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BIJ ONZE ZEVENSTIGSTE JAARGANG
Een terugblik
Het eerste nummer van Het Land van Aalst verscheen in het voorjaar
van 7949, aanvankelijk als een tweemaandelijks, nadien als een driemaandelijks historisch tijdschrift. Het doel was van in het begin geen
lokaal tijdschrift, gericht op Aalst, maar een regionaal tijdschrift, gericht op het territorium van het voormalige Land van Aalst, dat zich
uitstrekt van de Schelde tot de Dendeq uit te brengen. Die doelstelling
zijn we tot vandaag trouw gebleven. Het Land van Aalst heeft steeds
beoogd een wetenschappelijk tijdschrift te zljn, met artikels gestoeld
op nieuw historisch onderzoek. In die zin is het nooit populair geweest,
gericht op een groot publiek, maat geniet het in de ruime kringen, die
met historisch onderzoek gaande zijn, een uitstekende reputatie. Onze
alom gewaardeerde jaarlijks gepubliceerde bibliografie van het Land
van Aalst heeft ongetwijfeld pan die wetenschappelijke reputatie bijgedragen. Met regelmaatenzonder onderbreking kwamen onze nuÍlmers
van de pers, alles samen circa 21.000 pagina's. 2018 wordt dus onze
7 0"t" jaar gang, een jubileumj aargang.
We kunnen die 70 jaar grosso modo indelen in twee periodes: de
periode van de stichters met o.m. Hendrik Vangassen, Frits Courteaux,
Albert Van Lil en Jozef De Brouwer. Die periode eindigt met de dood
vanFritz Courteaux (1980) en van Jozef De Brouwer (1984), die gedurende een lange periode redactiesecretaris van het tijdschrift was. In
de jaren tachtig nam een nieuwe jonge generatie de leiding over met
Geert Van Bockstaele, Luc Robijns, Marcel Cock, Marc Uyttersprot,
Dirk Van de Perre en begin de jaren negentig Georges Vande Winkel en
Wilfried Vernaeve. De nieuwe tijd manifesteerde zich in 1988 met een
nieuwe look van het tijdschrift, diq tot vandaag bewaard is gebleven.
Die tweede generatie bestaat vatdaag uit zeventigjarigen. Voor hen
wordt de zeventigste jaargang een orgelpunt, maaÍ ook de gelegenheid
voor een generatiewissel.
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In de lijn van onze traditie

een nieuw cartograÍisch

project

In

1988 gaven wij de prachtige Horenbaultkaart (1596) van het Land
van Aalst uit ter gelegenheid van ons veertigjarig bestaan, ongetwijfeld
een van de hoogtepunten in onze werking. Daarta bleven we aandàcht
besteden aan de cartografie van het Land van Aalst met de uitgave van
de Sanderuskaart in 1997 ert van de Van Deventerplannen van Aalst,
Ninove en Geraardsbergen in 2008. In die traditie willen wij voor onze
70't" verjaardag een nieuwe tot nog toe onbekende kaart van het Land
van Aalst fit 1626 in het daglicht stellen. Nummer 4 van deze jaargalg
zal volledig aan die kaart gewijd worden eL aan de maker ervan, Philips De Dijn, afkomstig uitAspelare §inove). Georges Vande Winkel,
ons in cartografie gespecialiseerd bestuurslid, neemt de leiding van dit
project op zich. De Dijn is voor onze regio de belangrijkste cartograaf
uit de l7d" eeuw. Het zal de eerste maal zijn dat het volledige oeuvre
van deze cartogtaaf za1 bestudeerd worden. We plannen eveneens een
tentoonstelling en een colloquium in het jaar 2019 met een digitale uitgave van de kaart.

ZelfporÍret van Philips De Dijn op kaart uit 1627 - 1622. (@ RAG, Algemeen
Familiefonds ,m.5417)
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Overgang naar een elektronisch tijdschrift in 2019
Onze 70't' jaargang is naast een hoogtepunt ook het eindpunt van ons
gedrukt tijdschrift. Yanaf 2019 gaan we voor een digitale uitgave, zo is
beslist op de bestuursvergaderin g van 14 december 201 7. Voor die beslissing zljn er drie doorslaggevende argumenten die in de tijd enigszins
samenvallen.
Ten eerste is er de tijdgeest. Toen ons tijdschrift begon, bestonden er
geen computers, laat staan het internet. Een historicus die zich respecteerde, kocht boeken, abonneerde zich op tijdschriften enbezai. aan huis
een bibliotheek, niet alleen als statussymbool, maar vooral als werkinstrument. Een jonge historicus raadpleegt vandaag het internet, is veel
minder honkvast en streekgebonden, woont kleiner en vindt een grote
boekenkast tegen de muurwand eerder een hindernis dan een voordeel.
Onze lezers komen uit de vorige generatie, die van de boekenkast. Deze
generatie sterft langzaam uit, zodat ons ledenaantal geleidelijk daalt
en onvoldoende wordt aanggvuld door nieuwe abonnees. Die evolutie
lijkt onomkeerbaar. Binnen enkele jarenzal, bij het aanhouden van die
trend, ons lezersaantal te klein worden om nog een gedrukt tijdschrift
tegen een aanvaardbare prijs uit te geven. Als tegenargument kan men
het actuele succes aanvoeren van de lokale heemkundige kringen, gericht op de eigen stad of dorp. Die kringen bereiken een ander en groter
publiek, kunnen op een goedkopere manier hun publicaties distribueren
dan met de post, trekken reclame aan, en behandelen onderwerpen die

in tijd en ruimte dicht bij de belangstelling van hun lezerspubliek liggen. Daar ligt hun succes, maar ook hun beperking.
Ten tweede is er de politieke beslissing om ingaande op 1 januari
2018 de culturele functie van de provincies af te bouwen. Vanaf het begin van ons tijdschrift was de provincie de voornaamste sponsor via een
jaarlijkse subsidie aan het Oost-Vlaams Verbond voor de Kringen van
Geschiedenis. Die subsidie en de competente provinciale administratie
die instond voor het ondersteunen van historisch onderzoek op lokaal,
regionaal en provinciaal niveau is nu opgedoekt. De Erfgoedcellen en
de Vlaamse Gemeenschap zouden die taken moeten overnemen, aldus

de theorie. Erfgoedcellen zijn echter instellingen van intergemeentelijke samenwerking, die zich om de zes jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, moeten herdefiniëren en dus bij voorbaat instabiel zijn en
ruimtelijk veel te beperkt om een gebied als dat van het Land van Aalst
te omvatten. De Vlaamse Gemeenschap is cultureel niet geihteresseerd
in een naar Vlaamse norïnen te beperkt gebied als dat van het Land van
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Aalst en heeft de neiging materies naar de gemeenten door te schuiven,
die dan wel een schaalvergroting moeten nastreven. Dit wil zeggen daÍ
een tijdschrift als het onze tussen twee stoelen valt, de stoel van de Erfgoedcel en de stoel van het Vlaamse niveau. Voor ons was het provinciaal niveau een excellente dimensie. De sluipende ontmanteling van
het provinciaal niveau is een van de jammerlijke politieke beslissingen,
waarover nooit een ernstig publiek debat is gevoerd.
Ten derde dient zich een generatiewissel aan binnen het bestuur.
Die is al vroeger ingezet met Lieve De Mecheleer als verslaggever en
Mieke Van Damme als beheerder, maar wordt nu versneld. Wilfried
Vetnaeve (bibliografie), Marc Uyttersprot (verzending) en Dirk Van de
Perre (redactiesecretaris) worden of naderen de 7 5 jaar en wensen hun
taken door te geven aan de nieuwe generatie. Zij hebben hun opdracht
gedurende meer dan 25 jaar met veel enthousiasme uitgeoefend. Zij
blijven zich evenwel engageren binnen het bestuur. Gelukkig z1n tljdig nieuwe krachten aangetrokken om geleidelijk aan de fakkel over te
nemen, met Bart Cherretté, Lieve De Mecheleer, Luc Geeroms, Michel
Igual, Wenceslaus Mertens, Mieke Van Damme, Wouter Van der Spiegel en Reinoud Vermoesen. Voor de elektronische bibliografie nemen
Michel Igual en Luc Geeroms de coördinerende taken van Wilfried
Vernaeve op zich. Er is tevens de belangrijke wissel van redactiesecretaris. Dirk Van de Pene zal de gedrukte jaargang 2018 nog voor zijn
rekening nemen, maar Reinoud Vermoesen staat klaar om de taak van
redactiesecretaris vanaf 2019 op zichte nemen. Behorend tot de nieuwe
generatie en vertrouwd met de elektronische media heeft Reinoud een
jaar de tijd om de elektronische uitgave grondig voor te bereiden.

Het Land van Aulst als kenniscentrum voor regionale geschiedenis
Continuiteit in de verandering is de leidraad. De voorzitter en ondervoorzitter Luc Robijns en Marcel Cock blijven op post en Georges
Vande Winkel blijft zich inzetten voor de bibliografie, de website en de
Nieuwsbrief.
Hoewel het tijdschrift op een andere manier zal worden aangeboden,
blijft ons enthousiasme hetzelfde om wetenschappelijke artikels over
het Land van Aalst onder een breed publiek te verspreiden. Door ons
tijdschrift op een andere manier uit te geven en gratis op het internet aan
te bieden, willen we een ander publiek bereiken, andere artikels aantrekken met thema's die de jonge historici beroeren en zo ons tijdschrift
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een nieuw elan geven. We willen onze vereniging nog meer positioneren als een echt kenniscentrum door naast het tijdschrift meer dan vroe-

ger ook lezingen te organiseren. Een lidmaatschap, losgekoppeld van
het tijdschrift, zal behouden blijven. Het aanbieden van gedrukte exem-

plaren 'on demand'moet nog in detail worden uitgewerkÍ. We houden
onze lezers van deze evoluties op de hoogte via de Nieuwsbrief, onze
website en de volgende nummers van deze jaargang.
Zo wordt jaargang 2018 de afsluiter van een periode en de opstap
naar een nieuw project ofbeter uitgedrukt de voortzetting van hetzelfde
tijdschrift en dezelfde vereniging met dezelfde doelstellingen, maar in
een nieuwe 2l't"-eeuwse vorm. Het ganse besfuur, oud en jong, zietmet
verhouwen de toekomst tegemoet.

