer, de abdij van Ninove, de baron
van Lede,' de heer Van Rijn te Gent.

Te Bambrugge komt dezelfde tiendeheffer voor als te Burst.

'te Bavegem worden de G.T. verdeeld als volgt: 1/2 het St. Baafs-
kapittel te Gent en 1/2 de pastoor (1599).

Te Beerlegem heeft de begiftiger « over de beak » (trans torren-
tem) 1/3 van de G.T.; aan deze zijde, nabij de kerk heeft de pastoor
1/3 ervan, evenals in het distrikt « Bayeghern » het derde deel en de
derde schoof op « Helluwe ». De pastoor bezit eveneens de N.T. en
V.T. (1593) (25).

Te Berchem bezit de abt van Thierrv-bij-Reims 1/2 van de G.T.,
evenals de KT. en N.T.; de overige helft van de G.T. zijn in handen
van verschillende leken (1569). De pastoor heeft enkele tienden
(1569), nl. op het goed ter Donct en het goed ter Nieuwenborch de
3" schoof, de volle tienden op de plaats Parensis en nog op 3 bunder
(1593).

(25) Volgens het verslag van 1565 bezat het H. Kruiskapittel van Kamerijk
de G.T.
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Te Borchtlombeek is de abt van Ninove in het bezit van de G.T.
en de pastoor van de KT. (1599), evenals van de N.T. gedurende
3 jaar (1601).

Te Borsbeke bezit de abdis van Vorst de G.T.
Te Bottelare gaan 5/6 van de G.T. naar de abt van St. Pieters te

Gent en 1/6, evenals de N.T., KT. en de V.T. naar de pastoor (1599,
1(14); in 1621 heeft de voornoemde abt 2/3 en de pastoor 1/3 van de
G.T.

Te Burst bezit de abdis van Vorst de 5/6 van de G.T. en 1/6 de
kapelaan van het Gravenkasteel te Gent; de V.T. komen aan de
pastoor ..

Te Dettinge worden de G.T. gelijkmatig verdeeld tussen de abt
van St. Pieters te Gent en de abdis van Beaupré (1599) (26); de pas-
toor is in het bezit van de KT. en N.T. (1623) en verdeeld de V.T.
met de kollater (1565). .

Te Denderhoutem was de abt van de St.' Adriaansabdijte Ge-
raardsbergen in het bezit van de G.T. (1576); de N. en V.T. bezit de
pastoor (b. 16" e.).

Te Denderleeuw zijn 2/3 van de G.T. in het bezit van de heer van
Liedekerke (1576, 1599) en 1/3 van de prelaat van Dielegem (1604);
de N. en V.T. komen aan de pastoor, die eveneens 1/3 van Vl.T. ont-
vangt (2/3 van deze laatste behoren aan de kerk) (1604). In ruil voor
de V.T. is de pastoor verplicht « voor de gemeynte te onderhouden
eenen beer » (1611).

Te Denderwindeke bezit de abt van Vicoigne de G.T. (1576,1617),
de pastoor de V.T. en de Vl.T. (1601), de K.T. en de N.T. (1617).

Te Dikkele bezit de abt van de St. Pietersabdij te Gent alle tien-
den (1565); in 1599de G.T. aan de abt, de KT. en V.T. aan de pastoor.
Er zijn geen N.T. (1608).

Te Dikkelvenne bezit de abt van Anchin de G.T., uitgezonderd
daar (nl. in « Bauckhaute» en « Vreckhem ») waar de pastoor er het
derde deel van krijgt en Joannes Bets van Gent de overige 2/3. Op.een
ander plaats heeft de voornoemde abt de derde schoof en Joannes van
Immerzeele de 2/3; te Vreckhem bezitten Andreas de Colfmakere en
Petrus Mesgaerts ieder één schoof, de pastoor de derde. Aan de pas-
toor komen de N.T. en 1/3 van de V.T., terwijl de KT. verdeeld wor-
den zoals de G.T. (1593).

Te Edelare komen de G.T. en de KT. aan de abt van Ename voor
2/3 en aan de pastoor voor 1/3. De N.T., die in 1622 belangrijk zijn,
en de V.T. aan de pastoor (1569).

(26) Volgens het pastereel verslag van 1565 was de tiendenbedeling als volgt:
2 schoven voor de aalmoezenier van St.-Pietersabdij te Gent, 2 schoven
voor de abdis van Beaupré, 1 schoof voor de kollator en 1 schoof voor de
pastoor; de V.T. werden gelijkmatig verdeeld tussen de kollator en de
pastoor; terwijl van de zaadtienden 2/3 gaan naar de-kerk -en'+fB-naar
de 'pastoor; de hop- en wou tienden . werden verdeeld zoals de G.T.' (b.
17" e.) CM. 35),
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Te Elene bezit de heer van Hautkerke 2/3 van de G.T. en de
pastoor die eveneens de V.T. bezit, 1/3 (1599). De heer erkent geen
N.T. (1590).

Te EIst zijn 2/3 van de G.T. en van de KT. in het bezit van het
St. Hermeskapittel te Ronse en 1/3 aan de pastoor, samen meteen
maat koren, de N.T. (1569) en de V.T. (1644).

Te Ename bezit de abt van Ename de G.T. op de meeste plaatsen
van de parochie; op ongeveer 10 bunder komen zij ten goede aan de
abt van St. Pietersabdij te Gent; de pastoor heeft 1/2 van de KT. en
V.T., 21 rasters koren, 21 rasters gerst en 21 rasters haver (vanwege
de abt van Ename). De overige helft van de V.T. bezit de abt van
Ename (1593).

Te Erembodegem komen 2/3 van de G.T. aan de abt van Affligem
en 1/3 aan de pastoor; deze laatste bezit ook de KT. en N.T. (1598).
In 1600werden de G.T. verdeeld tussen de abdis van Groenen Briel,
de abt van Affligem, de pastoor en de kapelaan van het hospitaal te
Aalst. De pastoor bezit de V.T., « ooc de gansen thiende », « de lam-
merthiende deelt de pastoor teghen den thiendenaer van de abdije
van Hekelghem II (1626).

Te Erondegem worden de G.T. verdeeld tussen de abt van de St.
Adriaansabdij te Geraardsbergen (1/3) en de abt van de St. Bernar-
dusabdij nabij Antwerpen (1598). Aan de pastoor komen de V. en
Vl.T. (1565) (27).

Te Erpe gaan 4/6 van de G.T. naar de abdij van Drongen en 1/6
naar de abdij van Prémy, evenals de 1/2 van de V.T.; de .pastoor be-
komt 1/6 van de G.T. boven de beek en 1/3 beneden dezelfde beek
(de overige 2/3 aan een leek), de volledige N.T. en de 1/2 van de V.T.
(1631).

Te Erwetegem bezit de abt van Ment-St-Martin (1599) de G.T.,
uitgezonderd in twee distrikten, waar de heer van Zottegem de
tweede schoof heeft en in de andere de kerk van Erwetegem (1621).
De pastoor heeft de K.T., evenals de V.T., Vl.T. en grastienden (1599,
1621).~

Te Etikhove worden de G.T. in 3 delen verdeeld:' 1/3 aan de
abdis van Maagdendale-bij-Oudenaarde, 1/3 aan de heer van Ladeuze
en 1/3 aan de abt van Liessies, die hiervan 1/3 afstaat aan de pastoor;
de K.T. verdelen onder zich de voornoemde abt en de pastoor (1569).
Er zijn geen N.T. (1569).

Te Gavere worden ook de G.T. in drieën 'verdeeld: 1/3 aan de
abt van St. Aubert te Kamerijk, de pastoor en de kerk, 2/3 aan de
kapelanie van St. Katharina (1614); de N.T. behoren aan de pastoor
(1621).

.Te Gijzegem zijn de G. en N.T. verdeeld .in 3 delen: 1/3 aan het
klooster van de H.' Brigitta te Dendermonde, 1/3. aan de pastoor en

(27) In 1631kwamen aan de pastoor slechts 1/2 van de V.T., terwijl de andere
helft naar de prelaat van St. Adriaansabdij te Geraardsbergen ging CM.
47).
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1/3 aan de heer (1574,1598). De pastoor bezit de V.T. (1565), « so vig-
ghenen, lammeren ende gansen» (1610).

Te Gijzenzele-Landskouter bezit het kapittel van St. Baafs te
Gent 2/3 van de G.T. en van de Vl.T.; de pastoor 1/3 van de G.T. en
de VI.T. (1565) en al de N.T. en de V.T. (1599).

Te Godveerdegem komen de G.T. aan de pastoor; aan St. Paulus-
gasthuis te Gent de K.T.; aan de kerk" van Erwetegem en het kapittel
van St. Baafs te Gent verschillende gedeelten van tienden (1599) (28).
De pastoor heeft hier de helft van de G.T. (1613), terwijl men in 1614
schrijft dat de G.T. verdeeld worden tussen pastoor en kerk. Voor
enkele distrikten komen verschillende decimatoren in aanmerking,
nI. de kerk van Erwetegem (een klein gedeelte), de kerk van Zotte-
gem, de Bijloken te Gent, het hospitaal te Geraardsbergen (1619).

Te Goeferdinge (afhankelijkheid van Overboelare) zijn 2/3 van
de tienden in het bezit van de abdij van het H. Graf te Kamerijk (en
van St. Adriaansabdij te Geraardsbergen), de overige aan de pastoor
van Overboelare.

Te Gontrode gaan de G.T. aan het kapittel van St. Baafs (1576).
Tweederden van de G.T. komen aan de aalmoezenier van St. Baafs,
waarvan de zevende schoof aan de kerk van Gontrode, 1/3 aan de
pastoor, die eveneens de volledige V.T. bezit, evenals 1/3 van de
Vl.T. (1599).

Te Grimminge bezit de abdis van Beaupré de G.T. (1597),... 1/3
aan de pastoor (1614), die de V.T., evenals de hop- en raaptienden
bezit (1571).

Te Grotenberge bezit de pastoor van Erwetegem (waarvan Gro-
tenberge een anneks was) 1/4 van de G.T. (1599), 1/2 van de VI.T.,
zaad- en woutiende en volledig de V.T. (1600). De overige komen aan
de abdij van Mont-St.-Martin.

Te Haaltert gaan de G.T. en alle andere tienden aan het St. Mar-
tenskapittel te Aalst (1574).

_ Te Heldergem bezit de abt van de St. Adriaansabdij te Geraards-
bergen de G.T. (1575). In 1616 beschikt de pastoor over 1/3 van de
G.T., volledig de N.T. en de V.T.

Te Hemelveerdegem zijn de G.T. voor 5/6 in het bezit van de
St. Adriaansabdij te Geraardsbergen en komen voor 1/6 aan de
pastoor, die volledig de V.T. en 2/3 van de Vl.T. ontvangt (1565),
evenals de N.T. (1619).

Te Herdersem komen de G.T. voor 3/4 aan de abt van Affligem
en voor 1/4 aan de pastoor (1574); de V.T. worden gelijkmatig ver-
deeld (1571).

(28) In 1589: 1/3 van de tienden zijn aan de pastoor, op sommige plaatsen
zelfs 1/2; de V.T. worden verdeeld onder de pastoor en het St. Baafs-
kapittel. « Decirnarun par tem habet ecclesia Godtverdegemensis, hospi-
tale de Byloke Gandense similiter partem, ecclesia Sottegemenis partem,
ecclesia in Erweteghem partem, sed quanturn singuli presentes non po-
terant explicare; de novalibus nihil» (1608).
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Te Hermelgem bezit de abt van Anchin de G.T. De pastoor bezit
de derde schoof op een klein gebied en de V.T. (1593). Er zijn geen
N.T. (1593).

