Bijdrage tot de Geschiedenis van het Godsdienstig lèven en
de Kerkelijke Instellingen in het land van Aalst
tussen 1550 en 1621
TWEEDE HOOFDSTUK

DE KERKEN
1 §. Het Kerkgebouw.

De heropbouw van de verwoeste kerken, evenals de uitvoering
van dringende herstellingswerken aan de geprofaneerde kerken, nam
heel wat tijd in beslag. Op sommige plaatsen werd hiermee vroeger
van wal gestoken dan op andere: dit was afhankelijk zowel van de
ijver van de pastoor als van de medewerking van de parochianen; tevens speelde de finantiële toestand van de kerk en van de bevolking
hierbij een niet geringe rol. Ook dient rekening te worden gehouden
met het feit dat de bouwwerken soms voor enkele jaren werden stil
gelegd, ter oorzake van de voortdurende oorlogstoestand (1) en de gevreesde troepenbewegingen.
Het koor, dat ten laste viel van de groottiendeheffer, vergde veelal
nog meer tijd en besprekingen vooraleer met het herstel hiervan werd
begonnen. Dit is trouwens te begrijpen, gezien de moeilijke omstandigheden waarvoor de tiendeheffers onvoorziens werden geplaatst.
Een zware uitgave en een geringere (soms met jaren verachterde) opbrengst van de tienden. De toestand werd nog ingewikkelder waar een
gebied onder verschillende graattiendeheffers was verdeeld. Een koninklijk plakkaat diende dan ook de kerkelijke verplichting van de
tiendeheffers te urgeren (2).
De finantiële moeilijkheden bij de heropbouw werden op enkele
plaatsen opgelost, o.m. te Leupegem en te Ronse, door speciale belastingen op bier en wijn (3).
De plaatsen, waar de kerk in orde is en goed wordt onderhouden,
zijn uitzonderingen. Dit was het geval met Aaigem. Te Amengijs is
de kerk, die niet geleden heeft, wel goed onderhouden, maar niet het
koor, waar het binnen regent (1600), zelfs tot op het hoogaltaar (1604);
(1) Te Aspelare wordt uitstel gevraagd omwille van het beleg van Oosten'de (603), waarvoor speciale belastingen
werden geïnd,
(2) « Fabrica reparatur:
Communitas contribuit 400 flor. et R.D. Prelatus
S, Petri juxta Gandavum 300 flor. (1619)" ex vi Placatu de reparatiane
ecclesiarum » (621),
(3) Leupegem: « ecclesia habet hic de gratia ad tempus quinque asses supra
unumquodque vas serevisiae et unum assem supra poculum vini» 0619,
1624). Ronse St. Pieter:
« Fabrica hactenus
fuit desoluta relicta, ita ut
tectus nullus, sed relictis parietibus
et turri, venta et pluve exposita.
At nunc sub festurn Bavonis diligentia plane tecta est tegulis, maximo
surnptu, quem collegerunt ballivus cum suis, imposi.tis 16 s. super quolibet vase cerevisie. Et iter um reparatur
et pavirnenturn
ante hyernen
sternetur et fenestrae r eper abuntur : (593),

slechts in 1616 liet de kollator, de heer de Montmorency, de noodzakelijke herstellingswerken uitvoeren. Te Appelterre
ontbreken de
koorvensters tot 1598 en de overige tot 1606; te Aspelare zijn evenmin
vensters in '1598. Te Baaigem ontbreken de vensters nog in 1602 en is
de kerk nog niet eens gewit in 1624. Te Balegem zijn de daken onvoldoende onderhouden (1592) en staat het in 1595 heropgebouwde koor
in 1599 nog zonder ruiten. Te' Beerlegem, waar het in het koor regende (1593, 1595), werd deze toestand in 1596 verholpen; de kerk zelf is
ten dele met stro gedekt (1597); de slechte daken van kerk en toren,
evenals de bevloering, werden hersteld in 1624, wanneer het orgel
wordt ten gelde gemaakt (4). Te Berchem is het dak in goede staat
(1593), maar de bevloering (1593) en de vensters zijn erbarmelijk
(1595); deze laatste werden hersteld en gesteld in 1604 en 1606; het
oostelijk gedeelte van de kerk was in 1602 nog zonder bevloering. Te
Borchtlombeek
is het schip van de kerk in orde (1592), maar het koor
is onvoldoende gedekt, zodat het er in regent (1595); deze toestand
duurt voort tot na 1612, wanneer het koor een stenen bevloering bekomt. Te Bottelare zijn de daken van de kerk in orde (1592), maar
ontbreken de ruiten (1599). Te Burst dienen aan de kerk dringende
herstellingswerken te worden uitgevoerd (1592, 1596) en zijn de koorvensters afgesloten (1601). Te Deftinge werd het koor hersteld (1602),
maar een gedeelte van het schip blijft onbedekt, ter oorzake van de
koppigheid van hen, die zich de goederen van de Armendis toeëigenen
en zelfs weigeren een gedeelte hiervan, volgens de beslissing van de
aartsbisschop, voor het herstel van de kerk af te staan (1602). Te Denderhoutem is de kerk goed hersteld (1595, 1600) en zelfs voldoende
versierd (1600). Te Dikkele is de kerk in goede staat, maar vuil ter
oorzake van de wachtposten (1593); in 1617 wordt de kerk gewit en
worden de ruiten geplaatst. Te Elene is de met zorg herstelde kerk
in 1610 nog met stro gedekt. Te Ename worden de slechte daken (1593,
1596) in 1600 hersteld en gedeeltelijk met stro gedekt (1606); in 1621
is het dak vernieuwd en met schaliën bedekt, waarna in 1623 de kerk
wordt gewit en op ieder pilaar het beeld geschilderd van een der apostelen. Te Erpe wordt de vervallen kerk hersteld en met stro gedekt
(!599); in 1617 blijkt ze volledig in orde. Te Erwetegem
zijn wel de
daken hersteld (1589), maar nog geen ruiten (1602) aangebracht; in
1614, 1617-is het herstel van het koor nog steeds in betwisting. Te
Etikhove is de dakbekleding van de kerk in orde (1593), maar de
vloer slecht (1597) en verder zonder ruiten (1601, 1603); in 1607 wordt
.de kerk, mits grote uitgaven, gedekt en in 1612 worden de vensters
hersteld; het dak van het hoogkoor heeft dringende herstelling nodig,
gezien het op het hoogaltaar regent (1615, 1617). Te Gentbrugge blijkt
alles in 162.0 in orde. Te Geraardsbergen,
waarover wij onvoldoende
zijn ingelicht, is de St. Lucaskerk in verval (IM2), terwijl de kerk van
St. Bartholomeus, die geleden heeft onder het puin van de instortende
toren, in 1598 en 1604 wordt hersteld en slechts in 1620 de bevloering;
ook de kerk van St. Katarina heeft in 1592 herstelling nodig. Te Gijzeniele is de kerk in goede staat (1592, 1599, 1624), maar hebben de
vensters herstelling nodig in 1619. Te Godveerdegem
zijn de' daken
., -(4) {(turris reparetur
et organa, quae huic ecclesiae
dunbur in aliae ecclesiae usum » (1624),
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non inserviunt,

ven-

goed in orde (1589, 1596, 1608) en wordt de toren hersteld (1610); te
Goeferdinge is het kerkje bruikbaar (1598) en tamelijk goed in orde
(1613). Te Gonirode is de kerk minder goed gedekt (1592), zonder vensters (1599, 1603) en met een slechte bevloering (1602); in 1608 is het
koor in orde en in 1612 is de toren hersteld, terwijl in 1609 de kerk
werd gewit; voor de vensters wordt een herstelling gewenst (1619,
1624). Te Grimminge is de kerk tamelijk goed hersteld (1589), met
drie' nieuwe vensters in 1600 en een goed dak op het schip in 1607,
maar niet op het koor (1617). Te Htuiiieri diende de kerk, ten gevolge
van de verwoestingen, in 1592nog grondig hersteld, wat in 1600reeds
heeft plaats gehad. Te Heldergem is de kerk goed gedekt (1592, 1600,
1608) en tevens netter geworden (1602). Te Hemelveerdegem
is het
dak van het koor slecht (1594); in 1622 zijn de daken in goede staat.
Te Herlinkhove
is de kerk bruikbaar (1602). Te Hermelgem is alles
in goede staat (1592) en wordt de kerk, zonder ruiten (1596, 1611),
gewit (1596). Te Hillegem is de kerk onvoldoende gedekt (1592, 1599)
en ontbreken vele vensters (1603); in 1608 zeer vervallen, met grote
barsten in de toren (1614); in 1615 eindelijk gewit. Te Hundelgem
zijn de kerkdaken in orde (1595), maar staat de kerk zonder ruiten
(1596); het koor, waarin het regent (1608, 1612), en dat zonder bevloering is (1615), wordt hersteld in 1613. Te Iddergem is de kerk behoorlijk in orde (1592) en van binnen hersteld (1596). Te Idegem bleef
het, gebouw gespaard, maar was de kerk totaal leeg geplunderd
(1589) (5); in 1596 is de kerk hersteld en van vensters voorzien, maar
zijn de zijbeuken nog met stro gedekt (1603, 1618); in 1619 wordt de
kerk gewit. Te Kwaremont
zijn de daken van de kerk in goede staat
(1592), maar niet die van het koor, waar het binnen regent (1593,
1595, 1607) en dat ten dele met stro is gedekt (1596); in 1613 blijven
de koorvensters nog steeds te herstellen. Te Kerkem, met het kleinste
parochiekerkje van gans 'de dekenij Ronse, zijn de daken behoorlijk
in orde en .de vensters van het koor hersteld (1593); in 1607 zijn de
daken nog gedeeltelijk met stro gedekt en zeer slecht in 1613, 1617.
In 1623is de kerk gewit. Te Landskouter
is de kerk in 1619 in goede
staat. Te Leeuwergem
is alles behoorlijk in orde (1594, 1608). Te
Lemberge worden de daken van de kerk regelmatig hersteld (1589,
1599, 1611), maar slechts in 1596 komen de vensters aan de beurt,
waarvan er in 1624 opnieuw veel stuk zijn. Te Letterhoutem
is de
dakbekleding onvoldoende (1592, 1599) en staat het St. Korneliuskoor
niet eens onder dak (1596); in 1602 wordt aan de herstelling van het
koor begonnen en in 1608 is alles behoorlijk gedekt. Te Maarke zijn
de kerkdaken in orde (1593, 1595) en telt het koor slechts één venster
zonder ruiten (1598); de daken blijken onvoldoende onderhouden
(1601, 1606), ook van het koor (1607) en van de toren (1612), waarvan
een gedeelte met stro is gedekt (1619). Te Mater stelt men het zonder
vensters (1593, 1595) en regent het in de kerk (1596, 1601) en het koor
(1601); de daken geraken niet hersteld (1609, 1610,1611) en de bevloering ontbreekt (1618) (6); het geheel is in 1620 in orde. Te Meilegem
wordt de kerk regelmatig onderhouden (1593, 1595) en hersteld (1599).
(5) « ternpl urn in esse permansit, sed internum orria tum ablatum est» (1589).
(6) « voluit decanus fabricam Iapidibus sterrit et scarnna in ea confici»

(1614) « ... cum sedent incolae in pulver e » (1617).
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Melden, « dat de schoonste kerk, wat de stijl betreft, van gans de
dekenij Ronse bezit» (1606), heeft een behoorlijk koor (1593), maar
met gescheurde vensters (1595); de kerk wordt goed onderhouden
(1595), gewit (1599) en, ten prij ze van grote uitgaven, goed gedekt
(1611). Te Melsen is en blijft de kerk zeer vervallen (1615, 1619,
1624) (7); te Mespelare is de toestand van de kerk bevredigend (1595,
1600). Te Michelbeke zijn de daken goed, maar bezit de kerk geen
enkele venster (1596) tot 1599; in 1598 wordt de kerk gewit en 1617
worden de gescheurde koorvensters hersteld. Te Moo7·tsele is de kerk
zeer vervallen in 1589, maar wordt in 1592 hersteld, terwijl de vensters zowel in de kerk als in het koor ontbreken (1599); in 1606 ontbreekt het nog steeds aan de nodige middelen om de kerk behoorlijk
te herstellen; in 1612 wordt de sakristie gebouwd. Te Munkzwalm
heeft de kerk vervallen daken (1592) en het koor geen vensters (1593,
1599), evenmin als de kerk zelf (1593, 1602, 1617); in 1596 wordt de
kerk en in 1602het koor gewit; gezien het op het altaar regent (1610),
wordt het koor gedekt (1612); in 1602was de toren gedekt. Te Munte
zijn de kerkdaken in orde en is de kerk van binnen versierd (1592,
1603); te Nederboeiare bevindt de kerk zich in goede staat (1617); te
Nederhasselt is het koor in 1606 nog met stro gedekt en in 1613heeft
de kerk herstelling nodig. Te Nederzwalm, waar het dak van de kerk
in goede staat is (1592), wordt het na de storm van 1606, mits zware
uitgaven, hersteld (1607). Te Neigem is het kerkje in goede staat
(1592, 1603); te Nieuwenhove
wordt het kerkje gewit en behoorlijk
hersteld (1611), terwijl de toren in 1621en het koor in 1625met schaliën wordt gedekt. Te Ninove is de toestand van de kerk bevredigend
(1595), al vragen de daken een voortdurend onderhoud (1607, 1617,
1623). Te Nukerke is de kerk in 1593 en de toren in 1595 behoorlijk
gedekt, maar zonder koorvensters in 1593, die evenwel in 1595 worden hersteld; zonder één enkel venster in het schip, wordt de kerk
in 1596 gewit; het dak van het O.L. Vrouwkoor. dat was ingestort
(1604), wordt in 1605heropgebouwd; de daken van het hoogkoor zijn
zo slecht, zodat het regent op het altaar (1606); het nieuw dak (1612)
heeft zoveel geleden onder de storm, zodat een strobedekking nodig
is (1613); in 1623 krijgt de St. Antoniuskerk een nieuwe vloer. Te
Onkerzele verkeert de kerk in een behoorlijke toestand (159ä, 1604,
Ü)18) en worden de koorvensters vernieuwd (1598). Te Oordegem is
het dak van de kerk in orde (1599) en wordt het vervallen koor hersteld (1620), uitgezonderd de vensters die met stro zijn gedicht (8)
en de bevloering (1621, 1625). Te Oudegem is het hoogkoor in 1596
hersteld en de daken in orde (1598); een volledige herstelling aan
de toren vindt plaats in 1615;in 1623wordt de kerk gewit. Te Outer,
waar het dak van de kerk in orde is (1592) of herstel nodig heeft
(1595, 1598), wordt in 1599 een toren gebouwd, al treft men in het
koor slechts één glasraam aan en zijn de twee overige vensters met
stro gedicht (9); het Q.L. Vrouwkoor, evenals de vensters hiervan,
(7) « hic omnia sicut in principio et nunc et semper » (lö19).
(8) « exceptis fenestris, qui stramineis vitreis obstructae man ent » (1621,
1625).
(~) « in choro est tantum una renestra vitree. reliquiae duae stramineae 11

n5~91.
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worden hersteld in 1600. Te Overboelare waar de kerk veel heeft
geleden gedurende de oorlog (1596), zijn de daken hersteld (1589)
en wordt een nieuw koor gebouwd (1593), terwijl de zijbeuken in
1604 nog steeds met stro zijn gedekt. Te Parike werd de kerk van
binnen door de geuzen zwaar beschadigd (1589) en tot overmaat van
ramp brandde de toren, door de bliksem getroffen (1603), af; in 1605
is de schade reeds hersteld en in 1622 wordt een sakristie gebouwd.
Te Paulatem is het schip van de kerk, maar niet het koor met de
gescheurde muren (1595), goed gedekt (1593), evenwel met slechts
vernielde vensters (1595, 1609); niet te verwonderen dat het op verschillende plaatsen binnen regent (1603, 1607, 1608); in 1613 worden
al de vensters hersteld en in 1615 het koor, dat op vele plaatsen zonder dak was (I613). Te Pollare zijn de daken van de kerk wel in
orde (1592), maar van binnen biedt het gebouw een troosteloze aanblik (1598) (10); in 1598bevindt zich in het koor nog slechts één raam
zonder glas; de vensters, die in 1604 in het schip nog ontbreken, zijn
.hersteld in 1605;in 1607en 1614getuigt de deken hier van een propere
kerk. Te Roborst is het dak van de kerk hersteld in 1593, maar zijn
er nog geen vensters in het O.L. Vrouwkoor (1599) en evenmin in
het schip van de kerk (1601); in 1616 is in voornoemd koor nog niet
eens een bevloering (11). Te Rozenaken zijn de koorvensters hersteld
(1595), maar zijn de herstellingswerken
aan het dak slecht uitgevoerd (1604). Te Scheldewindeke
is de kerk tamelijk goed in orde
(1589) en behoorlijk gedekt (1608); in 1621 werd de kerk gewit. Te
Semmerzake
schenkt de kerk voldoening, maar het koor, dat dringend herstel nodig heeft (1600), heeft geen vensters (1597); in 1617
wordt de kerk gewit en in 1620 het koor hersteld. Te Serskamp is
de kerk zeer vervallen (1592), zodat zij « meer gelijkt op een stal dan
op een kerk » (1595, 1609); beter hersteld, maar binnen onverzorgd
(1606) en vuil (1618), blijft zij in die toestand (1623) (12). Te St.Antelinks, waar de kerk voor dertig jaar door de bliksem werd vernield (1606), beschikt men over geen geld om het puin herop te bouwen (1603), zodat de goddelijke dienst geschiedt in het koor dat bewaard bleef (1593); eindelijk in 1612 wordt de kerk heropgebouwd
en in_1620 gewit, maar is in 1623 nog steeds met stro gedekt. Te
St.- Blastus-Boekei
is de kerk hersteld, maar nog niet de toren of
het koor; dit laatste, zonder vensters, tot welks herstel de parochianen
op straf van interdikt worden verplicht in 1597, is gewit in 1595; in
1614 wordt de kerk opnieuw gewit en worden vensters geplaatst. Te
St.-Denijs-Boekel
zijn de daken zeer slecht en is de kerk zonder vensters (1593) en wordt de toren met instorting bedreigd (1596, 1597,
1606); in 1604 wordt het schip heropgericht en gedeeltelijk gedekt;
in het koor, waar geen enkel venster is (1612), regent het op het
hoogaltaar (1606, 1610); door de storm van 1612 is de toren ingestort,
waarbij een gedeelte van het koor en het schip werd vernietigd en
de daken veel schade leden (1613). In 1615 laat de kollator het koor
herstellen en in 1616wordt de toren herbouwd, maar nog niet gedekt;
de deken klaagt er over dat de kerk op een schuur gelijkt (1616); in
(10) « templum miserum et nudum» (1598).
(11) « non sit la pide stratus» ("1609, 1616).

(2)

« tam simpliciter quam olim in Bet'leem»

(1623).

173

1619 wordt het schip gedekt. Te St.-GÓriks-Oudenhov·e wordt de kerk
goed hersteld (1592, 1599) en gewit (1603), maar blijft zonder ruiten (1608); de daken van het koor zijn slecht, zodat het altaar aan
de "regen is bloot gesteld (1615), maar ten slotte worden ze hersteld
in 1616. Te St.-KorneLis-Horebeke
worden de daken hersteld (1593,
1595), maar ontbreken de vensters (1597); de kerk, gewit in 1603 en
1625,is nog ten dele met stro gedekt (1614), dat slechts in 1622 door
schaliën wordt vervangen." Te St.-Lievens-Esse is de kerk in orde
(1592), met de passende vensters (1599); te St.-Lievens-Houtem
is
alles in behoorlijke staat (1592, 1599, 1604); te St.-Maria-Horebeke
worden de slechte daken (1593) hersteld (1597) en worden vensters
geplaatst (1598); in 1624wordt de kerk grondig hersteld. Te St.-MariaLatem is het dak zeer slecht en staat de kerk zonder vensters (1593,
1596), maar werd de kerk gewit (1598), al ontbreken nog de vensters
(1602); o'mwille van het herstel aan het koor, dat in 1606door de storm
zwaar werd beschadigd, bestaat betwisting met de kollator, spijts de
uitspraak van de officialiteit; ook de toren werd door de storm afgeworpen (1606) en leed grote schade in 1613;de kerk geeft een troosteloze aanblik (1617) (13). Te St-Maria-Lierde zijn de daken van de
kerk zeer slecht (1598) en de toren vervallen (1608). Te St.-MariaOudenhove bleef de kerk gespaard, maar werd van binnen erg geteisterd (1589); in 1596 werd de kerk gewit en het jaar daarop de
toren hersteld. Te Smetlede zijn de daken hersteld (1599, 1608), de
vensters evenwel nog niet (1600); in 1601wordt de kerk gewit, maar
blijft zeer arm (1618, 1622). Te Steenhuize heeft de kerk weinig geleden (1589), zodat in 1612een nieuwe toren, « 120 voet hoog », wordt
gebouwd, terwijl de kerk met tal van glasramen wordt verrijkt (1614).
Te Strijpen is de kerk in orde (1592), maar een gedeelte van het
koor zonder dak (1601), waarvan het herstel in 1614 nog niet is aan"gevangen. Te Viane heeft de kerk niet veel geleden, noch van binnen,
noch van" buiten (1589); in 1619 wordt zij gewit; te Vlekkem is de
"kerk in goede staat (1598), maar nog ten dele met stro gedekt (1608);
·de algemene toestand kan er door (1605) (14). Te Vlierzele bevindt
de kerk zich In goede staat (1619, 1624), maar het koor heeft herstel
nodig (1624); te Vloerzegem kan de kerk er door (1592), maar zonder
enige venster (1597); in 1599wordt het koor hersteld en van vensters
voorzien, Te Volkegem is de kerk goed onderhouden (1592) en gewit
(593)," maar zonder vensters (1593); de zeer slechte daken, zodat
de kerk op een schuur gelijkt (1602), worden in 1614 hersteld. Te
"Voorde is de kerk met stro gedekt en de toren hersteld (1599), maar
zonder vensters (1600, 1605), terwijl de vensters van het koor zijn
afgesloten (1606) (15); in 1611is de kerk volledig hersteld. Te Vurste
IS -de kerk geschikt voor de dienst (1589), met goede dakbedekking
(1592, 1599). Te Waarbeke staat het koor zonder vensters en is slechts
de middenste venster met stro afgesloten (1598); in 1611 is de kerk
van- binnen en van buiten voortreffelijk in orde, maar slechts in 1623
"wordt hei stro op het O.L. Vrouwkoor door schaliën vervangen. Te
Wànzele· staat de kerk « sonder veynsters ofte deuren ende het dack
(13) « ecclesia desolata» (1617) ..
(14) « ecclesia taliter qualiter ornata » "(î605).
(15) « fenestrae intra choruin omnes terra abducatae
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» (1599).