Wat brengt de 70ste jubileumjaargang?
Nummer 1 brengt de uitgebreide studie van Marcel Cock over het fenomeen van de houten kerkJ<isten (koffers) met ijzerbeslag, naast een
verrassende bijdrage in het Frans van Jac§ Lorette over een gedicht
van de Franse dichter Arthur Rimbaud dat te Aalst zou geschreven zljn
en een korte tekst van Dirk Van de Perre over chronologie van de bouw
van de eerste Ninoofse abdijkerk. Voor nummer 2 plannen we de bijdrage van Luc Beeckmans over een 1Sd"-eeuwse muntschat in Bambrugge, een artikel van Pieterjan De Coninck over de houding van de
priesters tijdens WO II in het arrondissement Aalst, een biografie van
de Meerbekenaar Jan Stercke, de eerste president van het Collegium
Trilingue, door Dirk Van de Perre en Marcel Cock en een artikel van
Georges Vande Winkel over een onbekende kaart van de Ninoofse militaire vestingen circa 1580. Dirk Van de Perre heeft twee bijdragen
klaar voor nummer 3 met een tekst over de bouwgeschiedenis en de
kunstwerken in de interbellumkapelvan het OlV-Ziekenhuis vanAalst
en een duiding van de 101 kaarten afkomstig uit de Ninoofse abdij.
Nummer 4, ons jubileumnummer, zal handelen over de kaart van het
Land van Aalst van Philips De Dijn, zoals hoger uiteengezet. Om ons
70-jarige bestaan feestelijk te besluiten, wordt dit nummer in kleurendruk gebracht!

Nieuwe bijdragen voor het tijdschrift worden voortaan gericht
aan Reinoud Vermoesen, redactiesecretaris vanaf j aargan g 20 19 :
reinoud.vermoesen@uantwerpen.be
De bibliografie van het Land van Aalst wordt voort gezet en zal in
2018 voor het eerst elektronisch verschijnen. Informatie hierover

volgt via de Nieuwsbrief.
Opgelet het emailadres van de vereniging is gewijzigd in:
hetlandvanaalst@gmai1. com

Voor de communicatie met de leden wordt onze Nieuwsbrief ons
belangrijkste kanaal. Gratis abonneren kan nog steeds door het
sturen van een lege email naar het emailadres van de vereniging
met als onderwerp 'inschrijven'.
Voor vragen over de toekomst van ons tijdschrift en de werking en
toegankelijkheid van de elektronische versie kan men terecht op
het centraal meldpunt bij Wouter Van Der Spiegel:

Wouter.vanderspiegel@belgacom.net ; tel. 053 2130 08.

Èrt

9

KISTEN IN KERKEN.
BEHEER VAN ARCHIEF EN GELD IN
PAROCHIES VAN DE 18DE-EEUWSE DEKENIJ
GERAARDSBERGEN
Marcel COCK

De (her)ontdekking van een comme (LaÍ, archa/cista), een kist voor
het opbergen van parochiale archiefstukken en gelden, in de Onze-Lieve-Vrouwkerkte Zandbergen in december 2015, heeft geleid tot een
onderzoek naar het gebruik en de aanwezigheid van dit meestal monumentale meubelstuk in de kerk.l Omdat echter bij nader inzienis gebleken dat in de vakliteratuur, waarin het kerkelijk leven vooral uit de 17d"
en 18d" eeuwen is bestudeerd, het gebruik van deze 'administratieve'
meubelstukken weinig aan bod komt, is deze bljdrage uitgebreid tot
verder onderzoek naar deze kisten in andere parochiekerken.2 Omwille
van het hiervoor te voeren intensief archiefonderzoek is deze bijdrage
in tijd en ruimte beperkt tot het opsporen en het gebruik van de kisten
in de dekenij Geraardsbergen tijdens de 18d" eeuw.

De koffer werd (her)ontdekt, toen de kerkfabriek in Zandbergen, na de verkoop van
de pastorie aldaar. haar versaderruimte van de oastorie naarïe doookaoel-weèkkaoel^in de kerk overbracht. iaar de koffer was obsesteld als altaar. Ëen beschriivino
5À .Ë.ïiÀióiÈóË;;;i &è' d. t ótÈèi

;.-"-""''

'àtËiËii."'frà;;:i";'iliiïAöËï'
de studies van J. DE BROUWEÍ,
Biidrage to! de seschiedenis

"''

Sinds
van het
godsdiensrig leven en de kerkelijke insrellingen in-her Land ían Aalst tussen I 550
geschiedenis
en ló2 l, Aàlst, 196 I en J. DE BROUWER, Bijdrage rot de
van de
kerkeliike instellinsen en het sodsdienstis levei in h?t Land vàn Aalst Íussen I ó2 I
en 1796, Dendermónde, 1975 en van M:CLOE,T, Het kerkeliik leven in een landelijke dekenij van Waanderen tijdens de Wlle eeuw. Tielr'van 1609 nr 1700,
LeJven. 1968, zijn er meerdere mastërscripties in uitgave verschenen over dit
onderwerp; zo bv. A. VANCLOOSTER, Aspecten van het kerkeliik leven in her
Bisdom feper tijdens het episcopaar van lïillem Delvaulx (1732'-1761) t1974):
K. DE RÀEYI\,{AECKER,'Her kodsdienstis leven in de landdekenii Antwerpen.
ló10-1ó50 (1977): J. SCHOENfAERTS, #ïrk en pelovisen in de 1ekenii fuaas
riidens de Wllle eeuw (19791; K. BERGE, Kerkelíik levén in de landelijlíe dekenij Deinze. 1661-1762 (1981): L. BRAEKEN. De dekenij Herenrals ló03 -1669,
Leuven, 1982; M. THERRY De dekenii Roeselare. l6A9-1649. Biidrase tor de
srudie van de katholieke hervorming in her bisdom Brugge (1983); B. MINNEN,
Eenlandeliikeparochieinde fi4iddeleeuwen:RotselaarT-an l044ror 1559 (1991):
T. MORRËN.'Het deke_naar Diest. 1599-1700 (1993): F. PENDERS. De dekenij
Herenrals.l6T0-1773. Bijdrage Íor de sÍudie van het kerkelijk leven in her bisdom
Antwerpen ( 1993).
Alleen de studies van J. De Brouwer ( I 96 l, p. 62; 197 5. p. 4921 van K. De Raeymaecker (p. 621en van M. Thery (p. 104) bévatten verwizingen naar het archielbeheer en de comme.
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Algemene regelgeving over het gebruik van de comme

Archiefbronnen vermelden al in middeleeuwse steden en kerken de
zoÍgyan de stadmagistraat en de parochieverantwoordelijken om geldsommen en bewijskrachtige stukken van hun rechten en hun financieel
beheer te bewaren.3
De daartoe geëigende bergplaats is een comme, een losstaand meubel
in een schepenhuis of een kerkgebouw/sacristie. Naargelang de comme

gelden of privileges of boekhoudkundige stukken bewaart, heeft ze de
functie van archiefbewaarplaats of van kluis gekregen.
Een vroege middeleeuwse vermelding van dergelijke commen in
het Land van Aalst en meer bepaald in de kerk van Sint-Antelinus in
Ransbeke (Sint-Antelinks) in een akte van 16 maart 1257 (n.s.) wijst
ongetwijfeld al op de kluisfunctie van het meubel. Volgens een vomis
van de deken van Fosses in een toenmalig conflict tussen de pastoor van
Ransbeke en het kapittel van Nijvel zullen in de parochiekerk voortaan
de geldofferandes in een geldkist (pixis) en andere niet nader omschreven offergaven in een tweede kist (archa) bewaard worden.a
De archieffunctie van de kisten, ook al in de middeleeuwen, blijkt
verder uit een herbevestiging van de Geraardsbergse stadsprivilegies
door Filips de Goede (12 december 1453). Die oorkonde vermeldt dat
tijdens de onlusten in Vlaanderen (1452-1453) Gentse opstandelingen
in een toÍen te Geraardsbergen meerdere archiefkoffers hebben opengebroken, waarvan er een de stadsprivileges bevatte.5
A1 in 16d"-eeuwse ordonnanties en besluiten hebben het landsbestuur
en de kerkelijke overheid het gebruik van de comme in parochie(kerken)
genormeerd. Keizer Karel V heeft vanuit Brussel op 7 olÍober 1531 in
zijn ordonnantie over de organisatie van onderlinge bijstand voorgeschreven dat er in elke parochiekerk offerblokken met een uitgesproken

3
4
5
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Verwijzingen in 14d"-eeuwse vermeldingen naar archieÍko ffers of commen o.m. bij
E. VERWTJS - J. VERDAM . !4 i dd e I n e de r I a n d s c h Woo rde n b o e k. Den Haag,. I 885:
1929, sub lemma comme; K. STALLAEKI, Glossarium yanverouderde ràchtstermen. 2.Lerden,
2, Leiden, 1890.
I 890, sub
lemma com. comme, compe.
sub lemmacom,
compe,p.86.
D.86.
Zie daarover D. VAN DE PERRE, De.relaÍie tusseh de'dorpsnamen Ransbeke en
aucuns mauvals sarnemens de la compaigne
ccompaigne desdiz de Gand se transportèrent
transpo
en
une
ure tow
iour estant en"nostred.
en"noshed. v
l ille
lle ....auquel
... aruouel lieu ilz romoirent
rompirent et ouwireht
o.uwirent olusieurs
coffres et entre les aultres ...ung oÈ estoient
esto ient enfermezblusieurs
enfermez blusieurs beaulx
beau lx el'notables
el' notables
prer.iléses'(uitsave
(urtsave
p\{ON!l- ILechert
p-reviléges'
(uitgave brj
DE FORfgUONt
PUK ILMUN
Dre\rles.es
biiA.
bil A. qE
Recherbhes
erèhes historiques
hisroriaues sur la ville
{eclz
p.359-369).
àe urammont.
de
Graítmont.Tome
lome second,
sëcond, uent,
Gent. Iö/u,
I870, p.
J)y-Joy).
De stadsrekening van 145.3-1454 vermeldt o.1n. _de aanmaak v,an een nieuwe kist
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kluisfunctie moeten staan om er geld in te offeren en het te besteden
aan armenzorg.6

De regelgeving van het landsbestuur is verder ook opgenomen in
een ordonnantie van de Raad van Vlaanderen op 30 september 1651.
Die voorschriften komen er, omdat het beheer en de rekenschap van de
goederen en gelden van de kerk- en armenmeesters ontoereikend zijn
gebleken. De beheerders moeten voortaan overgaan tot een nauwgezet
bestuur en krijgen de uitdrukkelijke opdracht om alle rekeningen en
bewijzen neer te leggen in een archiefkist.T
De voorschriften van de Raad van Vlaanderen in l65l leggen vooral
de nadruk op het beheer van de kerk- en armenrekeningen, dejaarlijks
door de griffrer van het ressort op te stellen stukken van het dynamisch
archief. Zo wordt de comme hier dus op de eerste plaats in haar archieffunctie bevestigd.
Vanuit de kerkelijke overheid is er al vóór de grote verordening van
1651 bemoeienis ter zake geweest. Al de opeenvolgende voorschriften
van synodes en prelaten benadrukken hier vooral de archieffunctie
van de comme.