Te Herzele zijn de G.T. in het bezit van de heer (1592); de pastoor
ontvangt de ge schoof van alle vruchten en het derde van de VI. en
V.T. (1599). Ook de N.T. (zeer gering) komen aan de pastoor (1599),
de K.T. evenwel aan de heer (1614).

Te Hillegem bezit de abt van de St. Pietersabdij te Gent de G.T.
(1576, 1599); de pastoor is in het bezit van de K.T. en het gasthuis of
de Bijloke van Gent bezit op sommige plaatsen 2/3 van de tienden
(1599). De pastoor ontvangt in 1621de 6e schoof en het overige komt
aan voornoemde abt, terwijl in een bepaald distrikt de tienden ge-
lijkmatig worden verdeeld tussen St. Pietersabdij en de Bijloke (29).

Te Hofstade worden de G.T. verdeeld tussen de abdij van Vorst
(1/3) en het kapittel van St. Goedele te Brussel (1/3) (1574); het
overige derde werd in drie delen verdeeld tussen de persoon, de pas-
toor en de grote kapelanie. De pastoor en de persoon verdelen zich
de V.T.; de N.T. komen aan de pastoor, de abdij, van Vorst en het ka-
pittel van St. Goedele (1594).

Te Hundelgem bezit het St. Hermeskapittel van Ronse 2/3 van
de tienden en de pastoor 1/3. Er zijn geen K. of N.T. (1593). De pas-
toor is in het bezit van de V.T. (1608).

Te Iddergem beschikt de abt van de St. Adriaansabdij van Ge-
raardsbergen over de G.T. (1576).

Te Idegem zijn de G.T. grotendeels in het bezit van leken (1597).
In 1569 behoorden ze voor 1/6 aan de pastoor. De G.T. worden ver-
deeld tussen Guilielmus Cortvrint, Jacobus de Schildere en de abt
van de St. Pietersabdij te Gent; de K. en N.T. bezit de pastoor (1613,
1617), evenals de V.T. (1482). De pastoor heeft op deze parochie tien-
den welke elders weinig voorkomen, nl. appel- en bijentienden (1482),
evenals meerstienden (1569).

Te-Irnpe kwamen G. en V.T. voor 2/3 aan de St. Adriaansabdij te
Geraardsbergen en voor 1/3 aan de pastoor, die de N.T. volledig be-
zat.

Te Kerkem verdelen zich de pastoor van Kerkem en de armendis
van Maarke de G., K. en VI.T,; de armendis dient 9 halsters koren
en 9 halsters haver aan de pastoor af te staan. De N. en V.T. komen
volledig aan de pastoor ten goede (1569).

Te Kerksken bezit het St. Maartenskapittel te Aalst 2/3 van de
G.T. en de pastoor 1/3; deze laatste is in het bezit van de N., V. en
VI.T. (1565).

'(29) Volgens het verslag van 1555 komen de meeste tienden aan de abdis van
de Bijloken te Gent, aan de patroon van de kerk en aan de armendis
van Leeuwergem; in 1589 komen naast voornoemde eveneens in aanmer-
king bij de tiendenverdeling : de heer van Hillegem (op sommige per-
celen), de pastoor en de kapelaan van Grotenberge (idem) en de pastoor
van Leeuwergem (idem) (M. 73).
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Te Kwaremont worden de G.T. in zes gedeelten verdeeld: de abt
van Thierry-bij-Reims, de pastoor, de heer, een burger van Oudenaar-
de, de abdis van Petegem, de weduwe van Adriaan van de Vivere te
Oudenaarde. De KT. behoren voor 2/3 aan de kerk, terwijl het overi-
ge 1/3 wordt verdeeld tussen de pastoor en voornoemde abt. De N.T.
worden verdeeld zoals de G.T. (1569).

Te Lede behoren de G.T. aan de persona personatus (1/3) en aan
de abdij van Baudelo (1565), de kapelaan van de St. Jan-Baptist kape-
lanie te Aalst en Joannes de Luu (2/3), de V. en Vl.T. bezit de pastoor,
evenals 1/3 van de G.T. (sinds de vereniging van de persona perse-
natus met de eure) (1611).

Te Leeuwergem behoren de G.T. aan de pastoor; de KT. ten dele
aan: de Bijloken te Gent, de St. Amandskerk en de H. Geestdis. Er
zijn geen N.T. (1599). De pastoor bezit de YT. en 2/3 van de G.T. en
de Bijloken 1/3 (1612, 1619).

Te Lemberge zijn de G.T. voor 2/3 in het bezit van een Antwerps
kanunnik; de K, N. en YT. aan de pastoor (1599), die eveneens 1/3
van-de G.T. bekomt (1600).

Te Letterhoutem bezit de abt van St. Pieters te Gent de G. en
KT. (1592); de pastoor bezit slechts de V. en Vl.T. (1555), terwijl er
geen N.T..zijn (1608, 1618).

Te Leupegem worden de G. en KT. in drie delen verdeeld, nl. 1/3
aan de abt van Ename, 1/3 aan de pastoor te Edelare en 1/3 aan de
pastoor te Leupegem, die eveneens. de N.T. bezit (1569). In 1593 en
later komt een andere verdeling voor in de G. en KT. : 1/3 aan voor-
noemde abt. 2/3 aan de plaatselijke pastoor. De pastoor bezit ook de
,N. en V.T.,.« evenals vim ayiuyn ende wortelen» (1610).

Te Liedekerke behoren de tienden aan de heer van Liedekerke
(1576), 'de VI.T. aan de pastoor. Op de wijk Impegem worden de G.T.
verdeeld tussen de pastoor van Liedekerke, de pastoor van Okegem
en de abt van St. Adriaan te Geraardsbergen (Penningboek, 1571).
'. - Te Lieferinge bezit de pastoor alle tienden (1592).

Te Maarke worden de G.T. in 3 delen verdeeld: 1/3 aan het kapit-
tel van Doornik, 1/3 aan de heer van Catthem (30), 1/3 aan de abt
van Liëssies, die hiervan 1/3 moet afstaan aan de pastoor; de KT. (31)
komen voor '2/3 aan de kerk, het overige 1/3 wordt verdeeld tussen
voornoemde abt en de pastoor die eveneens de Vl.T. en offergiften
verdelen. De pastoor bezit de N.T. (1569) en de V.T. alleen (1593). De
N.T. worden verdeeld, zoals de G.T., vanaf het tweede jaar; geduren-
de, het eerste jaar -komen zij ten goede aan de pastoor (1593)

Te Massemen is de Kornmendator van Pit zenburg te Mechelen in
het bezit van de G.T. en dient voor het onderhoud van de pastoor te
zorgen (1565); voornoemde Kommendator staat alle T. af aan de. pas-
toor (1617).

(30) De' heer van 'Wachene, .dictus Antonius da Bour gogne » (593).
(31) « Decimae minores quae sunt Iini habent.curatus 0/3) et rabrica (2/3)

(1593).
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Te Mater bezit de abt van de St. Pietersabdij te Gent, die een
maat g.raan aan de pastoor afstaat, de G.T.; van de K.T. komen 2/3
aan voornoemde abt en 1/3 aan de pastoor. De abt bezit eveneens
de N.T. (1569). De pastoor heeft 1/3 van de Vl.T. (1593).

Te Meerbeke zijn de G.T. in het bezit van de abdis van Nijvel
(1592, 1614), terwijl de N.T. en de V.T. (« op thof ter Wolfputte en
th of ter Wenningen») aan de pastoor behoren (1600).

Te Meilegem bezit de pastoor alle tienden, uitgezonderd een ge-
deelte toebehorend aan de kerk van Meilegem en Beerlegem (1565).

Te Melden worden de G.T. in drie delen verdeeld: 2/3 aan
Hieronimus de Cordes, kanunnik te Doornik en 1/3 aan het kapittel
.te Kamerijk. Er is ook een gedeelte waarin Jeannes de Povere, edel-
man te Oudenaarde, twee delen heeft en de pastoor het derde; op
« Tcauterken » heeft de kapelanie van de leprozen 2/3 en de pas-
toor 1/3. De K.T. worden verdeeld zoals de G. De Vl.T. bezit de pas-
toor. De N.T. komen voor 1/3 aan de pastoor en voor 2/3 aan het
O.L. Vrouwkapittel te Kamerijk (1569).

Te Meldert bekomt de abt van Affligem 2/3 en de pastoor 1/3 van
de G.T. (1574, 1624), terwijl beide zich de V.T. verdelen (1624). In
"1598staat aangegeven: G.T. aan Affligem, K.T. aan de pastoor. Deze
laatste (2/3) bezit samen met de kerk (1/3) de houttienden van een
bos van 6 dagwand.

Tè Melle bezit de pastoor, samen met de persoon, 1/3 van de tien-
den (1592). De tienden zijn verdeeld als volgt: de Antwerpenaar Pe-
trus Daem bezit de 3e schoof, Sebastiaan Albercq en Joannes Aels-
berg 6 schoven, het personaat 6 en de 166 schoof en de pastoor de
9° schoof (1599); V. en N.T. bezit de pastoor alleen; de Vl.T. voor 1/3
(1599). In 1608geeft de deken volgende verdeling aan: van 9 schoven
bekomt de persoon er twee, de pastoor één, Petrus Daems drie, «ma-
trona quaedam Sottegemenais » twee, Joannes van Alsberghe één.
Van de Vl.T. dient de pastoor er twee af te staan aan de kapelaan.

Te Melsen zijn de G.T. in het bezit van de abt van Ename (1614).
In 1620 zijn deze verdeeld: 2/3 aan voornoemde abt en 1/3 aan de
pastoor, terwijl de kerk de G.T. bezit in een klein gebied.

Te Mere bezitten de Kartuizers van Gent 2/3 en de pastoor samen
met de begiftiger 1/3 van de tienden, zowel G. als N.T. De pastoor
bezit eveneens de 1/2 van de V.T. (1565). In 1626is de pastoor in het
bezit van de volledige V.T. en 1/3 van de G. en N.T.

Te Merelbeke is de abt van de St. Pietersabdij te Gent in het be-
zit van de G.T.; van de overige tienden bezit de pastoor 1/3, samen
met de N.T. (1599) en de V.T. (1608), « te weten het thiendste lam oft
vigghen, die op de selve prochie ghelammert of ghevigghent worden»
(1626).- In 1430werd tussen de voorn. abt en de pastoor een overeen-
komst gesloten (die. achteraf blijkbaar werd verbroken), waarbij zo-
wel de G.T. als de N.T. voor 2/3 aan de abt en voor 1/3 aan de pas-
toor toekwamen (Ra. Gent, fonds St. Pieters, 2e serie, nr. 1234).

Te Mespelare komen de tienden voor de helft aan de pastoor en
de overige helft aan de kerk (1574). In 1565en 1598wordt het aandeel
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van de kerk toegeschreven aan het kapittel te Kamerijk, dat samen
met de pastoor de V.T. en offergiften deelt (1595). N.T. en V.T. wor-
den in 1598de pastoor aangeschreven.

Te Michelbeke worden de G., K en N.T. in drie delen verdeeld, nl.
2/3 aan het kapittel van St. Hermes te Ronse en 1/3 aan de pastoor
(1569) (32). De N.T. zijn in 1593aan de pastoor, evenals de V.T.

Te Moerbeke komen de G.T. ten dele aan de abdis van Vorst en
aan de pastoor (1618); deze laatste bezit ook de N.T. (1619). Op de
oostzijde van de parochie zijn de tienden verdeeld tussen de abdij
van St. Aubert-Kamerijk (2/3) en een leek (1/3).