seer vervallen, oock den toren als noch staende dreyght grootelicx te
comen tot ruijne » (1595), maar wordt in 1596 beter met stro gedekt,
in 1607 door schaliën vervangen; in 1608 zijn er evenwel nog geen
vensters; in 1614, wanneer de kerk wordt gewit, reeds enkele. Te
WeLden is het dak van de kerk in slechte toestand (1592, 1596), gezien de goten van lood werden weggenomen (1595); in 1600 is het dak
voorlopig hersteld, maar een paar jaar later opnieuw te herstelleri
(1603, 1604, 1607), ... en tot 1614 is er geen enkel venster in het schip.
Te WeUe is de kerk goed hersteld (1592), maar tot 1617 zijn de goed
onderhouden daken (1596, 1600, 1607) met stro gedekt. Te Wijlegem
doet de kerk dienst als schuur, met slecht dak (1593) en zonder vensters (1597); daarna herhaaldelijk gewit (1598, 1605, 1611) en in 1611
hersteld, maar zonder bevloering (1612, 1623), gelijkt zij meer op
« een duiventil» (1614, 1618) of op een schuur (1625). Te Woubrechtegem is de kerk in orde (1592) en grotendeels hersteld (1599), maar
vuil (1600). Te Zandbergen bevindt de kerk zich in goede staat (1592),
maar zijn de koorvensters, op één uitzondering na, met stro afgesloten (1598), geleidelijk te vervangen (1599, 1600); de deken vindt het
een verwaarloosde kerk (1617, 1619). Te ZarLardinge heeft de kerk
weinig geleden en worden in 1600 drie nieuwe vensters gestoken; te
Zonnegem is de kerk tamelijk in orde (1600); te ZuLzeke is de kerk,
maar niet het koor, in goede toestand (1593), terwijl de koorvensters
afgesloten zijn (1598).
De afgebrande kerken vormden het zwaarste finantieel probleem,
dat moest gedragen worden door een ten gevolge van de oorlog verarmde bevolking.
Te Appels doet het heropgebouwde koor (1599), dienst voor de
parochie; de heropbouw van de kerk zelf wordt aangevangen in 1604
en deze is reeds volgend jaar met stro gedekt; in deze toestand blijft
de kerk staan tot 1622, want slechts een gedeelte werd in 1608 met
schaliën gedekt. Te Baardegem beschikt men voor de goddelijke diensten slechts over een kleine ruimte omheen het altaar van St. Margriet (1595), dit gedeelte is met stro gedekt en « gelijkt meer op een
stal, dan op een bidplaats )} (1597); in 1605 wordt het koor heropgebouwd, het jaar daarop gedekt en van vensters voorzien (1606); het
overige gedeelte van de kerk wordt in 1609 herbouwd en in 1610 gedekt. Te Bavegem is de (vermoedelijk) uitgebrande kerk met stro
gedekt (1600) en wordt in 1604 met de heropbouw van het koor begonnen; in 1624 is er nog geen bevloering en zijn er weinig vensters,
zodat de kerk meer gelijkt op een schuur; het geheel geeft een vuile
en slordige indruk. Te Borsbeke is het hoogkoor heropgebouwd (1592),
maar wordt slechts in 1604 gedekt; in 1608 wordt een zijkoor en in
1619 dit van O.L. Vrouw heropgebouwd, terwijl in 1623 de heropbouw
van de toren wordt overwogen. Te Deftinge gebruikt men een barak
voor de dienst (1589, 1601), maar in 1600 wordt de her opbouw van
kerk en koor aangevangen, die, bij gebrek aan geldmiddelen, niet
onder dak geraken (1604); vermoedelijk is alles in 1605 voltooid, gezien met de bouw van de toren wordt aangevangen. Te Denderleeuw
is in 1596 nog slechts één kerkbeuk in gebruik; in 1599 wordt met
de heropbouw van de kerk begonnen, maar slechts in 1613 met deze
175

van het koor, dat in 1615 onder dak komt; in 1621 wordt een nieuw
koor bijgebouwd. Te Denderwindeke,
waar het koor gespaard bleef,
is dit behoorlijk gedekt (1592), maar er is slechts één venster, terwijl
de vier overige ramen met klei zijn toegeplakt (1599) (16); in 1600
wordt de toren herbouwd en gedekt; in 1602volgt de heropbouw van
het schip van de kerk, dat in 1604 een dak krijgt. Te Dikkelvenne
is de toren gedeeltelijk ingestort en vervalt het koor tot puin (1592,
1605); de kerk wordt slechts ten dele gebruikt, met twee grote ruitenloze vensters (1593), die een jaar later worden ingezet; de toren en
de kerk werden mits grote uitgaven hersteld (1624). Te Edelare is
het voorste gedeelte van de kerk heropgebouwd (1593), maar in 1596
met slechts één venster en in 1615 nog steeds met stro gedekt; de
kollator blijft weigeren het koor te herstellen (1601, 1604), dat intussen door de gemeenschap met stro is gedekt geworden (1602); het St.
Martinuskoor (1610) de toren (1614) en het O.L. Vrouwkoor (1617)
zijn heropgebouwd en in 1620 wordt de kerk gewit. Te EIst, waar
het koor onvoldoende hersteld is en met stro gedekt (1617), maar
zonder vensters (1602), regent het op het hoogaltaar (1598); met de
heropbouw van het schip wordt begonnen in 1600 en in 1602 is het
gedekt; in 1621is de toren nog niet heropgebouwd. Te Erembodegem
bleef slechts het zij koor gedeeltelijk gespaard en werd met stro gedekt (1595); in 1597 is het schip heropgebouwd en eveneens met stro
gedekt, dat in 1606 door schaliën wordt vervangen; in 1608 wordt
de toren opgebouwd; in 1620wordt eindelijk het herstel van het koor
aangevangen, Te Erondegem doet in 1595 het heropgebouwde zij koor
van O.L. Vrouw dienst voor de eredienst; in 1600 wordt het hoogkoor heropgebouwd en in 1603 onder dak gebracht, maar slechts in
1620 komt de kerk zelf en in 1623 de toren aan de beurt. Te Gavere
stelt men het met een zeer armoedige kerk (1610), waarvan alleen
het schip in gebruik is (1614), tevens zeer vervallen (1616); in 1618
wordt .het hoogkoor heropgebouwd. Te Gijzegem is het koor hersteld
(1592) en wordt het St. Maartenskoor (1595), evenals dit van O.L.
Vrouw (1604) heropgebouwd; slechts in 1617 komt de kerk aan de
beurt, maar de toren moet nog wachten. Te Grotenberge is er in 1589
enkel kerkpuin; in 1604 wordt het koor heropgebouwd en gedekt,
maar staat zonder vensters; in 1613 vangt men de heropbouw van
het schip aan en in 1617 deze van de toren. Te H erdersem wordt het
hoogkoor « heropghemaect » (1595) en met stro gedekt (1603); in 1602
begint de heropbouw van de kerk. Te Herzeie vindt de parochiedienst plaats in de kapel van het gasthuis (1595, 1615); de heropbouw
van de kerk, in 1600 begonnen, maakt weinig vooruitgang, gezien in
1605·nog geen dak is gelegd; tijdelijk kan de dienst doorgaan in een
11 miss er abele » kerk (1608, 1612); in 1617 wordt de kerk, samen met
de. toren, verder afgebouwd, maar in 1623 ontbreken nog steeds de
vensters; in 1625 wordt het koor herbouwd. Te Hofstade doet men
dienst in het herstelde zijkoor; in 1599 wordt de heropbouw van de
kerk aangevangen, in 1603 volgt het hoogkoor, dat in 1605 met stro
gedekt blijkt; reeds in 1606 wordt de toren herbouwd. Te Impe bleef
slechts het koor gespaard en doet dienst voor het parochieleven (1592,
(6)
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« quatuor fenestrae terr ae » (599).

1596); in 1605 zijn het schip en de toren herbouwd, maar worden
slechts in 1609 gedekt; de kerk is vuil (1613) en het koor nog niet
hersteld (1622). Te Kerksken is de kerk, « door de voorleden troublen
gheheel verbrant ende verdistrueert », nog weinig hersteld en alleen
het koor is gedekt (1595); in 1601 is het schip heropgebouwd en met
stro gedekt; in 1620 wordt het stro ten dele door schaliën vervangen.
Te Lede is de kerk in 1595 reeds grotendeels heropgebouwd, maar
met stro gedekt (1596), en in 1600 is de toren heropgebouwd en de
kerk behoorlijk versierd. Slechts in 1620 wordt het koor en in 1623
de kerk met schaliën gedekt. Te Leupegem, « dat de schoonste kerk
bezit van gans het Land van Aalst» (1613), is in 1593 slechts één
zijbeuk heropgebouwd. met stro gedekt (1600); in 1611 volgt de verdere heropbouw, die in 1615 nog geen dak kreeg. Te Liedekerke
geschiedt de dienst voor de gelovigen in het kasteel van de heer (1592,
1598), tot wanneer de kerk ten dele heropgebouwd is (1599) en van
ruiten voorzien (1600); slechts in 1619 is de kerk volledig, « vanaf
de grondvesten» (1622), hersteld (1619). Te Lieferinge is het koor
in 1595 heropgebouwd. in 1602 komt de toren aan de beurt en eindelijk in 1616 staat het schip onder dak. Te Massemen beschikt men
voor de eredienst over het hoogkoor, dat in 1593 goed is gedekt; in
1602 wordt met het herstel van de toren begonnen en in 1609 is het
schip van de kerk heropgebouwd, al blijft het tot 1620 zonder bevloering. Te Meerbeke wordt begonnen met de her opbouw van het
koor (1593), degelijk gedekt (1596) en van vensters voorzien (1599);
in 1595 volgt de heropbouw van de kerk, in 1599 deze van de toren
en in 1603 komt het O.L. Vrouwkoor aan de beurt. Te Meldert is in
1596 een gedeelte heropgebouwd, waarna in 1598 het koor, in 1602
het schip en in 1613 de toren volgt. Te Melle geschiedt de dienst in
het hoogkoor, dat met stro is gedekt (1595) en degelijk werd hersteld
(1601); slechts in 1608 vangt de heropbouw aan van de kerk en ziet
men de voltooiing hiervan in 1612. Te Mere is het koor in 1592 reeds
ten dele herbouwd en met stro gedekt (1598); in 1604 is het schip
heropgebouwd en eveneens met stro gedekt; in 1616 komt de toren
aan de beurt. Te Merelbeke is de kerk, spijts het afbranden van de
toren.Tn tamelijk goede staat, maar in 1624 nog gedeeltelijk met stro
gedekt en met tal van vensters, die een dringend herstel nodig hebben. Te Moerbeke wordt eerst het koor heropgebouwd. met stro gedekt (1592) en van vensters voorzien (1596); na het herstel aan de
toren (1598), wordt het schip herbouwd (1604) en gedekt, uitgezonderd de twee zijkapellen (1606); in 1614 zijn ook de zijbeuken herbouwd. Te Moorsel wordt de parochiale dienst verzekerd in de kapel
van Gevergem (1592); is de heropbouw van de kerk begonnen in
1595, eerst in 1604 is zij gedekt en in 1605 zijn de vensters geplaatst;
in 1617 volgt de wederopbouw van het koor en 1622 de bouw van een
nieuwe sakristie. Te NederbrakeL is het schip van de kerk in 1594
ten dele herbouwd, terwijl het koor nog in puin ligt (1604) en in
.1608 wordt hersteld; in 1620 volgt de heropbouw van de zij koren.
Te Nederename
wordt met de heropbouw van de kerk begonnen in
1603, maar in 1606 zijn er nog geen vensters, terwijl het dak in 1624
nog met stro is gedekt, dat in 1625 door schaliën wordt vervangen;
in 1615 werd het koor hersteld. Te Nieuwerkerken
is de kerk in zover
17(

hersteld dat de dienst er kan in plaats vinden (1592), maar met stro
gedekt (595), evenals het koor, waarop in 1620 schaliën worden gelegd. T€ Okegem is het koor hersteld (1592) en met stro gedekt (1598),
waarna de opbouw volgt van het schip (1601), in 1608 nog met stro
gedekt; na een betwisting tussen de prelaten van Geraardsbergen en
Ninove (1601, 1602) volgt een volledig herstel van het hoogkoor (1604).
Te Oombergen staat de kerk nog uitgebrand (1596); in 1597 wordt
het koor hersteld en met stro gedekt (1599), waar het doorregent
(1614; 1618); in 1603 wordt het schip heropgebouwd en in 1608 gedekt. Te Oosterzete, waar de kerk gedeeltelijk is verwoest, wordt het
schip van de kerk gedekt (1592) en het koor in 1600 heropgebouwd,
alhoewel in 1619 nog een groot gedeelte op herstelling wacht. Te Opbrakel wordt, dank zij « de vrijgevigheid van vrome mensen », het
zij koor heropgebouwd (1589), daarna het H. Kruiskoor (1594) en in
1599 komt de toren aan de beurt; het schip zelf is vervallen, met
stro gedekt (1620) en in 1625 nog niet heropgebouwd. Te Ophasselt
wordt de dienst verzekerd in een gedeelte van de afgebrande kerk
(1594)-, waarvan de heropbouw in 1597 wordt aangevangen, in 1600
reeds grotendeeld voltooid is en in 1603 afgewerkt. Te Ressegem
wordt het schip van de kerk, na de brand, gedeeltelijk herbouwd
(1599), gedekt (1592), zonder het koor (1595); deze « zeer verwaarloosde kerk» (1600), « de goddelijke dienst onwaardig» (1603), krijgt
in 1601 nieuwe vensters en in 1609 een goed dak, maar blijft toch
vuil (1609); in 1611 wordt het koor hersteld. De St. Maartenskerk
te Ronse werd na de brand van 1559 heropgebouwd (1569) en het
koor met stro gedekt (1595); de daken zijn zeer slecht (1598, 1608,
1616, 1618) en de vensters gescheurd (1607, 1616), zodat de kerk veeleer
gelijkt op een schuur (1(312,1615). Ook de St. Pieterskerk aldaar werd
na' de brand' van 1559 heropgebouwd; eerst het koor, dat met stro
werd gedekt (1569), daarna het schip dat met schaliën werd gedekt
'(1593) en gevloerd (1593); in 1596 en 1614 wordt de kerk gewit; in
1612 gelijkt ze meer op een schuur. Te Rozebeke wordt de afgebrande
toren hersteld (1597) en gedekt (1598), maar slechts in 1603 worden
de koorvensters hersteld, nadat het koor in 1602 was gewit geworden;
de heropbouw van het schip wordt aangevangen in 1617 en in 1622
'staat het gebouw, dat zware uitgaven heeft gevergd, onder dak (1622).
Te- Schelderode zijn de daken in orde (1592) en vervalt de afgebrande
toren (1597), waarvan het herstel wordt aangevangen in 1601 en het
'dak. gelegd in 1608. Te Schendelbeke
werd de kerk in 1592 afgebrand;
de parochiale dienst wordt verzorgd in een kapel onder de toren,
die onvoldoende is gedekt (1596); in 1600 wordt de toren heropgebouwd en in 1602 het schip dat in 1604 met stro wordt gedekt; de
kerk moet het evenwel stellen met een slechte vloer (1606); in 1617
wordt de kerk met schaliën gedekt en in 1624 volgt de bouw van een
'nieuwe sakristie. Te Schorisse is een gedeelte van de kerk samen met
het koor heropgebouwd; ze worden in 1593 gedekt met schaliën, evenals de kapel van de H. Maria Magdalena en het koor van O.L. Vrouw;
in 1598 was het nochtans nog niet gedekt en slechts het jaar daarop
met stro; het schip wordt in 1604 gans heropgebouwd en met stro
gedekt· (1604, 1617); de dakgoten zijn hier, zoals elders, in hout (1611).
Te St.-Martens-Lierde
bleven twee zijkapellen bij de brand gespaard
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(1592); in 1596wordt met de heropbouw van de toren begonnen, maar
in 1603 nog niet voltooid; in 1599 vangt men de opbouw aan van
het koor, dat tevens nieuwe vensters krijgt (1600); in 1625is de kerk
nog niet volledig hersteld. Te Smeerebbe bleef het koor gespaard,
maar zonder vensters (1597); in 1603 wordt de kerk heropgebouwd
« door weinig inwoners»
en in 1605 (tot 1625) met stro gedekt; « de
meest vervallen en verwaarloosde kerk van gans het distrikt», getuigt de deken in 1617 en 1624.Te Tereliene wordt de heropbouw van
de kerk aangevangen in 1592; in 1595 is het koor hersteld en met
stro gedekt in 1597; in 1600 is de kerk heropgebouwd en in 1603 met
stro gedekt; van de toren wordt de opbouw aangevangen in 1606 en
voltooid in 1608; in 1623wordt het koor met schaliën gedekt. Te Velzeke bleef de kerk zelf gespaard, maar werd de toren vernield (1592);
dringende herstellingswerken worden uitgevoerd in 1606 en de kerk
wordt gedeeltelijk gewit in 1622. Te Wassene, waar slechts de muren zijn blijven recht staan, bevindt de kerk zich nog in puin in
1614en 1622.Te Westrem worden koor en toren goed hersteld (1592);
in 1602komt de heropbouw van het St. Laurentiuskoor voor en slechts
in 1612 deze van het schip; dit laatste werd voltooid in 1614 en gevloerd in 1618; in 1617 waren er nog geen vensters. Te Wichelen
wordt in 1595 het voorste gedeelte van de kerk heropgebouwd en
in 1598 het schip dat met stro wordt gedekt; in 1601 het koor en in
1607 de toren. Te Wieze is in 1592 een gedeelte van de kerk heropgebouwd en in 1598 het koor; in 1601 wordt de toren hersteld en
gedekt en het O.L. Vrouwkoor herbouwd; het jaar daarop kwam het
schip aan de beurt. Te Zegelsem wordt de heropbouw van het koor
aangevangen, inmiddels wordt onder de blote hemel gecelebreerd
(1593, 1594); in 1595 wordt begonnen aan het schip, dat door de vrijgevigheid van de bevolking met schaliën kan worden gedekt (1596),
gewit (1597) en van vensters voorzien (1598); in 1612 is de toren
heropgebouwd en gedekt; in 1616 worden de vensters van het koor
hersteld en vergroot. Te Zottegem gebruikt men een gedeelte van de
kerk, dat behoorlijk van daken is voorzien (1599, 1608), tot wanneer
de kerk volledig wordt heropgebouwd van 1611tot 1615.

*

* *

De vensters in de kerken waren niet alleen stuk geslagen ten
tijde van de Beeldenstorm en gedurende de verdere troebele tijd, maar
later nog, bij het begin van de 17° eeuw, komt herhaaldelijk de vermelding voor, dat de vensters werden stuk geworpen. Dit gebeurde,
hetzij door onbekenden, als te Hermelgem (17) en te Zulzeke (18),
hetzij meestal door de kinderen, o.m. te Meilegem (19), Munkzwalm

(17) .{(Ienestrae

chori et ternpli Iaceratae

(18) « fenestra vitrea
. (1607). ..
(9) « prohibuit

cemiterio

in navi

ecclesiae

lapidem
multum

ictu : (1604).
est ictu Iapidum

Iacerata

:

decanus sub pena a paren ti bus exigencla ne pueri ludant in
cum franguntur
vitreas fenestras et murum cemiterii»
(1607).

(20), Ronse St. Maarten (21), Rozenaken (22) en Volksgem (23). De
deken dringt er op aan dat vanwege de ouders schadevergoeding zou
worden geëist.

*

*

'*

Ook van storm en wind hadden de gehavende kerken vaak erg
te lijden, vooral in 1601, 1603, op 2" Paasdag 1606 en op 2° Kerstdag
1612.
In 1601zijn het vooral de daken, veelal met stro gedekt, die stormschade lijden te Beerlegem (24), Enarne (25), Etikhove (26), Hermelgem (27), Kwaremont (28), Leupegem, Nukerke (29) en de St. Pieterskerk te Ronse (30). Opnieuw in 1606 worden tal van kerken door
de wind zwaar beschadigd, nl. de kerken van Ename, Etikhove (31),
Massemen, Nederhasselt, Nederzwalm (32), Nieuwenhove, Outer (33),
Parike (34), Pollare, St.-Kornelis-Rorebeke (35), St.-Maria-Latem (36),
St.-Maria-Oudenhove, Waarbeke en Zandbergen. In 1612stortte ten gevolge van de geweldige storm zowel de toren van Appelterre als deze
van St.-Denijs-Boekel in, hierbij tevens grote schade aanrichtend aan
de kerk, en werden tal van kerken zwaar beschadigd, O.m. deze van
Hermelgem (37), Hundelgem (38), Kerkem (39), Kwaremont, Meilegem (40), Merelbeke, Michelbeke (41), Munkzwalm (42), Neder(20) « fenestrae vitreae chori laceratae per pueros (1604, 1609. 1619).
(21) « fenestrae vitreae per pueros lacerantur (1602), sed curatus e suggestu
. denuntiabit damnum a parentibus exigendum » (1603L
(22) « fenestrae vitreae partim nequitia puerorum, partim v i ventorum la,
ceratae » (1602),
(23)' « fenestrae vitreac multum fractae et laceratae per pueros » (1602),
« fenestrae vitreae pene omnes licet noviter confectae, laceratae actibus
puerorum et aliorum » (603),
(24) « pars ternpli vi ventorurn erat aper ta » (1601).
(25) «tempiurn ab oriente, vi ventorurn pro par te detectum » (1601).
(26) « ternplum pro parte ventorum vi detectum » (1601),
(27) « fenestra occidentalis vi ventorum rupta » (1601).
(28) « tectum chori pro parte detectum » (601),
~9) « vi ventorum nonnullis Iocis detectum » (601),
(30) « tectum ternpli casu Iapidum e turri multum Iaceraturn » (1602); « fa-

brica non debite tecta, cum lapides grandes e turri vi tempestatis cadenfes teeturn laceratum » (603).
(31) « templum per tempéstatem
aparte septentrionali detectum » (1(06) ,
(32) « temprum detectum pro parte et ventus post Pascha magnum damnum
tecto huic exiguae fabricae Intulit » (1606).
(33) « in choro magna ruina ex novissima tempestate in tecto chori et in navi
ecclesiae » (1606),
(34) « ex novissima tempestate ecclesiae grave patitur darnnum » (606),
(35) « ventus altera Paschae magnum damnum intulit te cm fabrice » (606).
(36) « chorus cum tempestate altera Paschae anni curentis pro maxima parte
detectus et turr is cor ru it » (606),
(37) « fabrica ex vento hyernis preteriti
multum detecta )} (613),
(38) « chorus .. , propter tempestatem denuo relapsus » (613).
(39) « ventum post Natale Christi damnum magnum intulit
tecto in qua
tarnen facta est magria reparario cum chorus a navi seclusus » (1613).
(40) « fabri ca cum turri multum detecta ex vento post Natale Christi anno
1(12)} (613),
(41) « fabrica debite tegenda, cum al iquo t Iocis tempéstate
ventorurn detec-

ta» 0(13),
faorica ex vento multum est lacera » (1613).