De eerste provinciale synode van juni 1570, in het pas opgerichte
aartsbisdom Mechelen, getuigt, in tegenstelling tot de landsheerlijke
verordening van I 65 1, van een verregaande archiefzorg in verband met
het stotisch archief, de niet-jaarlijks te vernieuwen stukken, die slechts
periodiek dienen aanger,uld te worden en tientallen jaren lang, vaak
ongewijzigd, de basisdocumenten vorrnen voor het rekeningenbeheer.
De synode schrijft immers voor dat er van de originele archiefstukken,
die door ouderdom vergankelijk zijn, kopieën moeten worden gemaakt
en dat ze vellig bewaard moeten blijven. De dekens krijgen zelfs de

6

7

'Men zal van nu voort an in elcke prochiekerke ... blocken steilen om daer inne te
lesshen de secrete aelmoessen ... om uut den voorsevden blocken te nemene die
oe"nïinshen die daer inne bevonden sullen wesen' (Tieeden druck vunden Eet'sten
Bouck-der Ordonnancien van Vlaendren, Gent, 1639, p. 758-759).
Ook voor Brabant vaardiet Karel V op I ianuari 1538 oo vraas van de armenmeesters \Charitaet-mee.siers) in Brussel ëenzellde ordonnantià uit 'Datmen in
alle Prochie Kercken van Brusssele ... sal stellen kisten of blocken daer inne die
eoede luvden heure secrete aelmoessene sullen willen leeehen' (Placcaeten Or"do
nnan t íe n La ndt -c ha r t e rs. De rde De e l, Brussel, I 664, p.1tr0).
Nadat een ordonnantie door de Raad van Vlaanderen op 23 iuni 1646 o.m. misbruiken in het beheer van de selden in kerken en in de armènzois. vooral oo het olatteland. had vasteesteld. volsde een uitbreidine van de ordonnïhtie oo -lÖ seotèmber
1651; artikel Vll schriiftïe redactie en coítrole voor van'twee iekeninÈhen ...
d'eene omme te legehèn neffens d'andere Bewiisen in den Kom. ofte A-rchiven
vande Kercken. enààd'andere te blyven onder clen Doender'; artikel XI bepaalt
ook nos: 'Ordonnerende evndelinshe alle de documenten. rekeninshen. endè bewiisenïande Kercken, Aróren, en"de Disschen tot conservatie ... bËr.raert te wordeh in de Kom olteArchiven al-daer' (Eerste Deel vanden Derden Placcctet-Boeck
van Vlaendereir. Gent. I 685. p. 34 en 351.
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opdracht om bewijsstukken van parochiaal goederenbezit, die in erfenissen achtergebleven zijn, op te sporen en te archiveren. Bovendien
moeten de beheerders van het kerkengoed, o.a. de pastoors, de pachtcontracten vernieuwen en eveneens in de archieven deponeren.8
Wanneer Antonius Triest nog bisschop in Brugge is (1617-1622),
benadrukt hij, in opvolging van de synodebesluiten uit 1570, het belang van het archiefbeheer in de parochie door hiervoor aangestelde
verantwoordelijken. In 1618 laat hij in zes parochies van de dekenij
Roeselare een archiefkist aankopen.e Niet echt een ordonnantie, maaÍ
een vragenlijst, die bisschop Triest in 1623, een jaar na ztjn aanstelling
als bisschop van Gent, voor de visitaties van dekens aan hun parochies
laat opstellen en die door andere bisdommen wordt overgenomen, bevat opnieuw de algemene waag naar het archiefbeheer van de kerk- en
armenrekeningen. Over de bewaarplaats van de stukken wijst de lijst
echter niet expliciet op de aanwezigheid van commen in de kerken.r0
Inzijn brief van 2l juli 1700 wijst de Mechelse aartsbisschop Humbertus à Precipiano expliciet op de cista, waarin alle bewijskrachtige
kerkdocumenten en rekeningen van de kerkfabriek en de armentafel
moeten liggen. Zoals in de ordonnantie van de Raad van Vlaanderen uit
1651, is het belabberde beheer der kerkgoederen, die nochtans moeten
kunnen ingezet worden voor het noodzakelijke onderhoud der kerken,
de aanleiding tot de maatregel.rr
'Litteras vero originales. registra. et alia quaecunrque munimenta. quae vetustate
consumuntur, curent Rectores in authenticam lomam transsumi, eaque transsumota in qualibet ecclesia conserve<n>ntur - de oastoors moeten zore'en dat de
originele odrkonden, registers en andere stukken, àie door ouderdom v"ergaan, in
oriEinele vorm worden överseschreven en dal de kooieën worden bewaaríin etke
kerÏ'1Tirulus XX, capita V,Vl, Vll). De decreten vàn de synode vermelden evenwel de comme n iet uitdrukkeliik als archiefbergplaats. Dat het opbergen wellicht in
de kisren moet gebeuren, is alte leiden uit deliepaling'sub ruia etÏdeli cr"rstodia
trium clavium - onder de veilis.e en betrouwbarè bewakine met drie sleutels'(P.
DE RAM, Nova er absolura coilettio synodorum archiepisVopatus Mechliniensis.
Pars prima. Mechelen" 1 828. p. 126-127 1. H ier dient opeemeïkt dat br . de svnode
van óei 1583 in het bisdom Sint-Omaais een quasi cèIiiklopende resolutié over
de documenten en hun bewaring heeft opgenomèn tfICÖUSSET, Les actes de la
province ecclësiastique de Reims. Tomeiíoisième, Reims, 1844, p. 540).
Het betreft hier de pàrochies Ardooie, Koolskamp, Pinem, Roeselare, Rumbeke en
9
West-Rozebeke (M. THERRY. De dekenii Roeselare. p. 105-106).
10 'Ubi et oenes quàs dicti comoutus (sc. fabricae et merisae). et alia ecclesiae documenta ràservaritur et qualiterl - Waar en bii wie worden de vemoemde rekeningen
(nl.van de kerklabriek en van de armentaíel1 en andere kerkdocumenten bewaàrd
en hoe? (Titulus lll. 23 ): de r ragenlijst bU M. CLOEf. Het kerkeliik leven. p. 524.
'Rationes, litterae authenticae, Ëgesia, eiquaecumque alia autogràpha fabricarum
11
monumenta recludantur in archivis, in cistà - De refteningen, de oríginele oorkonden. res.esten eryan en alle andere orieinele stuk-ken vanïe kerkfab-rieken moeten
in het a-rchiel, in een kist opgeborgenlvorden'. De bekommemis van de prelaat is
ingegeren door zijn bezorgdheid över de moeitijkheden. die bij kerkenoÀderhoud
on'Íst-aan russen dé tienden-heffers. die voor de 6etaline ervan inoeten instaan. en
de lokale (onbekwame) kerkmeesters. (P. DE RAM,7lova et absolura collectio
synodorum. Pars setunda. Mechelen. 1829. p.44j;1.

l3

Ook in het nog geldende keizerlijke decreet van Napoleon op 30
december 1809 op de kerkfabrieken staat de weliswaar totaal in onbruik
geraakte bepaling over de aloude comme (Art. 50): Chaque fabrique
aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans
les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou deservant, et la
troisième dans celles du président du bureau.r2 Het keizerlijk decreet
van 1809 benadrukt voor de comme zowel de kluisfunctie a1s de functie van archiefkist: de gelden van de kerk en ook de sleutels van de
offerblokken moeten erin liggen; bovendien moeten alle stukken, eigendomstitels en andere basisdocumenten in verband met het boekhoudkundig beheer van de kerkfabriek, weliswaar niet noodzakelijk in
dezelfde kist, maar in elk geval in een kist of een kast, worden gedeponeerd.l3

In de bovenstaande regelgevingen zijn geen algemene materiële voorschriften over de comme opg€nomen. Een bijzondere materiële clausule bepaalt wel dat de kisten normaliter drie verschillende sloten moeten
hebben, - dit in navolging van een al middeleeuwse regulering in WestEuropese landen.ra Het is duidelijk dat de kerkelijke en wereldlijke
overheden op die manier elke malafide handeling in het beheer van de

12 De Franse

revolutionairen wiizen de aÍrnenzors vanuit de oarochies toe aan de
nieuw opgerichte burgerlijke"hospitaten en de burelen van'weldadigheid t7 oktober en'77 novembeï l/96). Eeh beslissine van hun reserins eistïe vemreuwins van de kerkfabrieken (29 april 1803). BÏi de voorafsíande"schikkinsen voor
het Iiteindeliike decreet hierovei van 1809 bévestist bisïchop Etienne Ëàllot De

Baumont in het nieuwe bisdom Gent in ziin Reslëmenr vooV de oorechtins der
fabrieken 119 november I803; ook de kluiËti"urciÍe van de 'kiste', waarin gëlden
"van
de kerk moeten verzameid worden. (Receuil dg quelques brefs pontïficau.r
et de Íoules les lettres pastorales de monseigneur hiénne'Fallot be' Beaumont.
Tome premier. Brugge. I 807. p. 283 en 285). Ook Jean Armand De Roquelaure,
de Méchelse aartsbïs-schop. voorziet in het reglement voor zljn kerklabrièken 123
december 1803) het bliirènd sebruik van de kisten. tReceui[des lois cle la Rëoublique Frangaise des aTtes di Gouvernemenr. Tomc tl. Cahier /lz, Brussel, s. d.,
p.4a0). Buiten de Nederlanden geldt de bepaling over de comme eveneens. JeanBaoisté de Bellov. de aartsbisscEoo van Pariis. ieemt het sebruik van de kist oo
(1803) in zijn re§lement (J.-B. PRÖMPSAULI Dicrionnaíre raisonnë de droir èr
de jurisprudence en matière civile ecclesiastique. Tome second. Parijs. I 849. kol.
395).
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'Seront déposes dans cette caisse tous les demiers apDartenant à la fabrioue. ainsi

que les

cléi

des troncs des

éelises'(Art.

5I

)l'serontàussi déposes dans uhe caisse

ou armoire les papiers. titrel et documens concemant les reïenus de la fabrique'

(AÍt. 54).
t4

Het middeleeuwse en qrensoverschriidende principe van meervoudis sleutelsc-

bruikbv. al in de statuién van het Rushford éolleeè tNorlolk. Eneelaïdt overïe
verplichtine om in 1370 een kist met drie sleutelÍ te hebben (J. ÉRICSTOCKI
SHEPPARD, Literae Cantuarienses. The Lerter Books of rhe À.lonasrern ol Chrisr
Church, Canrerbury, Cambridge, 2012, p. 503 ); verder óok nos, het voórsékift in
l39l om offergeldèn in een Piaagse kailel lRoomse Rijk, Bofi'emen) te bewaren
in een kist met drie sleutels (Album seu matricula.facultàtis juridicae universitalis

Pragensis. Par.s I.Praag. 1834. p. 306).

t4
gestorte gelden en de neergelegde rekeningen willen voorkomen. Het
openen en sluiten van de kisten wordt aldus immers door een verdeling
der verschillende sleutels onder de beheerders van de kistinhoud strikt
gereglementeerd.r5