Te Moorsel bezit de abdij van Affligem de G.T. (1592). In 1571
bezit de pastoor 1/3 van de G.T. (2/3 aan Affligem) en de V.T. volle-
dig.

Te Moortzele is de abt van Ename in het bezit van de G.T., ter-
wijl de KT. + 1/3 van de V.T., N.T. en Vl.T. aan de pastoor komen
(1599) (33). In 1619: 2/3 van de G.T. aan voornoemde abt en 1/3 aan
Joannes Lockangien, kanunnik te Gent.

Te Munkzwalm zijn de G.T. in het bezit van het kapittel van
St. Baafs te Gent, evenals de N.T. De Vl. en V.T. komen aan de pas-
toor (1569).

Te Munte bezit de abt van de St. Pietersabdij te Gent de G.T.
(1614); in 1619is de pastoor in het bezit van 1/3 van de G.T., terwijl
de overige 2/3 verdeeld worden tussen ongeveer 15 decimatores! De
V.T. behoren aan de pastoor, met op sommige plaatsen de 3" en op
andere de 2" schoof (1565).

Te Nederbrakel is het kapittel van St. Herrnes te Ronse in het
bezit van de G.T. (1619) (34) en de pastoor van de KT. (1620) en van
de N.T. (1623).

Te Nederename komen de G.T. aan de abt van Ename, die instaat
voor het onderhoud van de pastoor; van de Vl.T. komen 1/4 aan voor-
noemde abt en 3/4 aan de pastoor, die de V.T. volledig bezit (1569).
In 1593heeft de pastoor nog slechts 1/3 van de Vl.T.

Te Nederzwalm zijn de G.T. aan de pastoor (1593).

Te Neigem bezit de heer de G.T. (1592). In 1617behoren deze aan
de proost van Koudenberg te Brussel, die ze overlaat aan de pastoor,

(32) Op een gedeelte van de parochie (over de beek) bezit de pastoor de
11- schoof, op andere 1/3 en de kerk 2/3 « en dese voorseijde tiende
es laettiende, dat den pasteur maer sijn tiende halen en mach als den
pachter tsijne al wech heeft ende moet hem tevreden hauwen met tgeent
dat sij laten» (15B9) (M. 91).

(33) Volgens het pastoreel verslag van 1565 bezat de pastoor 1/3 van de G.T.
en de Vl.T. en volledig de N.T. en de V.T. (M. 93).

(34) Het pastereel verslag van 1565 voorziet 1/3 van de G.T. voor de pastoor
en van de N.T. « heeft de prochiaen van (de) andere twee thiendenaers
vier halsteren coorins ende vier halsteren evene braclesche mate»; hij
heeft eveneens « de vleeschthiende van lammeren, vigghenen ende gan-
sen» en het « thiendekin te Lancackere» (M. 97).
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die in het bezit is van de N.T. (1616), de VI.T. en « seeckere bosche
thiende» (1626).

Te Nieuwenhove is de abt van het H. Graf te Kamerijk in het
bezit van de G.T. (1621).

Te' Nieuwerkerken worden de G.T. in' drie delen verdeeld: 1/3
aan de abt van Affligem, 1/3 aan de abdis van Vorst en 1/3 aan de
heer (1574).

Te Ninove zijn alle tienden in het bezit van de abt van St. Kor-
neliusabdij aldaar (1592); aan de pastoor komen slechts de offergif-
ten ten goede, en verder vanwege de prelaat hout en graan (1620).

Te Nukerke bezit het kapittel van O. L. Vrouw te Kamerijk al de
tienden, die hiervan 1/7 moet afstaan aan de pastoor (1569). In 1593
bedraagt het aandeel van de pastoor 1/9 van de G.T. en 1/3 van de
N.T.; op sommige plaatsen 1/6.

Te Okegem zijn 2/3 van de G.T. in het bezit. van de abt van Nino-
ve en 1/3 van de pastoor (1571); de N. en KT. aan de pastoor (1625).

Te Onkerzele bezit de abt van de St. Adriaansabdij te Geraards-
bergen de G.T. (1614) en de pastoor de N.T., de KT. (1617) en de
V.T. (1571).

Te Oombergen bezit de heer van Oombergen de G.T.; de pastoor
de KT. (1599,1614).

Te Dordegem zijn de G.T. in het bezit van de abt van Affligem,
de KT. van de pastoor en van de kerk (1599). In een distrikt zijn
de G.T. aan de kerk en de Kommeridator van Pitzenburg, in een ander
aan de pastoor; de VI. en V.T. verdelen zich voornoemde abt en pas-
toor; de N.T. bezit de pastoor alleen (1619).

Te"Oosterzele wordt in 1565 de verdeling aangegeven als volgt:
de abt van Ename 1/2, de abdis van Vorst 2/6 en de pastoor 1/6 van
de G.T. Deze laatste bezit de V. en Vl.T. volledig en de 1/2 van de
N.T. (1/2 abt van Ename).

Te "Opbrakel werden de G.T. verdeeld tussen de abt van Ename
en een leek (1597) (35); de KT. en V.T. en 1/2 van de N.T. zijn aan
de pastoor (1598).

Te Ophasselt bezit de abt van Honnecourt de G.T. (5/6) en de
pastoor de N.T. en 1/6 van de G.T.;.hij deelt de V.T. met voornoemde
abt.

Te Oudegem zijn de G.T. in het bezit van het O.L. Vrouwkapittel
van Kamerijk, waarvan 1/6 voor de pastoor (1574), die eveneens de
1/2 van de. N. en V.T. bekomt (1565).

Te Outer is de abt van Honnecourt in het bezit van de 1/2 van
al de tienden, terwijl 2/6 komen aan de heer Egmont en 1/6 aan de
pastoor (1565). In 1617 zijn de G.T. verdeeld tussen voornoemde abt
en de abt van Ninove; de N.T. bezit de pastoor (1618), evenals de K.T.
(1619). In 1623blijken de KT. verdeeld tussen de pastoor en de heer.

(35) Domina de Marcq (1614).
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Te Overboelare bezit de abt van het H. GraÎ te 'Kamerijk 2/3
van de tienden en de pastoor 1/3 (1565)

Te Parike zijn de 1/2 van de tienden in het bezit van de abt van
Lobbes. 1/6 aan de abt van Cambron, 1/6 aan een burger van Gent en
1/6 aan de pastoor; aan deze laatste behoren de N.T. en 1/2 van de
V.T. Ü565).

Te Paulatem zijn de G.T. in het bezit van het H. Kruiskapittel
van Kamerijk (1/3) (1593), van de kerk en van de kapelanie van
Cnappenaerde (1595).

.Te Poll are bezitten de pastoor van Pollare en de scholaster van
Meerbeke ieder de helft van de G.T.; de pastoor bezit ook de V.T. en
de N.T. (1616), evenals de helft van de Vl.T. (1632). Er zijn hier ook
hooi- en houttienden (1626).

Te Ressegem zijn de G.T. in het bezit van een leek van Herzele
(1592).

Te Rnborst bezit de abt van de St. Pietersabdij te Gent, samen
met de heer van Utenhove de G.T., waarvan de pastoor ongeveer 1/4
ontvangt (1569). K. en N.T. komen aan de pastoor (1569).

Te Ronse is het St. Hermeskapittel alhier in het bezit van al de
tienden (1569).

Te Rozebeke komen de G.T. voor 2/3 aan de kerk en 1/3 aan de
pastoor (1569), die volledig de N., V. en K.T. bezit (1593). In 1623
wordt een ander verdeling aangegeven voor de G.T. : 2/3 aan de pas-
toor en 1/3 aan de kapelaan van St. Anna; de pastoor heeft ook de
N., V. en Vl.T. (1611).

Te Rozenaken is het kapittel van St. Herrnes te Ronse in het be-
zit van G. en N.T., maar dient aan de pastoor jaarlijks enkele rasters
graan te geven; de K.T. worden gelijkmatig verdeeld tussen voor-
noemd kapittel en de pastoor (1569), evenals de V.T. (1593) en Vl.T.
(1623).

Te Ruien komt de helft van de tienden aan de abt van St. Thier-
ri, die hij in 1739 zal afstaan aan de pastoor, en de andere helft aan
leken.

Te Scheiderode is de kapelanie van het kasteel in het bezit van
de G.T. en bezit de pastoor de K.T. (1565, 1599). De Vl.T. komen voor
2/3 aan de kerk en voor 1/3 aan de pastoor (1619), die de V.T. volledig
bezit (1601).

Te SCheldewindeke bezit het kapittel van O.L. Vrouw te Kame-
rijk de G.T., de pastoor de N.T. (1599), de V.T. en de Vl.T. (1625). In
1619 komt aan voornoemd kapittel slechts 1/3, terwijl de overige 2/3
verdeeld worden tussen verschillende tiendeheffers (de kerk van
Scheldewindeke, de pastoor van Balegem, de heer van Scheldewin-
deke, de heer van « Belle », de heer van Leeuwergem, de hoofdbaljuw
van het Land van Rode Kristraan Serwauters).

Te Schendelbeke is het H. Kruiskapittel van Kamerijk in het
bezit van de G.T. (op 107 bunder) (1590), uitgezonderd een gedeelte.
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welke toekomen aan de kapelanie van Nederboelare, aan de St.
Adriaansabdij te Geraardsbergen (op 28 bunder), aan het gasthuis
van Geraardsbergen (op 42 bunder), aan de kapelanie van Borst (op
11 bunder), aan de heren van Boelare (op 56 bunder) (1610). In 1605
bekomt de pastoor 1/9 van de G.T., 1/2 van de V.T. (andere 1/2 aan
het H. Kruiskapittel) en enkele N.T.

Te Schorlsse zijn de G.T. verdeeld als volgt: de abt van St.
Amand (2/9), de kapelanie van O.L. Vrouw (2/9), het plaatselijk hos-
pitaal (1/9), de pastoor (1/9), Egidius Schoofenere, leek te Oudenaar-
de (3/9); de K.T. en V.T. worden verdeeld tussen de kerk, de pastoor
en Egidius Schoofenere; de N.T. bezit de pastoor (1569, 1593). Van de
V.T. ontvangt de abt van St. Amand 2/3 (1601).

Te Semmerzake bezit. de abt van Ename 2/3 van de G.T. en de
pastoor 1/3 (1565). De kerk is in het bezit van de 10e schoof van alle
tienden; de V. en N.T. komen aan de pastoor (1608), evenals de Vl.T.
(1565). Op een bepaald gebied zijn de G.T. aan de kerk (1619).

Te Serskamp bezit het klooster Van Tussenbeke de G.T. (1574).
In 1605 staan dezelfde tienden aangegeven voor de heer.

Te St.-Antelinks zijn 2/3 van de G.T. in het bezit van het kapit-
tel van Nijvel (uitgezonderd op 20 bunder, die aan St. Korneliusabdij
te Ninove toekomen) en 1/3 aan de pastoor, die de 1/2 van de' K, VI.
en V.T. bekomt, evenals de geringe N.T. (1565).

Te St.-Blasius-Boekel worden de G. en KT. verdeeld tussen de
abt van Ename, de abt van St. Pietersabdij te Gent en de kerk (1593).
De pastoor bezit de N. en Vl.T. en 1/6 van de G. en KT. (1593) (36).

Te St.-Denijs-Boekel is het St. Baafskapittel te Gent in het bezit
van de G. en N.T., de kerk bezit op sommige plaatsen de K.T., de pas-
toor de V. en Vl.T. (1569).

Te St.-Goriks-Oudenhove komen de G.T. voor 3/4 aan de abdij
van Mont-St.-Martin te Kamerijk en voor 1/4 aan de pastoor, die
eveneens de KT., de V.T. en de Vl.T. bezit (1565, 1599,1619). Er zijn
geen N.T. (1599).