(42) «
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zwalm (43), Nukerke (44), Paulatem (45), St-Maria-Latem
den (47), Zegelsem (48) en Zulzeke.

(46), Wel-

2 §. De Sakramenten.
Op het Koncilie van Trente werd aangedrongen op meer waardering voor de HH. Sakramenten, vooral tegenover de H. Eucharistie
en de Biecht. Wat het eerste betreft ging de aandacht meer naar de
devotie tot het Allerheiligste, dan wel tot de veelvuldige H. Kommunie (49). De XXV· Zitting bepaalde dat de kloosterzusters voortaan
minstens eenmaal in de maand dienden te biechten en ter H. Tafel
te naderen. De deken van Ronse houdt dit in 1569voor aan de kloosterzusters, die voorheen slechts 6 of 7 maal per jaar kommunieeerden.
a. De H. Eucharistie.
Hiermee houden verband: op de eerste plaats de kelk en het missaal gebruikt bij het opdragen van het H. Misoffer; verder de plaats
waar de H. Eucharistie wordt bewaard (« reposi tor ium » of tabernakel en de ciborie); het vaatwerk waarin de H. Hostie ter aanbidding
wordt uitgesteld of processiegewijs rondgedragen (monstrans); ten
slotte het licht dat uit eerbied wordt aangestoken en dag en nacht
brandt (de godslamp).
(a) DeK

elk.

Vóór de Godsdienstoorlog in de Nederlanden was de kelk steeds
van edel metaal (goud of zilver). Vandaar dat de meeste werden gestolen of opgeëist door de Staten Generaal. Het 3" Provinciaal Koncilie van Mechelen bepaalde dat ten minste de kuip van de kelk diende van zilver te zijn (50). Welk was nu de toestand op de verschildende dorpen?
Volgens de dek anale verslagen
komt nog een tin n en
kelk voor te
Aaigem (1592), Appels (622), Appelterre
(604),
Balegem
(1599), Bavegem
(1624) -(51), Beerlegem
(593), Berchem
(593), Borchtlombeek
(1592), Burst
(1597), Deftinge
(1607), Denderhoutem
(1592), Denderwindeke
(1592, 1612),

(43) « fabrica tegenda cum tempestas venti magnum damnum fecit» (613).
(44) « fabrica cum tata fuit pr aeterita ultima estate rnagno sumptu legaliter
sarta tecta, hyeme preterita
ex vi tempestatum
iterum magnum cladem
accepit ... » (1613).
(45) « tegenda est tota fabrica cum turri, cum tempestas
ventri post Natale
Christi ultimo elapsum, dampria magria toti intulit fabricae » (613).
(46) « ventus anni currentis
magnum dagnurn intullit » (613).
(47) « fabrica undique et in choro et navi ecclesiae multis locis tegenda cum
ventus damna non modica irrtuli t » (1613).
(48) « chorus cun tota fabrica magnum damnum passa » (613),
(49) De Moreau, o.c., V, blz. 349.
(50) « Ubi Ecclesiarum
paupertas
calices argenteos emi non patitur, hortatur
Synodus, ut saltem superior eorum pars seu cuppa sit argentea, maxime
ubi non est periculum
ab hostibus aut praedonibus ... De tinnen kelken
dienen minstens om de 14 dagen te worden gereinigd»
(De Ram, o.c., I,
blz. 384).
(51) « calix staneus omnino riig er » (1624).
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Dikkale
(1593), Dikkeivenne 0593-1615)
(52), Edelare 0593-1605),
Elene
0599-1617), EIst (1596-1606), Erondegem 0600-1617), Erpe (1595-1604), Etikhove (1593), Gijzenzele (1592-1608), Godveerdegem (1592), Gontrode (1592),
Heldergem (592), Hermeigem (1597), Herzele (1599), Hillegem 0592-1617),
Hundelgem (1593-1615), Idder gem (1592), .Idegem (1604), Impe (1602, 1618),
Kerkem (1596), Kerksken (1602), Kwaremont (1604, 1607), Lede (1595), Lemberge (1592, 1599) Letterhoutem 0595, 1615), Lieferinge (1592), Massemen
(592), Mater (1593-1617) (53), Meerbeke (1592), Melle (592), Melsen (615),
Mere (604), Merelbeke (1592), Mespelare 0595, 1608), Michelbeke (1593,
1606) (54), Moorsel (1596), Moortsele (1592) (55), Munkzwalm (1596-1625),
Nederbrakel (1592), Nederzwalm (1593, 1605), Neigem 0592, 1605), Nisuwenhove 0607, 1614), Nieuwerkerken (1595), Ninove (1592), Nukerke (1593-1616),
Okegem (1592), Oombergen (1599, 1608), Oordegem (1592, 1599), Opbrakel
(1597), Oudegem (595),
Outer (1592), Paulatem (1593, 1606) (56), Pollare
(1592), Rozebeke (1604), Scheldewindeke (1592), Schelderode (592)
(57),
Schendelbeke (1604), Schorisse (1592, 1605), Semmerzake (1599), St.-Antelinks (1592, 1607), St.-Denijs-Boekel (1593, 1604), St.-Goriks-Oudenhove (1592,
1599), St.-Kornelis-Horebeke (1604, 1607), St.-Lievens-Esse (592), St.-LievensHoutem (1592), St,.-Maria-Horebeke (1593, 1609), St.-Maria-Latem (606), st.Marta-Lierde (1589, 1607), St.-Maria-Oudenhove (1597), St.-Martens-Lierde
(589),
Smetlede (1614), Steenhuize 0589, 1596), Teralfene (595) (58), Velzeke (592), Vlekkem (1602), Vloerzegem (607), Volkegem (1593, 1596), Vurste 0599-1622), Waarbeke 0592-1614), Welden (1593, 1597), Welle (1595,1602),
Wichelen (598), Woubrechtegem (595), Zonnegem (1619).

Een z i 1ver en kelk wordt aangegeven voor Amengijs (1593), Appelterre (605), Aspelare (605), Balegem (611), Borchtlombeek (614), Bottelare (620), Deftinge (625), Denderwindeke (614), Elene (1618), Erendegem
(620),
Erwetegem (1622), Grimminge (1602) (59), Hemelveerdegem (1614),
Hundelgem (618), Idegem (1617), Impe (620), Kwaremont (1607), Leupegem
(593),
Letterhoutem (1616), Maarke (1593) (60), Massemen (1599), Melden
(1593), Merelbeke (1608), Mespelare (1609), Moerbeke (607), Munt.e (1608),
Nederbrakel (1607), Nederboelare (1621), Nederename (1596), Neigem (1614),
Ninove (1592) (61). Onkerzele (1605), Oombergen (1613), Oordegem (1613),
Oosterzele (1592) (62), Outer (621), Pollare (1607), Ressegem (1611) (63),
Roborst (593) (64), Ronse St. Maarten (1593), Ronse St. Pieter (1606), Rozenaken (1593), Scheldewindeke (1609), Scheiderode (1609), Schendelbeke
(1614), Semmerzake (1609), St.-Blasius-Boekel (1595) (65), St.-Goriks-Oudenhove 0589, 1611), St.-Lievens-Esse (1611), St.-Maria-Lierde (1615), St.-MariaOudenhove (597), St.-Martens-Lierde (1625), Smeerebbe (1614), Teralfene
(1595), Steenhuize (1614), Zandbergen (1592) (66), Zarlardinge (1589) en
Zonnegem (620).
(52) In 1615 verboden.
(53) In 1607 reeds op interdikt verboden, maar in 1617 nog steeds in gebruik.
(54) « sub interdictu ante Pascha cum cuppa argentea » (607).
(55) « calix absurdissimae formae» 0611, 1612); « calix cum cuppa argentea »
(1615).
(56) « calix erat sbanneus et impurus quem decanus fregit et abstulit, man-

dans ut alium calicem emant, cum fabrica est dives» (randnota : Bene

!)

(1606) .
(57) « calix ex cupro» (608).
(58) De kerk bezit nog een vergulde kelk, die ·te Brussel in veiligheid wordt
bewaard. - De tinnen kelk wordt op interdikt verboden (1600).
(59) Eigendom van de abdis van Beaupré.
(60) Twee zilveren vergulde kelken.
(61) Twee zilveren kelken.
(62) « calix cum ornamentis preticsis (1592); « calix cupreus deaur atus »
(1599).
(63) Een kelk van zilver en een andere van tin met kop ere voet (1593, 1606).
(64) Een zilveren kelk door de heer geschonken.
(65) Twee kelken: een in zilver verguld en een met koperen voet (595),
(66) Twee zilveren kelken.
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L

Een: kelk in ge elk
0 per
of in koper, tegen de kanonieke voorschriften in. komt voor te Edelare (verguld)
(1593, 1605) (67), Godveerdegem
(verguld) (1599), Herzele (1615), Kwaremont
(verguld)
(1593), Landskouter
(1609,
1613), Leeuwergem
(1596) (68), Munte (1592), Voorde (1592-1605) en Zottegem (609).
Op enkele parochies liet men (bij herhaald
aandringen
van de deken)
de tinnen kelk veredelen
door een zilveren (vergulde)
kuip, nl. te Baaigem
(1615), Dikkele (1595), EIst (1608), Erwetegem
(599), Hillegem (1618), Kerkem (1622), Moortsele
(1615), Nederzwalrn
(606), Nieuwenhove
(1617), Nukerke (617), Rozebeke
(606),
Schorisse
(1592, 1608), St.-Antelinks
(1617),
St.vDeniis-Boekel
(601)
(69), Volkegem (1605), Voorde (1617) en Waarbeke
(1617). Te Goeferdinge
(608) en te Overboelare
(1607) liet men de koperen
kuip door een zilveren vervangen.

Enkele parochies bleven min of meer lange tijd zonder kelk en
waren voor het gebruik aangewezen op een naburige parochie, op ·een
klooster of op een kasteelheer. In dit geval waren Bottelare (1592),
EIst (1593), Hemelveerdegem (1589, 1592), Hermelgem (1592), Munkzwalm (1593), Ressegem (1592), St.-Kornelis-Horebeke
(1593), si.
Maria-Latern (1596), Vloerzegem (1622) en Woubrechtegem (1592).
(b) Het

Mis s a a l.

Het door het Koncilie van Trente voorgeschreven verbeterd missaal verscheen in 1570.Het zou heel wat tijd vergen vooraleer overal
de vereiste vernieuwing werd doorgevoerd.
In 1602waren al de kerken van de dekenij Ronse in het bezit van
een nieuw Romeins missaal (70); in de andere dekenijen staat men
ongeveer evenver met deze vernieuwing.
Tot rond het einde van de 16 eeuw waren er tal van plaatsen
waar men niet eens over een missaal, ook geen oude, beschikte. Zo
te EIst (1593), Hermelgem (1592), Hillegem (1600) (71), Michelbeke
(1593), Nederename (1608), Paulatem (1597), Ressegem (1592), St.Antelinks
\1592), St.-Kornelis-Horebeke
(1595), St.-Maria-Latem
(1597), Volkegem (1593). Op deze plaatsen maakt de pastoor of veelal
de deservitor gebruik van het missaal van zijn (andere) parochie.
Wanneer het vermaningsgeduld van de deken ten einde was,
zorgde-hijzelf voor een nieuw missaal, natuurlijk op kosten van de
parochiekerk. Dit komt o.m. voor te Appelterre (1599) (72), te Neigem (1599) (73), te Pollare (15~9) (74), te St.-Antelinks (1598) (75)
en te St-Kornelis-Horebeke (1596). Soms verplichtte de deken hiertoe
6

(67) « cuppa debet esse stanneum vel argenteum » (1593).
(68) « Contra Canon es », met randnota : « interdictum
a celebratione
fiat per
decanum donec alius sit calix » (1596).
(69) De deken schonk een kelk met zilveren kom en nam de andere mee
060ll.
(70) « Singulae ecclesiae (Rothnacenses)
habent Pastorale
et Missale Romanum, paucae novum Graduale
a Morete impressum,
plerique scripturn
manu » (nota).
(71) De pastoor wordt verplicht er een aan te kopen « sub poena interdicti )}
(1601, 1602, 1603l.
(72) « misi missale Romanum » (1599).
(73) « adferrem Missale Romanum » (1599).
(74) « providi missale Romanum » (1599).
(75) « éuravit decanus ut eadem ecclesia habeat missale Romanum et pastorale Mechl inierise » (1598l.
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op straf van boete, nI. te Elene (1600) (76), EIst (1598) (77), Kwaremont (1597) (78), Lamberge (1601) (79), Michelbeke (1597) (80),
Munkzwalm (1599) (81), Oombergen (1602) (82), Rozenaken (83), Zegelsem (1597) (84), Zulzeke (1598) (85). - Te Lieferinge kwam men
in het bezit van een Romeins missaal in 1603 en te Borchtlombeek
in 1609.
Welk missaal werd gebruikt vooraleer het door het nieuw Romeins misboek werd vervangen?
Het oud Romeins missaal komt voor te Balegem (1599), Deftinge
(1605), Godveerdegem (1596), Oombergen (1604), Opbrakel (1598),
Parike (1599), Rozebeke (1597), Scheiderode (1597), St.-Goriks-Oudenhove (1597), Smetlede (1602) en Velzeke (1599). Het misaal van het
bisdom Doornik is in gebruik te Bavegem (1604), Bottelare (1592),
Denderwindeke (1598), Dikkele (1600), Dikkeivenne (1595), Edelare
(1595), Hundelgem (1597), Idegem (1598), Meilegem (1597), Michelbeke (1596), Semmerzake (1599), St.-Ante links (1597) en Vurste
(1592). Men gebruikt het missaal van het bisdom Kamerijk te Borchtlombeek (1592), Grimminge (1596), Heldergem (1601), Impe (1599),
Kwaremont (1597), Letterhoutem (1592), Mater (1593), Melle (1592),
Moerbeke (1600), Munkzwalm (1599), Rozenaken (1600), St.-BlasiusBoekei (1596), St.-Maria-Horebeke (1593), St.-Martens-Lierde (1596),
Steenhuize (1594), Viane (1597), Wichelen (1598), Zarlardinge (1597)
en Zegelsem (1597).
Het missaal van de orde van Premonstreit is in gebruik te Denderleeuw (1601), Maarke (1598), Melden (1593), Strijpen (1600), Voorde (1598) en Woubrechtegem (1600). Te Deftinge gebruikt men dit
van de Karmelieten (1599); te Ophasselt dit van de Hieronimieten
(1598); een Bizantijns missaal (86) te Vlierzele (1599,1602).Het missaal van het bisdom Luik wordt gebruikt te Pollare (1598) en dit van
'het aartsbisdom Parijs te Smeerebbe (1598).
(c) Het

Tabernakel.

.Het tabernakel werd op de meeste plaatsen gedurende de oorlo~en vernield (87) en op tal van parochies zou het heel wat jaren
(76) « Missale novum non paraturn. emi [ussit decanus intra hoc et festum
Assumptionis Mariae sub poeria 2 florencrum » (1601).
(77) « sub poena interdictti. ante Ascensionem» (1598).
(78) « ante Pentecostes sub poena Interdicti : (1597).
(79) « sub poena interdicti » (1600, 1601).
(80) « ante Ascensionis sub interdictu » (1597).
(81) « ante Joannis sub interdictu }) (1599).
(82) « sub poena » (602), nog niet (1604), Romeins missaal (1608).
(83) « sub interdicti poena » (1597, 1598, 1599).
(84) « ante Bavonis sub poena» (1597).
(85) « ante Joannis sub interdictu » (1598).
(86) « ad usum Bisantinensium » (1599, 1602).
(87) Balegem: « Repositorium Venerabilis Sacramenti quondam a Rebellibus
confractum, ad honorern Dei et eorundem honestum conservationem singulart
eget renovationern » (1600. 1601); Landskouter : « Repositorium
Ven. Sacr. quondam insignum habitum, nunc vero devastatum, quod
parochiani necessariori restauratione cornpleta sperant in pristinum statum se r edacturum » (1601).
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duren vooraleer het werd hersteld. In enkele kerken gaat het zeker
om een sakramentstorentje.
Wat de dekenij Ninove betreft is er in 1592 een rustplaats voor
het Allerheiligste te Denderwindeke, Gontrode, Heldergem, Iddergem,
Neigem, Oosterzele, Pollare, St.-Lievens-Esse, St.-Lievens-Houtem,
Voorde, Westrem en Zandbergen; er is geen te Denderhoutem, Denderleeuw, Gijzenzele, Hillegern, Lieferinge, Massemen (« destructurn »}, Meerbeke, Melle, Ninove (« dirutum»), Okegem, Outer, Ressegern, St.-Antelinks en Woubrechtegem. - Te Deftinge werd een opgericht in 1603,te Semmerzake « een zeer mooi» in 1615.
Te St.-Lievens-Houtem gebruikt men nog in 1619een klein kastje;
te Mere wordt het Allerheiligste in 1627nog steeds in de sakristie bewaard; te Erpe wordt het tabernakel door de deken als te vuil aangezien (1625).
(d) DeC
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Op vele plaatsen zijn, begin van de 17" eeuw, zowel de ciborie
als het sakramentsdoosje onvindbaar. De HH. Hostieën werden bewaard in een korporaal en op enkele plaatsen in een kast. Er komen,
en dit zelfs in meer dan een kerk, ergerende misbruiken voor bij de
bewaring van de H. Eucharistie.
Door de kerkelijke voorschriften werd bepaald dat de ciborie op
een linnendoek zou zijn geplaatst, waaraan in verschillende kerken
niet werd voldaan. In de ciborie of het sakramentsdoosje diende zich
een korporaal te bevinden (88).
De H. Eucharistie werd slechts bewaard in een korporaaL te Bambrugge (1609), Borsbeke (1609), Borchtlombeek (1592), Burst (1609),
Gijzenzele (1595), Iddergem (1595), Lcmberge (1603) (89), Letterhoutem (1595), Massemen (1592), Outer (1595, 1596), Pollare (1595) (90),
Ressegem (1595) en Semmerzake (1594). Werd bewaard in een kast
te Denderleeuw (1595), Meerbeke (1592), Melle (1592), Moortsele
(1599) (91), Okegem (1596), Semmerzake (1594) (92) en St.-DenijsBoekel (93).
Men bewaart de H. Eucharistie in een sakramentsdoosje, « theca»
(88) Amengijs : « Eucharistia
non er at in linteo, sed in pixide eburnea et eiborium super nudo lapide» (1597); « jussit decanus ut ciborio supponatur linteum et ut in capsula Eucharistiae ponatur pars corparalis, quia
Eucharistia
erat super papyro » (1598, 1599, 1600); « sub poena interdieti» (1600). Edelare : « Eucharistia
non est in linteo reposita » (1599).
Hermelgem : « Eucharistia
in hoc tempore super papyro deprehensa»
(600).
(89) « Haec ecclesia a furibus despoliata fuit et inter alia ad populum spectantia corporale, una cum Ven. Sacr« abstulerunt » (1603).
(90) « servatur in corporali ob carrentiam receptaculi»
(1595).
(91) « in cista quadam » (1599).
(92) « Sacramentalia
in cista clausa, eucharistiae
sacramentum
in corporale
involutum sine theca » (1594).
(93) « Est Ven. Sacr., sed in cista. obducta et capsula male honesta, posita in
papuro » (596); « Eucharistia collocatur in armorio ligneo mur is templi .
appenso, sed non suppositum est linteum ciboriae»
(1602, 1606); 11 nimis
.vilis.» 0611, 1612).
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(schrijn) of « pixis » genaamd, dat soms van hout is (94) : te Gontrode (1612), Kerksken (1598) (95), Merelbeke (1592), Munte (1592), Neigem (1607) (96), Pollare (1607) (97), Roborst (1611), St.-Antelinks
(1608) (98) en Zarlardinge (1596); te Berchem (99) en te Kwaremont (100) is het een tinnen schoteltje.
Deze « pixis » wordt ook gebruikt bij de bediening van de zieken (101). Te Berchem gebruikte men hiertoe een tinnen ciborie (102).
Een ciborie komt op de meeste parochies slechts veel later voor.
Voor de 16" eeuw· worden zilveren cibories aangegeven voor Berchem
(1598) en voor Lieferinge (1593) (103). Bij het begin van de 17° eeuw
zijn de oudste van koper, nl. te Welden (1604) en te Wichelen (1601)
(104), of van tin, nl. te Balegem (1610) en te Scheldewindeke (1610).
Eens de toestand genormaliseerd worden zilveren cibories aangekocht
te Aspelare (1620), Beerlegem (1621), Etikhove (1617), Grimminge
(1611), Hemelveerdegem
(1614), Nederboelare
(1621), Overboelare
(1620), Pollare (1614), St.-Lievens-Houtem
(1610),. St.-Maria-Lierde
(1617); St.-Maria-Oudenhove (1617), Zarlardinge (1620) en Zulzeke
(1614) .