In het beheer van de inhoud der kisten leggen de ordonnanties van
het landsbestuur en de kerkelijke overheid eigen accenten. De landsheerlijke voorschriften uit 1531 en 1651 verdelen de sleutels onder de
pastoor, de wethouders en de kerk- of armenmeesters, een verdeling
dus met inbegrip van de burgerlijke overheid.16 De kerkelijke overheid
daarentegen voorziet in 1570 en in 1700 bij de verdeling der sleutels
een sleutel voor de pastoor, de kerkfabriek en de armentafel.lT Het decreet van 1809 verdeelt dan weer de sleutels onder de pastoor, de schatbewaarder en de voorzitter van de kerkfabriek.l8 De uitsluiting bij de
verdeling van de magistraat van de stad of het dorp heeft in de praktische toepassing van de regulering meermaals tot betwistingen geleid.
De archivering in de comme zelf wordt bovendien streng gereglementeerd. Zovoorzien de regelgevingen van 1570, 1651, 1700 en 1809
uitdrukkelijk dat archiefstukken er alleen kunnen worden uit weggenomen, wanneer de ontlener een schriftelijke identificatie van zijn

l5

Het voorschrift van de drie sleutels in 1531 'blocken met dry sluetelen ghesloten
Àinde' (Eersten Bouck der Ordonnancien, p.759); in de ordonnantie van l65l
'den Kom ofte Archir en ... onder drv sleutels' (Derden Plocctet-Boeclt. p. 35 t. De
synode in Mechelen (1570; schri.lft-voor (Titulus XX. caput V) dat de'beuarrng
Éoet sebewen sub tuta et fideli t'ustodia trium clovium (P. DE RAM. Nova et obsolura' collecrio. I , p. 127í. De bisschoppeliike brief ( I 700) schriift eveneens een
kist met drie sloten'voor'in cista rrium ïloiium - in een kist meidrie sleutels' \P.
DE RAM. Nova et absoluta coller'tio. 2 - p. 443. Het 'organieke' decreet van I 809
voorziet dezel lde clausule.
De middeleeuwse kisten in SinrAntelinks hebben elk slechts twee sloten (pixidem
habentem duas claves - archam habentem duas claves); zie ook a\ noot 4. Hel
bisschoppeliike mandement van I 803.(zie al noor I 2) heeft het over een kist, 'verzeken door éen dobbel slot.'lHooldstuk II, an. V) en over'Eenen der sleutels dier
Kiste zal door den Président, en den anderen door den Tresorier bewaerd worden.'
(art.

16

VIII).

'dry sleutels, waer van den eenen zal blyven onder den Pasteur, den tweeden onder
de Wet, ende den derden onder de resfective Kerck-meesters, Arme, ofte Dischmeesters' (1651) (Derden Placcaet-Bobck, p. 35). De ordonnantie van I 53 I heeft
eenzelfde verdeling (Eersten bouck der Ordonnancien, p. 759).

t7
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'quarum unam Su[erior Ecclesiasticus, aliam senior Rector fabricae,

&

teniam

seinior Rector meniae Sancti Spirirus hàbe<a>nt) - waarvan de pastoor er een, de
oudste kerkmeester er een en dè oudste armenmeester er een moèt hebben' ( I 570),
(P. DE RAM. Nova et absoluta collectio. l.o. 127\'. een identieke beoalins in de
brief van de aartsbisschop in 1700 (P. DE RÀM. Nova et absoluta colleoió. 2.p.
443).
De alsolitsins van de armentafel naar de burserliike hosoitalen en de burelen van
weldadigheiÍ11796) heeft meegebracht dat Ër vdor de b'eheerder van armentafel,
waarvan de semi-kerkelijke functie werd opgeheven, geen sleutel meer werd voor2rc11.
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persoon en ontvangst achterlaat en tevens belooft de ontleende bescheiden terug te bezorgen.le

Uit wat vooraf gaat blijkt dat de kluisfunctie van de comme is bedoeld
voor het dagdagelijkse beheer van de neergelegde speciën. De ordonnanties en decreten die daarentegen de archieffunctie omschrijven,
willen vooral door de archivering van boekhoudkundige basisdocumenten en rekeningen, de controle op het financiële beheer van de parochies mogelijk maken. Omdat er in de regelgeving geen bepalingen
over een termijn van archiefbewaring der stukken voorzien zijn, moet
men er dus vanuit gaandat de overheid in geen geval de bedoeling heeft
gehad de archieven in de comme voor later historisch onderzoek veilig
te stellen, laat staan open te stellen.
2. Parochies en de regelgeving

in de l8d'-eeuwse dekenij

Geraardsbergen20
De dekenij van Geraardsbergen, toen aartsbisdom Mechelen, omvat in
de 18d" eeuw 39 parochies: 2 parochies in de stedelijke kernen van Ge-

19

20

'si quid ex monumentis levari necesse.sit, non aliter tradatur, quam sub recepisse,
et piomissione de restiruendo - als er iets uit de stukl<en moet wessenomeri worden. mae het niet anders overhandisd worden dan onder bewiis vàí onwansst en
met de 6elofte van restirutie' ( 1570J: soo van noode zal wesën daer uu eeïishe
bescheeden te, Iichten, zal. in de plaetse van dier in den Kom ofte Archiïe ehele).l
worden schriftelijcke notitie. mèt expressie van naemen, toe-naemen, resídentiè,
ende recepisse dàer onder gheset. vands ghone de voomoemde Bewiisen ghelicht
hebbende'( I 65 I ); 'Ouod siquis egeat autósrapho aliquo ex dictis arcliivis."non derur illi nisi sub debit<i recepiise - Èn als iem-anö een orisineel stukuit die archieven
zou nodig hebben. mag hèt hem niet gegeven worden]tenzil onder het verplichte
bewiis van ontvansst'(1700). Het decreet van 1809 voeet eraan toe datèrook
seen eelden uit de kist kunnen selicht worden zonder toela-tins van het bureau der
[erkràeesters'Nulle somme ne-Dourra étre extraite de [a caissë'(An. 52).
De dekenii behoort tot 1559 bii'het bisdom Kameriikl daama wordt ze insedeeld
bji het aarísbisdom Mechelen; vanal I 802 maakt ze"deel uit van het bisdoffi Gent.
Bïj de herschikking van de dekenaten in het bisdom Gent is de dekenij Geraardsbeïsen oo l5 ausuírus 2016 oosesaan in de dekenii Zottesem.
De"oorsdrons dör dekenii Ceiíar"dsbersen p.aat móseliik"al terus tot de l''' helft
van de Í20'e'euw; daarov"er M. COCK,"Zvei o beatï bàatorum, ïer beate Bartholomtee. Sint-Bartholomeusrelieken van Lipari (Íalië) tot in Geraardsbergen, in
Het Land van Aalst, 67, (2015), p. 122.
Tenzii anders vermeld komen dè Latiirise noten, die nu volgen. uit het Dekenaal
Archíef Ceraardsbergen (: DAG.). Kerkarchief Sint-BarthoTomeus Geraardsber-

gen,200,207 en202.

T6

raardsbergen en Ninove en 37 landelijke parochies.2r Hierna volgen de
resultaten van het onderzoek naar het naleven van de hoger genoemde
regelgeving, meer bepaald naar de aanwezigheid van commen en hun
dubbele functie in de lSd'-eeuwse dekenij Geraardsbergen.

affiro

Kaart van de dekenij Geraardsbergen. Detail genomen urt Descriptio geogra-

phica Archiepiscopatus Mechliniensis 1725. De stippellijn geeft de grenzeÍ
van de dekenij weer. De kerk van Denderhoutem valt op dezekaart ten onrechte buiten de omgrenzing.

2l

In 1 598 ziin een aantal oarochies uir het Zottesemse oversesaan naar de dekenii Oordes'em en kwameh enkele oarochies uit h"et Ninoofse-bÏi het dekenaat Ge-

tot 179'6 bezoekt de deken op regeÏmatige basis: Appeltere, "Aspelare, Deltinge, Denderhoutem, Denderwindele, Geiaardsbergen.
Goeferd inee. Cri mmi nse. Ilemelveerdegem. ldegem. Meerbeke, Moerbeke, Nederbrakel,-Neigem, Nièuwenhor e, Nino=ve, Okegem, Onkerzele, Opbrakel, Op-

raàrdsberÀen. Vanal 1598

hasselt, Outer,-Overboelare, Parike, Pollare. Schéndelbeke. Sint-Anielinl<s. Sirit-

Lievens-Esse, Sint-Maria-Lierde, Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Martens-Lierde,
Smeerebbe, Steenhuize, Viane, Vloerzegenl, Voorde, Waarbelle-,_Woubr-echtegem,
Zandbergen en Zarlardinge. De parochie Eichem wordt na 1705, behalve nog rn
1739, niëi meer in de visifàties opgenomen; de lkasteel.lparochie van NederboeTare
wordt alleen bezocht in 1699, 1139, 1747,1749-l'750,'1763,1779-1780; de huidise oarochie Nederhasselt staat bekend als een srote kaoel en als athankeliikheid
va"n Àsnelare: er is een beneficie. dat in 1745 sëi.inieerd wordt met het ambt ran
ondemàstoor in Asoelare: er wordt viermaal o"er iaar een mis oosedrasen en de
dekeri heelt er geen'visiraties (l762.1.Voor een besóhriiving van allë par«ichies r an
de dekenij, zie er eneens C. VAN CESTEL. Hitroria sacra et prolàna archiepiscopatus Methlinlensls. ll, Den Haag, 1125,p.189-234.
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Drie momentopnamen over commen in 1716/1719, 1739/1755

en

1778/1779

Er zijn in de 18d" eeuw drie onderscheiden momentenvan comme-veÍmeldingen in de kerken van de Geraardsbergse dekenij vast te stellen.

Formele informatie over archiefvormers en archiefbeheer in de
parochies van het aartsbisdom Mechelen voor die periode is o. m. te
vinden in een enquëte van aarlsbisschop Thomas Filip d'Alsace et de
Boussu. Bij zijn aantreden in november 1716 heeft de kerkvorst een
voorgedrukte vragenlijst over zijn parochies laten verspreiden om de
staat ervan te leren kennen. De vragenlijst voorziet in het 3d" deel ervan
o.m. een aantal vragen (nrs. l3 tot 2l) over de inkomsten van de kerk,
parochie en armentafel en het beheer ervan.22 Yraag 20 uit het 3d" deel
van de lijst luidt: Ubi & penes quos dicti computus (sc.fabricre, mensce
et aliarumfundationum) & alia Ecclesie documenta serventur & qualiter ? - Waar en bij wie en hoe worden de rekeningen (nl. van de kerkfabriek, de armentafel en van anderefundaties) en andere documenten
van de kerk bewaord?23 De parochiepastoors in de Geraardsbergse dekenij hebben die lijst blijkbaar nog tot september l7l9 zelf ingevuld.
De antwoorden op de enquëte bleven echter maar voor 26 van de 39
parochies bewaard.2a