Tè"St.-Kornelis-Horebeke worden de G.T. als volgt verdeeld: 2/3
aan de heer (Franciscus van Limmere gezeid van Maarke), verder
1/6 aan de abt van Ninove en 1/6 aan de pastoor, die eveneens de KT.
en de V.T. bezit (1569). De pastoor bezit ook de N.T. (1593).

Te St.-Lievens-Esse bezit het kapittel van St. Baafs te Gent 2/9
van G.T., de pastoor 1/9, terwijl het overige gedeelte naar 2 leken
gaat. nl. de heer Egmont (3/9) en Jan Bets, heer van Hollebeke (3/9)
(1565,1614).Van de V.T. bekomt het voorn. kapittel 2/3 en de pastoor
1/3 (1565). In 1617 wordt een andere verdeling der tienden aange-
geven: de G.T. komen voor de helft aan het St. Baafskapittel en voor
de andere helft aan de heer Egmont; de pastoor bekomt de.Ken N.T.
(1618).

Te St.-Lievens-Houtem is het kapittel van St. Baafs te Gent in
het bezit van de G.T. (1592), evenals van de KT. (1599).

(36) In 1569: de. pastoor bezit de K. en N.T., van de G.T. 9 pond groot.
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Te St.-Maria-Horebeke is de tienden verdeling zeer verward: de
abt van Ename bezit 1/3 van de G.T., het overige is verdeeld onder
verschillende leken. De KT. zijn verdeeld zoals de G.T. De N.T. bezit
de pastoor (1569). De pastoor bezit de helft van de VI.T. en 2/9 van
de G.T. in een bepaald distrikt (1595) (37).

Te St.-Maria-Latem komen de G.T. voor 2/3 aan de kerk en 1/3
aan de pastoor. In een ander gebied heeft de pastoor samen met de
abt van de St. Adriaansabdij te Geraardsbergen het derde van de
G.T.; de pastoor heeft verder al de G.T. en N.T. op 5 bunder (1593)
(38).

Te St.-Maria-Lierde bezit de abt van de St. Adriaansabdij te Ge-
raardsbergen de G.T. en de pastoor de N. en KT. (1618).

Te St.-Maria-Oudenhove worden de G.T. verdeeld tussen de abdis
van Beaupré (2/3) (39) en de pastoor (1/6) samen met de persoon
(1/6), met wie hij eveneens de V.T. deelt, terwijl de N.T. hem alleen
toekomen (1565).

Te St.-Martens-Lierde heeft de abt van Mont-St.-Martin te Door-
nik de 7° schoof (7/9) en de pastoor de 2e (2/9) van de G.T. De KT.
en V.T. worden verdeeld tussen voornoemde abt en pastoor (1598).
In 1618 komen de G.T. aan voornoemde abt en de N. en KT. aan de
pastoor.

Te Smeerebbe bezit de pastoor alle tienden, maar de gronden
van de St. Pietersabdij te Gent zijn hiervan vrij (1614).

Te Smetlede komen al de tienden aan de pastoor van Oordegem
(1599); ten dele aan de abt van Affligem (1608).

Te Steenhuize komen de G.T. voor 1/3 aan de abt van de St. Pie-
tersabdij te Gent en aan de pastoor, de overige 2/3 aan leken (1598)
(40)". N. en V.T. zijn in het bezit van de pastoor (1565, 1616).

Te Strijpen is de abt van Mont-St.-Martin in het bezit van de
G.T.; de- K, V. en Vl.T. zijn aan de pastoor (1565, 1619), terwijl de
kerk slechts over een klein gebied beschikt (1619).

Te Teralfene is de abt van Affligem in het bezit van de G.T.
(1574).

Te Velzeke bezit de abt van Basnon de G.T.; de pastoor de K en
N.T. en 1/3 van de V. en Vl.T. (1599). In 1621 heeft de pastoor de
ge schoof van de G.T., de 3" schoof van de KT. en 1/3 van de V.T.
en alle N.T. (41).

(37) In 1624 bezat de pastoor de N.T., 1/2 van de Vl.T. en de V.T. volledig
(M. 134).

(38) In het verslag van 1565, waarin wordt gehandeld over de kureinkomsten,
staat St Adriaansabdij niet vermeld, maar wel St. Baafs te Gent, dat
19 pond 4 schell, par. van de tienden ontvangt. De K.T. kwamen eveneens
aan de pastoor.

(39) De G.T. bezat de abdis van Beaupré 0617, 1624), samen met de persoon
(1622,1623).

(40) De G.T. komen aan de dorpsheer (617),
(41) Novale tienden (op ongeveer 47 bunder in 1645) op « het nieurot ende

outrot »; « 1/9 schoof over gansch de parochie van kooren, even, gheerste,
spelte etc.; 1/3 schoof van alle andere granen: vlas, waude, boonen,
erweten, veltzaet ende andere rontsaet » (1565) (M. 144).
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Te Viane zijn de G.T. in het bezit van de abt van Ghislengien
(1/2) en de abdis van St. Clara te Gent (1/2) (42); de K en N.T. bezit
de pastoor (1616). In 1565 wordt volgende verdeling aangegeven:
2/3 van de G.T. aan de abdis van St. Clara en 1/3 aan de pastoor, die
eveneens de KT. en V.T. bezit (43).

Te Vlekkem is de abdis van Vorst in het bezit van de G.T. (1574).
Volgens andere verslagen (1565, 1625) zijn de tienden verdeeld: 2/3
aan voornoemde abdis en 1/3 aan de pastoor, die volledig de V.T.
en N.T. bekomt.

Te Vlierzele bezit het kapittel van St. Baafs te Gent de G. en
KT. (1599).

Te Vloerzegem is de abt van Ninove in het bezit van de G.T.
(1565,1614); de K en N. komen aan de pastoor (1618), evenals de V.T.
(1565). In 1624 komen de G.T. voor 2/3 aan de St. Korneliusabdij
te Ninove, voor 1/6 aan de St.- Pietersabdij te Gent en voor 1/6 aan
de pastoor, die volledig de N.T. en de 1/2 van de Vl.T. bezit.

Te Volkegem worden de G.T. in drie delen verdeeld: 1/3 aan de
abt van Ename, 1/3 aan de heer en 1/3 aan Laurentius de Kindere;
de pastoor bezit de N. en V.T. en 1/7 van de Vl.T. (1569) (44).

Te Voorde zijn de G.T. in het bezit van de abt van de St. Korne-
liusabdij te Ninove (1592), en de K en N.T. van de pastoor (1616).

Te Vurste komen de G.T. voor 1/3 aan de heer, 1/3 aan de kerk
en 1/3 aan de pastoor (1599). In 1565 waren 2/3 van de G.T. in het
bezit van de pastoors van Meilegem en Wassene en van enkele leken.

Te Waarbeke bezit de abdis van Vorst de G.T., de pastoor de K
en N.T. (1621).

Te Wanzele is de persoon in het bezit van de G.T. (1598).
Te Welden bezit de abt van Ename de G.T., uitgezonderd de

8° schoof voor de pastoor; de K., de V. en VI.T. bezit de pastoor; de
N.T. komen aan de voornoemde abt (1569, 1593).

Te Welle worden de G.T. verdeeld tussen de abt van Affligem
(1/3) ,-de pastoor (1/3) en een leek uit Brussel (1/3) (1565, 1598); de
N.T. komen volledig aan de pastoor (1565).

Te West rem bezitten de pastoor (2/3) en de kerk (1/3) de G.T.
(1592). In 1599 zijn de tienden verdeeld als volgt: de pastoor 2 scho-
ven, de kerk (of patroon, 1602) de derde; uitgezonderd de kleinere
plaatsen, waarin de Kommendator van Pitzenburg. de abt van Affli-
gem, de abt van St. Michiels te Antwerpen (45) twee schoven bezit-
ten (1599, 1619) en de pastoor en de kerk de derde (1608). De pastoor
is in het bezit van de N. en V.T. (1608).

(42) G.T.: de abdis van St. Clara te Gent (1622).
(43) « Al de vleeschtiende van lammeren, vigghen, gansekans ende zijn de

pachters schuldich de lammeren te houdene ende die gansekens tot op
St. Jans Baptiste avondt ende dan mach de prochiaen van tien een heffen
ende den verkens tot dat zij ses weken audt zijn ende heffen dan naer
costumen van andere prochien van. tien een» (1571) (M. 168).

(44) De pastoor bezit 1/3 van de Vl.T. (1593). .
(45) ... en de abdis van Tussenbeke (621).
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Te Wichelen komen 2/3 van de tienden aan de abdis van Nijvel
en 1/3 aan de pastoor (1589).

Te Wieze bezit de abt van Affligem de G.T. (1574).

Te Wijlegem is de abt van de St. Pietersabdij te Gent in het
bezit van alle tienden (1593).

Te Woubrechtegem is de abt van de St. Korneliusabdij te Nino-
ve in het bezit van 2/3 van de G.T. en de pastoor, die volledig de V.
en Vl.T. int, van 1/3 (1565).

Te Zandbergen bezit de abdis van Beaupré, samen met de pas-
toor de G.T. (1580); ook de abdis van de Ter Kamerenabdij bij Brus-
sel bezit een gedeelte van de G.T. (1592); de pastoor heeft de N. en
KT. (1618).

Te Zar!ardinge worden de G.T. als volgt verdeeld: de abt van
Cambron (1/2), de abt van Lobbes (1/6), de pastoor (1/6) en de abt
van Geraardsbergen (1/6) (1573, 1598); de K en N.T. bezit de pastoor
(1565). De V.T., die de pastoor met de abt van Lobbes deelt, worden
aan de eerste volledig toegewezen door aartsbisschop Granvelle, op
17 augustus 1573 (46). Deze beslissing wordt niet steeds nagekomen
(1590, 1666).

Te Zegelsem is de abt van Lobbes in het bezit van de G.T., tenzij
een gedeelte voor de pastoor op een bepaald gebied; eveneens de
meier van het dorp bezit de G.T. op 10 à 12 dagwand land. Ook de
N.T. worden verdeeld. De KT. bezit de pastoor (1569), die eveneens
de N.T. bezit in 1593.

Te Zonnegem bezit de abdij van Drongen de G.T., die ze even-
wel afstaat aan de pastoor, uitgezonderd op haar eigen goederen.

Te Zottegem is in 1619 de pastoor in het bezit van al de tienden,
wat evenwel niet het geval was in 1565 wanneer hij slechts 1/3 van
de tienden op 13 bunder bezit en de 11" schoof op de overige 70 bun-
der, samen met de V.T. (M. 161).

Te Zulzeke zijn de G.T. verdeeld in twee gebieden: in één ge-
bied bezit de pastoor de 2/3 en het O.L. Vrouwka.pittel te Kamerijk
1/3, in het ander komt de 1/2 aan voornoemd kapittel en de 1/2 aan
Joos van der Meeren van Oudenaarde. De K. en N.T. worden op
gelijke manier verdeeld (1569, 1595) .

. IMPE. J. de Brouwer.

----_ .._--
(46) Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 1:)8.
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Uit de Oostenrijkse Erfenisoorlog

In 1745behaalden de Fransen onder Lodewijk XV de overwinning
op de troepen van Maria Teresia, nabij Fontenoy. Daardoor kregen
wij voor de zoveelste maal een Franse bezetting, hetgeen betekende,
oorlogsschattingen en belastingen, die heel zwaar wogen op de reeds
zo verarmde bevolking. Deze keer zou het zelfs niet blijven bij gel-
delijke afpersingen, vanwege de bezetter, maar ons land diende even-
eens manschappen te leveren.