Het komt voor dat een al te eigenaardige vorm wordt gekozen,
als te Beerlegem waar de ciborie doorschijnend is (1608) (105) of te
St.-Antelinks (1621), 'waar de deken ze ongepast vindt.
(e) D.e Monstrans.
. Het eerste Provinciaal Koncilie schreef een plechtige processie
voor op H. Sakramentsdag en op de oktaaf ervan (106). Hiertoe werd,
om het Allerheiligste rond te dragen, zo mogelijk een monstrans gebruikt (107). Vermoedelijk zijn er wel meer dorpen, dan de hierna
vermelde, die in het bezit waren van een zilveren monstrans: Denderwindeke (1617), Moortsele (1612), Nederbrakel (1620), Schendelbeke (1617), Steenhuize (1625), Zarlardinge (1622). Vlierzele bezat er
. (94) «<Theca ubi Eucharistia
reponitur
est lignea et vilis» 0611, 1613); «jussit decanus ut alia ex serico comparetur»
(614).
(95) « Eucharistia
sub custodia in pixide lignea » (598).
(96) « pixis in quo reconditur
S. Eucharistia
ex cu pro deaurato » (607).
(97) « pixis Ven. Sacr. ex staneo » (1607).
(98) « pixis Ven. Sacr. cuprea » (1608) .
. '(99) « Eucharistia in vasa stannea sub papyram : (597) .
.(100) « Ven. Sacr. in stanneo vasculo cum charta, ideo corripitur
vicecuratus»
(597).
·('1Ul) Herzel.e : « non est theca qua Ven. Sacr. possit deferre ad egrotos cujus
loco utitur
calice cooperto palla, non sine magrio perteulo
effusionis
Sacramenti
in terram » (614).
(102) « Ciboria qua ad aegrotes defertur
SS. Eucharistia
stannea i (611).
(103) « Est ciboria Ven. Sacr. argentea : (593).
(04) « Ciborium in aereo » (1610).
.
(105) « Ciboria
perlucida
in qua videtur
eucharistia,
sed displicet
decano,
quod ab utraque latere Eucharistiae
sit etiam conspicui. Duo Agni Dei,
quos .iussit decanus aufer e cum ab ideotis
possent
pro Eucharistia
adorare»
(608).
(106} T. I, C. VII (De Ram. o.c., I, blz. '96).
((07) Gontrode:
« non habent hic monstratorurn
Ven. Sacr., sed pro reconditorio aut ciboria habent tantum pixidem, quarn circumferunt
in processione. Hortatus
sum ut prima ocçasione provideant
defectui ». (1612).
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een, die « onbehoorlijk»
een nieuwe in 1627.
(f) Het

werd geoordeeld (1612), Mespelare verwerft

L ich t .

Het was een voorschrift, door het 3e Provinciaal Koncilie van Mechelen hernieuwd, licht te laten branden, - en dus een lamp te plaatsen - , voor het tabernakel (108). Aan dit dekreet werd vrijwel geen
gehoor gegeven, en slechts met veel moeite weten de dekens te verkrijgen, dat er althans onder de goddelijke diensten een kaars zou
branden.
In het dekanaal verslag van het distrikt Ronse, uit het jaar 1595,
besluit de deken « dat in gans de dekenij nergens licht brandt voor
het Allerheiligste, tenzij gedurende de goddelijke diensten ». Hij komt
tot dezelfde vaststelling in 1596en 1597.In 1599bepaalt de deken nog
nader en schrijft dat er « slechts licht brandt, onder de H. Mis op zonen feestdagen », en als verontschuldigende reden wordt aangegeven
de armoede van de kerken (1600, 1601,1602,1603).
In de dekenij Geraardsbergen is het in 1607 nog even slecht: « in
één enkele kerk is er een brandende lamp voor het Allerheiligste» !
In die toestand kwam slechts langzamerhand verbetering, als is
er nog geen spraak van een voortdurende brandende godslamp. In
1614en 1616getuigt de deken van Ronse voor de St. Maartensparochie
aldaar, dat « hier alleen bijna altijd een godslamp brandt» (109). En
elders? Er « brandt licht gedurende de dienst », is de algemene formule tot 1625 en zelfs daarna, wanneer opnieuw, en nu met meer gevolg; werd aangedrongen een lamp aan te kopen. De deken steunt
er op dat toch twee kaarsen zouden branden onder de H. Mis, o.m.
te Beerlegem, en vergenoegt er zich mee in 1617wanneer licht brandt
onder mis en vespers, -o.m. te Hemelveerdegem (110).
Onder de aanhoudende druk van de deken van het distrikt Geraardsbergen werd een lamp aangekocht te Aspelare (1617), Deftinge
(1617), Denderwindeke (1600), Goeferdinge (1621), Hemelveerdegem
(1620),-Idegem (1617), Moerbeke (1617), Nederbrakel (1618), Nelgem
(1617), Nieuwenhove (1621), Onkerzele (1617), Opbrakel (1618), Outer
(1617), Over boelare (1620), Parike (1617), Pollare (1617), Schend elbeke (1617), St.-Lievens-Esse (1617), St.-Martens-Lierde (1623), Smeerebbe (1618), Steenhuize _ (1618), Viane (1618), Vloerzegem (1617),
Voorde (1617),' Waarbeke (1621), Zandbergen (1617) en Zarlardinge
(1618)..
In 1627 is, wat .het distrikt Aalst betreft, een godslamp te Baardegem, Erpe, Gijzegem, terwijl de pastoors van Herdersem, Mespelare, Nieuwerkerken en Teralfene beloven er een aan te kopen; te

.(108) T. VII, C. II: « : .. Continuo tam de nocte quarn de die, ante tabernacurum sanctissimae
Eucharistiae lumen ardeat, alibi saltem sub officio
divino » eDe Ram, o.c., I. blz. 374).
(l09) « In hac sola ecclesia pene semper ardet ante Eucharistiam
lampas ».
(110) « Ordinavi accerider e lampam saltem pro sacrum ei vesperas » (617).
Die lamp was er slechts in 1620.

Aaigem, Appels, Heldergem. Iddergem, Kerksken
slechts een kaars onder de goddelijke diensten.

* *

en Welle brandt

-;+

Gebrek aan eerbied tegenover de H. Eucharistie, en tevens verwaarlozing, komt voor te EIst, waar het Allerheiligste bewaard wordt
in een zitbank, op een vochtige plaats (111); te Ename, waar de heilige specieën volledig zijn bedorven (112); te Hillegem, waar zij evenmin met voldoende zorg worden bewaard (113); te Letterhoutem
(114), te St.-Maria-Horebeke, waar de pastoor, na lang zoeken, de H.
Hostiën vindt in een versleten linnendoek in een vuil missaal (115)
en te Welden, waar ze, het bederf nabij, in een koperen ciborie worden aangetroffen (116).
b. De Ziekenzorg.
Het IC Provinciaal Koncilie van Mechelen (1570) bepaalde dat de
pastoors, zo mogelijk, eerst de biecht van de zieken dienden te gaan
horen, en daarna, met superplie en stool, licht en bel, de H. Kommunie dragen (117). Dit voorschrift werd op de volgende koncilies
vernieuwd.
Dat die maatregel over het algemeen niet werd nageleefd, blijkt
duidelijk voor de dekenij Ninove, waar slechts de pastoor van Ninove
hieraan voldoet (1595), terwijl de overigen, indien het te ver is, de
oude gewoonte bewaren, nl. biecht en H. Eucharistie in een moeite
verrichten. In de overige dekenijen wordt dezelfde wijze van handelen vastgesteld. De deken van Aalst blijkt er zelfs onvoldoende be(111) «Ven. Sacr , nimis irreverenter
in loco humili, super quo sedetur .. })
(1593) .
(112) « Decanus invenit species Venerabilis Sacramenti in pixide omnino cor-

(TlS)

(114)

(115)

(16)

(U7)
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ruptus, quas sumi jussi t per Dominum Stepharrum van de Vijvere,
monachum Eynarnensis, si fieri absque vomitio possit » (1592).
« Ven. Sacr. et multas hostias consecratas in capsula cuprea speciebus
conglutinatis et ex par te corruptis ob pastoris carentiam non bene asservata reperi 11 (1599).
« Superant fere 50 hostiae quarum magnam partem timeo corruptarn,
dicit conservatae jam in Passchate simul cum aliis hostiis, quas servat
in alia capsula ejusdem materiae ... }) (1608).
« Ven. Sacr. est, sed non repertum negligentia curati, qui post satis
longam inquisitionem illud invenit in sordido linteolo posi1Jumin parvo
antiquo et v il i missale, quod er at super altare ». Waarvoor de deken
hem streng berispt! (1593).
« In ciborea erea invenit decanus valde multas hosttas consecratas putrifactioni proximas, non positas in lineo sacro, sed super nuda ciboria non
consecrata 11 0604>T. I, C. Vl ll : « Pastores Venerabilis corporis Chris ti Sacrarnentum ad
aegrotos numquam perferent, nisi decenter et reverenter, ornati stola
et superpellicio, et custos superpellicio indutus, lumen et carnpanulam
sonantem praeferet,., Et quando Iieri potest, antequam sacra Eucharistia ad aegrotum defer atur, praemittatur Confessio »; T. I, C. IX: « Sed
neque sacrum Oleum infirmorum, etiam sine sacra Eucharistia, umquam
ad aegrotos deferent Pastores, nisi superpellicium induti et stolam »
(De Ram, Q.C., r, blz. 96). Eveneens blz. 374.

lang aan te hechten, wat hem een bemerking van het aartsbisdom op
de hals haalt (118).
Op sommige plaatsen, o.m. te Aspelare weigert men een superplie
voor de pastoor en de koster aan te kopen, « deze vergelijkend aan
soldaten, die zelf voor hun wapenrusting moeten instaan » (1592).
Door de koncilies werd eveneens bepaald de HH. Olieën jaarlijks
te vernieuwen (119). Bij het gebruik van de ziekenolie (« oleum infirmorum ») blijken wel misbruiken te bestaan. Zo ontvingen de Grijze
Zusters van Velzeke ieder jaar H. Olie, waarbij de deken zich afvraagt of ze aan deze niet dient geweigerd te worden; immers in
nood kunnen ze deze afhalen in de parochiekerk (120). Wijst dit mogelijk op een gebruik van H. Olie door andere personen dan de priesters?
c. Het H. Doopsel.
Het Doopsel diende zo haast mogelijk toegediend. De beëdigde
vroedvrouw diende wekelijks de pastoor op de hoogte te stellen van
de geboorten (121), ten einde niet toe te laten dat een kind zou onttrokken worden aan het katoliek doopsel. Over het algemeen werd de
verplichting, het doopsel zo spoedig mogelijk toe te dienen, stipt nagekomen. Alleen voor Dikkelvenne lezen wij dat hier het gebruik bestond het doopsel 6 of 8 dagen uit te stellen (1592).
Tot het toedienen van het H. Doopsel dient iedere parochiekerk
over een doopvont te beschikken. De meeste waren vernield geworden. Tot de heroprichting diende dan ook te worden overgegaan. Tevens moest men het doopwater bewaren in een bekken, dat in geen
geval van koper mocht zijn (122), en onder slot. Daarbij moest er een
« pisciria » of putje zijn, waarin het gebruikte doopwater werd gegoten, en veelal naast de doopvont aangebracht. Dit laatste zal heel
wat jaren vragen, vooraleer het in de praktijk aanvaard wordt. In de
(118) « An bene capiat decanus quod in visitatione
infirmorum
requirit
Cons.
Prov., ut pastor antequam
deferat sacramentum
prius eat audituri
contessionem, propter difficultates
quae occurrent » (1595).
(119) T. H, C. VI: De H. Olieën dienen jaarlijks
vernieuwd
te worden (reeds
bepaald in 1574, blz. 204) en bewaard
« in vasculis
starineis aut ar genteis, nullo modo vero cupreis. testaceis et vitreis » (De Ram, o.c., I,
blz. 369).
(120) « Nescio an consulturn sit ipsis deinceps concedere ob superstitienes quibus hoc genus mulieribus
sepius obnoscium est, maxime tempore necessitatis, possint
commode petere
ab ecclesia parochial i, cum vix una
atque al ter urn jictum lapidis a conventu di stat. Submito me maturiori
judicio»
(624).
UZD T. I, C. I (Oe Ram, o.c., I, blz. 941. •
(122) Beerlegem:
« Pelvis fontis ex cupr o, maluit decanus ex plumbo » (1610);
St.-Denijs-Boekel:
« decanus
mandavit
eonfiei pelvim ex plumbo vel
aere » (1596), « pelvis ex cupro » (603),
« quod displicet decano cum
aqua cont.rahit
inde viriditatem»
(1606); Kerkem:
« pelvis fontis ex
cupro, quod est incommodum cum aqua corrumpitur » (1606, 1610, 1618);
Maarke:
« pelvis ex cupr o, voluit decanus
ex plumbo )) (1606, 1608);
Paulatem:
« pelvis ex cupro quam jussit decanus confici ex plumbo ))
(606);
Hillegem:
« baptisterium
imponi vas stanneum
mandatum
fuit
sub poena 2 flor.» (1601), nog niet in l608, « fons est clausus, sed adhuc
in testa » (1613).
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dekenij Ronse is men hiermee reeds klaar in 1599, uitgezonderd te
Amengijs. Berchem en Rozenaken (123). Achteraf blijkt evenwel dat
er nog geen is te Beerlegem (1622), Edelare (1620), Kwaremont (1622),
Nukerke (1622) en St.-Blasius-Boekel (1620). De deken van Geraardsbergen staat in 1607 nog verder af van deze verwezenlijking, en
schrijft: « slechts in weinig parochies is er een en dan nog niet eens
gebruikt » (124).
Slechts op enkele parochies was de doopvont niet vernield, o.m.
te Welle (1595) en te Wichelen (1595); op andere plaatsen werden de
brokstukken opnieuw aan mekaar gemetst, nI. te Erpe (1596), Mater (1593), te Velzeke werd dit werk door de pastoor opgeknapt (125).
Op de meeste plaatsen werd de doopvont hersteld omstreeks 1595.
Toch wacht men hiermee in tal van parochies tot in de 17" eeuw, nl.
te Appels (1602), Bavegem (1604), Borsbeke (1601), Burst (1601), Deftinge (1611), Erpe (1600), Gijzegem (1604), Goeferdinge (1600), Grotenberge (nog niet in 1623), Hofstade (1603), Impe (1609), Landskouter (nog niet in 1614), Mere (1600), Moorsel (1600), Okegem (1601),
Opbrakel (1600), Oudegem (1600), St.-Ante links (1617), Smeerebbe
(nog niet in 1608), Teralfene (1605), Vlekkern (1600), Wanzele (1602),
Wieze (1602) en Woubrechtegem (1601).
Aan de pastoors werd herhaaldelijk voorgehouden het H. Chrisma (126) buiten het tabernakel te bewaren, in de nabijheid van de
doopvont, en dit in tinnen of zilveren vaasjes (127). Dit voorschrift
werd o.m. te Velzeke niet nagekomen, terwijl de pastoor van Hillegem de jaarlijkse vernieuwing van de H. Olieën verwaarloosde (128).
Ook werd niet immer de nodige zorg besteed aan het doopwater, zodat
hierin wormen voorkomen, o.m. te Munkzwalm (1605, 1611) en te
Nukerke (1605).

.* * *
Ee'n ander verplichting, in verband met het H. Doopsel, was het
aanleggen door de pastoor van een afzonderlijk register van de dopen
en huwelijken, die op hun parochie plaats vonden. In deze register
diende naast de naam van de dopeling, eveneens de naam van vader
en moeder, van peter en meter, aangegeven; voor het huwelijksregister de namen van de huwen den en hun wederzijdse getuigen, Het
(123) St.-Denijs-Boekel
(1602), Ronse (1603).
(124) « In paucis est piscina juxta fontem baptismalem
et ubi est eius non
est USUS)} (Neigem) .
(125) « Fons propria pastoris manu debite erecta et, qui et suggestu tam artificiose confecit ut illis in par tibus artifex non sit, qui simile opus
facere posset » (1592).
.
(126) « Jussi hic (Baaigem)
en ubique sacrum oleum poni sejunctum
a Ven.
Sacr.)} (Dek. Bez. Oosterzele,
1610). ({In paucis ecclesiis reponitur
S.
Chrisma et S. Oleum ac Oleum Infirmorum seorsum a Ven. Sacr. Euchar istiae, etsi sepius monivi pastores»
(Dek. Bez. van Geraardsbergen.
1607, nota onder Neigem). - Hetzelfde geldt nog voor de dekenij Ronse
in 1611, 1612.
(127) Velzeke: « Vascula S. Ol ei ex cupro, jussi comparari
alia » (1611); « jam
ex stanneo » (1612).
(128) « Similiter Sacrum Chrisma cum oleo Infirmorum
in Paschatis proximi
elapso festo non fuit renovatum » (1599).
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eveneens voorgeschreven register van de biechtelingen met Pasen,
'komt al spoedig in de vergeethoek en wordt begin van de 17° eeuw
vervangen door dit van ere overlijàens.
Op sommige plaatsen bezat men geen enkel register, o.m. te Appelterre (1598), Bottelare (1609), Burst (1597), Herzele (1608) (129),
.Hillegem (1608, 1610), ldegem (1594), Maarke (1593), Teralfene (1595)
(130), Vloerzegem (1597), Volkegem (1593), Waarbeke (1594).
Het doopregister van Baaigem was door de Geuzen weggenomen
'(1592); de registers van EIst (1593), Mater (1593) en St-Kornelis-Horebeke (1596, 1597) waren zeer verward (131), terwijl deze van Beerlegem (1610) (132), Deftinge (1610) (133), St-Pietersparochie te Ronse
·(1606) (134) en Schorisse (1608) niet werden bijgehouden volgens de
-kerkelijke voorschriften. Te Massemen en te Munte waren in 1616
geen doop- of huwelijksregisters te vinden, evenmin te Dikkele (1620,
1621) en te Oombergen (1616, 1617). Op enkele plaatsen werden fiche's
·of losse bladen gebruikt in plaats van registers, nl. te Amengijs (1615)
(135), Ename (1612) (136), Mere (1595) (137), Oombergen (1610) (138),
.Semmerzake (1609) (139) en Strijpen (1615) (140). Maar ook deze
zullen zich, na verloop van enige tijd, bij de nieuwe voorschriften aanpassen.
d. De Biecht.

De paasbiecht gold als algemene regel, voor priester en leek. Er
ontstaat een streven naar een veelvuldiger gebruik van het H. Sakrament van de Biecht, dat voor de priesters een wekelijks of minstens
veertiendaags voorschrift wordt. Voor de kloosterzusters wordt de
.rnaandelijkse biecht voorgeschreven (141).
Wij beschikken over geen gegevens om na te gaan, in hoever de
leken meer gebruik zijn gaan maken van de biecht; de paasbiecht,
die als voorwaarde werd gesteld voor de andere sakramenten, werd

(129) «-registrum nee bapt., nee matr. », maar over verscheidene registers verspreid neergeschreven (608), in orde (609), «in chartula » (1610).
(30) « nulla registra, licet tarnen (deservitor) in calce libri missalis nomina
omnia dascr-ipser-i t » (595).
·(31) « registr a confusa ».
. (32) « reg. baptizatorum non habet nomen patris proli baptizati » (610).
(133) «Inspecta quoque registra baptizatorum inveni non discribi nomina par entium, ... mandavi ut de eetere fieret » (1610).
(34) « registra sunt indebita cum sunt per custodem scr ipta » (1606).

De deken eist doop- en huwelijksregister, « cum sint chartae volatiles ))
(615); in orde (617).
(136) « reg. bapt. en matrimonio junctorum describit (deservitor) in char tis
volatilibus. Mandavi ex illis çonfici librum cum' pergamo obductum »

·(35)