22

23
24

Vrasenliisten van de Mechelse aartsbisschopoen uit 1597. 1716 en nos uit I774
in h-un ljatijnse versies bii J. DE BROUWËR, Biidrase ror de seschiïdenis van
tle kerkeliiÍe insrellingen." Deel V,p.466 en bii V. CIOET - N. gOSfYN - f.
DE VRIESE, Reperiorium van da dekenale visitarieverslagen betreílënde de
Mechelse kerkproiint'ie (1559-lB0l), Leuven, 1989, p. 294-3ó3 (venalíns in het
Nederlands); verder ook de gelijkJopende vragenlijsten (Latiin) van de Gen-tse bisschoppen uit 1623. 1682 en 1685 bii M. CLOEI Her kerkelijk leven,p.524.De
vragenliist uit I 597 vraaqt niet uitdrukkeliik naar de archiveiins van de kerk- of
arm-enrel.eninsen: er is alTeen onderzoek naàr de reselmatise conïrole van de kerk"debitis
temporibus redditus (sc. com-putus fíbricael - of (de kerkrerekenins 'An
kenins)"op de aleesprokeh momenten woràt neersèlesd?'
De vràeenliist na-arhet voorbeeld van de liist vanïe öentse bisschoo A. Triest uit
1623 bii M. CLOEI Het kerkeliik leven.ó.524e.v. Een antwoord f l2 iuni 1654)
door de pastoor van Ophasselt óp een vrdeenliist ran de Mechelse aartsbisschop
Jacob Brjonen uit l654bleef bewàard 1DAG.. Kerkarchie/Sint-Pierersbandcn O$ha sse I t. nos onseklasseerd archieD.
De vraas íaat ïn de vrasenliisten van 17l6 en 1774. Deze vraas is onsewiizisd
overgenómen uit de liist.ïie tiisschop A. Triest in 1623 al voor zijí Gentíe bi§d;m
had ópgemaakt. "
Deze parochies ziin: Apoelterre" Asoelare. Deftinse. Ceraardsberpen. Crimminse.
Hemelveerdegem. Idegém. Nederbiakel. Ninor e] Okegem, Opbíakel, Ophass6lt,
Outer, Pollare] Scheníelbeke, S i nt-L ievens- Esse, S i nt-Varia-Lierde, S i nt-MariaOudenhor e, Sint-Manens-Lierde, Smeerebbe, Vloerzegem, Voorde, Waarbeke,
Woubrechtesem. Zandbersen en Zarlardinse. De anrwooiden in Riiksarchief Cent
(= RAG.), Fonds Bisdom, Aartsbisdom Mechelen, Reeks M, 17 ziin deels sedateerd russen 8 en l5 september 1719. Ze ziin, - zo bliikt uit vereeliikins vai het
handschrift in de vragenliist met het handschrift van dé betrokkeí pàstoo"rs in hun
oarochieresisters -. eisenhandis neerseschreven door de nastoors
In M. CLOET - N. BdSTYN - k.
SE, Reperroiiun (p. ts0) daarenresen
worden alle antwoorden op deze vragenlijst toegèschreren àan deken Godfrïed
Reynders. pastoor van Appèlrere tl7f6-1126).
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Verder bleven de visitatieverslagen bewaard, die de Geraardsbergse de-

ken over zijn jaarlijkse bezoeken aan zrjn parochies heeft opgesteld.2s.
Vooral twee dekens vermelden in hun verslagen kisten in de kerken van
de dekenij.

Thomas Perleau (Perlö), sinds 1714 pastoor van Opbrakel, is in
Hij stelt vanaf 5 april
1739 (bezoek aan de kerk in Sint-Martens-Lierde) toÍ.26 april 1756
(visitaties aan de kerken van Goeferdinge en Zarlardinge) stip de verslagen op.27 Vooral rnzljn uitgebreide verslagen van de bezoeken in de
aprilmaand van 1739 vermeldt hij het gebruik van de archiefkisten in
zijn kerken.28 Waarom de deken vooral en bijna uitsluitend in 1739, met
nog enkele sporadische verwijzingen tot 1755, die meldingen maakt, is
niet meteen duidelijk. Omdat er niet onmiddellijk voorafgaande reglementen ter zake van de overheid in de periode beschikbaar zljn, moet er
aan een persoonlijk initiatief van de deken gedacht worden.
Jan-Baptist Bertrand, sinds 1740 pastoor van Appeltere, wordt
juni
in
1756 de opvolger van Thomas Perleau.2e Ook hrj maakt uitgebreide verslagen over zijn bezoeken aan de parochies vanaf 26 aprll
1756 (bezoek aan de kerk in Deftinge) tot 2 september 1789 (visitaties
in Denderwindeke en Okegem). Enkele losse aantekeningen over de
comme heeft de deken al neergeschreven in zijn verslagen voor hetjaar
lT5T.Yooral echter in het visitatiejaar van l778,met enige aanvullende
verwijzingen in 1779, maakt de deken melding van de aanwezigheid
van de comme in de kerken vanzijn dekenij.
Die opvallende bezorgdheid voor archivering in 177811779 is ongetwijfeld ingegeven door tussenkomsten van aaftsbisschop Joannes
1733 ook deken van Geraardsbergen geworden.26

25

26
27
28
29

De verslagen RAG., Fonds bisdom, Aartsbisdom Mechelen, Reeks M, 88, die
door dekens werden doorgestuurd naar Mechelen. De visitatieverslasen voor de
dekeniien in het Land van-Aalst ziin uiteeseven voor de dekenii Nino"ve in J. DE
POTTËR, De Dekenii Ninove op''r einleZJer XVIe eeuw,Geni, I945; de verslagen zijn ook ontleed door J. DE BROUWER. Biidroge rot de geschiedenis van
het godsdienstig leren en J. DE BROUWER, Biidrage tot de geichiedenis van de
kerïeliike instellinsen. Een liist van de bewaardè verilas,en vobr het dekenaat Ceraardsbersen vanaf 1574 dooi K. De Vreese ook bii M. CLoET - N. BOSTYN - K.
DE VREËSE. Reperrorium, p. 188-191. ln de uitÉaven van J. De Brouwer en K.
De Vreese ziin eeh aantal verilasen niet oosenome-n. Het saat om verslasen van de
dekens Anto-on Van Der Meulen ( 1686- l690), Filip Van Der Linden ( 1693-17041,
Frans Van Der Meulen (1705-1709) en Jan-Baptisi Bertrand (1756-1789) (DAC.,
Kerka rc h i e f SinÍ- Ba r r homo me u : G eraa rds be rge n, 200-202).
Thomas Perleau lPerló) (" Brussel) is deken van 1733 tot 1756 1t Opbrakel. l7 mei
t756).
Hrj gebruikt daarbij een lonbekende)-vragenlijst. d_ie hy blijkbaar nog ovemeemt
van zijn voorgangers Antoon Van Der Meulen en Filip Van Der Linden. waarin wel
gegevens zr.;n opgenomen over de rekeningen. maar niel over de commen.
Voor de periode I 713 tot 1 736 liet de deken slechts een samenvattins van visitaties
na RAC., Fonds bisdom, Aartsbisdom Mechelen, Reeks M, 88.
Jan-Baptist Bertrand (" Halle) is deken van 17 56 toÍ 1790 (ï Appelterre, 25 februari I 790).
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Henricus de Franckenberg. De kerkvorst heeft immers in 1774 de vragenlijst, die de deken moet gebruiken bij zijnbezoeken, aangevuld. Deken Bertrand heeft gebruik gemaakt van die aanger,ulde lijst, waarin
weliswaar geen nieuwe voorschriften voor hetbezitvan een archiefkist

zijn opgenomen.3o
Ondanks de duidelijke vraagstelling naar archivering zrln de antwoorden in de enquëte van171611719, omwille van het beperkt aantal
verslagen (26 op 39 parochies) ongetwijfeld fragmentarisch. De verslagen van deken Perleau voor de periode 173911755 daarentegen zijn wel
voor de 39 parochies bewaard en bevatten aantekeningen over het aantal, de materiële uitvoering, de standplaats en de inhoud van de comme.
Omdat de deken echter niet de uitvoerige vraagstelling uit de enquëte
van 17 16l 17 1 9 volgt, zijn de inlichtingen over het aantal commen w ellicht volledig,maar is het overzicht van de inhoud eryan ontoereikend.
De notities van deken Bertrand, die in 177811779 de bijgewerkte vragenlijst uit de enquëte volgt, zijn ongetwijfeld vollediger en minutieuzer.

De bekendheid van de regelgeving in

de

purochies

De landsheerlijke ordonnantie van 1651 is richtinggevend gebleven
voor het gebruik der comme in de kerken, zelfs tot het einde van de 18d"
eeuw. Frans De Strooper, de pastoor van Ophasselt, heeft er al in 1654
naar yerwezen in de inlichtingen over zijn parochie, die hrj in opdracht
van de Mechelse aartsbisschop Jacob Boonen opmaakt.3l
In de 18d" eeuw beroepen de dekens zich op de ordonnantie,nietzozeer om het gebruik van de comme nate gaan, maar wel om in meerdere
parochies de telkens weer overdreven onkostenrekening van griffiers
voor het opstellen van de rekeningen ofhet auditieloon van de schepenen bij het neerleggen van de stukken aan te klagen. Deken Filip Van
Der Linden wijst bij zijnbezoekaanbenderwindeke in1693 de griffrer
op de voorschriften van 1651. Ook deken Frans Van Der Meulen noteert in 1705 bij zijn visitatie aan de kerk in Neigem en ook in 1708 aan
zijn eigen parochie Aspelare de onterechte vergoeding van de grifflrer

30 Voordewagenlijsten,ziealnoten22en23.DekenBertrandnoteertsindslTT5in
de marge van ziin verslaqen het waasnummer uit de vrasenliist van 1774.
3l 'registirm eonindem píovenfuum àc bonorum (oue"iuxtà decrerum concilii
flaídrir in archivo

cusïodienda erunt sub triplici clàve) - de resisters van de in"komsten en goederen (die volgens een decreeit van de Raad vanïlaanderen in de
archiel(kist) met drie sleutels-zullen moeten bewaard worden)'- met moseliike
grammaticale louÍ registrum i.p.v. registra; aldus in anh.voord. van de pasto"or í I 2
juni 1654) op de vragenlijst vàn de àartsbisschop van Mechelen (DAö., Kerkarc h i eJ S i n r -P i et ersbande n Ophoss e I t nog ongekla§seerd archie[).
"

-{"
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van Ninove." Nog meer dan een eeuw na de uitvaardiging van de ordonnantie, wanneer de kerk- en arïneÍrmeesters in Onkerzele in 1154 de
jaarlijkse inkomsten van kerk en arïnen willen verpachten aan de minst
biedende pachter, wijst deken Perleau op de onverenigbaarheid hierbij
met de ordonnantie van 1651.33 Deken Jan-Baptist Bertrand hekelt in
1758 de burgemeester en de schepenen van Ophasselt, omdat ze tegen
de regeling van I 65 I en tegen een oordeel van de Raad van Vlaanderen
(7 en 14 december 1686) ingaan door brj het aanhoren van de rekeningen drie gulden te ontvangen.3a Aartsbisschop de Franckenberg zelf
verwijst in een verordening van 30 december 1775 eveneens naar de
regel van 1651 met de verplichte bewaring van stukken in de comme.35
En nog ín 1778 beroept ook deken Bertrand zich op de comme-voorschriften uit de regelgeving van 1651, wanneer de baljuw in Neigem
een der drie sleutels van de archiefkist niet aan de pastoor wil geven.36