Het Land van Aalst moest instaan voor 368 man, en het aantal te
leveren soldaten voor Liedekerke en Borchtlombeek samen beliep vier
man, in de verhouding van 3% voor Liedekerke en % voor Bochtlom-
beek.

Er werd beroep gedaan op vrijwilligers « omme te dienen in quali-
teyt als miliciens ten dienste van sijne alder christelijcke Majesteyt
den Coninck van Vrankrijk». De miliciens moesten zich verbinden
"Vooreen periode van zes jaar, « nochtans gheviele het dat den peys
(vrede) tusschen de oorloghende mogendheden wierd ghepubliceert»
dan zouden de soldaten naar huis gezonden worden.

Vrijwilligers daagden waarschijnlijk niet al te best op, want er
werd een verordening gestuurd aan de verschillende gemeentebestu-
ren, waarin bepaald werd, dat ingeval zich niemand vrijwillig aan-
gaf, de gemeenteoverheid zelf, de jonge mannen moest aanduiden. De
verordening bepaalde .eveneens de geldelijke voorwaarden waaronder
dit, ({engagement» moest geschieden.

Eerst en vooral moesten alle onkosten, voortvloeiend uit dit alles,
door de gemeente gedragen worden en in dit geval dus weer in ver-
houding van 3% door Liedekerke en 112 door Borchtlombeek.

'Iedere milicien « sal hebben ende profiteren tot dertigh croon-
stucken » (tien bij zijn « engagement», tien twee jaar later en de
laatste tien kronen na het verlopen van zijn diensttijd). Deze premie
diende hem in om het even welk geval uitbetaald te worden.

Moest voor het verstrijken der zes jaren de vrede getekend wor-
den' tussen de oorlogvoerenden, dan mochten de miliciens naar huis
keren, maar het saldo der dertig kronen moest hun toch uitbetaald
worden. Indien de milicien sneuvelde, dan zouden zijn erfgenamen
het saldo trekken.

Daarenboven zouden de miliciens « nogh profiteren, ieder achthien
guldens courant geIt 'tjaers ». Dit bedrag diende de gemeente aan de
milicien te zenden, daar waar hij zich met zijn eenheid zou bevinden.

Over andere onkosten door de gemeente te dragen, sprak men in
de verordening niet, l"!laar dit zouden de wethouders weldra wel on-
dervinden.

Na verschillende oproepen door burgemeester Jan vander Maelen,
gaven er zich toch vier jongelingen aan om « vrijwil lig » dienst te ne-
men, nl. Gillis vanden Barre fs. Louis, Cornelis Verbestel fs. Jan, Mi-
chiel vanden Bogaert fs. Christiaen en Gillis vander EIst fs. Jan, allen
geboren en verblijvende te Liedekerke.

Of dit nu zo vrijwillig is gebeurd, betwijfelen wij, want benevens
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de geldelijke bepalingen in de verordening vervat trokken onze mili-
ciens nog speciale vergoedingen, zoals we verder zullen zien, waar-
schijnlijk om hen toch aan te zetten dienst te nemen.

Er kwam een officier van het garnizoen van Aalst om de vrijwil-
ligers aan te nemen. Deze kon zich natuurlijk zo maar niet voor niets
verplaatsen en de gemeente had reeds een eerste uitgave van 10 gul-
den 10 stuivers (« oncosten tot engagering der miliciens » plus nog een
premie die de officier te beurt viel « voor sijne devoiren int aennemen
van de miliciens tot voor ieder milicien eenen permisse patacon » -
komt t's amen voor Liedekercke op 10 G. 10 St.).

De schachten kregen elk 28 stuivers voor hun verteer op de dag der
aanwerving (Omdat ze zich zo « vrijwillig» hadden aangegeven ?). De
vier mannen tekenden hun « engagernent » de 14 februari van 't jaar
1747. Geen een der vier kon schrijven of zijn naam zetten en ze teken-
den elk met een verschillend teken.

Onmiddellijk werd aan elk, de eerste tien kronen uitbetaald (uit-
gave voor de gemeente 122 G. 9 St.). Bij hun aanwerving werd een
akte opgemaakt voor ieder milicien afzonderlijk (uitgave door de ge-
meente van 1 G. 10 St.).

Vanaf de dag van hun aanwerving. werden de miliciens aanzien
als soldaten, het liep echter nog 21 dagen aan vooraleer met de op-
leiding aangevangen werd en gedurende die dagen moest de gemeente
5 St. per man en per dag voor hun verteer betalen.

Dan volgde een eerste opleidingsperiode van acht dagen op de ge-
meente zelf, met een officier van het garnizoen van Aalst. Dat kostte
de gemeente voor de miliciens 4 G. 8 St. voor onderhoud en 6 St. per
dag en per man voor hun verteer en voor de onkosten van de officier
6 G. 11 St. Gedurende deze opleidingsperiade hadden de vrijwilligers
nog geen uniformen, maar ze kregen een « cocquarde» om op hun
hoed te naaien (door de gemeente gekocht in het garnizoen voor 1 G.
8 St.).

De derde en laatste opleidingsperrode gebeurde te Aalst, wat aan
de gemeente 8 permissie schellingen kostte « aen iedere milicien »:
leerrrtvoor Liedekerke op 10 G. 10 St. voor het onderhoud der miliciens.

Schepen Jan van Londerzele en greffier Touriani moesten voor
deze zaak verscheidene malen naar Aalst gaan en ze konden dit na-
tuurlijk ook niet voor niets doen; dit bracht weer al een uitgave mee
van 12 G. 12 St.

Onze miliciens werden ingedeeld in « het bataillon « Sommur,
compagnie de Prié ». Gillis vanden Borre, Miehiel vanden Bogaert en
Cornelis Verbestel, vertrokken naar Frankrijk, nl. naar Beliste aan
Zee. Aldaar werd hun met de post geld gezonden, nl. een eerste maal
ieder « twee guineen courant comt met den transport tot 82 G. 4 St. »
en een tweede maal « ieder een guinee comt met den transport tot
54 G. 16 St. »; dit in «voldoeninghe van de conditien ».

Gillis van der EIst, daarentegen schijnt niet met de andere ver-
trokken te zijn, hij werd verscheidene malen naar Aalst geroepen
(voor sijne diversche reysen betaelt 10 G.) maar vertrok dan eindelijk
toch naar Dinand in Bretagne (« hem nog betaelt 19 G. 12 St. als hij
vertrocken is »).
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Onze mannen keerden alle vier terug, waarschijnlijk ingevolge
het Verdrag van Aken (1748), waardoor Lodewijk XV onze gebieden
aan Maria Teresia terugschonk. Ze waren dus maar een goed jaar weg
geweest, maar de gemeente was toch verplicht hun het saldo van de
speciale premie uit te betalen, « als de miliciens afghecomen sijn van
hunnen dienst ». De drie eersten trokken 58 G. 10 St. (komt voor Lie-
dekerke op 175 G. 10 St.). Gillis vander EIst trok « in voldoeninghe
van sijnen dienst » nog 14 G. 5 St. (rekening gehouden met wat hem
reeds vroeger uitbetaald werd bij zijn vertrek).

De « porten van de brieven » die aan de miliciens gezonden wer-
den, vielen eveneens ten laste van de gemeentekas, die er 5 G. 8 St.
voor betaalde.

De totale « becostinghe der miliciens » kwam voor Liedekerke op
591 gulden en de greffier zette nog onder de rekening « Ende sij me-
moire dat borchgrave Lombeke boven dien sijn paert heeft betaelt»
wat dan ongeveer 84 gulden moet geweest zijn.

In januari 1748 verscheen een nieuwe verordening voor het le-
veren van miliciens voor « sijne alder Christelijcke Majesteyt». Wij
hebben niet gevonden hoeveel man deze maal dienden geleverd te
worden, er is slechts spraak van een milicien, nl. Gillis van Vaeren-
berg fs. Philips, jonkman, geboren te Liedekerke, die zich ook vrij-
willig heeft aangegeven "voor een periode van zes jaar.

Voor deze nieuwe oproeping waren de geldelijke voorwaarden 'ge-
voelig verhoogd. De speciale premie bedroeg nu 405 gulden, dus meer
dan vier maal deze van het vorig jaar. Dit zal zeker illét gebeurd zijn,
omdat er zich te veel vrijwilligers aanboden. Van deze som moesten
79 gulden uitbetaald worden bij het vertrek van de milicien, en « het
resterende sal hij ontvangen naer het eyndighen van sijnen dienst
met den intrest van 41/2 per cento »,

Moest de soldaat evenwel in geldnood komen te zijn, gedurende
zijn dienst, dan moest de gemeente hem « op siin ordre ende quitantie
het selve zenden» hetgeen dan in mindering op de resterende som zou
gebracht worden. .

In .geval de milicien sneuvelde, dan moest « het saldo aen siin
naeste bestaende betaelt worden mits aftrek van 50 G.·voor het doen
van zielemissen tot laeffenisse van sijne siele », Dit was heel waar-
schijnlijk een speciale voorwaarde door, « sijne alder Christelijcke
Majesteyt de Conmek van Vrankrijck» gesteld.

Van de dag van zijn aan werving af trok de milicien een schel-
linck per dag voor zijn onderhoud.

Van Vaerenberg tekende zijn engagement met een kruisje, « ver-
claerende niet te kunnen schrijven ».

Over hem hebben wij verder niets meer gevonden.
De onkosten' moesten weer door de gemeentekas betaald worden

en ingeval deze dit niet kon doen, moesten de jonkmannen van de
gemeente allen samen de onkosten dragen.

Schepenregisters Liedekerke en Denderleeuw
(A.R.A. Brussel, nr. 4852)

DENDEHLEEUW. .M. Cornelis.

335



Ledenlijst H Land van Aalst tt 1960

Bestuursleden

Dr. H. Vangassen, voorzitter, Ninove.
Dhr. A. van Lul, beheerder, Vorst.
Z.E.H. J. de Brouwer, redaktiesekretaris, Impe.
Z.E.H. V. Gaublomme, recensiedienst, Gottem.
Dhr. M. Cornelis, ruildienst. Denderleeuw.
Dhr. B. Boel, Dilbeek; dhr. Fr. Courteaux, Aalst; dhr. J. Pieters, Serskamp

Ereleden

Dhr. Julien Cuypers, Overijse.
Baron P. de Sadeleer, Haaltert.
Eremajoor J. van Steenberghe, Ninove.
Gemeentebestuur Erembodegem.
Gemeentebestuur Hofstade.