(1612, 1617).
(137) Op kleine briefjes,

(138) « Reg. bapt. et matr. est in char tula » (1610).
·(139) « jussi debitum fieri registrum bapt. et matr., tantum erat in chartula »
0609, 1610).
'(140) « nisi sor didam chartelam » (615), in orde (616),
(141) Koncilie van Trente, XXV Sessie.
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zeker trouwer nagekomen (142). De priesters verklaren althans de
nieuwe voorschriften na te leven, al kan hieraan, gezien de ingekankerde tegenovergestelde gewoonte, wel enige twijfel worden geopperd.
Voor de biecht werd de afgesloten biechtstoel, met afzonderlijk
hokje voor biechtvader en biechteling, door het 3" Provinciaal Koncihe van Mechelen in 1607, voorgeschreven en binnen de drie maand
uit te voeren (143). Dit voorschrift diende in de loop van 1609in praktijd gesteld te zijn (144). De uitvoering zou evenwel heel wat meer
tijd vragen en op verschillende plaatsen slechts geschieden, na drie
à vier jaar met interdikt te hebben gedreigd (145).
Op sommige plaatsen beschikte men niet eens over een biechtstoel, ver van een afgeslotene. Aldus te Borchtlombeek (1611), te Kerkern (1611), te Paulatern (1612), te Viane (1617) (146), te Vlierzele
(1613) enz.; op andere plaatsen werd biecht gehoord in de sakristie,
wat door de deken werd verboden, zo te Oosterzele (147) als te Zottegem (148).
Te Dikkelvenne treft men reeds een afgesloten biechtstoel aan in
'1601, « more PP. Societatis Jesu». Wat er zou op wijzen, dat deze vorm
van biechtstoelen met de Jezuïetenorde nauw verbonden is en onder
haar invloed tot stand kwam. Er was hier dus heel vroeg dergelijke
biechtstoel, ... maar hij werd niet gebruikt (149). Appelterre bezat er
reeds « een mooie» in 1606.
.
Volgens de deken van het Aalsters distrikt beschikken alle parochiekerken in 1618 over de voorgeschreven biechtstoelen. Voor de
andere distrikten komen ze slechts klaar na 1618,te Deftinge (1619),
Enáme (1622), Gavere (1622), Goeferdinge (1621), Hemelveerdegem
(142) T. I, C. V : Er dient een -register aangelegd van de Paasbiechten;
de geIovigen, die aan die verplichting
niet voldeden, werden uitgesloten
van
de andere .sakramenten,
ook het huwelijk en de kerkelijke
begrafenis
(De Ram, o.c., I, blz. 95),
,
(143) T. V, C. IIl (De Ram, o.c. I, blz. 372).
(144) Etikhove:
« mandatum juxta concilium provinciale statim erigatur confessionale cancellatum,
quod a biennio fieri oportuit » (611); Baaigem :
« jussi hic et ubique eri gi confessionale»
(1609).
(145) o.m. te EIst: {(confessionale
erigendum»
(610) ... « ante Bavonis sub
poena interdicti » (1611) ... « ante Joannis sub poena irrterdicti » (1612)
« est, sed nirnis exiguum»
(613); te Hundelgem : « fiet»
(610),
...
« statim » (1611), ... « ante Pentecostes
sub poena interdicti»
(612),
nog niet 0613, 1616),
« provisionaliter
erectum » (1617); te Michelbeke:
« erigendum»
(610)
... « ante Bavonis
sub poena interdicti»
(611), ... « ante Joannis
sub poena interdicti»
(1612), ... « ante Pentecostes sub poena interdicti»
(1613), ... « ante Bavonis sub poena interdicti, sed licet quotannis
poen a apponatur,
nihil fit» (614), in orde
(615); te Waarbeke:
« iterato
ordinavi- sub, poena interdicti
ut fieret
confesso cancellaturn » (618), in orde (621). Dezelfde slenter wordt op
de meeste plaatsen vastgesteld,
(46) Eén in de kapel van St. Niklaas (618), .
(47) {(solet hic pastor audire confessiones
in sacristia, id serio ipsi prohibui
et jussi sedern confessionalem
erigi» (1610).
(48) « Salet hic pastor
excipere confessiones
in sacristia,
expresse hoc ipsi
prohibui » (609); de heer wil geen biechtstoel
kopen (610); de heer
moet er een kopen 0609, 1611, 1612).
(49) « Est confessionale
cum cancellis, quo tamen curatus dicit ob eausas se
non uti » (1606, 1607). In randnota : cc ob quas»?
(606).'
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(1620), Nederboelare (1621), Nieuwenhove (1621), Schorisse (1620) en
.St.-Maria-Latem (na 1620).
Op sommige plaatsen getuigen de biechtstoelen of van de armoede van de parochie of van de onwil van de pastoor, die slechts onder
dwang toegeeft. Aldus te Balsgem (150), EIst (151), Moerbeke (152),
Moortsele (153), Munkzwalm (154) en Zulzeke (155).
e. Het VormseL
Dit sakrament blijkt waarlijk stiefmoederlijk behandeld, zodat
de meeste gedoopten, omstreeks 1600, niet eens gevormd zijn. Voor
het distrikt Ronse was het in 1597 dertig jaar geleden, dat hier nog
het H. Vormsel werd toegediend (156). Te St.-Denijs-Boekel was het
-in 1593 dertig jaar geleden. Op de meeste plaatsen weet men niet eens
te zeggen hoe lang het reeds geleden is (157).
De aartsbisschop van Mechelen diende in 1597 het Vormsel toe
op twee plaatsen van de dekenij Ronse, nl. te Ronse zelf en te Leupegem; eveneens op enkele aanpalende plaatsen, buiten de dekenij, nl.
te Geraardsbergen, Zottegem enz. (158). De bisschop van Middelburg
Mgr Philip Carolus de Rodoan, .diende in 1600 het Vormsel toe te
Ename, Beerlegem en Ronse (159), in 1601 en 1602 opnieuw te Ronse, Ename, Beerlegem en Dikkele (160), in 1603 te Zwalmen en elders (161).
In Ninove verklaart de pastoor (1592). dat het grootste gedeelte
van zijn onderdanen niet gevormd is, zodat ook de niet-gevormden
tot het huwelijk worden toegelaten. In 1597 werd hier het H. Vormsel
·toegediend.
Wat de dekenij Oosterzele betreft. Hier blijkt dat de vormelingen
zich dienden te begeven naar een naburige stad. Zo werd met Sinksen
·1599te Aalst gevormd voor Elene, Godveerdegem, Gontrode, Herzele,
Moortsele (162), Melle, Oordegem, Oosterzele, Scheldewindeke (163),
St.-Goriks:Oudenhove, Smetlede en Westrem (164). Met de Pinkstertijd 1599 werd gevormd te Gent voor Merelbeke en Munte; te Zotte(50) "t{ Misero satis modo erectum» (1614).
(151) .« nirnis exiguum » (1613).
(152) « Habet neglectam sedem confessionalem tantum pro forma constitutam,
non enim in ea excipit confessiones, quod monui facere deinceps » (1619).
(153) « Ereeta est sedes confessionalis sine asserern, quod perutentem
ab aliis
sejungat » (611).
(154) « Est confesso cancellatum super quodam scamno, sed satis miserum »
(1618) .
(155) « Est confessionale super bancka oblonga et ab uno latere habet cancellas » (1617).
(156) « Sacramenturn confirmationis a triginta annis in nullo loco hujus districtus. adrninistratum » (Dek. Bez. Ronse, nota, 1597).
.
(157) «nescttur », « extra memoriam hominum » (1593).
(58) Dek. Bez. Ronse, 1598, nota.
(159) Dek. Bez. Ronse, 1601, nota.
(160) Dek. Bez. Ronse, 1602, nota.
(161) Dek. Bez. Ronse, 1603, nota.

(162) De bisschop van Gent -diende hier het Vormsel toe in 1613.
(163) De aartsbisschop vormde hier in 1605.
(64) « non est memoria de tempore quo Episcopus illis in partibus pontificalia exercuit, hinc sunt paucissimi confirmati (1597).
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gem Üi99 voor Hillegem, Strijpen, Velzeke en Zottegem. Voor Semmerzake verklaart men in 1608 dat de bisschop er nog nooit had gevormd.
De deken van het distrikt St.-Lievens-Houtem vermeldt omstreeks
1614 dat « de bisschop nooit vormde» te Gontrode, Oosterzele en Bavegem.
f. Het Huwelijk.
Op dit gebied voerde het Koncilie van Trente een grondige wijziging in. « Het huwelijk had immers zijn gewijd karakter verloren,
... werd soms afgesloten in een herberg, gereed om later naar de kerk
te gaan voor de huwelijkszegen, indien deze formaliteit niet werd
over het hoofd gezien. De wederzijdse toestemming van de echtgenoten volstond immers om eeri geldig huwelijk aan te gaan; de huwelijkszegen. was slechts nodig opdat het huwelijk zou geoorloofd
zijn» :(165). In de XXIV· Sessie, hoofdstuk I bepaalde het koncilie
dat voortaan tot de geldigheid van het huwelijk vereist was, dat het
zou geschieden voor de pastoor van de parochie en twee getuigen.
Deze 'regeling werd verplichtend 30 dagen na de publikatie van het
Koncilie.
De dekreten van het Koncilie van Trente werden in het Land van
Aalst, dat toen nog in feite behoorde tot het aartsbisdom Kamerijk,
gepubliceerd op 3 oktober 1567 (166). Vikaris-generaal Morillon(van
Mechelen) drong er op aan het volk herhaaldelijk te wijzen op de
ongeldigheid van de geheime huwelijken (167). Ook het le Koncilie
van Mechelen wees op dezelfde verplichting (168). De diocesane sinode van Mechelen, in mei 1609, schreef opnieuw, in alle parochies,
de publikatie voor van de dekreten van Trente omtrent het huwelijk;
het volgend jaar werd op de dekanale vergadering dit voorschrift vernieuwd. Hoe werd het in de praktijk nagekomen?
In .Hillegem, Kerkem, Melden, Moortsele, Munte, Oosterzele,
Schelderode, Strijpen, Velzeke en Zottegem werd deze verplichting
eerst in 1611 nagekomen, te Gijzenzele en Landskouter het jaar
daarop.
Wat het bijhouden betreft van het huwelijksregister, bleef men
in gebreke te Amengijs (1610), Berchem (1593), Edelare (1593), Gontrode (1611) en Munkzwalm (1593). Nog enkele plaatsen worden genoemd, waar er sprake is over het doopregister,' waar tevens ook het
huwelijksregister ontbreekt.
* -1\- *

De Vespers.
Het herinvoeren van deze verplichting kostte heel wat moeite.
De deken van Aalst schrijft in 1620, dat in de grotere dorpen de pastoors beginnen de vespers, of ten minste het lof, te zingen op zon(65) F. Willocx, O.C., blz. 35.
1166) « La publication
raite par Cambral s'étendit, .. à la moitié
du diocèse de Malines « CF. Willocx, O.C., blz. 252, nota 1).
. (167) F. W iIIocx, o.c., bl. 260.
.
(168) T.
C. I CDe Ram, O.C., I, blz. 98).

nr.
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occidentale

en feestdagen; voor de deken van Ronse blijkt het in 1619 veelal een
vrome wens (« fiant » !).
'De' vespers
worden
gezongen
te Amengijs
(1610); te Appelterre
op de
grote feesten
(1614) 'en in 1625 {(uitzonderlijk»;
te Aspelare
« gewoonlijk»
usis, 1620, 1625); te Berchem (1610); te Deftinge {(uitzonderlijk»
(1619, 1621);
til Denderwindeke
« nu en dan eens»
(1618) of slechts op de grote feesten
(1619); te Geraardsbergen
(620);
te Grimminge
{(om de veertien
dagen»
(1618, 1622); te Hemelveerdegem
{(uitzonderlijk»
. (1619); te Idegem
(618);
te Leupegem
niet (1622); te Kwar emorit (1617); te Moerbeke
{(nu en dan
eens»; te Maarke
(1619); te Mere (1620); te Nederboelare
{(nu en dan eens»
(619); te Nederbrakei
« nu en dan eens» (1622); te Nederzwalm
niet (1624);
te Neigem « nu en dan eens» (1617); te Ninove regelmatig
(1619); te Onk.erzele « uitzonderlijk»
0618, 1624); te Opbr akel « nu en dan eens» (1618, 1625);
te Ophasselt « uitzonderlijk»
(1617, 1618, 1625); te Outer (1619-1625); te Overboelare
(1620); te Par ike « om de veertien
dagen » (620); te Po~rare « niet»
(621),
« uitzonderlijk»
0622, 1623), « bijna nooit»
(625);
te Rozebeke
op
zon- en feestdagen
(1622); te Rozenaken
eveneens op zon- en feestdagen
0612,
1616); te Schendelbeke
« uitzonderlijk»
(1616, 1619, 1624); te Schorisse
(622);
te St.-Ariûelinks
niet 0619, 1624); te St.-Lievens-Esse
« iedere zoridag » (1617),
« op de grote feestdagen»
(1625); te St.-Maria-Lierde
{(uitzonderlijk»
(1618);
te St.-Maria-Oudenhove
(618); te St.e Martens-Lier
de « nu en dan eens» (1619,
1625); te Smeerebbe
niet 0620, 1623); te Steenhuize
« nu en dan eens» (1619)
of « op de grote feestdagen»
(1623); te Viane niet (1618, 1625); te Vloerzegem
{(nu en dan eens» (618), niet 0619-1625); te Voorde {(nu en dan eens» (1619);
te Waarbeke
{(nu en dan eens » (1516, 1618, 1625); te Woubrechtegem
« uitzonderlijk»
(625); te Zarlardinge
{(om de veertien
dagen»
(1517, 1518); te Zegelsem het lof (619); te Zulzeke op zon- en feestdagen
(1619).

3 §. De Altaar-

en Kerkversiering.

De dekens dringen steeds opnieuw aan (1610-1620) op een behoor'lijke versiering van het hoogaltaar, waartoe, naast een altaarschilderij, steeds altaar gordijnen en antipendia worden voorgeschreven,
De altaarsteen mocht niet beschadigd zijn; bij gebrek aàn een onbeschadigd vaststaand altaar mocht een draagbaar altaar worden gebruikt, dat evenwel zo haast mogelijk diende te worden vervangen (169). Op enkele plaatsen waren de altaren niet vernield geworden, maar weggenomen. Aldus te Munkzwalm (170) en te Nederzwalm (171). - Te Lief'eringe werden kepers gebruikt voor het altaar,
door ae pastoor zelf gemaakt (172).
Op tal van plaatsen beschikte men niet eens over een kruisbeeld
op het altaar. Te EIst beslist men er een aan te kopen (1'621), terwijl
Hemelveerdegem
(1598), Hermelgem
(1592), Mater (1606.), MunkT. IV, C. XIV:
« Altarium
portatilium
usus ad populi commoditatem,
urgente necessitate,
late permissus
Iuit : sed ne quod ad tempus tantum
et ex gravi causa concessum
est, contra Canones ... ; curent Episcopi,
ut
quam primum fieri potest in singulis Ecclesiis altaria iterum consecren·tur; eoque iacto ibidem
altarium
portatilrum
usus iriter dicatur » (De
Ram, o.c., I, blz. 103).
(170) « juxta domum Joannis
Cueterrek
est lapis seu mensa altaris jacens in
platea. Jussus est per decanum
a ballivo et pastore
ad templum
vehi »
(1593).
.
(171) « Quaedam
altaria esse occulta in quodam loco prophano,
quae decanus
requisivit
per litteras
restitui
in loco debito, implor ato auxilio ballivi »
(592) .
(172) « altare ex asseribus
construxit
ipsemet pastor » (603); « pastor ... altare
lapideum
jam construxit
» (605),

(69)
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zwalm (1610), St.-Maria-Horebeke (1606), Volkegem (1610) en Zegel.
sem (1609) er nog geen bezitten.
De deken houdt voor een Kristusbeeld te plaatsen op de koorafsluiting (veelal het doksaal), te Hemelveerdegem (1602) (173), te Hermelgem (1615), te Nukerke (1613) (174); te Outer « te midden van
het koor » (1624), te St.-Maria-Horebeke (1612), te St.-Maria-Lierde
(1603) (175), te St.-Maria-Oudenhove (176), te Steenhuize (177), te
Zegelsem (1610). Te Nederzwalm ontbreekt dit kruis nog in 1612.
De koorafsluiting was blijkbaar verplichtend, zoals dit duidelijk
wordt uit een dekanale tekst van 1602, voor Hermelgem, Paulatem
en St.-Maria-Latem: « ik gebood dit jaar dat er een doksaal zou gebouwd worden, waarbij het koor gescheiden wordt van het schip van
de kerk ».
Soms gebiedt de deken ook een baldakijn te plaatsen boven het
altaar, teneinde dit tegen de regen en de vuiligheid (van de uilen)
te beschermen, o.m. te Kerkem (178), Ronse St. Maarten (179) en Zegelsem (180).

* * *
Schilderijen

en Beelden.

Veelal wordt in de dekanale bezoeken slechts aangeduid dat een
mooi of minder passend schilderij of beeld werd aangekocht. In enkele gevallen wordt nochtans ook gewezen, op wat het schilderij uitbeeldt.
« Het Laatste Ocrdeel » wordt voorgesteld te Grotenberge (181),
Nieuwenhove (182) en St.-Blasius-Boekel (183) en op geen enkel van
deze plaatsen draagt het de goedkeuring weg van de deken. Te Neigem (184) komt « de Geboorte van Kristus » voor en te Schendelcum duabus lateralibus » (1602).
« fiat imago Crucifixi super ostia chori ».
« Comparaverunt
hoc anno imaginem Crucifixi cum lateralibus
».
« erecta est imago S. Cru cis » (1600).
« Accessit in facie ecclesiae imago Crucifixi
cum duabus Iateralibus
(1603).
(178) « Jussi fieri umbella supra altare quo tutum sit a sordibus (bubonurn)
(173)
(174)
(175)
(176)
(177)

« imago Crucifixi

(599),

»
»

.

(179) « Jussurn. . ut fiat umbella super summum altare contra sordes avium,
idque ante J oannis » (1600); « super summum
altare
propter
sordes
avium est umbella facta» (1602).
(180) « pluit super summum altare super quod voluit decanus construi urnbellam»
(1612); « Umbellam
ex ligno voluit decanus
super summum
altare fieri» (1615).
(181) « Habent in summo altari imaginem non ita decentem, plene nuditatûbus,
representationem
np. Extremi Judicii. Jussi amoveri et aliam substitui »
(1623). Nog niets veranderd!
(1623) (randnota : « si nolent mutare tabulam altar is, saltem ea tamdiu velum obducantur
donec vel alia decens
substituatur
vel indecentes
figurae deleantur)
(1623). Nog geen verandering, spijts de belofte van de pastoor (1624, 1625).
(182) « Depieturn
Judicium
in quadam
pariete
expensis
cuiusdam
villici»
(1621).
(183) « Est pictura Extremi Judicii ante conspeeturn
sacerdotis
sacrificantlis.
quae jussi alibi susperidi, cum parurn honesta, et eius loco substitui Crucifixione Chr isti : (1597).
(184) « Ecclesiae navis picturis ornata inter quas posita est apochrypha,
exprimeris Nativitatem
Christi Domini cum obstetrice
et mulier ibus, quae
an tolaranda sit in nova tabula, judicio RR.DD. r eliquo » (1617).

beke (185) « de Aanbidding der Wijzen ». Te Aspelare (186) heeft men
een schilderij voorstellend « het Doopsel van Kristus i), te Gijzegem
(187) « het Laatste Avondmaal i), te Smetlede (188) « het Lijden van
Kristus i), te Idegem (189), te Parike (190), te Pollare (1618), te Roborst (191) en te Zarlardinge (1622) « de Gekruisigde Zaligmaker».
Te Aspelare (1625) en te Moortsele (1599) bezit men « een Kruisafdoening van Kristus ». Godveerdegem (192) heeft een schilderij voorstellend « de H. Drievuldigheid» en Wieze heeft een mooi beeld van
de Zaligmaker (1597). Ook de heiligen worden niet vergeten. Op de
eerste plaats O.L. Vrouw, waarvan O.m. te Kwaremont (1622) een
doek voorkomt, verder « het Leven van de H. Livinus » te St.-LievensEsse (193), « de bekoring van St. Antonius» te Aalst, dat weinig tot
devotie opwekt (194), te Iddergem (195) en Zarlardinge (196), waar
het er evenmin door kan. « De H. Maria Magdalena» komt voor te
St.-Maria-Lierde (1619), wijl men te Meldert twee nieuwe beelden
bezit, nl. van St. Walburga 'en St. Anna (1596). Hundelgem is in het
bezit van « Vier Kerkvaders» (197). Zelfs « de Strijd van de Sirenen»
ontbreekt niet te St.-Martens-Lierde (198), wat de deken doet verwijderen als in strijd met de bepalingen van het 1e Provinciaal Koncilie
van Mechelen (199).
Voor de meeste kerken wordt slechts aangegeven dat een beeld
of nieuw doek, voor een of ander altaar, werd aangekocht, zonder
nochtans aan te geven wat de schilderij voorstelt. De bestemming laat
soms vermoeden om welke uitbeelding het gaat. Volgende parochies
« habet satis pulchrarn tabulam in choro B. Mariae representantem Adorationem trium Regum » (1622).
« Duabus novis tabulis representantibus in ehoro S. Amandi depositionem Christi de Cruee et in cbori laterali Baptismum Christi » (1625).
« In altari non contemnenda pictura Dominicae sacrae, ex dono Jeannis
van E.ssche, civis Antwerpiensis» (1596).
« pictura laudabilis de passione Domini in summo altari » (1602).
« est in fieri (bij een schilder te Aat, 1624) tabula maioris altaris 36 Iibr.
flaridr., representans Crucifixus » (1625).
« in altari cum Crucifixo depicto » (1605).
~ Ematur figura Crucifixi ut super summum altare locatur ante facie
consecrantis, cum imago S. Pauli ibi posita nullum excitat devotionem»
(1600).

In summa est antependium representans ab una par te figur am S. Petr i,
ab altera Sancti Paul i, in medio habens S. Trinitatis cum hac subscriptione « S. Trinitas Dei, ora pro nobis» (randnota : Jubeat decanus deleri
illa verba: Dei bra pro nobis!) (1602).
« In nova tabula continente histor iarn S. Livini extat puerulas parurn
caste depinctas» (randnota : « mandat deeanus ut corr igatur ») (1619>« Potius in risum videntibus exor tandum idonea quam devotionem»
«

(620).