Het uantal commen3T
Volgens de zesentwintig ingevulde vragenlijsten (van de negendertig
parochies) uit 171611719, die bewaard zijn gebleven, beschikken er
mogelijk 8 parochies (30 %) over een comme. Acht pastoors hebben
immers verklaard dat ze registers en kerk- en armenrekenigen in hun
graphiarius excedit in petendis suis iuribus pro laciendis computibus, sed, uti conlrdo. sequentl.vice p_onetur medium iuxta regium placatum síve Concilii FlandriE
Anni 165 I - de grilfier or erdriift in de vraa[ naai ziin rechten voor het'oostellen
van de rekeningèn, rnaar, zoalíik verwacht,ïe r oleénde keer zal er een vèrseliik
zijn volgens hà koninkliike voorschrift van de Ra-ad van Vlaanderen van ï65"1 '
(Neigem, 1705); 'molesrà passus fui a graphiario qui plus equo pro iuribus suis
exigebat contra placata Cohcilii Flandri§ eclira annci 165 I - ili he6 moeiliikheden
ondervonden vaàwege de griffier, die vdor ziin rechten meer eiste tesen àtotàLkaten in van de Raadvan Vlaanderen uit het iàar l65l'(Asoelare- l7ö'gt.
'sunl et intentionis recepruram annuam per §ubhastationem dare minus offerenti,
-r -')
quod est contra regulamentum ami l65l - ze ziin van plan om de iaarliikse ontvangsten per opbod aan de minst biedende te geven. ieÍs wat ingaaÍ tegeï het reslefient vàn 1 ds I '.
YBurgimagister
34
cum scabibis trahunt 3 flo. quod est contra interpretationem datam
in Concillo Flandrig 7 et l4 xbris 1686 ad'libellum supplicuni presenrarum a D.
Episcopo Triest Garidavansi, item contra regulamentum'ànni t05t àrt. 9 - De burgemeester met de schepenen kriigen 3 euldenl dat is tesen de intemretatie seseven
tloor de Raad van Vlaànderen op-7 en l4 december l68o op een smeekscErif van
de heer Triest bisschop van Cent en ook teqen de reselins vàn het iaar 165 I aí. 9.'
De uitspraak van de Raad is ons verder nielbekend.'1n el[ eeval niaakt het voorval
duidehjk dat reguleringen ran de Centse bisschop, zoals zín vragenliist roor visitaties uit 1623 (zie noot 22). de srenzen ziin bisdom overséhriidein. "
35 Het voorschrift van 30 decembeí tl75 is riermeld bii J. DE BROUWER. Biidrase
ror de geschicdcnis van^de kerkelijk_e insrellingen. Dieet tt, p. 493. zonder bionre-rmelding; het voorschrift is ons verder niet bekend.
36 De deken noteert verkeerdeliik wel 'conlormiter decreto sue maiestatis de 30 Tber
1653 (slc) - overeenkomsti§ het decreet van Zijne Majesteit i,an 30 september
32

l65l'.
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in 171617t9,

1i3911755 en

27

pastorie, hun kerk of sacristie bewaren.3s
Van die acht mogelijke kisten worden echter alleen de commen in
Idegem en Okegem uitdrukkelijk vernoemd. De kist van Okegem staat
in de pastorie.3e In Idegem daarentegen is ze in onbruik geraakt en in de
kerk geplaatst.a0 Voor de kerk van Opbrakel antwoordt pastoor Thomas
Perleau, dat er geen kist staat.at

Omdat er in Appelterre en Sint-Maria-Lierde archiefstukken bewaard worden in de kerk en er in Sint-Lievens-Esse en Sint-MartensLierde documenten in de sacristie liggen, kan er in die kerken mogelijk
ook een comme staan.a2 Wellicht is er ook in Ophasselt een comme,
waar de pastoor zijn documenten in de pastorie bewaard.a3 Mogelijk
is dit eveneens in de pastorie van Schendelbeke het geval: archiefstukken uit Vloerzegem liggen daar bij pastoor Laurent Coenen, die naast
Schendelbeke ook de parochie Vloerzegem, waar er geen pastorie is,
beheert.aa

Wanneer Thomas Perleau ongeveer twintig jaar later van 1739 tot
1755 als deken van Geraardsbergen zijnbezoeken aflegt, vindt hij 20
kisten in de negenendertig kerken van de dekenij. Het aantal kisten is
dus omstreeks het midden van de l8d" eeuw tot ca. 51 % gestegen. Hierbij vermeldt hij vier nieuwe kisten in Denderhoutem, Opbrakel, Overboelare en Steenhuize.a5InAspelare treft de deken in de muur van de
sacristie een nepkist aan.a6ln Grimminge, Schendelbeke en Waarbeke is
38

Het saat hier orn de oastoors in Aooelterre. ldepem. Nederbrakel. Okepem- C)nhasj
j" §i;i
(met Vloerzegeim.l,
;èli. "§;Ë;;à; ËËr,ïöËiïi,j.i;;ífi
selt,Schendelbeke
Sint-Ma"ria-Lierde,
i àiàË, ïSint-Manefis-Lierde.
i'ii:ri;"Èfr;1i."'à.:"
'Reliquig documentorum, ecclesiq servan.tur domi Pastoris in cista.-.de rest.van
I
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de doïuinenten van de kerk wórdt thuis

(t716^719).
40

4t
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43
44
45
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ti'ïïlL

bij de pastoor bervaard in

een kist'

'olrm
'olim.servari
servan solita.(sc.
solrta (sc. computus
computus,et
et documenta)
in cista 9r
docur
gug.nunc in ecclesia v.idere (sic) est - eeíiids werden (de
rekeni
ts
en archiel-stdkken)
1de rekeningen
eewoonliik in
een kist bewaard. diè nu te zien is in de ker
eenkistbewa-ard.diè.nu.tezienis-indekerk-(l7l6ll7ls\.
'cum in temolo non sit cista - omdat er in de kerk seen kist is'( 1716r l7l9).
'litterg et dotumenta asservantur in ecclesia - debrieven en archielsnrltken worden in de kerk bewaard' (Appelterre):.'comoutus mense et fabrice ser"vantur in
ecclesia - de rekeninsen ràn'de arÍnen en vaà de kerkfatiriek wordén bewaard in
de kerk'lSinrMaria-Lierde):'litterq censuum in sacristia - rentebrieven in de sacristie' (Sint-Lievens-Esse); 'aliqui computus sunt in sacristia et aliqua documenta
- enJ<.ele rekeningen en enkele archielstukken zijn in de sacristie'(Sint-Martens-

Lierde) (l716lll19l.
'sen'/anfur alia autem documenta apud pastorem - de andere archieven worden
echter bii de pastoor bewaard'.
'servantrlr quaedam do_cumenta apud pastorem - sommige archiefstukken worden
bil de pastoör bewaard'.
'nova cista communis lacta - een nieuw gemaakte gemeenschappeliike kist'(Denderhoutem, 1747); 'est cista communis Éarata prdincludendis'àocímentis - er is
een kist klaar voor het opbergen der ar.chieven'(Opbrakel. I 739): 'nova cista communis - een nieuwe gemeen§chappeliike kist'(Overboelare. 17551: 'in cista communi nova - in een nieuw gemaakie.gëmeenschappellke kist'(steenhuize. 1739).
'rn sacnstra est capsula constructa rn muro cum porta terrea sub tnbus sens - ln
de sacristie is er ií de muur een kleine kast gemaàkt met een ijzeren deur en drie
sloten'(1739).
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de comme echter (nog) leeg en in Idegem,waar de kist er in 171611719
nog stond maar niet meer gebruikt werd, is ze nu zelfs verdwenen.aT
Zoals aangegeven heeft deken Jan-Baptist Berlrand twintig jaar later
in zijn visitatieverslagen van 1778 en 1779 ruime aandacht voor het
gebruik van archiefkoffers in zijn dekenij. Opmerkingen van de deken
- wellicht door de hierboven vermelde zorg yan de aartsbisschop in
177411775 voor het probleem van archiefbeheer - over het ontbreken
ofde slechte staat van archiefkoffers bij zijn vroegere bezoeken aan de
parochies vóór en in lll8, zijn blijkbaar succesvol geweest.
Volgens de deken beschikken de kerken van Hemelveerdegem, SintMartens-Lierde en Zandbergenin 1778 al over (ver)nieuw(d)e koffers.a8
Ongetwijfeld heeft hr.1 in 1778 blj zijn bezoeken in Idegem, Moerbeke,
Onkerzele en Viane aangedrongen op het naleven van de regelgeving
over de commen. Zo vindt hij in ldegem, waar er in 1778 geen kist is, in
1779 wel een (ver-vangende) nepkist in de sacristie.ae In 1778 beschikt
de kerk van Moerbeke nog over geen comme; er is in de sacristie echter
wel een geschikte plaats voor het bewaren van documenten. Een jaar
later is er wel een nieuwe en zeeÍ geschikte kist aanwezig.so Ook dringt
hij aan op de aanschaf van twee nieuwe commen'. over de aankoop van
een comme in Onkerzele wil de deken in 1779 de kerk- en arÍnenmeesters nogmaals aanspreken;sr de koffer in de kerk van Viane is in 1778
rottend, - de kerk is er vochtig, - en volgens de deken moet er in 1779
nog in de aankoop van nieuwe kist voorzien worden.52
Zo treft deken Jan-Baptist Bertrand in 11781177 9 mogelijk 30 commen aan in zijn dekenaat (ca.76 %). F.en en ander brengt dus mee dat
het aantal commen in de kerken van het dekenaat over een periode van
ongeveer een veefiig jaar (173911755 tot 177811779) toegenomen is

47
48
49
50
5l
52

'est cisla communis sed r acua - er is een gemeenschappelijke kist. maar ze is le.eg'
(Grimminge, 1739); 'est cista communis íed vacua (Schenïelbeke, 17391; est cista
communiioue adhuc vacua - er is een semeenschaooeliike kist. die noe leee is'
(Waarbeke.'1739.1: 'non est cista commínis - er is gèèn §emeenschappe[r1ke [ist'
(Idesem- 17391.
test"nova cista'communis - er is een nieuwe gemeenschappelijke kist'(Hemelreerdegem. 1778): 'est nova cista.communis'(Sint-Martens-Lierde, 1778): 'conlecta eí nova cista communis - er is een nieuue gemeenschappelijke kist gemaakt'
(Zandbergen. I 778)l over de koffer van Zandbergen verder ook Bijlage I. 2.
tnon datu-r cista communrs - er rs seen semeeíschappeliike kisl'fl 778); darur
locus in sacristia oue Dotest servire o-ro ciía communi - er ís een "seschikte plek in
de sacristie die kah àíenen als geme'enschappelijke kist' (1719).
'non est cista communis; est locus aptus in satristia - er is geen gemeenschapneliike kist: er is een seschikte olaati in de sacristie'(1778):'est nova cista ...
in sàcristia valde comfioda - er is een nieuwe zeer geschikte kist in de sacristie'
(1779).
'quoad cista communis loquar provisores - wal betreft de gemeenschappelijke kist.
ik zal erover soreken met de kérk- en arrnenmeesters'(l 779).
'cista putrefacia est - de kist is verrot'( 1778); 'debet fieri noía cista communis - er
moet éen nieuwe kist komen' ( 1779).
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met 10 eenheden.