Steunende leden

Z.E.H. Huber t Buyle, algemeen bestuurder, Aalst.
H.E.H. Kan. Albert de Beer, hoofdinspekteur, Gent.
Dhr. Florent de Bruyn, Liedekerke.
Dhr. Marcel de Clippele, Asse.
Z.E.P. Petrus de Meyer, Ronse.
Dhr. R. de Schaepdrijver, Aalst.
Dhr. Hyppoliet de Schrijver, St.-Amandsberg.
Mter. F. de Turck, Brussel.
Dhr. M. Dewulf, Brussel.
Z.E.H. Ger. Govaert, Lede.
Dhr. Jules Lievens, Ninove.
Dhr. V. Meganck-De Wolf, Brussel.
Dhr. Leo Singelijn, Aalst.
Dr. Jozef van den Bergh, Hekelgem.
Dhr. Michel van den Bossche, Zottegem.
Dhr. Paul van der Niepen, Denderleeuw.
Dhr. Bènoni van der Spiegel, Brussel.
Mej. Maria van Gijseghem, Hofstade.
Dr. J. van Steenberghe, Ninove.·
Dhr. Gaetan Wakker, Denderleeuw.
St. Laurentiuskollege, Aalst.

leden

AALST
Dhr. Kamiel Boel
Dhr. Ledewijk Bosteels
Mter. Gilbert Claus
Mej. Maria Coppens
Boekerij Credo
Dr. Omer Crommelinck
Davidsfonds Aalst-Omgeving
Davidsfonds Aalst-stad
Baron Etienne de Béthune
Mter. Isidoor de Bisschop

Z.E.H. Kan. Jozef de Cock
Mter. Victor De Gheest
Dhr. Gustaaf de Waele
Dhr. Rodolf Eeman
Dhr. Philemon Eemans
Dhr. Leo Fosselle
Z.E.H. Jozef Goethals
Dr. Hilaire Gravez
Dhr. Maurits Herdewijn
Mej. Ri ta Maes
Mter. Ludovic Moyersoen

336



Mter. Hector Muylaert
Dhr. Albert Rombaut
Dr. Norbert Schelfhout
St. Jozefskollege
Stadsbibliotheek
Mej. A. Stalpaert
Mevr. Rilaire Teurrekens
Dhr. Clemens Uyttersprot
E.R. Lodewijk van Bogaert
Dhr. Ernest van den Ber ghe
Dhr. Gerard van den Steen
E.R. Lucien van der Bist
Dhr. Luc van der Heyden
Dhr. Jan van der Hulst
Dhr. A. van der Voort
Dhr. Fernand van Es
Dr. Karel van Routte
Dr. P. van Langenhave
Dhr. Alex van Lul
Dhr. Willy Verleysen
Dhr. R. Wery
Dhr. Willy Willockx

ALSEMBERG
Dhr. Constant Theys

ANTWERPEN
Kring voor Familiekunde
Dhr. Constant Mauquoi
EE.PP. Kapucienen
Dhr. J. Wijnant

APPELTERRE
Dhr. Em. de Bruyn
Dhr. Willy van der Poorten

ASSE
Dhr. Gerard van Wijnendaele

AVERBODE
Z.E.H. prior Verhegge

BAARDEGEM
Z.E.H. Rafaël Pieters

BAVEGEM
Z.E.H. Jozef van der Massen

BEVERE
Dhr. Eugeen de Meyer

BOlS DE LESSINES
Dhr. Robert Bruyndonckx

BORSBEKE
Dhr. Petrus de Carte
Mter. eh. de Vuyst

BRUGGE
Prof. Egied Strubbe
Dhr. Van de Velde-Meyer

BRUSSEL
Agence et Messageries de la Presse
Koninklijke Biblioteek
Bond der Grote Gezinnen
Mter. Désiré Braeckman
Dhr. Cool
Dhr. Maurice Cuypers
Dhr. Eugène Debreu

Dhr. Fr ançois de Cacamp
Dhr. Albert de Poorter
Dhr. Adhemar de Smet
Dhr. Frans d'Haese
Commissie voor Monumentenzorg
Kap. Georges Rooreman
Dhr. David Katzenelenbogen
Mej. Godelieve Mornie
Kon. Musea voor Geschiedenis
Dhr. Oscar Reyntens
Prof. Dl'. Pee
Uni versi tei tsbiblioteek
Dhr. Victor van den Brernpt
Dhr. Camille van Overdijn
Mevr. M. van Win
Dr. Jan Verbesselt

BURST
Z.E.R. Jozef Oste

DEINZE
Kunst- en Oudheidkundige Kring

DENDER,HOUTEM
Z.E.R. Clemens Peerenboom
Dhr. Petrus Sonck
Dhr. Ferdinand Timmermans
Dhr. Richard van der Speeten
Mter Edgard van Oudenhove

DENDER LEEUW
Dhr. Rector Beeckman
Mevr. Frans Couck
Dhr. Raoul de Metsenaere
Dhr. Albert de Bom van Driessche
Heilig -Krui skollege
Dhr. Omet Str adiot
Dhr. Theo Vijverman

DENDERMONDE
St. Pieter en Paulusabdij

DENDERWINDEKE
Dhr. Paul de Cock

DE PINTE
Dhr. Julien van Twembeke

DEURNE
Dhr. Gerard Simons

DIEPENBEEK
E.Fr. Bavo

DILBEEK
Dhr. Victor de Saedeleer

ELENE
Z.E.H. C. Smet

EREMBODEGEM
Dhr. Paul Buys
Dhr. Hilloné Callebaut
Dhr. Marc Daelman
Mej. de Rijck
Mevr. Ediers-Raes
Klooster
Dhr. Antoine Mollaert
Biblioteek Nut en Vermaak
Dr. Maurits Oosterlinck

337



Dr. Jozef Rumbaut
Mej. Maria Stockman
Dhr. Jozef van Boven
Dhr. Jozef van Geem
Dhr. Albert van Gijseghem
Mej. Adrienne van Gijseghem
Dr. René van Impe

ERWETEGEM
Z.E.H. Alfons van Geertsom

EVERGEM
Dhr. Achilles de Vos

GAVERE
Dhr. Louis van Quaillie

GENT
Dr. Hubert Baeten
Dhr. Raymond Dauw
Z.E.H. Joseph de Potter
H.E.H. Kan. Désiré de Swaef
H.E.H. Kan. Leo de Vos
Prof. Jan Dhondt
H.E.H. Kan. Leonce Eeckhout
Dhr. Joseph Fobe
Dhr. Provinciegouverneur
Maatschappij voor Geschied- en Oud-

heidkunde
Algemeen Rijksarchief
Universi tei tsbiblioteek
Dhr. Gerard van Herreweghen
Mter. Willy van Hille
Dagblad Het Volk

GERAARDSBERGEN
Dr. Arthur Broekaert
Comm. van Op. Onderstand
E.H. Em. de Graeve
Mier. Julien d'Haenens
Dhr. Theo Maes
Dhr. Alfred Mahauden
Dr. R. Muylaert
Z.E.H. Jozef Sterck
Dhr. Vincent van Bossuyt
Dhr. Robert van den Daelen
Dhr. Désiré Verschaffel
Vereniging voor Vreemdelingenver-
keer

GIJZEGEM
Dhr. Camiel Huylebroeck
Normaalschool
Bibliotheca Oblatica

GONTRODE
Dhr. Cyrille van Cauwenberghe

GREMBERGEN
Z.E.H. R. de Moor

HAALTERT
Z.E.H. F. Buckens
Dhr. Oscar Jooris
Dhr. Albert Meganck
Dhr. Paul Roelandt
Dhr. Roger Roelants
Gebr. van den Bruelle
Dhr. Maurits van Hoeck

338'

HASSEL T
Provinciale Biblioteek

HEKELGEM
Dhr. Karel Druwé
Abdij Affligem

HERDERSEM
Dhr. Frans de Meyst

HERZELE
Dhr. Maurice de Buysseher
Dhr. Herman de Sadeleer
Z.E.H. Constant de Vos

HEVERLEE
Prof. Frans van Coetsem

HOFSTADE
Dhr. Frans Boel
E.H. Callant
Mevr. E. Callebaut
Dhr. Roger Callebaut
Dhr. Romain de Ridder
Mej. Alice Hendrickx
Dhr. Leonce Lievens
Z.E.H. A. Steyaert
Dhr. Jozef van Caeckenberghe

IMPE
Dhr. Jas. de Mesel

ITTERBEEK
Dhr. J.M. van Belleghem

KALLOn
Dhr. R. van Gerven

KERKSKEN
Dhr. Herman Coppens
Mej. Godelieve Duym

KORTRIJK
Kon. Geschiedkundige Kring
De Leiegouw

LEDE
Dhr. Marcel de Fruytier
Dhr. Benoit Delens
Dhr. Jozef de Neef
Dhr. H. de Spiegeleer
Dhr. Jules Hoste
Dhr. Gustaaf Keppens
Dr. Tony Rubbens
Dr. Michel Matthijs
E.H. Frans van Roy
Dhr. Paul VerscheIden

LEUVEN
Instituut voor Naamkunde
Mej. Madeleine Tits
Universiteitsbihlioteek

LUIK
Universiteitsbiblioteek

MARIAKERKE
Prof. E. Blancquaert

MATER
Z.E.H. Nestor de Crick

MECHELEN
Stadsbiblioteek



MER:::
Dhr. Albert d'Hoker
Dhr. Daniël Lievens
Mej. Yolanda Suys

MELDERT
Z.E.H. K. Maesschalck

MELSELE
E.H. Maurits van der Speeten

MELSEN
Dhr. Jozef de Cocker

MUNKZWALM
Z.KH. M. Weyn

NIEUWERKERKEN
Dr. Jozef Daem

NINOVE
Dhr. Theo Baeten
Mej. Laur-a de Decker
Dhr. Robert de Mol
De Denderklok
Mter. Armand de Riemaecker
Dhr. A. Desmedt
Dhr. Jozef Druwé
Mter. Albert Evenepoel
Dhr. Frans Lauwaert
Dhr. Jozef Moeremans
Mevr. Lena Parmentier
Dhr. Roger Uyttendaele
Dhr. Gustaaf van de Perre
E.H. Jozef van Paepegem
Dhr. van Vaerenbergh
Dhr. M. Violon

OKEGEM
Dhr. Jan Ardans

OOSTAKKER
KH. Gabriël Magherman
Z.KH. Omer van Bossuyt
Z.E.H. Jozef van Sterthem

MELDEN
Z.E.H. Frans de Sutter

OPHASSELT
Dhr. Hèndrik Robinon

OPWIJK
Ir. Paul Lindemans

OUTER
Dhr. Jules Goossens

PETEGEM
Graaf Guy de Liedekerke

RIXENSART
Dhr. Henry van Parijs

RONSE
Dhr. Edmond Matthijs
Dhr. André Roekeloos

SCHELDEWINDEKE
Ir. Ernest de Wilde

ST.-AMANDSBERG
KH. Jan de Venter
Dr. J. Goossenaerts
Prof. Frits van Acker
Dhr. D. van der Straeten

ST.-GILLIS
Gesch. Kring van Dendermonde

ST.-JORIS-WEERT
Graaf Thierry de Limburg Stirum

ST.-MARTENS-LIERDE
Z.E.H. Cyriel Morre

ST.-NI KLAAS
KH. Marcel Ascoop
Oudheidkundige Kring
E.H. Edm, van de Perre

ST.-PAUWELS-WAAS
E.H. Albert van den Steen

ST.-TRUIDEN
Dhr. Omer van der Haegen

TOLLEMBEEK
Dhr. René Mignon

TURNHOUT
Dhr. Marcel Boone

VLEKKEM
Dhr. Jules Henderickx

VLIERZELE
Z.E.H. Antoon Sabot
Dhr. H. van Bever
Dr. Astere van den Bossche

VILVOORDE
Dhr. P. van de Weghe

VOORDE
Dhr. Paul van den Noortgate

WANZELE
Dhr. Alfons Grepdon

WETTEREN
Z.E.H. Jan-Frans Bosteels
Dr. Jaak Wouters

WICHELEN
Dhr. Gust. de Maesschalck

ZELZATE
Z.E.H. Lodewijk van de Velde

ZONNEGEM
Mej. Agnes en Paul Beurms
Z.E.H. Gaston de Smet
Ir. Jozef Hanssens
Mevr. Karel Rubbens
Dhr. Omer Temmerman
Dhr. Alfons van Dorpe

ZOTTEGEM
Dhr. Frans de Vleeschauwer
Dr. Leon de Vos
Dhr. Nestoo-r van den Bossche