« in tabula nova S. Antonii tentatio depicta est et in ea quaedarn scandalosa, qua mandavi corrigi aut deleri» (randnota : « insistatur huic
mandato ») (1622).
.
« Ecclesia munda et bene ornata duabus tabulis sexcentorum flor. habet» (1621); « insigna tabula tam in primario altari representante Crucifixum, quam in capella S. Anthonii referente authennicarn hystoriam
ejusdarn sancti» (1622).
« 4 doctores ecclesiae in summo altari» (1599).
« Summum altare ... eujus antipendium ardinatur auferendum, in quo
depicta est pugna Sirenarum » (1611l.
T. VII. C. I (Oe Ram, o.c., I, blz. 107).
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komen in' de dekanale verslagen voor: Appelterre (200), dat nog
mooie schilderijen bezit (201), Aspelare met een schilderij voor het
altaar van. St. Jan de Doper (1621), Baaigem, met een nieuw O.L.
Vrouwbeeld op haar altaar, terwijl slechts een duistere schilderij
hangt op het hoogaltaar (1612), die in 1617 door een mooi tafereel
wordt vervangen; verder Borsbeke (1599), Denderhoutem (202), Denderwindeke waar een schilderij werd aangekocht met de overschot
van het geld van de Armendis, waarop het wapen voorkomt van de
heer van Wedergraat, die er persoonlijk niets voor schonk (1605);
EIst, waar een schilderij werd besteld voor het altaar van St. Apollonia (1621); Etikhove plaatste er een op een zijaltaar (1610); verder
Goeferdinge (203); Hemelveerdegem bezit op het altaar van St. Jan
de Doper het beeld van deze heilige, dit van St. Antonius en van de
H: Eligins (1602), terwijl men met de giften van de gelovigen in 1603
een schilderij liet maken voor, het altaar van O.L. Vrouwen in 1607
een voor het hoogaltaar; Hermelgem (1621), Kerkem (204), K waremont(205), Leupegem (206), in 1606 werd door de begiftiger een schildérij beloofd voor het hoogaltaar (1606); Liedekerke werd met nieuwe
beelden' verrijkt (1621); te Meerbeke komt op het hoogaltaar een
schilderij voor met {(de aanbidding der Koningen» en op het altaar
van O.L. Vrouw « de ten hemel opneming van Maria» (1632); Michelbeke kocht een schilderij voor het hoogaltaar (1624), eveneens Munkzwalm . (207), Nederbrakel twee (1621); Nederename (1618), en in
1622 één voor het hoogaltaar en een voor het O.L. Vrouwkoor; Neigem schafte zich een aan voor het St. Hubertusaltaar
(1621); Ninove
kocht er een in 1599 (208) en in 1621 een voor het altaar van O.L.
Vrouw, waar de broederschap van de H. Rozenkrans werd opgericht;
Oosterzele bezit een schilderij op het hoogaltaar, geschonken door de
deken van St.-Lieven-Houtem, M. Goethals (1619), Oudegem (1627),
Outer (1605), Overboelare heeft een schilderij op het hoogaltaar, gift
van de. pastoor (1604) en in 1620 nog twee op het altaar van O.L.
(200) « sculptae sunt aliquot sanctorum imagines»
(1600).
(20l) « Voor sooveele aengaet de schilderijen
van de hooge autharen
inde
voorn. ker cken [van Appelterre
en EichemJ zijn seer audt ende besonderl. tgene van Apelteren, wesende groot in posture met twee doren ter
zijden, dienende om te sluij ten, door welcke grootte als oock gefigureert
. op haut jaer elyckx aen de kercke vele becostich van onderhout, sonder
precies te connen weten bij wie tselve aldaer es gestelt gheweest, dan
alleenel. door presumptie
van den heere van Wedergraete
midts opden
doehs van de voorn. deuren bekent staen sijn portret
ende wapens,
welcke stuck bij diversche schilders wort in groote extime ghehouden »
(666) (M. 21).
.
(202) « nova et utcumque
artificialis
altaris tabula, ex liberalitate
pastoris
erecta» (1606)'.
(203) « allata est hoc anno insignis tabula depicta pro summo albar i in Goedvriendinghen,
quarn predictae
ecclesiae
dedit Dominus Joannes
van
Overdutsen,
canonicus Cameracensis,
inde oriundus pro memoria suo. . rum parenturn » (1607).
(204) « empta est nova tabula summi altaris 13 libr. flandr. » (624).
(205) « hoc. anno empta est nova tabula altar'is 35 libr. flandr, nihilque est in
ea reprehensione
dignum» (1621).
(206) « hoc anno- empta est pictura Summi altaris 16 libr. flandr. » (624).
(20'7)' « hoc anno empta est 'nova ·tabula altaris 8 Iibr. flandr. » (625).
(208) « Emerunt
nuper egregiam
tabulam
quae 40 libr. flandr.
constitit »
(1599).
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Vrouwen op dit van de patrones; Paulatem bezit naast het uitzonderlijk mooie tafereel op het hoogaltaar nog een tweede (1617); ook
Roborst (1620), St.-Blasius-Boekel (1612), St.-Kornelis-Horebeke op
het altaar van de H. Kornelius (1622); St.-Maria-Horebeke kreeg een
schilderij ten geschenke van de pastoor voor het hoogaltaar (1610);
eveneens St.-Maria-Latem (209) en Volkegem twee (1616); Vurste is
in het bezit van mooie schilderijen (1604); Welden bezit een op het
hoogaltaar (1617), Zarlardinge twee (210) en een op het hoogaltaar
te Zulzeke (211).
'Te Aspelare wordt de kerk onderhouden door een vrome adellijke
vrouw, die binnen langs de kerkmuren verschillende afbeeldingen
uit het lijden van de Zaligmaker liet plaatsen (1600) (212). Naar alle
waarschijnlijkheid hebben wij hier te doen met kruiswegstaties.
Te Meilegem (1617) en te Paulatem (1611) liet de pastoor, Jeannes
van Larebeke, zijn beeltenis aanbrengen op de schilderij op het hoogaltaar, wat niet overeenstemde met de goesting van de deken, gezien
de pastoor persoonlijk voor de schilderij niets had geschonken; zijn
portret moet er af. Na tevergeefs aandringen, zorgt de deken er zelf
voor te Paulatem en laat, in 1625,de figuur van de deservitor vervangen door een engel, maar de pastoor blijft weigeren de rekening van
de schilder te betalen! Dit schilderij van Paulatem was, naar het oordeel van de deken, het mooiste van gans het distrikt Ronse. Ook te
Rozenaken werd de beeltenis van de pastoor weggeverfd (1621).
Te Grimminge diende de schilderij verwijderd te worden omwille
van de hierop voorkomende schriftuurteksten, die te veel gelijkenis
vertonen met deze van de ketters (213); te Hundelgem wordt jaren
na mekaar voorgehouden een schilderij te verwijderen, gezien zij
« meer de lachlust dan de devotie opwekt» (1621); ook te Massemen
hangt een schilderij, meer geschikt tot spotlust dan tot godsvrucht
(1619), waarom zij in 1624met een doek wordt overdekt. Te Lemberge moest het processiekruis worden vervangen, omwille van de lelijke Kristusfiguur (1612).
Op verschillende plaatsen treft men nog beelden aan, einde van
de 16·,begin van de 17°eeuw, verminkt door de beeldenstormers. Aldus
te Burst in 1620 (214), te Kerksken in 1599 (215), te Oombergen in
(209) « hoc anno empta est.nova tabula altaris 9 libr. flandr. » (1624) .
.(210) « ecclesia bene ornata, duobus tabulis sexcentorum
flor. habet» (1621).
(211) {(cum magria indignatione
empta est tabula Summi altaris, idque per
ordinationem
Consilii Flandriae»
(618).
(212) « ... ·.quadam devotoria domicella, quae etiam in circuitu ecclesiae plurima erexit signa et pias figuras divinae passionis ».
(213) « Jussi amoveri picturam quandam cum var iis admonitionibus,
quasi ex
scr iptur a desumptis, ut solent moderni her etici in suis sinagogis : (1613).
(214) «Inveni in hac ecclesia sicut et alibi imagines sanctorum
involantas
et
truncatas,
nullo modo aptas ad culturn sanctorum
hortandum;
jussi ut
in turri aut loco aliquo secreta, collocarentur,
donec resolvatur
quod de
iis faciendum ».
(215) {(Imago S. Annae antiqua et optirne sculpta. ita contaminata
erat, ut
altari omnino esset inconveniens,
mandavi ut eam depingi curent, alioquin esse ablaturum : (1599); Hersteld,
evenals het beeld van Q.L.
Vrouw met het Kind Jezus (1601),
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1597 (216), te Parike (217), te St. Maria-Oudenhove «verminkte schilderijen» (1604), die in 1608door een Oudenaards schilder werden hersteld, te Zandbergen (218).
Van St.-Martens-Lierde vernemen we dat de schilderijen er tijdig werden weggestopt en aldus gered (1604),
Sommige schilderijen lieten op kunstgebied wel wat te wensen
over, meestal waar de pastoor zelf schilder had gespeeld, als te St.Goriks-Oudenhove (219) en te Strijpen (220).
Op andere plaatsen blijkt de versiering van de beelden nogal gezocht. Zo te Denderwindeke waar de beelden werden versierd met
halskettingen (221), evenals het beeld van O.L. Vrouw te Zandbergen (222).
Uit wat voorafgaat blijkt dat, vooral vanaf het begin van de
17" eeuw, heel wat werd gedaan om de verloren kunstschat van de
kerk door een nieuwe te vervangen. Hiertoe werden de pastoors door
de deken voortdurend aangespoord, eens de grote herstellingswerken
aan het gebouw zelf uitgevoerd. De meeste pastoors hebben zich hierbij in de mate van het mogelijke ingespannen en meegewerkt om hun
kerk te verrijken.

(216) « sunt aliquot Irnaglnes obtruncatae»
(1597).
(217) « rnulte imagines Iconomacsorum
insolentia fractae et ablatae»
(1594).
(218) « observari
aliquot imagines vetustate
partim corrotas, partim hereticor um injuria deformatas, quod curavi seponi » (1617).
(219) « Imagines schandalosae
nullae preterquam
quod in cer tis imaginibus
a deservitore
depictis, non sit debita adamussim
servata proportio»
(1597) .
(220) « Nullae indecentes imagines, nisi forte dicantur indecenter, quaedam a
. pastore depictae in quibus non est servata debita proportio » (randnota : « explicatur clar ius l ») (1597); « imagines indecentes in parietibus
depictes inveni, quas deleri jussi » (1599).
(221) « Videbarn hic quandam indeeentem superfluitatem
(rneo saltem judicio)
in imaginibus et staruis sanctorum, quae fere omnes in altari indutae
vel ornatae erant collaribus, quae jussi aufer re » (1599).
(222) « Erat quaedam imago B. Virginis ornata colleri muliebri, quod auferri
[ussi » (1600).
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DERDE HOOFDSTUK

HET GELOOFSLEVEN

BIJ HET VOLK

1 §. De Geloofsbeleving.
Op heel de lijn valt vooruitgang waar te nemen, wat het geloofsleven bij het volk betreft. Trouwere zondagsviering, een zorgvuldig
nakomen van de paasplicht, een veelal gezond zedelijk leven. Voeg
hierbij de zich in de loop van de 17· en 18· eeuw ontwikkelende broederschappen ter ere van het Allerheiligste en van Onze Lieve Vrouw.
Eén vermelding komt vóór (naast de stichting van tal van missen en
loven) van een broederschap gesticht gedurende de periode in dit
werk behandeld, nl. deze van de H. Rozenkrans, in, de St.-MaartensKerk te Aalst opgericht op 23 april 1610.Ook voor Ninove wordt deze
broederschap in 1621 onrechtstreeks aangegeven. Een schaduwzijde
blijft het volkse bijgeloof en de onverantwoorde heksenwaan.
a. De Zondagsviering.
Op gebied van zondagsviering is de toestand over het algemeen
verbeterd en mag als bevredigend worden aangezien.
Voor de meeste parochies van de dekenij Aalst luiden de gegevens,
dat niemand dikwijls - frequenter, saepe - de zondagsmis verzuimd.
Trouwens het is de plicht van de baljuw of prater toezicht uit te oefenen op het nauwkeurig nakomen van deze verplichting. Dit blijkt o.m.
te Liedekerke (1) en te Woubrechtegem (2).
Op sommige parochies betreurt de bevolking zeer, dat slechts één
mis wordt opgedragen, zodat een gedeelte van de gelovigen in de onmogelijkheid verkeert aan de zondagsplicht te voldoen. Dit wordt
vermeld voor Erembodegem, als nog voortdurend in 1614 (3), en voor
Haaltert, waar dit probleem omstreeks 1608 een gunstige oplossing
vond (4).
Op een paar plaatsen voldoen de gelovigen minder goed aan de
(1) « De festorurn violatione etiam satis caveri putat, eo quod ballivus loci
satis advigilet, nee a sacris quis frequenter abesse scitur » (1604); « attentlor est loci ballivus, unde fit ut festivi et dies dominici in veneratione
habeantur
(2) Martinus

(3)

(4)

» (1606).

Reynaert blauwt soms de dienst en zat op Driekoningenfeest
in een herberg en weigerde op bevel van de prater naar de kerk te
gaan (1602); in orde, sinds de bolwassing door de Kurie (1603).
({Dolendum quod in tanta communitate non fiant duae missae et catechisanio, ad quam famuli et ancillae venire possint, qui nunc vix sacrum audiunt et consequenter sine timore Domini adolescunt » (1614);
« fit nunc » (1616).
({ muIti sint qui non omnibus diebus dominicis et festivis sacra audient,
immo hoc quasi pro impossibili habent, quippe ... cum siÎnul ab aedibus
abesse et uni missae interesse nequeant » (1600); nu zondagsvroegmis
(1605); geen vroegmis meer, gezien geen priester (1607).
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zondagse verplichting, hetzij zoals te Denderleeuw (5) door misverzuim en dan nog door de vooraanstaanden, evenals te Okegem (6);
hetzij zoals te Wieze (7), en ook in bepaalde omstandigheden te Denderleeuw (8), door de zondagsrust onvoldoende na te leven.
Drank- en spel, en zelfs dans, waren ÓP bepaalde dorpen, waar de
baljuw in gebreke bleef, zo niet gelegenheden tot verzuim van de zondagsmis, dan toch om de zondag te ontheiligen, althans volgens de
heersende opvatting. Zo te Mespelare (9), Moorsel (10) en Oudegem (11).
Ook voor de dekenij Geraardsbergen vallen geen bizondere afwijkingen aan te geven. Te Opbrakel komen deze die ver van de kerk
wonen « uitzonderlijk» (1608); zowel te Deftinge (1607) als te Idegern
(1607) en te Pollare (12) komen enkele ontrouw en voor. In deze laatste parochie worden de vrouwen er van beschuldigd, niet voldoende
zwijgzaam te zijn onder de diensten, terwijl anderzijds verschillende
inwoners worden meegelokt bij de klopjachten en alsdan de mis verzuimen. Te St.-Maria-Lierde zijn er veel misverzuimers, wanneer ter
plaatse - wat veel voorkomt - geen mis wordt opgedragen (1604);
ook te Waarbeke-Nieuwenhove
schept dusdanige toestand een nadelige invloed.
In de dekenij Oosterzele zijn het slechts uitzonderingen die de
zondagsplicht verwaarlozen. Te Grotenberge. waar 3 à 4 keer per jaar
door de pastoor van Erwetegem wordt gecelebreerd (1608), weigeren
de opgeroepen en, die in gebreke waren gebleven, voor de deken te
verschijnen (1612) en te Oosterzele onderhoudt Nikolaus de Keysere,
mulder, de zondagsrust niet (1599).
In de dekenij Ronse blijkt bij het begin van de 17" eeuw de toestand minder gunstig, al merkt men op de meeste plaatsen een voor-

(5) « Plurimi quoque hic et quidem ex praecipuis,
bus non visitantes ecclesiam»
(1612).
(.Q) Sommigen

Noé Brequi,

komen weinig naar
Fransman
(607).

(7) « Sunt multi

qui dominicis

de kerk,

et festivis

domini cis et festivis

onder

diebus

de slechte

invloed

dievan

oper atur » (609).

(8) De pastoor heeft moeilijkheden
met Joannes Boom, Aalstenaar,
die op
het feest van de H. Kruisverheffing,
met enkele timmerlieden
van Aalst
een brug kwam maken (1608).
(9) Marcus Pannecouck
opende een herberg, zon- en weekdag, waarin hij
de mensen 7 o-f 8 dagen houdt, en komt zelf, Pasen uitgezonderd,
nooit
naar de kerk; met Sinksen liet de pastoor de drinkebroers
roepen, maar
zij spotten er mee. Onder deze de baljuw, een Gentenaar,
« totius irnpius » (1613).
(0)

« De populo bene attestatur
pastor.
diebus sacr is et tempore divinorum
multos eo confluere __.» (1606).

nisi quod dicat
taberrias aperire

in hac parochia
et undequaque

(11) Petrus de Keteleer heeft een verdacht huis, waar « diebus dominicis et
festivis luditur,
saltatur,
violari dicuntur
filiae et nescio quae alia »
(1603); in 1604 blijkt voornoemde tot inkeer gekomen!
(2)
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« inter cèteros delatus fuit, qui aliquot dominicis diebus non interfuisset
sacro: quaedam mulierculae,
quae tempore divini officii fabulatae fuer ant (1604); « quidam rarius ecclesiam frequentius
frequentant»
(1609).

uitgang ten goede. Te Beerlegem (13) en Rozenaken (14), waar de
baljuw het slechte voorbeeld geeft, zijn enkele ontrouwen; op dit
laatste dorp wordt ook nogal gedronken gedurende de vespers. Misverzuimers komen voor te Edelare (15), Etikhove, waar vooral een
wijk in gebreke blijft (16), Kwaremont (17), Leupegem (18), Melden (19), Paulatem (20), St-Blasius-Boekel (21), St.-Kornelis-Horebeke, waar eveneens een slechte wijk is (22), Volkegem (23) en Welden, waar velen verkiezen thuis te blijven om met de kaart te spelen (24).
Vooral te Ronse zelf blijft het aantal misverzuimers bizonder
groot. Immers van de 6 à 900 paashouders horen, naar het getuigenis
van de deken, in 1617nog geen honderd regelmatig de zondagsmis (25).
Op de armen wordt drukking uitgeoefend, teneinde ze tot de
zondagsviering te verplichten. De misverzuimers worden uitgesloten
van de bedeling van de Armendis (26).

(13) Op de wijk Helluwe zijn er die de kerk niet bezoeken (1602); enige personen komen niet veel naar de kerk en andere drinken onder de Mis
(1604); er zijn er die niet regelmatig
de kerk bezoeken (1608); w.o. de
baljuw Joannes
de Groote (609);
« sunt aliqui non confessi et raro
venientes ad templum » (1618).
(14) « incolas diligentius
solito frequentare
ecclesiam»
(1601); « sunt multi
(w.o. de baljuw) (1612, 1613) raro ad templum venientes, licet non sunt
heretici » (602);
« curatus conqueritur
potitari
in tabernis
tempore
Vesperarum
diebus dominicis » 0603, 1613, 1615); « sunt tamen qui non
fr.equentant ternplum » (605).
(6)

« esse quosdam qui non frequentant templum » (605).
« multi sunt raro ad templum venientes»
0602, 1603); « est locus seu

(7)

platea hujus pagi, quae vocatur Maelstrate, incolae istius plateae multi
numero vix ter in anno veniunt ad hoc temp1um, quidam Ghisbertus de
Vos numquam adit templum»
(1605).
« raro quidam veniumt ad templum » (602).

(5)

(8)

«sunt qui se absentant interdum ab ecclesia», maar gaan naar Oudenaarde»
(605); « sunt aliqui non optimae vitae et rarius frequentantes
templum parochiale»
0606, 1607).

(19) « plurimos
venire negligenter
ad templum,
eos (pastor)
monet, sed
monitionibus non proficit » (1601); ({aliquot frtgidi catholici » (618).
(20) ({esse qui non frequentant
templum»
(1604).
(21) « quidam rarlus

veniant

ad ternplum » (602).

(22) « esse districtum
quemdam hujus pagi cujus
templum (1612).
(23) enige komen niet naar de kerk (605); « sunt
non fr equeritant templum » (1606).

incolae

raro

qui etiam

veniant

moniti,

(24) « multos abesse frequenter
a diviriis, domi manere et Iudere
(601); « quidam rarius ecclesiam frequentant»
(607).

ad

sepius

chartis »

(25) « curatus conqueritur
de quibusdam, qui cum scandalo in quodam festo,
die D. Nicolai, biberunt
vinum adustium, vulgo brandewijn»
(1604);
« quidam non frequentant
ecclesiam»
0607, 1609); « ... sunt et alii rar i
ad templum venientes, Ha ut cum sint tot (600) communicantes,
immo
alii di cant esse communicantes
900. Vix centum diebus dominicis in
officio divino comparent»
(1617).
(26) Ronse St. Maarten:
« ordenatur ut pauperes
gentes, careant consuetis elemoslnis i (624),

ad officium

divinum

negli-
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Op enkele plaatsen wordt tegen de kerkelijke wet (27) en de
Plakaten in, nog al veel gedronken en geschonken onder de goddelijke
diensten, vooral gedurende de vespers. Overtreding, die, tegenover
de vorige periode, weinig schijnt afgenomen te zijn, spijts het toezicht
van de wereldlijke macht. Hiertegen worden overtredingen vastgesteld te Amengijs « door velen » (28), evenals te Idegem (29); ook te
Impe is het een verkeerde gewoonte (30), terwijl het soms voorkomt
te Moerbeke (31); eveneens te Moorsel (32), te Wichelen (33) en te
Wieze (34) zijn de overtreders van dit verbod talrijk.
b. De Paasplicht.
De paasplicht wordt over het algemeen goed nagekomen, zeker
door 99 % van de paasplichtigen, en wanneer hieraan niet wordt voldaan, dan ligt dit dikwijls aan het feit dat het gebod van de naastenliefde onder twist of ruzie heeft geleden en dat de vrede nog niet werd
hersteld, wat door het 3° Provinciaal Koncilie uitdrukkelijk werd vereist (35). Te Teralfene zijn er in 1612 vier, die hun Pasen niet houden,
« gezien zij steeds elkander beledigen »; te Heldergem hebben twee
vrouwen het in 1605 aan de stok gehad, zodat zij aan hun paasplicht
niet voldoen; te Parike zegt de pastoor « perdidimus oleum et opus
adrnonens Jaspar van Winnend ale » om toch vrede te sluiten (1607).
Elders blijft de paasbiecht achterwege omwille van het zedelijk
'leven, dat niet in orde is, en ook wel hier en daar, vooral in het Ronsische, uit ketterse overtuiging.
(27) T. IV, C. XII: « Requiratur
quoque locorum Magistr atus ut in omnibus
parochiis edicto publico mandant, tempore quo divinum officium peragitur, aut verbum Dei praedicatur,
tabernas
non nisi pro viatoribus
aperire, neque aliquod genus Iudi publice aut privatim institui, et omnino abstineri a trepudiis. et aliis insolentiis,
quibus parochiani
a visitatione divini officii et verbi Dei auditione distrahi possent, sub poenis
arbitrio eorum imponendis ... » (De. Ram, o.c., I, blz. 103).
(28) « MuIti sunt tempore Vesperarum
in tabernis » (1610), die volgens een
regeringsdekreet
dienen gesloten te zijn (1611).
(29) « Multi frequentant
tabernas
tempore officii (moneantur
apastore
et
si se non ernendant, agatur cum praetor e, ut eos mulctet). Modestins se
gerunt in tab er nis » (603);
« multi etiam intemperantes
in potu frequenter in tabernis, etiam aliquando tempore Vesperarurn » (1607).
(30) « Circa populum omnia bene se habere asserit (deservitor),
excepto eo
quod soli te more maneant
potibus
addictiores,
quamquam
neminem
nominare valeat, qui tempore divinorum in tabernis reperiantur»
(1601).
(31) ({aliquando
contingit in tabernas poti uar e tempore Sacr a » (1606).
(32) « Multi hic potitant dominicis et festivis diebus sub officio divino. Multi
etiam ab illo se absentant, cum collectores impositionum
sub illo subinde
veniant ad suas impositiones
recipieridas:
petif tam pastor quam ballivus utrum hos non possint mulctare » (randnota : « sub officio divino
potitantes per ballivum punire possunt ») (1609).
(33) « multos dicebat (pastor) in Pascate non communicasse ... interim
eos
r arissirne comparare
in tem plo et sepius sub officio divino potitare »
(1592) .
(34) ({MuIti potatores
hic et ex parochia
vicina de Moorsel domini cis et
festivis diebus, hic venientes, sub officio divino bibunt » (609).
(35) T. VII, C. VII: « Concubinarii
publici, antequam
concubinas
suas actu
demiserant,
ad sacrum Communionem
non adrnittantur,
... vel palam
inimicitias
exercentes ... et hi reipsa pacem composuer int, vel sese ad
reconcilliationem
debite obtulerint » (De Ram, o.c., I, blz. 375).
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Te Appels houden-enkelen, sinds vele jaren, hun Pasen niet (1612),
evenals te Balegem (1602) en te Erembodegem (1610); te Lede zijn
er verscheidene die de paasplicht veronachtzamen, maar hieraan voldoen met Sinksen (1608, 1609,1611); te Mespelare staat « de goddeloze
meier Nikolaas Wabbeels» verschillende jaren ten achter (1606, 1607,
1613); te Schendelbeke verschijnt de meier Adr. van der Stricht niet
sinds 2 jaar gezien zijn buitenechtelijke verhoudingen (1617, 1622),
terwijl de meier van Aspelare zich om dezelfde reden afzijdig houdt
(1617); te Wichelen zijn de « enkele» verzuimers van 1609, « verschillende» geworden in 1612,die tevens weinig in de kerk te zien zijn en
meestendeels onder de goddelijke diensten zitten te drinken; te Wieze
zijn er in 1612 ook verscheidene. Te Lemberge, waar er in 1601 « enkele» in gebreke blijven, zijn er in 1602vier en in 1609en 1610 slechts
één.
Geleidelijk aan verbetert de toestand op al deze plaatsen, en zelfs
voor een stad als Geraardsbergen zijn er geen uitzonderingen op de
paasplicht (1614, 1617, 1623), evenmin te Ninove (1618), waar de laatkomers het regelen « in jubileo extenso» (1621).
Ook hier blijft het distrikt Ronse, en vooral de stad, in gebreke;
het gaat hier meestal om ketters of verdachten van ketterij. Te Amengijs zijn er in 1615ongeveer 30, die de paasplicht verzuimen; te Beerlegem « enige» (1615); te Dikkelvenne twaalf (1607), drieëntwintig
(1608), tien (1613, 1616), dertien (1617); te Etikhove « verscheiden»
(1616); te Hermelgem « enige» (1618); te Mater {(verschillende», ten
dele ketters, ten dele om ruzie (1613); te Nederzwalm « enige» (1618);
te Nukerke « vele, hetzij omwille van ketterij, hetzij om andere redenen» (1613), in 1625 verminderd tot « enkele»; te Ronse St. Maarten « erikele » (1600), « verscheidene, hetzij ketters, hetzij onverschilligen » (1612, 1615, 1616); te Ronse St. Pieter « enige» (1609), vijfentwintig (1610), « verscheidene » (1612) en in 1615 hebben van de 900
paasplichtigen 754 gebiecht en 650 gekommuniceerd (1615); te Rozenaken blijven er elf afwezig in 1611; te Schorisse « enige families»
(1613), « vele, zelfs niet verdacht van ketterij» (1615); te Volkegem
« enigç » (1614); te Welden « enige» (1610, 1618), w.o. de meier J acobus de Raedt en de schepen Isaak Pedé (1606), in 1612zeventien.
In de dekenij St-Lievens-Houtem zijn het slechts uitzonderingen,
die hun paasplicht verzuimen.
Op enkele plaatsen komt het slecht voorbeeld van boven en verwaarlozen vooraanstaanden deze verplichting. Aldus te Maarke de
mulder Vincentius Gallus (op de watermolen te Haute), sinds vele
jaren (1605, 1607); te Massemen de koster « potator» (1608); te Melle
de burgemeester (1608, 1609), te Oordegem burgemeester Egidius
Baert (1602); te Oosterzele de mulder Nikolaus de Keysere « om ruzie» -(1599,1608, 1609); te Rozebeke de koster « om ruzie met gans de
parochie» (1611-1613);te Rozenaken de baljuw (1605); te Scheldewindeke de mulder sinds 3 jaar (1608) en te Velzeke Joannes de Geyter
sinds 40 jaar (1617). Sommige speciale omstandigheden konden het naleven van de
paasplicht wel verhinderen, als b.v. te Moortsele, het doortrekken van
troepen (1602), en vermoedelijk bleven te Merelbeke 20 personen in
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gebreke om dezelfde reden, waarvan achteraf slechts nog één achterblijft, nl. Joannes de Coninck, « die zegt zijn lijf aan de duivel te
schenken» (1608), maar die zich volgend jaar toch in orde stelde. In
1608 waren er te Balegem en Scheldewindeke een 25-tal, die hun
Pasen niet hielden « gezien de pastoor te veel werk had».
7:-
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Soms bemoeide de heer zich meer dan mocht met de kerkelijke
aangelegenheden. Zo hield de heer van Wedergraat zich zelfs bezig
met het geweten en de gesteltenis van zijn onderhorigen te Pollare.
Hierin was hij wel wat te ijverig. Zo bepaalde zijn baljuw op Palmzondag, wie de pastoor al dan niet mocht absolveren. De pastoor weigert evenwei zich hieraan te onderwerpen (36).
c. De Huwelijksmoraal.