In Geraardsbergen en Ninove, de grotere parochies in de dekenij
met stedelijk karakter, vinden de dekens noch in 173911755 noch in
177811779 een archiefkoffer in de kerk; de archiefstukken worden immers op beide plaatsen in de curia - het schepenhuis bewaard.s3
De materiële aitvoering van de comme
Het is aan te nemen dat de kisten - naar oud gebruik - uit eikenhout zijn
gemaakt.sa De nieuwe kist van Denderhoutem is volgens deken Perleau
inderdaad van eikenhout.ss De 17-eeuwse boomstamkoffer in de kerk
van Ophasselt is uit één eikenhouten stam gehouwen en de kist uit 1778
in de kerk van Zandbergen is uit vier eikenhouten wanden en dito deksel samengesteld.56

De kisten zijn verder verstevigd met ijzerbeslag. De nieuwe kist in
Steenhuize (1739) is met ijzer belegd.sT Ook de nu nog aanwezige koffers in Ophasselt enZandbergenzijntrouwens geheel of deels beslagen

met ijzeren banden en nagels. Het zijn in die uitvoering twee monumentale meubels die door hun gewicht moeilijk transporteerbaar (te stelen)
zijn. De nis in de muur van de sacristie in Sint-Antelinks, die de functie van een archiefkoffer heeft, is eveneens beveiligd met een ljzeren
deur.58

Zoals de regelgeving voorschrijft hebben de kisten drie sloten.5e
De nepkist van Sint-Antelinks heeft ook drie sloten.60 Uitzonderingen
daarop zljn zeldzaam. In Appelterre (1778), waar de pastoor en de burgemeester elk een sleutel hebben, en in Zarlardinge, waar de sleutels in
53
54
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Èt

'documenta omnia in curia sub masistratu - alle stukken (lieeen) bii de maÈ.istraat
in het scheoenhuis'íGeraardsbersén. 17391: voor NinoveïËldt hëtzelfdeadocumenta omnïa ab antiquo - van ouísher - seriantur in curia'í17391.
Zo bv. ook de aankobo van zestien olanken zachte eik om een archa - krsÍ met
kluis- en archieffunctiete vervaardiee'n voor de bibliotheek van de oriorii van SinrMaartensdal in Leuven in l4ó3t de [isi wordt met ijzer bekleed en heelt àrie sloten
(W. LOURDAUX - M. HAVERALS, Bibliorheca vallis Sancti Marrini in Loyanio.
ll. De geschiedenis van de bibliotheek, Leuven, 1982, p.95-96.
'cista Communis facta e quercu - de nieuwe gemeenschappelijke kist is uit eikenhout gemaakt'(1747).
Zie over deze kisten Biilage l. I en 2. Voor zover ons bekend, ziin dit de twee
resterende archieíkoffefs u-it de hier besproken kerken. Hel FotoreperÍorium von
het meubilair van da Belgische bedehui2en. Provincie Oost-Vlaanderen, Brussel,
1975-1980 seeft voor dez"e kerken seen archieÍkisten aan.
'in cista corímuni nova ferrata - in Ëen nieuwe gemeenschappelijke kist met ijzerbeslag'.
'capsula constructa in muro cum porta ferrea - een kist in de muur gemaakt met een
iize'ren deur'.
Zo bv.'est cista communis sub 3bus seris - er is een semeenschaooeliike kist met
drie sloten (Voorde. I 739)l 'est cista communis 3 clavr*rum - er is eéri ge'meenschappeliike kist met drie sleutels'(Woubrechtegem, 1778).
'cafsula sub 3bus seris - een kist met drie iloten'.
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het bezit zljnvan de pastoor en de schepenen, staan er koffers met twee
sloten (1739 en 1178).6t De nieuwe kist van Overboelare (1755) heeft
volgens deken Perleau vier sloten, waarvan er één sleutel bij de pastoor
berust.62

De verdeling der sleutels moet volgens de ordonnanties van de overin 1531 en 1651 gebeuren onder de pastoor, de plaatselijke wethouders en kerk- of armenmeesters. Volgens de kerkelijke voorschriften van 1570 en 1700 gebeurt de verdeling alleen onder de pastoor en
de parochiale rekenplichtigen 63 Meermaals is de sleutelverdeling ech-

heid

ter niet in overeenstemming met de regelgeving. In Okegem zrjn de
sleutels in 171611719 zelfs verdeeld onder de pastoor, de baljuw en de
eerste schepen.64 In Neigem leidt de verdeling tot moeilijkheden: deken
Bertrand geeft er inl778 opdracht aan de baljuw om aan de pastoor een
sleutel van de kist te geven; de pastoor weet immers niet wat er zich in
de kist bevindt.6s
De standplaaís van de comme
Behalve een algemene bepaling over een opstelling in de kerk, bevat
geen enkele regelgeving richtlijnen over de specifieke standplaats van
de comme. Het spreekt voor zich dat bij voorkeur de sacristie als veilige
ruimte, die ook al afgesloten wordt voor kostbaar kerkzilver en textiel,
daartoe het best in aanmerking komt.
Vooral deken Jan-Baptist Berlrand heeft in zijn verslagen van
177811779 de standplaats van de comme aangegeven. In 15 kerken van
het dekenaat treft hij de kist aan in de sacristie.
Materiële ongeschiktheid van het kerkgebouw kan vanzelfsprekend
leiden tot andere opstellingen van de kist. Zeker in drie parochies is
6l
62

63
o+

'in cista communi duorum clavium - in een gemeenschappeli.jke kist met twee
sleutels' (Appeltene. 1778)l'est cista gommunis sub 2 seriS - er is een gemeenschappelijkè kist met twee sloten'lZariardinge. 1739).
'Nova ci§ta communis cum 4 clavis lslc) et serrs" quarum una pro pastore - er is
een nieuwe kist met 4 sleutels en sloten, waarvan dè pastoor er een leeft' ( I 755).
In 1757 noteert deken Bertrand echter dat de kist drie sloten heeft 'est cista communis sub 3 clavibus et serisl qug claves ormes sunt penes J.-B. van Ongevalle
burgimagistrum - er is een gemeènichappeliike kist met-drie sleutels en slotèn; alle
sleu"tels 7Un bil bffgemeesÏer J.-8. vaà'Onlevalle' (1757): de deken corrigeerde
achteraf 'oue claves sunt anud D. Pastorem una aoud .1.-8. van Onsevalle bursimagistrum tina optrd gdiruim ecclesig - de sleutels'ziin bij de heer pístoor, een 6ij
bur"gemeester vai Ongevalle. een bii he kerkmeester'.
Daa-rorer al noren t6"en 17.
'cista sub triolici sera. cuarum orimam habet oastor. alteram baillil,us. tertiam orinrus scabinoium - een k'ist met hrie sloten. waarvan de pastoor een sleutel heefr en
ook de baliuw en de eerste schepen'(september, I 719).
'cista ... de qua pastor non habèt clavirh; mandavi baillivo ut ei tradatur - de kisr
;à;;,à; dà
.i.uiéii,à.?i; iËÉ;b
àèïaliuw ópdracht geeeven om
er hem een Ë gevenl De deken haalt daarbij de ordonnàntie rian I 65 l"aín.

p'ilö;'Ë.;

Èí

;;;
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de kerk door werken ongeschikt om er een archiefkoffer in onder te
brengen. De comme van Okegem staat in 1739 , zoals al in 11 16l17 19 ,
nog steeds in de pastorie, mogelijk omdat er werken zijn gepland, die
vanaf 1740 aan ramen en plafond in de kerk worden uitgevoerd.66 In
Schendelbeke,waar kerkbeuken, sacristie en koor vanaf 1750 tot 1716
worden verbouwd en waar er ook in de toren geen geschikte plaats is,
staat de comme eveneens in de pastorie (1778).67 Ook de ruime cista
van Ophasselt, waarvoor de deken geen locatie vermeldt, staat vermoedelijk in de pastorie; de kerk wordt er tussen 177 5 en 1777 volledigverbouwd.68 Om niet direct aanwijsbare redenen staat in Grimminge, waar
de sacristie nochtans goed is afgesloten, met de noodzakelijke kasten
en waarin zelfs de doopvont is opgesteld, de kist in de kerk (1762 en
1779).6e

Vochtproblemen in de sacristieën brengen mee dat de comme loch
elders wordt geplaatst. In Woubrechtegem heeft de pastoor in 1178 de
archiefdocumenten uit de kist in de vochtige sacristie naar de pastorie
gebracht.To De kerk van Viane is eveneens te vochtig om er archieven
te bewaren; ook daar liggen de archiefstukken in de pastorie.Tr In Meerbeke wordt de comme in 1739 niet gebruikt, omdat ze opgesteld staat
in de vochtige doopkapel.T2 De kist in Denderhoutem daarentegen blijft
wel in de vochtige sacristie staan (1778).73
De grote koffer in Zandbergen heeft mogelijk in de kerktoren gestaan.Ta Ook voor Schendelbeke is blijkbaar, zoals hierboven juist ver'Reliouie documentorum ecclesie servantur domi pastoris in cista - de resterende
archieveh van de kerk worden beivaard in de kist tËuis bij de pastoor' t17l6ll'719)
'est cista communis sub 3 seris in domo oastoris - er is een'semeenschaooeliike
kist met drie sleutels in de pastorie't 1739); 'nova fenestra in íemplo - een'fiieu"we
venster in de kerk' (l 740)a 'tota ecclesia plafonata - de gehele l{erk is geplafonneerd'(1744).
'Ecclesia indiget nova sacristia - de kerk heeft een nieuwe sacristie nodig'\1756);
de laatste bouífase in 17':, 6'fit novus chorus - er u ordt een nieuw koor sËbouwd "
i,i,ii'nunÈ uaiua-in a-oroïuiiïiutl,
ààtrï,-i'i
rurri non conveniret - er is een leqe'gemeenschappetiike kist in de pastoriei er is
seen seschikte olaats in de kerk: ií dè toren oast hèt niet't 1778t.
Ttota
ëcclesia funditus est reedificata. exceoio choro - de seheie kerk is srondio

l*;ii;;;l;;iài'àti,iï,i,

.'iïità

b.ti;f";'Ë;t

69
'70

7t
72
74

PrI

kó";'iï7iÉjllËiili;;,i;;;;t"jii,,.'tïiï pàii;;:

Aè,t,k:

"Ë'b"i,;i'.
worden er door de pastoor bewaard'( 1778).
ken
'(Ecclesia) habet sacrisiiam bene munitam - tde kerk) heeft een soed beveiliede
sacristie' 117621'.'est cista communis in ecclèsia - er is een gernëenschappel[ke

kist in de kerk'

( 1 778 ).