ZWEVEZELE
Dhr. Marcel Callewaert

ZWIJNDRECHT
Dhr. Pieter Bernaers

KONGO
Dhr. J. de Corte
KBr. van der Hoeven

NEDERLAND
Kong. Genootschap vr Geslachtkunde

339



- Onze Wintergouwdag te Ninove
- Slagen met een braak
- Uit de Oostenrijkse Erfenisoorlog
- Toponymie van Denderleeuw (met toponymische

kaart)
- De familie Sonck te Denderleeuw en aanver-

wante families (4 ill.)
- Het Oud-Gasthuis wordt hersteld (6 ill.)
- Demografische en Sociale Evolutie van Dender-

leeuw (3 m.: 12, 77
- Het Volksleven te Denderleeuw 90
- Toponymie van Denderleeuw 101
- Bijdrage tot de Geschiedenis van het Godsdien-

stig Leven en de Kerkelijke Instellingen in het
Land van Aalst tussen 1550 en 1621 198, 229, 277

- Lauwer Takje 227
- Kapel van O.L. Vrouw van Beukenboom te Voor-

~(2ffi) ~
- Rijmtjes bij Kinderspelen te St.-Martens-Lierde 263
- Rond de Relieken van Sint Cornelis te Ninove 1
- Reisperikelen in 1789 98
- Een late Menestreel in 1766 227
- Een Paardendiefstal 276

E. van Bossuyt - Zoengedingen en Strafbedevaarten 228
F. van Coetsem - Het taalkundig Werk van Dr. H. Vangassen 181
E. van Schuvlenbergh - Verslag van V.V..A.K. over het werkjaar. 1959 50
Boekbespreking - H. Vangassen : « De Geschiedenis van Ninove »,

. 26 deel nr. 3, III
C. Theys: « Geschiedenis van Alsemberg » nr. 5, III

- Onze Gouwdag 1960 nr. 1, II
. - « Het Land van Aalst» aan de eer 187
- Aan onze Leden 314
- Onze Ereleden en Steunende leden 336
- Ledenlijst 336

98

B. Boel
M. Cornelis

Fr. Couck

Fr. Courteaux
J. de Brouwer

E. de Bruyn

J. de Smet

V. Gaublomme
J. Pieters
C. Theys

De Redaktie

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE
GESCHIEDENIS

340

INHOUDSTAFEL
1960

53
98

333

101

188
58

ANALITISCHE TAFEL

98
soclaal-ekonomlsche

Denderleeuw 12, 77
godsdienstig

Land van Aalst 198, 229, 277
Ninove 1

. Voorde 43
kunst

.Aalst 58



militaire
Liedekerke 333

rechterlijke
Denderleeuw 98
Reisperikelen 98
Paardendiefstal 276
Zoengedingen en Strafbedevaarten 228

Sonck 188

plaatsnaamkunde
Denderleeuw 101

Werk van Dr. H. Vangassen 181
onze gouwdag 53
het V.V.A.K. 50

Denderleeuw 90
St.-Martens-Lierde 263
Een menestreel 227

GESLACHTSKUNDE
NAAMKUNDE

TAALKUNDE
VERENIGINGSLEVEN

VOLKSLEVEN

REGISTER OP DE
AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Aaigem 202, 206, 214, 230, 235, 236, 247,
250, 256, 277, 306, 308, 318.

Aalst 50, 58, 98, 199, 200, 201, 202, 203,
209, 214, 215, 218, 219, 223, 224, 2'30,
236, 246, 247, 248, 251, 277, 308, 315,
316, 317, 318, 321, 322, 323, 324.

Affligem 205, 318, 319, 320, 321, 325, 326,
327, 330, 331, 332.

Amengijs 202, 210, 213, 222, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 237, 246, 247, 250,
251, 257, 258, 280, 301, 303, 304, 305,
318.

Anchin 206, 238, 258, 318, 319, 320, 323.
Antwerpen 199, 206, 331.
Appels 202, 203, 210, 214, 223, 225, 230,

232, 235, 237, 246, 247, 248, 249, 251,
258, 280, 302, 304, 308, 316, 318, 319.

Appelterre 202, 210, 211, 214, 215, 227,
244, 247, 258, 280, 319.

Aspelare 202, 207, 211, 225, 235, 244, 247,
276, 280, 303, 306, 317, 319.

Baaigem 202, 206, 213, 214, 230, 236, 24.7,
248, 250, 280, 302, 303, 304, 318, 319.

Baardegem 202, 203, 205, 223, 232, 234,
236, 246, 247, 258, 280, 304, 306, 319.

Balegem 202, 209, 214, 237, 247, 248, 250,
280, 301, 303, 319.

Bambrugge 202, 209, 211, 319.
Bavegem 202, 209, 211, 212, 225, 281, 319.
Beaupré 206, 320, 322, 330, 332.
Beerlegem 202, 209, 211, 214, 215, 222,

225, 230, 244, 281, 301, 303, 304, 305,
308, 319, 325.

Berchem 202, 203, 209, 213, 214, 215, 218,
221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 237,
24.6, 247, 248, 251, 254, 281, 301, 302,
303, 306, 308, 318, 319.

Borchtlombeek 201, 202, 203, 208, 236,
247, 281, 302, 320, 333.

Borsbeke 202, 209, 214, 215, 223, 232, 234,
237, 247, 249, 258, 302, 304, 306, 320.

Bottelare 202, 206, 214, 215, 220', 230, 236,
247, 248, 250, 281, 302, 303, 304, 306,
320.

Brussel 199, 210, 323, 326, 331, 332.
surst 202, 209, 211, 214, 223, 229, 236,

247, 249, 281, 304, 318, 320.
Cambron 328, 332.
Deftinge 202, 208, 234, 236, 247, 248, 281,

304, 315, 316, 320.
Denderhoutem 3, 202, 207, 213, 225, 236,

247, 250, 281, 309, 320.
Denderleeuw 12, 71, 98, 101, 188, 202,

220, 212, 236, 247, 250, 251, 282, 304,
318, 320.

Dendermonde 225, 226, 308, 319, 321.
Denderwindeke 202, 209, 236, 244, 246,

247, 282, 303, 309, 320.
Oikkele 202, 206, 214, 222, 225, 236, 247,

248, 250, 305, 320.
Dikkelvenne 202, 206, 214, 215, 222, 223,

226, 237, 247, 248, 258, 282, 306, 309,
318, 320.

Doornik 206, 226, 234, 301, 324, 325.
Drongen 206, 321, ·332.
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Edelare 202, 206, 215, 217, 218, 220, 226,
231, 232, 234, 238, 246, 250, 282, 303,
304, 309, 320, 324.

Eichem 202, 210, 211, 282.
Elene 202, 205, 214, 215, 225, 236, 247,

248, 252, 282, 302, 304, 315, 318, 321.
Eist 202, 210, 215, 220, 226, 230, 231, 232,

233, 234, 238, 257, 259, 282, 301, 303,
321.

Ename 202, 206, 214, 215, 217, 220, 223,
226, 230, 232, 234, 238, 247, 248, 249,
250, 257, 258, 302, 303, 304, 306, 310,
319, 320, 324, 325, 326, 327, 329, 330,
33L

Erembodegem 197, 202, 205, 214, 215, 218,
223, 230, 238, 247, 248, 250, 283, 302,
304, 310, 32l.

Eromiegem 202, 207, 214, 215, 223, 225,
230, 232, 236, 246, 247, 250, 302, 304,
321.

Erpe 202, 208, 214, 215, 230, 234, 236, 246,
24~ 248, 25~ 283, 302, 318, 321.

Erwetegem 202, 208, 211, 230, 234, 236,
247, 248, 250, 251, 256, 283, 303, 305,
318, 321, 322.

Etikhove 202, 208, 213, 215, 217, 222, 226,
230, 231, 232, 234, 236, 246, 251, 257,
283, 301, 303, 304, 306, 318, 321.

Gavere 201, 202, 208, 214, 215, 248, 250,
251, 283, 32l.

Gent 201, 206, 209, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332.

Gentbrugge 202, 214.
Geraardsbergen 199, 200, 201, 202, 207,

213, 218, 220, 228, 251, 283, 310, 317,
319, 320, 321, 322, 324, 327, 329, 330,
332.

Gijzegem 2'02, 210, 214, 223, 225, 230, 234,
238, 246, 247, 249, 250, 284, 304, 318,
321.

Gijzenzele 202, 209, 211, 214, 236, 247,
248, 284, 303, 322.

Godveerdegem 202, 209, 213, 230, 234,
236, 248, 250, 303, 322.

Goeferdinge 202, 208, 285, 322.
Gontrode 202, 209, 214, 215, 219, 236, 247,

248, 285, 303, 322.
Grimminge 202, 206, 224, 230, 234, 285,

304, 317, 322.
Grotenberge 202, 208, 211, 230, 234, 23G,

251, 322.
Haaltert 202, 209, 214, 215, 217, 223, 230,

239, 247, 248, 249, 251, 285, 306, 318,
322.

Heldergem 200, 202, 207, 213, 225, 236,
247, 249, 277, 303, 304, 322.

Hemelveerdegem 202, 207, 213, 215, 225,
226, 230, 234, 249, 259, 285, 303, 304,
318, 322.

Herdersem 202, 205, 217, 223, 225, 226,
230, 236, 248, 250, 285, 310, 322.

Herlïnkhove 3, 208, 211.
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Hermelgem 202, 206, 214, 215, 223, 226,
229, 230, 236, 247, 248, 285, 303, 304,
305, 323.

Herzele 200, 202, 206, 214, 236, 245, 247,
248, 250, 286, 318, 323, 328.

Hillegem 200, 202, 207, 213, 214, 236, 247,
250, 304, 312, 323.

Hofstade 202, 210, 214, 215, 219, 223, 230,
239, 246, 247, 248, 249, 259, 285, 311,
318, 323.

Hundelgem 202, 210, 214, 223, 226, 236,
247, 248, 250, 303, 305, 315, 323.

Iddergem 202, 207, 214, 236, 247, 250, 286,
302, 306, 323.

Idegem 202, 207, 217, 225, 230, 231, 240,
286, 302, 303, 304, 316, 317, 318, 323.

lmpe 202, 207, 214, 215, 217, 223, 230, 236,
247, 251, 302, 303, 307, 323.

Kamerijk 199, 208, 209, 210, 214, 226, 234,
301, 319, 321, 322, 325, 326, 327, 328,
329, 332.

Kerkem 202, 210, 213, 215, 217, 221, 223,
227, 229, 230, 231, 232, 234, 239, 246,
254, 257, 301, 303, 305, 323.

Kerksken 202, 209, 214, 215, 223, 230, 234,
236, 247, 286, 304, 323.

Kwaremont 202, 209, 215, 217, 220, 226,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 246,
302, 303, 304, 318, 324.

Landskouter 202, 209, 211, 259, 287, 322.
Lede 200, 202, 211, 214, 223, 230, 232, 233,

235, 239, 247, 249, 250, 256, 259, 287,
. 319, 324.

Leeuwergem 202, 207, 214, 230, 239, 248,
251, 259, 287, 303, 305, 324, 328.

Lemberge 202, 206, 214, 215, 220, 230,
245, 248, 287, 302, 318, 324.

Letterhoutem 202, 207, 214, 225, 239, 247,
248, 250, 259, 304, 324.

Leupegem 202, 206, 213, 215, 223, 225,
226, 232, 233, 234, 236, 247, 254, 303,
305, 316, 324.

Liedekerke 202, 203, 208, 212, 245, 247,
250, 287, 302, 311, 318, 324, 333.

Lieferinge 201, 202, 210, 236, 247, 249,
287, 324.

. Maarke 202, 208, 215, 220, 223, 226, 230,
231, 232, 233, 234, 240, 246, 250, 251,
255, 257,287, 301, 303, 311, 315, 316,
317, 318, 323, 324.·

Massemen 200, 202, 210, 214, 220, 225,
230, 231, 234, 236, 247, 248, 250, 259,
287, 302, 303, 304, 324.