Op de meeste dorpen komt één geval, soms twee gevallen voor
van konkubinaat, waartegen door de kerkelijke rechtbank wordt opgetreden. Te Leeuwergem zien we de baljuw zelf eigenmachtig handelen bij het straffen of ontslaan (37). Soms, althans indien men de
afgelegde verklaringen krediet mag geven, komt dit ook ter goeder
trouw voor; zo leeft te Denderhoutem een gezin met 4 kinderen (1600),
waarvan de vrouw « dacht» dat haar vroegere man overleden was .
. Te Denderleeuw woont een Franse vrouw, die drie kinderen heeft
van verschillende (1608); te Beerlegem leeft één man in overspel en
heeft met die vrouw drie kinderen (1602); te Kwaremont bezit Guilielmus de Keysere « duas meretrices in suo tugurio » (1612); te Nederename komt een « half-dwaze hoer» voor (1616, 1618); te Meldert
trekt een vrouw, verdacht van adulteriurn, als hoer met de soldaten
mee (162H; te Nederbrakel heeft de gehuwde Marcus de Nul of de
Mil een drietal kinderen bij verschillende (1613); te St.-Blasius-Boekel woont een zeer arme hoer, met verscheidene kinderen, ... welke
zij aan de kerkdeur brengt (1602); te Steenhuize heeft Jeannes van
Vorde alias: Speelman, gehuwd, drie kinderen van een bijzit (1594),
(36) « Dominus temporalis de Neyghene, qui totum jus sibi asscribit, Habet
enim septem scabinos, quos vocant « Huisschepenen », qui omnes abusus deferunt Domino aut ejus pretori, et cum subditi in Paschate deberent communieare por tat pretor pastori schedulam continentem nomen
subditi muleta ti, et tune debet mulctatus tamdiu abstinere a communione donec Domino temporali satisfactum sit de muleta, in quo sibi
asscriber e videtur tam potestatem spirrtualem quam temporalem; tale
non fit in aliis pagis non nisi in sola Pollare » (1595); « Constituit Dominus temporalis quosdam viros cum suo ballivo quos vocant Sinodales,
qui quotannis faciunt scrutinium ante dominicam Palmarum, qui si invenerint defectuosis, prohibent ne pastor eos absolvit ac S. Eucharistiam
adrninistret, donec iis satisfactum sit. Putat Dnus pastor ab iis exigi
mulctam aliquam pecuniariam antequam a pastere absolvi perrnittant »
(« Pastor non obstante tali prohibitione fungatur officio suo, absolvendo
omnes absolutionis capaces ») (1504).
(37) « Ballivus alia sibi arrogat ad se non spectantia, etiam extra limites sui
districtus; quemadmodum in Sottegem et Hillegem et aliis in partibus
ipse adulteros punivit et absolvit, nulla remissione aut auctori tate Reverendissimi Domini observata» (1601).
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die hij weigert te verlaten (1598, 1604, 1608); te Strijpen maakt de
vrouw van Judocus de Haecht het samen met haar twee dochters
nogal bont (1602). Dit zijn de meest ergerlijke feiten voor het Land
van Aalst vermeld in de dek anale bezoeken gedurende de periode
1600-1625.
d. De Onthoudingswet.
Wat het naleven van de onthoudingswet betreft, die op zware
zonde verplichtte (38), beschikken wij slechts over zeer schaarse gegevens ... van overtredingen, die aantonen dat over het algemeen deze
kerkelijke wet trouw werd nageleefd. Slechts een paar overtredingen
door gebruik van vlees op verboden dagen en door het eten van eieren
gedurende de vastentijd worden aangegeven. Zo diende een waard te
Melle gedurende de vastentijd (39) vlees op aan schippers, zo eet
Frans Cauwijn van Moorsel iedere dag van het jaar vlees, en gebruiken te Mater « sornmigen » eieren gedurende de vasten.
De vastentijd wordt blijkbaar minder goed nageleefd. De pastoor
van Leupegem verklaart onomwonden dat op zijn parochie « niemand
vast» (1617). Voor de overige parochies onbreken de nodige gegevens.
Bij het niet naleven van de vastenwet waren de gelovigen gehouden, zoals trouwens nog, tot het bidden van bepaalde gebeden of tot
het schenken van een gift (zuivelgeld), welke door enkele pastoors
niet werd geïnd. De pastoor van Semmerzake beweert dat zijn parochianen de voorgeschreven gebeden verrichten en dus geen zuivelgeld moeten betalen (41). Het zuivelgeld wordt evenmin gevraagd
te Gavere (42), te Bottelare (43), te Moortsele (44) en te Schelderede (45). Al.deze parochies behoren tot de dekenij Oordegem.
De vigiliedagen, die talrijk waren, bemoeilijkten het onderhouden van de vasten op die dagen. Blijkbaar vonden sommige pastoors
er geen bezwaar in, hetzij een geboden feestdag te verleggen, hetzij
de vigiliedag te verschuiven; hiervan werd te Letterhoutem op het
(38) T.. VI, C. r.: De Vastenwet verplicht « sub periculo peccati mortalis »
gedurende de Vasten en op de Kwatertemperdagen en op 10 vigiliedagen. « In locis ubi vel plura vel strictlus observata fuerint, hor tatur
Synodus, ut piam consuetudinem observent » (De Ram, O.C., I, blz. 106).
(39) « Judocus May aer t, in irritic hujus Quadragesimae transeuntibus quibusdam navibus, apposuit carries vescendas, non requi sitas, sicuti pastor
id attestatione fide digna deelaravit. qui nee emendationem pr etendit,
nec penitentiae S. Ecclesiae sese reconciliavit ». Dient gestraft te worden (1602).
(40) « ... non scandalosos preter aliquot ova ederites in 40ma» (1598).
(41) « Pastor nihil umquam dedit pro usu lactecinium in quadragesima, immo nihil" proponit ordinationem Illmi Dni subditis suis dicitque omnes
suos legere quod prescribitum est» (randnota : « Jubeatur deinceps proponere et publ icare servandum caput XII, Titulus XII Concilii Diocesani, sub' poena citationis ») (1610); « Lacticinia hoc anno coUegit»
(1612et 1614);maar niet in 1615,1617,1623.
(42) Zelfde pastoor als te Semmerzake.
(43) « Pastor non exigit lacticinia » (randnota : « Mandatur ut proximo anno
non negligit ») (1"614).
(44) {(Deservitor Joannes Leckebuere non exigit Iacticinia » (1614).
(45) Zelfde pastoor als te Moortsele. « Non fuerunt hic collecta lacticinia»
(1623).
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feest van St. 'Marcus, in 1593,gretig gebruik gemaakt door de meiden
van het omliggende, die op St. Marcus hier hun vlas kwamen bereiden (46).
2 §. Het Beschavingspeil

en de sociale Toestand van de Bevolking.

Ook op dit gebied beschikken wij slechts over zeer schaarse gegevens, die door de dekens terloops werden meegedeeld.
Sommige parochies worden als arm gekwalificeerd: Burst (47),
Etikhove (48), Kerkem (49), Godveerdegem (50), Mater (51), Michelbeke (52), Munkzwalm (53), Nieuwerkerken, dat tal van armen telt
uit Aalst (54), Nukerke (55), Opbrakel (56), St.-Blasius-Boekel (57),
St.-Denijs-Boekel (58), verarmd door de troepen, St.-Maria-Latem (59),
Volkegem (60), eveneens verarmd door het soldatengedoe. Leupegern
met een 80-tal arme Fransen (61) en Welden evenzo met vele arme
Franse inwijkelingen; te Erondegem ligt de verarming aan de Spaanse troepen (62).
Voor volgende parochies wordt gewezen op de aldaar heersende
welstand:
Dikkele (63), Dikkeivenne (64), Hermelgem (65), Hofsta(46) « Festum S. Marci non est in eadem parochia observatum
juxta canones
synodales,
sed jejunium
indictum
fuit die Lunae post Quasimodo,
et
dies Marci, qui in aliis parochiis
observabatair, intermissus
fuit, ita
quod fuerit in villa de Letterhoutem
confluxus
ancill arum ad paranda
lina, et ita nee festum, neque esus carnium fuerit ibidem observatum,
. vldelieet in edibus Judoci Bogaert » (593).
(47) « paupertas
inhabitantium
» (592).
(48) « in hac pago esse multos pauper es » (1602); in 1617 is de toestand veel
verbeterd:
« non sunt mult.i pauper es qu i eg ent ».
(49) « incolarum paupertas » (1616).
(50) « populus pauper»
(589) (Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 54).
(51) « multi sunt hoc in loco pauperes » (601).
(52) « multi sunt pauper es » (1593).
(53) « incolae hujus loci sunt valde pauper es » (1597); « communitas
pauper
est 11 (1600); « incolae pauper es 11 (1601).
(54) « hoc anno advenerunt
multi pauperes,
ob vicinitatem
civitatis Alostanae » (1608).
(55) « incolae non sunt divi tes » (1604); « multos esse egentes in hac par ochia » (1617).
(56) « haec parochia undique fere circumdatur
sylvia 11, waarin de arme bevolking gedurende
de winter hout gaat zoeken; « praeterea
eadem sylvia
tantum asylurn prestat Iatronibus,
hinc factum est quod pauciores
hic
sunt beati, nam ho rum fortuna semper illorum pateret irrsi di is » (1565)
(Ra. Gent, fonds Bisdom, M. 109).
(57) « parochianae
sunt multum pauperes 11 (593); « ob irtcolarum paupertatem » (613).
(58) « miles qui hic frequens
est, magis communitatem
depauperat
» (606);
« sunt incolae hujus loci multum pauperes 11 (607).
(59) « ecclesia habet multos pauper es » (1613).
(60) « incolae pauperes
sunt ob continnam
militum alimentationem
11 (597);
« communitas pauper est 11 (1600); « incolae duobus aut tribus exceptis
sunt pauper es » (604).
. (61) Er zijn hier ongeveer {(80 galli mendi ci » 0599,1600;
« multi pauper es
et mendici I> (1602); {(multi pauper es » (1611).
(62) « Exigui valde sunt proventus
et incolae passim a milite hispano depauperentia 11 (1607).
(63) « non habent
pauperes
alen dos », zodat met geen armenschaal
wordt
rondgegaan
(1612); « nee ulli fuerunt pauperes»
(1614).
(64) « ecclesia pauper est, sed incolae satis divites»
(1602).
(65) « incolae sunt ditiores » (595).
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de (66), Kerkem (67), Kwaremont (68) en St.-Maria-Oudenhove (69).
Als ruwen
onbeschaafd wordt de bevolking aangegeven te
Aaigem (70), Beerlegem (71), EIst (72), Erpe (73), Impe (74), Rozenaken (75), St.-Blasius-Boekel (76), St.-Maria-Latem, waar de bevolking onhandelbaar is (77), Teralfene (78), Wanzele (79), waar de
inwoners de stempel dragen van het armoedig milieu en Wichelen,
waar vooral de jeugd ruw is (80).
Steenhuize telt tal van vluchtelingen, meest moordenaars, die hier
asiel zochten, en die slechts verlangen zich met de Kerk in orde te
stellen (81).
Aan de drank verslaafd blijken de inwoners van Appelterre
(vooral de armere klas) (82), van Idegem (83), Impe (84), Moor-

(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

(80)
(81)

(82)

(83)
(84)

« vix ibid pauperes

modo habent » (1599).
« pauperes non sunt, aut si qui sunt debent ali a Marcke » (1593).
« nullt pauper es » (1593).
« paucitas pauperurn » (1608).
« tarda est gens rustica » (1601).
«incolae sunt plus satis absurdae » (1609).
«nulli in heresi, sed ru des chri stiani » (1614); «muIti renissi catholi ci »
(614) .
« pastor dicit subditos quidem esse rudiores, non tarnen esse hic de
quernque notabilem querelam»
(1605).
«rustici
sunt » (597);
«rustica
gens » (1598); « de moribus incolarum
interrogatus,
dicit (deservitor)
homines valde esse rusticos et rudes ac
potatores,
monui ut hisce malis se opponat et advigilet, cum id nemo
mirari debeat, quippe cum multo tempore tamquam oves errantes pastore fuerint destituti » (1600); « ... frequenter
potitant, et Iicet publicis
concionibus et severis monitionibus
id impedire laboret, dicit (deservitor) quod adhuc par urn proficiat»
(1604).
« incolae vere rustici » (1598); (C sunt rustici viri » (1602).
«vix hic in pago ordo constitui potest, cum omnes admodum rudes et
ad heresim propendant » (1595).
cc sunt mali et intractabiles »; cc Ten es geen volck om mede om te gaen »
(1611).
« gens rustica maxima» (1596).
«)ncolae vere sunt rustiet ac homines agressos et terreni et bene instrui
debent » (1602); « Communitas valde exigua, agri valde sunt hic steriles,
ita ut pauci sunt qui abundent
» (602); cc sunt homines valde rustici,
mali instructi: locus sylvestra est, et sic pueri adhuc parvuli, antequam
Chdstianae
religionis rudimenta
perceperunt,
vaccis custodiendis
adhibentur, unde fit ut semper aequae rudes maneant » (1604).
cc juvenes valde rudes»
06l4l.
cc ... sunt hic multi profugi, qui alibi comisso homicidio, hic tamquam
ad azylum confugunt, eo quod sit pagus privilegiatus
et locus refugii».
Sommigen zijn bereid te Communiceren
en boete te doen, maar kunnen
hun Pasen niet houden, gezien zij meu de benadeelde
partij niet werden
verzoend (599); cc Precedentis
anni exules ibi coneerdes communieaverunt» (1603).
«in computu pauperum
plus fuit expositum quam receptum, idque per
pauperes, qui in dies petant eleemosinas,
quorum in nonnullis intellexi
sepius frequentare
tabernas
quam ecclesiam, eaque jussi id observari
tam apastore
quam rnagistris
pauperum,
eoque completo denegari
eleemosinas»
(1613).
cc multi etiam internperantes
in potu, frequenter
in tabernis » (1607).
« valde esse rusttees et rudes ac potatores»
(600);
Cl frequenter
potitant » (604).
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sel (85), Nederbrakel (86), Neigem (87), waar het vooral de Fransen
zijn, en Wichelen (88).
. Aan het spel, vooral het kaartspel, geven zich over de inwoners
(vermoedelijk zijn het maar enkele?) van Etikhove (89) en Erendegem (90).
Als vloekers staan gekend enige inwoners van Rozenaken (91),
Schorisse (92) en St-Maria-Oudenhove (93).
Om hun tweedracht worden genoemd Baardegem (94), Erembodegem (95) en Gijzegem (96).
3 §. Bijgeloof en Toverij.
Op het bijgeloof bij het volk wordt door de kerkelijke overheid
speciaal gewaakt. In overeenstemming met de bepaling van het Koncilie van Trente, XXV Sessie, bepaalde het 1° Provinciaal Koncilie
van Mechelen dat alle bijgelovige praktijken dienden geweerd te worden (97). En toch zou zelfs de Kerk zich laten meeslepen in de furie
van de heksenprocessen. De dekanale bezoeken wijzen op een tiental
gevallen, waarbij 8 vrouwen en 2 mannen worden beschuldigd van
bijgelovige praktijken. Voor twee gevallen wordt aangegeven dat de
zaak gerechtelijk werd vervolgd, waarbij een straf voorkomt van een
drievoudige publieke geseling te Meldert.
Verdachte gevallen worden aangegeven te Denderleeuw, waar
het gaat om toverij (98), te Denderhoutem is de koster van toverij
verdacht (99), te Haaltert is er een waarzegster of beleester (100), te
« populus ... potationibus addictus» 0608l.
(86) « nulli suspecti de fide, sed multi intemperantes,
frequentantes
tabernas,
quod pastor frequenter
redar gu it » (1608).
(87) « ineolae omnes eatholici vivunt, sed quidam extranei galli ibidem habitantes sunt intemperantiores,
frequenter
in tabernis » (608).
(88) « sunt hic plurrrni potatores
et discoli» (609).
(89) « hyeme sepe per totas noetes chartis ludant, etiam tota nocte Nativitatis Domini» (603).
ibidem juventutem
diebus dominieis et festivis aliis lu~90) « intelligebam
dere, sed ballivus, quem serio monebam, officium promisit»
(603).
(91) «. esse quosdarn blasphemator es », die, indien dit blijft duren, dienen
te worden aangeklaagd
(596).
(92) « quosdam esse enermes in juramentis
et blasphemiis»
(1593).
(93) {(blasphemi
jurantes per nomen Dei» (1608).
(94) « male inter parochianos convenit, valde fit ut internis odiis distracti,
ex qua publico bono expediunt parum curent » (595).
(95) De parochie leeft in ruzie, waarvan
de pastoor grotendeels
de schuld
is (1592).
(96) « in tam exiguo loeo duo sunt dominiola et domicelle raro conveniunt,
etiam populus divisus sit, et hinc varie in dicto populo oriuntur sirnultates et quere1a» (606).
(97) T. IX, De Superstitione (De Ram, o.c. I, blz. lOB).
(98) « Pastor dicit se non ignorare uxori Guilielmi Goossens crimen sortilegii fuisse impositum,
sed Dominus temporalis
in Consilio Flandriae
eam prosequitur»
(601).
(99) « Custos Petrus van der Hagen... in inobedientia
perseverat
immo et
sortilegii est suspectus et propterea
ab omnibus timetur»
(1622).
(00) . « Degit hic femina. quae dicitur phitonissa aut potius ... dica, quam unde
quaque homines morbis oppressi, pro se, pro bestiis consulunt»
(617);
heeft van die praktijken
afgezien (619) en overleed in 1620.
(85)
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Herdersem houdt een vrouw zich bezig met het bijgelovig genezen van
ziekten (101), te Meldert gaat het om een toveraar (102), te Nederename beoefent een vrouw de waarzeggerij en tevens de kwade hand (103),
te Nieuwerkerken worden drie vrouwen van toverij beschuldigd (10),
te St.-AnteIinks wordt een vrouw van magie beschuldigd (105), te
Steenhuize houdt zich een man bezig met bezweringen (106), te Wanzele « daer es wel een ghen. Anne opt Heylen daeraen somtijts eenighe aen pleegten te comen om raet ende daet, maer hebben nu in
langhe van haer nijet verhoort» (1595).
Voor de duivelbezweringen was een toelating .van de bisschop
vereist (107). Sommigen hielden zich hiermee bezig ook zonder de
vereiste toelating. Zoals magister Joannes de Helft, herbergier in de
omgeving van Moen, bisdom Doornik, die te Kwaremont mensen en
dieren komt bezweren (1623); in 1624 woont hij te Amengijs, kleedt
zich als eremijt en verricht de bezweringen zonder kerkelijke toelating. Te Rozebeke wegen ernstige verdenkingen op de koster Joannes van Tortelboom (hier koster in 1569 en nog in 1622), als zou hij
zich met toverij bezig houden (108); die beschuldiging tegen .hem
komt voor in 1569en nog in 1592 (109), te « St.-Pierre nabij Edingen »
·(St.-Pieters-Kapelle) zou hij de dieren bezworen hebben van burgemeester Laurentius Vivets, waarvoor hij 3 dukaten .heeft ontvangen,
en ook elders. Men vertelt dat hij de geheimen kan achterhalen; in
zijn bezweringsformulieren komt veel bijgelovigs voor, zodat zij hem
werden ontnomen, 'en hem onder bedreiging met strenge straf werd
verboden nog dergelijke praktijken te beoefenen (1593): Hij blijkt
zijn woord niet te hebben gehouden, gezien hij hiermee veel geld ver.dient en de mensen er van alle kanten heenkomen om van bezetenheid te worden bevrijd (110). Vorig jaar, was hij vooral bedrijvig in
« Quod quaedam hic sit Maria van den Keere, filia qua superstitiose
mederi fer atu r, et ex diversis locis ad earn confluere
dicuntur pro remedio ». De deken zal de zaak onderzoeken
(1602).
(l02) « Judocus
Vierendeels.
quondam
sortilegus
ex Flandria
(1619) et trio
publice. flagellato » _(619).
.
'.
(l03) Eén vrouw hield haar Pasen niet, n1. Elisabeth Borrens, « cui imputatur
quod sit saga et malefica, unde se cupit purgare )} (1598).
(104) « Tres mulières, quibus sortilegii crimen sit irnpetr atum » (1603); « Hic
quaedam
joanna
Pipenbosch,
quae maleficii
suspeeta,
in exilium est
religata, qua nee ecclesiam visitat, nec ecclesiae sacramenta
frequentat,
nee etiani. acquiescit pastoris » (1604, 1605, 1606).
(105) « Maria tshaseleren
fuit accusata magiae et propterea
non communi'cavit neque confessa esn » (1592).
(l06) ({Petrus Val entijn, eonvietus
de superstitiosis
aetibus adhuc sepe ad
exorcismos in partes Gandentium
excurrere,
sed non satis probatur
currinocte sepius ... » 0620, 1621).
(107) 3- Provo Conc. 1607, T. XV, C. IV: « Nullus omnino exor cizare praesumat sine licentia Ordinarii
in scriptis obtenta:
nemo etiam utatur aliis
exor cismis quam ab ordinaria approbatis, vel potestate exorcizandi ulla
ratione abutatur,
sub poena perpetuae
privationis
illius officii, et aliis
-arbitrar ia » (De Ram, o.c., I, blz. 389).
(108). « MultuÎn accusatur a rebel.lione, etiam a maleficiis seu ar tern mag icis »
. (15'69).
.
(1Ó9j « Passim audire quod dissolvat ineantationes»
(1593).
« AB omnibus' male audit quod se immisceat dissolutioni incantationum
.
et putatur per hoc ditlor esse totlus pagi; ad eum confluantur
undique
ut incantationes
dissolvat ». (595).
00l)

o ïo:
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de streek van Oudenaarde, o.m. te Petegem en Bevere (111). De deken
haalt een voorbeeld aan van bezwering, nl. het driemaal geven van
een briefje met geheimzinnig geschrift en kruisjes (112). Het geheel
is een mengsel van geloof (missen, bedevaarten en aalmoezen) en van
bijgeloof (1595). De koster beweert het recht tot bezwering te bezitten, gezien hij tot eksorcist of duivelbezweerder werd gewijd; hij
voegt er aan toe, dat de pastoors over zijn kennis afgunstig zijn (1595).
Ook in 1596 oefende hij zijn praktijk nog uit.
Ook de pastoors werden in het oog gehouden, b.V. de pastoor van
Aspelare (113), die wat te ijverig blijkt in de duivelbezweringen en
tevens als medicijnman optreedt, en de deservitor van Hofstade (114),
die briefjes - bezweringsformules? - uitdeelt tegen de koorts en
andere ziekten. Ook te Smeerebbe treft de deken verdachte bezweringsformules aan (115).
Iddergem, dat nog de spotnaam draagt van toverheksen, dankt
deze naamgeving uit het begin van de 17"eeuw, wanneer het herhaaldelijk spookte in de kerk en de sakristie. De wijding van de altaren
hield de fratsen van de boze geest voor een tijdje buiten de kerk,
maar achteraf herbegon het spel, dat er vooral in bestond gedurende
de nacht de op slot-zijnde deuren te openen. In 1622 was het zo goed
als gedaan (116).
(111)' « contra incantationes
vaccarum, equorum et ovuim » (1595).
(112) « Ut si velit vaccam suam liberam ab incantataone
(ut dicebat custos)
daret tribus vicibus eertas scedulas cum certa mirabili
scriptura
et
crucibus » (1595).
(113) « Eidem (pastor-i) interdiximus
ne extra suam parochiam exorcizet, nisi
presente
parocho loci, quod quibusdam
suspectus
fuerit. Ex diversis
herbis distillat pharrnaca, componit ei egrotis suis in medicine ... , in qua
multum prestare videtur » (1607).
(114) « Dictum mihi a Domino decano Alostario hunc priorem (deservitorem),
iterum dare aliquas scedulas contra fibres et aliós morbos, et novisse
dieere hic est beneficus aut haec et saga. Quae ut ita: sint, igncra »
(608) .
(115) « lnveni hic quandam
epistolam amatór iarn prefixam
missali antiquo,
quo utitur rectori, eandem Iaceravi » (1600).
(16) « Mirum est quod in hac ecclesia frequenter
contingit : tam chorus quam
sacristia fortissimis
feriis concluduntur,
in node sepissimo, aliquando
etiam pleno die ultro omnia aperiuntur.
Vigilarant
aliquando propterea
turn pastor, turn alii rustici, qui audito strepitu ferriti, fugerunt; aliqui
audaciores
aliquando
manserunt
et dicunt se vidisse aliquern habitu
sacerdotali intruntem et hic omnia aperientem;
contigit nuper in magria
solemnitate eti am populo (non sine horrore) presente; quod riovies consequentur
sacristia
ante meridiem aperiretur;
quid in hac re factum
opus fit reliquo judicio !llistr. Domini. Ego cogitavi altaria omnia quae
necdum reconciliata,
reconciliari
si forte per SS. Reliquiarum
presentiam spiritus fugentur » (randnota : « ita fiat»!)
(1614); « nuper reconciliavi ibi tria altaria et exinde spiritus ornnia claustra reserare
solens
non nisi semel dicitur rediisse»
(1615); « Spiritus ille reserans claustra
chori et sacristiae hac quadragesima
eadem saepius aperuit; eam proinde exorcisavi, sed de effecto nihil intellexi»
(616); « Spiritus ille needum desunt seras chori et sacristiae
per noctem reseraverim
rar ius
quam sol ebat » (1617); « Spiritus ille reserans ser as preser tim sacristiae
rarius, sed tarnen adhuc aliquando opus illud peragit»
(1618); « Spiritus
Ille, qui per noctem ecclesiae seras aperire solebat, intlra annum vix
semel venisse deprehensus
est» (1622) .

.21?

·Ook sommige vereringen gingen gepaard of leiden tot ergerlijke
misbruiken, waartegen de Kerk, door de bevoegdheid van de deken,
begin van de 17" eeuw, optreedt. Zo te Aspelare houdt zich een vrouw
bezig met het vervaardigen van loden stukken, welke werden aangezien als een kracht bezittende tegen ziekten (1604) (117). De deken
dreigt met gevang zo dergelijke dingen zich nog voordoen (1605).
Soortgelijke praktijk komt ook voor te Outer (118).
Te Erondegem is de bijgelovigheid tot op het altaar geslopen.
Hier vindt de deken drie « bijgelovige kruisen» onder de altaardwaal;
deze kruisen wordt een kracht toegeschreven om de koorts te 'verdrijven, nadat er een H. Mis werd op opgedragen. De verantwoordelijke persoon hiervoor was de meier (1621) (119).
IMPE.

J. de Brouwer.
11111111111111111111111111111111111111111111111111.

UIT HET VROEGERE

VOLKSLEVEN.

Van een gestolen paard en koe
(Fragment)

Pieter v., geboren in Baardegem
in 1752, zoon van een pachter
op
van de abdij van Affligem aldaar, gedroeg zich zeer slecht. Overal
hij geld los te krijgen zelfs onder bedreiging,
bij zover dat sommige
's nachts uit vrees niet durfden slapen gaan. De mensen zeiden dat
de ontaarde zoon wel niet anders kon of hij zou « noch tot een quaed
eynde » komen. Door zijn wangedrag
had hij zijn vader « tot complete ruine
gebracht»,
zodat deze ten slotte was gaan inwonen bij zijn schoonzoon Verbeken. De moeder moest toen reeds overleden zijn, want er is van haar nooit
sprake in de zaak. De familie stond bekend als « eerlijk, deugdzaam en treffelijk », _en vader V. werd overigens
weldra
tot schepen
aangesteld
in zijn
nieuwe parochie.

Jan
·een hof
trachtte
personen
het met

Inmiddels was de zoon in de echt getreden met Katarina,
de dochter van
Gielis van Langenhoven,
pachter te Wieze, waar het jonge koppel een tijdje
inwoonde, tot wanneer ze een huis kochten en er een herberg openden. Het

(117) « Quaedam
(muller)
plumbum
fundens illudque
stillans in aquam ex
forma plumbi conereturn
facit objectum,
cujus sancti adminiculo
liberari posset egrotus ... » (1604); « Objurgavi
acriter in pressentia
pastoris
mulierem
quae delata erat rursum plumbum fundisse, minitans ei carceres ex authorrtate Hl. Dom. si denuo depr eheridatur,
quam jussi observar-i ne impune talequid ultra tentet. Negavit tamen postremo facturn » (1605).
(118) « ibidem est quaedam
Anna Bos, suspecta de divinationibus
per fussioném plurnbi » (1625).
(119) « Visitans summum altare inveni tres superstitdosas
cruces sub mappa
collacatas,
quae ad febras depelleridas
vim habere creduntur,
quando
aliquot sacra super eis celebrata
sunt; authorem huius deprehendi
esse
maiorem loci, quem acriter increpavi,
qui agnoscens
culpam, promisit
se numquarn similia facturum I) n6~1)'
.
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duurde echter niet lang of ze zaten tot over de oren in de schuld. Het huis
werd verkocht
en met vrouwen
kind trok de man naar zijn geboortedorp
terug. In 1779 verhuisde het gezin naar Meise en huurde er de herberg « den
Keyser».
Amper een jaar later werden hun meubelen wegens schulden verkocht. Ze gingen dan een tijdje een kamer betrekken
bij Hendrik van Nieuwenhuysen,
waarna ze er een huurden te Koekelber g «in de Coninginne»,
bij Guilliam Charles. Ze verbleven
er ongeveer twee jaar. Jan ging in daghuur werken bij een snuifmaker,
bij brouwer Sas in de Zespenningenstraat.
Later huurden ze een kamer in « het wit Peerdt op den Anderlechtsehen
steenwegh »,
Het boterde echter niet in het gezin. Wie van beiden de grootste schuld
droeg is niet uit te maken. Misschien was de saus naar het kommetje. In elk
geval, « door hun quaet en overlopig gedragh ... door volherdinghe
in slecht
gedragh », waren ze ten slotte « niet meer wetende van wat hout pijlen te
maecken ».
Enigszins bij drank en met «een dwaesen CoP» ging hij op een nacht
« ofte immers diep in den avond» een merriepaard
uit de stal halen van zijn
schoonvader te Wieze. Kon hij het paard niet verkocht krijgen of wat, na een
tijd schreef hij aan zijn schoonvader
dat hij het vermiste paard gezien had
te Genappe, dat hij er achter gegaan was en dat het hem « tot de DriesdelJinge» (de Diesdelle te Ukkel) overhandigd
werd. Pieter Benedikt Verhasselt
was het paard dan gaan afhalen te Koekelberg.
Er rezen sterke vermoedens
dat de zaak verdacht was, maar de familie zweeg, uit vrees voor « onteeringe »
van de ganse familie.
In de nacht van 2 op 3 januari 1783 stal Jan Pieter een koe bij zijn schoonvader. Dit deed hij blijkbaar weer met een dwaze kop, want het had die nacht
gesneeuwd, zodat zijn spoor gemakkelijk
kon gevolgd worden. De nood moest
wel nijpend geweest zijn! Het moet een vreselijke tocht geweest zijn: te voet
naar Brussel door koude en sneeuwen
met een onwillige koe. Tot even buiten
het hof ging het goed, maar toen begon het dier, dat uit de warme stal in de
ijzige lucht gebracht was, koppig te worden. Op een plaats was het goed te
zien dat ze zich « geweirdt, gekeert ende gedreyt » had. Te Walfergem
gekomen. het moest toen omstreeks twee uur in de ochtend zijn, kreeg hij de koe
niet meer vooruit. Hij bond ze aan een boom vast en ging achtereenvolgens
verschillende
mensen opkloppen om het dier te helpen « stouwen ». Eerst ging
hij aankloppen
bij Frans Beeckmans,
56 jaar oud, kasseier,
te Asse « tussehen de twee huysen gen. het Haesken ende Cleyn Brabant».
De huisvrouw
van Beeekmans, Elisabeth van der Bor ght, geboren te St. Ulrikskapelle,
40 jaar
oud, trad later als getuige op. Daarna beproefde hij het bij Maria Anna van
de Velde, Weduwe Jan Schellinck, 46 jaar oud. Ze kon niet meegaan. Achtereenvolgens wendde hij zich vergeefs tot de Weduwe de Neuker, tot Judocus
de Mol, 42 jaar oud, die eveneens weigerde
« beducht sijnde ter oorsaecke
van de onbequaemheydt
van den tijdt dat het waerschijnlijck
eene gestolene
beeste meeste wesèn ».
.
Tenslotte
ging hij nog eens kloppen bij Pieter de Troch, strodekker.
36 jaar oud, ongehuwd, die met zijn eveneens ongehuwde
zuster Philippina,
30 jaar oud, samenw.oonde te Walfergem, op de steenweg omtrent de herberg
« den Prins van Luyck », niet ver van het « Haesken».
Men vroeg hem waarom hij zo laat op straat was. Wel, hij had zich « geamuseert
tot Bellekens ».
Belleleens was de toenaam van J.B. van Bever, die herberg hield op de Heide
te Asse. Van Bever was geboortig van St. UlrikskapeUe
en 43 jaar oud. Hij
kende de andere goed: « in hunne joncheyd waren ze samen ter schole geweest te Merchtem».
Pieter de Troch stemde er eindelijk mee in de koe te helpen voortdrijven.
Daar ze toch veel te vroeg vóór het openen van de stadspoort
zouden zijn
hielden ze wel vijf kwartier
stil «in den Barreel » te Zellik. De Vlaamse
Poort was nog niet open. ·De koe werd dan vastgebonden
« aen den rink tegen
de Sterre » waar ze een glas jenever gingen drinken. Even later kwamen daar
Francis Beeckmans, de reeds vernoemde kasseier uit Asse, en zijn huisvrouw
Elisabeth van der Bor ght, die vroegen om de koe te kopen. De dief zocht
natuurlijk
niet ze te verkopen aap bekenden en antwoordde dat ze reeds ver-

kocht was. Een Pieter Alexander
uit Walfergem,
de Troch dat de koe gestolen was.

die daar

ook was, zei aan

Inmiddels hadden de knechten van pachter Pieter van Langenhoven
vastgesteld dat een van de tien koeien van het hof verdwenen
was. Ze gingen de
boer wekken die zei dat hij nog blij was dat het geen paard was, Samen met
een van de knechten, volgde hij het spoor van dief en koe in de sneeuw
tot Waltergem. Daar liep het spoor dood en ze trokken verder op naar Brussel.
Intussen
waren' Alexander
en de Troch de stad ingegaan
en troffen ze
pachter van Langenhoven
aan staande « op de straete
omtrent de fontijne
de Dreye Godinnen».
Alexander
vertelde aan de boer wat hij over de zaak
wist. Deze verzocht hem erover te zwijgen ({want schende ick mijnen neus
ick schende mijn geheel aengesicht ».
Een stuk lang geleden
(Uit het archief
Brussel).

leed uit het leven van twee eerzame

van de Drossaarderij

van Brabant

families ...

op het Rijksarchief

te

Constant Theys.
11111111111111111111111111111111111111111111111111.

Een onverbeterlijke dief
Op 22 september
1710 verscheen voor de gebannen vierschaar
van de baronie van Liedekerke
en Denderleeuw. Jan de Mayer fs. Arnault, geboren te
Vollezele en oud omtrent achtentwintig
jaren. Aangehouden
wegens diefstal.
Al was hij nog jong toch was zijn zondenregister
al heel zwaar geladen.
Bij' het onderzoek kwamen een hele reeks feiten' aan het licht en bleek het
.dat men hier te doen had met een onverbeterlijke
dief.
Op vastenavond
1707 stal hij een paard bij Jan Verhasselt
« gheseyt pachter Jan» van Galmaarden, en .verkocht dit te Brussel voor acht ponden groot.
In de zomer van 1708 werd hij gevangen genomen in de stad Hulst wegens
enkele « cleyne dieverijen»
en veroordeeld
om « ten schande ghestelt te worden aen eenen paal, in eenen ijzeren halsbandt » en daarna « uyt de stadt ghejaeght ».
. Deze straf had hem echter tot. geen betere gevoelens 'gebracht, want hij
in andere quade fayten ende dieverijen
blijven continueren».
Zo
vinden -we hem terug te Zele in 1709 'waar hij in april op een nacht inbrak
bij Denijs Christiaens,
samen met een zekere Joos « van ontrent de prochie
van Pamele» maar waarvan hij beweerde de « toenaem» niet te kennen. Deze
Joos was door het venster gekropen en had daarna de deur geopend,
Ze ontvreemdden
er « een en laeckenen
justaucorps(soort vest) rost van
coleur - eenen 'blauwen calamande juppon - vier manshemdens
- eenen halsdoek - eenen rieten stock - eene roste stoffe capoete (kapmantel). van achter
met een en sylveren haeck - eene rock van tseleve coleur met 'groen ghemengelt - twee vrouwenhemdens
- twee mutsen - een col ierbl at (?) -·eenen ghestrepten ltjnwaedenvoorachoot
- ende eenen ghestrepten
seyden snuytdoeck»
(omslagdoek).
.
« is voorts

De buit werd onder elkaar verdeeld en onze Jan verliet de streek van
Zele om te gaan Ioger-en te Steenhuizen
op 't gehucht ten Bosch bij Adriaen
de Meyer e.
.
.
Dezelfde maand nog bracht hij 's nachts een bezoek aan de Weduwe .Carel
de Smet. Maar het bekwam hem slecht want hij werd aangehouden,
Bij het
onderzoek werd een gedeelte der voorwerpen,
die hij gestolen had te Zele,

teruggevonden.
Jan werd gevangen gezet, maar gelukte erin zijn boeien los te maken
eerimag el en uit de gevangenis te ontsnappen,

met
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Zijn volgende diefstal was te Hekelgem. waar hij uit de stal van Peter
de Nul, « eene swarte bonte coeybeeste»
ontvreemde.
Maar dit bekwam hem
weer slecht, want hij werd aangehouden
en door {(de heere provost generaal
van Brussel ghesentencieert
(gevonnist) op den 21 Oogst 1710 ».
Deze maal zou hij er niet zo gemakkelijk
afkomen, want hij werd veroordeeld om binnen de stad Brussel {(publrcquelijck
op een schavot tot den bloede
toe ghegheeselt
te worden ende daernaer
ghebrandrnerckt
». Daarop volgde
nog « bannissement
voor al tij t uyt de ghehoorsaemheyt
van syne majesteyt,
met interdictie van daerbinnen
te commen op peine van de galghe ».
Spii ts deze nieuwe veroordeling
en zware straf is hij {(blyven continueeren in voordere quade fayten ende dieverijen onder syne voorseyde majesteyts ghehoorsaemheyt».
.
Op 19 oktober 1710 wist onze Jan een paard te stelen uit de stal van Peter
vander Vecken te Denderhoutem
en nam terzelfder tijd ook nog enkele kledingstukken
mee, o.a. « een laeckene juppon - een lijnwaeden casacke (vest) een paer schoenen - een paer caussens - een paer handtschoenen
- eenen
condele (paardengareel)
ende eenen bruynen neusdoeck ».
Jan koos het hazenpad en belandde bij Adriaen Crispins. landbouwer
te
Liedekerke, waar hij in daghuren werkte en in de kost was. Maar dat werken
zal maar een voorwendsel geweest zijn om de boel in 't oog te houden, want
reeds op 26 november 1710 sloeg hij weer zijn slag: « uyt het bedtstroy
in
de coetse » (bed) slaagde hij erin een « somme gelts van ontrent de vijfthien
ponden grooten in specien » te ontvreemden
en dit door een gat te maken
onder het « sollement»
van het huis. Wat laat veronderstellen
dat de woning
nog opgetrokken
was uit leem en vlechtwerk.
de
13
in
int

Het duurde niet lang of hij werd weer aangehouden
door de agenten van
baljuw. Van het gestolen geld bleef er bij zijn aanhouding maar 27 gulden
st. meer over, die op hem bevonden werden. Het overige had hij verteerd
« differente
herbergen
binnen Aelst en elders en ten deele uytghegeven
cocpen van cleederen ende Iynwaet ».

In zijn logement bij Adriaen Crispins vond men eveneens de lakene
pon, de lij waden casake en de schoenen die hij te Denderhoutem
gestolen

juphad.

Deze keer zou het voor Jan de Mayer slecht aflopen. De {(Leenmannen der
'baronie, bor ght ende casteele van liedekerke
naer prealabel
(voorafgaandelijk) advies van rechtsgheleerden,
in ghebannen vierschaere
vergadert
desen
22 dec. 1710 condemneerden
hem om op de ghewone plaetse aan de galge met
de koorde gestraft,
ghehanghen
ende gheexecuteert»
te worden door de
scherprechter
{(sulcks datter de doodt naer volgt». Daarenboven
werden zijn
goederen {(mobilaire ende immobillaire » verbeurd verklaard,
ten profijte van
de heer dezer baronie.
De vierschaer

was samengesteld

Sr. Passchier de Brauwer, substitut.
Michiel Snel
Adr iaen de Maeseneir
Lenaert Steppe
Judocus Arents
Jan Eylenbosch
Gillis van Drooghenbroeck
Cornelis
»
Jan
»
Jan van Daelem
Jacobus van de Perre
Jan van Sinave
Hendrik Asschericx
Jan de Brauwer
Grilfier was Fl. Vanden Abeele.
Sententieboek

Liedekerke

DENDERLEEUW.

uit:
baljuw

en Denderleeuw

Hendrik van Londersele
Jan van Santen
Cornelis van Santen
Jan Minnoughe
Gillis Evenepoel
Peeter Cortvrtnt
Jan Bts. Cortvrint
Geert van Vaerenberghe
Jan Lievens
Gillis Stroolens
Miehiel Pots
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M. Cornelis.