Mater 201, 202, 207, 215, 220, 221, 222,
223, 226, 229, 230, 231, 232, 234, 240,
246, 247, 255, 287, 301, 302, 305, 311,
325.

Meerbeke 200, 202, 203, 205, 211, 212, 213,
218, 219, 225, 240, 247, 250, 251, 260,
288, 303, 315, 325.

Meilegem 202, 205, 213, 214, 215, 225, 234,
240, 248, 288, 303, 304, 305, 325, 331.



Melden 202, 210, 212, 213, 215, 218, 220,
223, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
240, 246, 251, 255, 288, 301, 303, 305,
307, 311, 318, 325.

Meldert 200, 202, 203, 205, 218, 223, 240,
247, 260. 289, 307, 311, 317, 325.

Melle 202, 211, 214, 215, 236, 246, 247,
248, 289, 318, 325.

Melsen 202, 206, 211, 214, 215, 250, 325.
Mere 202, 211, 214, 215, 223, 230,241, 247,

248, 249, 260, 289, 325.
Merelbeke 201, 202. 207, 213, 214, 230,

234, 241, 246, 248, 289, 303, 306, 311,
325.

Mespelare 202, 210, 214, 223, 225, 230,
235, 236, 247, 249, 260, 290, 325.

Michelbeke 202, 210, 215, 223, 226, 229,
230, 231, 232, 234, 241, 247, 260, 290,
302, 303, 326.

Moerbeke 200, 202, 209, 230, 248, 290, 302,
304, 317, 318, 326.

Moorsel 202, 203, 205, 217, 218, 223, 225,
230, 241, 247, 249, 260, 290, 302, 311,
326.

Moortzele 202, 206. 214, 215, 220, 225, 230,
235, 236, 247, 248, 250, 290, 302, 304,
315, 326.

Munkzwalm 203, 209, 215, 222, 226, 230,
231, 233, 234, 241, 247, 248, 257, 290,
303, 304, 307, 312, 326.

Munte 203, 207, 214, 224, 225, 230, 234,
235, 236, 247, 248, 250, 252, 290, 302,
303. 306, 326.

Nederboelare 203, 205, 211, 251, 290, 303,
326.

Nederbrakel 200, 203, 210, 214, 224, 225,
230, 234, 235, 236, 290, 302, 306, 307,
326.

Nederename 203, 206, 215, 223, 226, 230,
231, 232, 233, 234, 241, 248, 303, 326.

Nederhasselt 203, 207, 211, 291, 312.
Nederzwalm- 203, 210. 214, 222, 226, 229,

230, 245, 247, 248, 291, 302, 303, 305,
326.

Neigem 203. 210, 212, 236, 250, 251, 291,
303, 304, 312, 317, 326.

N ieuwenhove 203, 208, 211, 250, 291, 317,
327.

Nieuwerkerken 203. 210, 214. 215, 223,
225, 241, 247, 248, 249, 291, 307, 318,
327.

Ninove, 1, 53, 181, 200, 201, 202, 203, 206,
208, 211, 216, 218, 219, 236, 245, 247,
249, 250, 291, 303, 309, 319, 320, 327,
329, 331, 332.

Nukerke 203. 210, 213, 215. 218, 223, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 241, 246, 249,
255, 257, 260, 292, 302, 303, 307, 312.
327.

Okegem 3, 188, 190, 203, 207, 219, 225,
226, 236, 247, 249, 256, 292, 324, 327.

Onkerzele 203, 207, 216, 234, 327.
Oombergen 200, 203, 206, 214, 215, 225,

236, 247, 250, 292, 303, 305, 318, 327.
Oordegem 200, 201, 202, 203, 205, 211,

214, 217, 223, 225, 226, 241, 248, 249,
250, 292, 303, 327, 330.

Oosterzele 200, 202, 203, 206, 214, 225,
245, 247, 248, 292, 302, 303, 304, 305,
307, 327.

Opbrakel 203, 206, 213, 225, 230, 241, 246,
256, 260, 292, 316, 317, 318, 327.

Ophasselt 203, 208, 220, 225, 230, 241, 292,
303. 304, 306, 307, 312, 315, 317, 327.

Orroir 203.
Otter gem 203, 207, 215.
Oudegem 203, 210, 214, 215, 223, 225, 232,

235, 241, 247, 249, 250, 260, 293, 307,
318. 327.

Oudenaarde 201, 215, 254, 309, 310, 324,
325, 329, 332.

Outer 203, 208, 225, 235, 236, 247, 256,
293, 301, 303, 312, 317, 327.

Overboelare 203, 208, 213, 218, 225, 235,
293, 302, 322, 328.

Parike 203, 208, 225, 230, 234, 236, 293,
303, 318, 328.

Paulatem 203, 209, 211, 236, 247,248, 328.
Pollare 203, 205, 211. 212, 215, 225, 241,

246, 247, 251, 252, 293, 301, 303, 304,
317, 328.

Ressegem 203, 206, 214, 215, 225, 236, 293,
304, 318, 328.

Roborst 203, 207, 215, 222, 229, 230, 231,
233, 234, 242, 248, 249, 257, 293, 301,
303, 304, 315, 318, 328.

Ronse 199, 200, 201, 202, 210, 214, 215,
217, 218, 220, 221, 222, 226, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 236, 246, 248, 254,
255, 257, 294, 301, 303, 306, 312, 318,
321. 323, 326, 328.

Rozebeke 203 207, 211, 214, 217, 218, 223,
225, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 242,
246, 257, 260, 295, 301, 302, 303, 315,
316, 328.

Rozenaken 203, 210. 218, 220, 226, 231,
232. 234. 242, 246, 249. 295, 303, 328.

Ruien 203, 318, 328.
Scheiderode 203, 207, 214. 225, 231, 234,

247, 248, 250, 295, 302, 328.
Scheldewindeke 203, 210, 214, 224, 225,

231, 234, 245, 248, 249, 250, 251, 260,
295, 302, 312, 328.

Schendelbeke 203, 209, 231, 235, 247, 296,
303, 304, 318, 328.

Schoonaarde 299, 314.
Schorisse 203, 209. 215, 221, 222, 226, 229,

231, 232, 233, 234, 242, 249, 255, 296,
301, 303, 306, 307, 312, 315, 316, 318,
329.

Semmerzake 203, 206, 214, 225, 231, 234,
236, 247, 248, 250, 306, 329.
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Serskamp 203, 206, 214, 215, 223, 232,
236, 249, 329.

St.-Antelinks 203, 210, 215, 236, 247, 296,
303, 304. 315, 316, 329.

sr.- Blasius- Boekei 203, 206, 214, 215, 223,
229, 231, 232, 234, 242, 246, 247, 249,
257, 261, 296, 329.

st-Denijs- Boekei 203, 209, 215, 222, 226,
230, 231, 232, 234, 235, 243, 246, 250,
257, 303, 304, 305, 329.

St.-Goriks-Oudenhove 203, 208, 225, 231,
234, 236, 247, 248, 249, 250, 296, 303,
306, 315, 317, 329.

St.-Kornelis-Horebeke 203, 210, 215, 217,
221, 223, 224, 229, 231, 232, 234, 243,
246, 247, 257. 261, 302, 303, 318, 329.

St.- Lievens- Esse 203, 209, 214, 225, 226,
235, 245, 247, 249, 253, 261, 296, 303,
306, 313, 318, 329.

8t.-Lievens-Houtem 200, 201, 202, 203,
209, 21~ 214, 243, 247, 248, 25~ 29~
329.

St.-Maria-Horebeke 203. 206, 214, 215,
216, 218, 221, 223, 226, 231, 232, 234.
236, 246. 249, 256, 257, 297, 301, 303.
318, 330.

5t.-Maria-Latem 203, 209, 214, 215, 223,
224, 225. 226, 236, 247, 261, 297, 303,
330.

5t.- Maria- Lierde 203, 207, 214, 220, 225,
226, 235, 236, 297, 303, 304, 306, 315,
316, 318, 330.

5t.-Maria-Oudenhove 203, 205. 211, 225.
226, 231, 234. 236, 247, 297, 302, 303.
330.

St.- Martens- Lierde 203, 206, 214, 226.
231, 234, 243, 263, 297, 303, 306, 315,
316, 317, 330.

Smeerebbe 203. 207. 214, 225. 226, 247.
~ 249, 297, 303, 330.

Smetlede 203, 205, 211, 236, 247, 248, 250,
297, 313. 330.

Steenhuize 203. 214, 225. 231, 234, 236,
261, 298, 302, 303, 306, 316, 317, 318,
330.

Strijpen 203, 208, 214, 225, 231, 234, 236,
248, 25~ 252, 298, 302, 315, 31~ 31~
330.

Teralfene 203. 206, 214, 223, 231, 232, 234,
236, 24~ 24~ 248, 330.

Velzeke 203, 207. 214, 231, 234. 245, 246.
247, 248, 250, 298, 305, 313, 315, 330.

Viane 203, 208, 214, 224, 231, 234, 247,
248, 252, 298, 302, 313, 316, 331.

Vlekkern 203, 209, 214, 223, 231, 236, 247,
249, 302, 307, 331.

Vlierzele 203, 209, 211, 212, 214. 215, 223,
225, 245, 247, 248, 298, 303, 313, 331.
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Vloerzegem 203, 207, 225, 226, 232, 247,
303, 316, 317, 331.

Volkegem 201, 203, 206, 214, 215, 218,
222, 231, 232, 234, 243, 246, 257, 261,
298, 303, 304, 315, 317, 318, 331.

Voerde 43, 203, 208, 214, 235, 236, 247,
298. 303, 304, 305. 314, 331.

Vurste 203. 209, 214, 225, 231, 234, 298,
302. 303, 318, 331.

Waarbeke 203, 208, 211, 214, 217, 231,
243, 299, 303, 331.

Wanzele 203, 211, 214, 223, 231, 236, 247,
248, 249, 299, 302, 318, 331.

Wassen 203, 211, 247. 331.
Welden 203, 206, 214. 215, 217, 218. 221,

226. 229, 231, 234. 243, 246, 299, 331.
Welle 189, 203, 206. 214, 215. 223, 225,

243, 247, 250, 299, 318, 331.
Westrem 203, 206, 214, 215, 243, 247, 248,

250, 261, 299, 331.
Wichelen 203, 210, 212, 214, 217, 223, 225,

226, 231, 234, 236, 247, 248, 250, 261,
299, 304. 307, 314, 317, 332.

Wieze 203. 206, 217. 223, 231, 244, 247,
250, 262, 299. 302, 332.

Wijlegem 203, 207, 211, 229, 231, 332.
Woubrechtegem 203, 207. 214, 235, 236,

300, 304, 306, 315, 332.
Zandbergen 203. 206. 236, 247, 300, 301,

302. 303, 317, 332.
Zarlardinge 203, 208, 225, 231, 244, 262,

303, 304. 305, 315. 332.
Zegelsem 203, 208, 215, 217. 218, 221. 229,

231, 232, 234, 244, 246, 247. 257, 302,
303, 305, 306, 315, 318, 332.

Zonnegem 203, 206, 214, 215, 217, 223,
231, 236, 240, 247, 250, 302, 318, 332.

Zottegem 203, 205. 211, 212, 214, 225, 231,
234, 236. 251, 300, 303, 321, 322, 332.

Zulzeke 203, 210, 214. 215, 217, 218. 221,
:<23. 231, 232, 233. 234, 244, 246, 250,
256, 262, 302, 303, 318. 332.
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