Archiefstukken zijn 'propter humiditatem loci apud pastorem - wegens de vochtigheid van de olek 6ii de oàstoor'.
'non datur lócus aptus in ecclesia propter humiditatem in quo possunt conservari
documenta - er is omwille van de vochtigheid geen geschikte plaats in de kerk.
waar de documenten kunnen beu aard worïen' (f278).
'est cista comunis in baptisterio humido - er is een kist in de vochtige doopkapel'
( I 739).
'est cista in sacristia humida - er is een kist in de vochtiee sacristie'.
De koffer is sinds 2016 in de Iinkerzijbeuk van de kerkleplaatst: zie Bijlage I. 2.
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meld, ooit de toren als standplaats voor de comme overwogen geweest.
De archiefkist van Hemelveerdegem staat in 1739 in het kasteel; in
1778 sÍaat de nieuwe kist, die deken Bertrand er aantreft, toch in de

In Opbrakel , waar er in ll16 nog geen comme is, heeft de griffier de archiefstukken zelfs in een slaapkamer bij de baljuw de baljuw
kerk.75

gelegd.76

De inhoud van de comme
De regelgeving heeft duidelijk de kluisfunctie en vooral de archieffunctie van de comme omschreven. In de kist kunnen er dus (toevallige) speciën liggen en vooral dejaarlijks opgestelde kerk- en arïnenÍekeningen. Er mag echter ook verwacht worden dat de goederenregisters
van de kerk en de armentafel, de basisdocumenten voor het rekeningenbeheer, in de comme liggen.
Hoe dan ook, een aantal commen zljn leeg. In 1716 wordt de kist
van Idegem niet meer gebruikt en in 1739 zijn ook de kisten in Grimminge, Opbrakel, Schendelbeke en Waarbeke in onbruik geraakt. Deken Bertrand vindt in 1778 nogmaals de lege kist in Schendelbeke; in
Moerbeke is de nieuwe kist in 1779 nog niet in gebruik.
Om de kistinhoud aan te duiden gebruikt deken Thomas Perleau in
1739 enerzljds de termpecunia - geld endaarnaast in een algemene formulering eveneens de omschrijving omnia documenta - alle documenten. IJet is duidelijk dat deze documenten zowel de basisdocumenten
van het beheer (registers met bv. eigendomstitels van kerkengoed en
inventarissen van roerend en onroerend kerkmeubilair) uit het statisch
archief als de computus (de rekeningen met bewij sstukken uit het dynamisch archief), kunnen bevatten.TT Omwille van die algemene formulering is het echter niet exact op te maken of rekeningen al dan niet in de
comme van de bedoelde parochie zijn neergelegd.
Deken Jan-Baptist Bertrand daarentegen heeft het bij de kistinhoud
meestal over een cista in qua omnia, exceptis computibus et conditionibus elocationum bonorum apud grapheum - de comme waarin alles,
behalve de rekeningen en de pachtvoorwaarden der goederen bij de

75 'est cista communis in castro - er is een kist in het kasteel'(1739); 'est nova cista
- er is een nieuwe kist'(1778).
76 'computus et alia documenta penes greffiarium qui habet cubiculum in domo bail77

--'

livi, ibi servantur, cum in templo nón sit cista, ubi senantur - de rekeningen en
andere documenten bij de griffier, die een slaapkamer heeft in het huis van de baljuw. waar ze bewaard worden. omdat er in de-kerk geen kist is. waar ze lkumen_1
hewaard worden'
Slechts voor de parochies Nieuwenhove, Okegem, Onkerzele en Sint-Maria-Lierde speciÍieert de'deken de inhoud van het paràchiearchiefverder in documento en
compulus.
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griífrer (in bewaring) of ook nog over cista in qua tantum pecunia - de
comme (in de kerken) waarin alleen geld is neergelegd. Hij maakt derhalve dus onderscheid tussen enerzijds de comme, die gelden en documenten bevat, en anderzijds de rekeningen van de kerk en de armentafel
met eventuele de pachtbrieven, die brj de griffrer liggen.

De comme als kluis

Uit de verslagen blijkt dat de geldreserve in de kisten eerder toevallig aanwezig is, door een batig saldo van de rekeningen in bepaalde
boekjaren, door het terugstorten van uitgezette kapitalen of door de
opbrengsten van offergelden in broederschappen of vereringen in de
kerk of nog door verkoop van kerkelijke eigendom (o.m. verkoop van
bomen).78 Daarnaast kunnen er ook offergelden en gelden afkomstig

uit

de omhalingen met de schaal, uit de offerblokken en uit de kleine renten

en cijnzen in liggen.Te
In de antwoorden op de aartsbisschoppelijke enquëte van1716ll719
staat er maar I comme als kluis vermeld (12%): pastoor Herman Berghs
van Okegem antwoordt dat er in de comme in zljn pastorie gelden van
de kerkfabriek en de armentafel liggen.8o

Vermoedelijk is het aantal'kluiskisten' hoger geweest. Een verklaring voor dat lage aantal ligt mogelijk in de vraagstelling van de enquëte, die niet expliciet naar een comme vraagt, laat staan naar de functie
ervan als kluis, en in de beperkÍ aantal bewaarde antwoorden.sl Sommige parochies beschikten immers soms over grote geldsommen, die
het bestaan van een kist met kluisfunctie ook in de eerste decennia van
de 18d" eeuw aannemelijk maken. Zo overhandigt deken Filip Van Der
Linden, die tevens pastoor is in AppelteÍre, op 22 juni 1704 aan zijn opvolgerAntoon Stockmans l4 pond groten en ook nog 140 gulden en l5
stuivers. De comme als kluis wordt bij deze transactie niet vernoemd,

Zo bv. voor Outer 'Decunie ex clausuris comDutum et caoitalibus refusis - selden
uit de alsluiting van'de rekéningen en uit terufgestorte kailitalen' i 1778)l heÉelfde
qeldt voor meerdere parochies o.m. voor Aspelare, Meèrbeke en Sint-Manens-

tierde (1778).
79

Aldus de ordonnantie van I 65 I over het zorsvuldis beheer van de selden artikel
V. over de vernieuwins van de orisinele beí,iisstul<.ken van kerken"soed. die als
'andere Bewijsen in deí Kom' liggó artikel VI; over het neerleggen"van de rekeningen artikel

81

VII.

'hac cista seoaratim servantur oecunie fabrice et mense DauDerum - in deze kist
worden de eèlden van de fabriek en van de anirentalel aFzbnderliik bewaard'(antwoord op hét enquëteformulier van I 7l 6 dd. I I september I 729)".
De vraagstellingÏiervoor supra in de paragraalDiie momenropnamen.
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maar het gebruik ervan mag hier toch verondersteld worden.82
Van de 20 kisten uit de visitaties van deken Perleau in 173911755
hebben 6 commen een expliciete kluisfunctie (30 %\ Ca. veertig jaar
later is dat cijfer bij de visitaties van deken Bertrand in 177811779,tot
mogelijk 24 kisten (op 30) toegenomen (80 %): voor elf parochies vermeldt hij: cista in qua taníum pecuniq - een kist waarin alleen geldligt.
Voor dertien andere kerken gebruikt hij de wending cista in qua omnia,
exceptis om de inhoud van de comme aante duiden, een omschrijving
die een geldsom in de kist laat vermoeden.
De rekeningen van 1734 in Steenhuize hebben bij het afsluiten een
batig saldo van 1240 gulden voor de kerkfabriek; de armentafel heeft
er zelfs een bonus van 1300 gulden. De gelden liggen in bewaring in
de comme in de sacristie.S3 In 1758 wordt, bij het afsluiten van de rekeningen ,rit 1754, het batig saldo van de kerkfabriek (169 gulden) en
van de armentafel (211 gulden) in Ophasselt in de comme gelegd.8a De
grotere parochie Meerbeke heeft voor de rekening van 1777 een batig
saldo voor de kerkfabriek van meer dan 790 gulden en van 395 gulden
voor de armentafel; de gelden komen er eveneens in de comme.ss
Ook kleinere parochies hebben soms voldoende speciën ter beschikking in de kist. Wanneer in 1784 de muur van het kerkhof en de

kerktoren in Parike moeten hersteld worden, verzekert de baljuw dat
de kerkfabriek over ongeveeÍ 3.000 gulden beschikt.s6 In de kist in
Deftinge liggen er naast speciën uit het batig saldo van de rekeningen

82

Deken Van Der Linden is in 1704 Dastoor van Mesoelare benoemd. De overhandieine van de saldi: 'in oresentia bureimaeistri Peiri Buvdens dedi d. Anthonio
StóclÍnans pastori in Apèltère summair quàruordecimi li6rarum maenarum 1704
22 junrj,.quös -nummos ie.ceperam pro ecclesi_a ab advocato philippoïandgrstricht
gandensr. resultantes ex altqua donatlone, sl obtlneret manrpulum ln Voorde. quem
óbtiruit; eodem die ut ante ïumeravi prefato pastori centuin quadraginta florenos
et 15 stuferos resultantes ex nummis'a'rboruin venditarum diit Aeí olantbroeck
perlinentibus ad ecclesiam de apeltene - in het biiziin van bireemeèster Pieter
Buvdens heb ik aan Antoon Stockmans. Dastoor in Apoelterre.éen som van 14
poíd groten seseven (22 ill;rl 1 704)l die eélden had ik v'cior de kerk ontuansen van
àdvocàat FilipVandeistricht uit Gent; zé kwamen uit een schenking om ichoofrecht te kriisén in Voorde en dat hii ook verkrees: oo dezelfde das alíhiervoor saf
ik aan de iémoemde pastoor 140 eulden en lísruïvers, die voörtkwamen uitïe
verkoop van bomen 'iir den Plantbíoeck'en die aan de kerk toebehoorden'.
'qqi nummi sunt in sacristia in cista --die munten liggen in de sacristie in de kist'

83
( 739).
84 '169 flor. qui positi sunt in cisLa communi - 2ll
1

positi

85
86

-

(flor.) similiter in cista communi

169 gulden die in de gemeenschappeliike kist
èveneens in íe semeenschaooËtike kist sëfesd'.

zijn gelegd -

2ll

(gulden)

'clausurg proveïientes ex dóris"computi6us"consignatg fuerunt in cista - de saldi
uit de ve'rmelde rekeninsen ziin in dekist eelesd'."
'muri ccemeterii indieen"t madna reoaratioie. eiiam turris. desuoer fui locutus dominus D'hont baillivó et dixí mihi quod labrica habeat in cisfa circiter tria millia florenorum, plusquam sufficientia'ad dictam reparationem - de muren van het
kerkhof hebben een srote herstelline nodie. ook de toren: ik sorak erover met
baliuw D'hont en hii 7ei dat de kerkËbriekïngeveer 3.000 guldein in de kist had.
meër dan voldoende voor die herstelling'.
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en teruggestorte kapitalen zelfs gelden uit de tiendenopbrengst van het
sloorzaad.8T Wanneer deken Bertrand op 12 mei 1757 de kerk in SintMartens-Lierde bezoekt, telt Pieter Vandenhoute, die in 1755 en 1756
kerkmeester is geweest, in het bijzijn van de deken, van pastoor Karel
Ringoot en schepen Bartholomeus De Vos, met een bewijsstuk nog 165

gulden en 5 '/q stuivers neer, in mindering uit de ontvangsten van zíjn
rekeningen. Het batig saldo wordt in de comme gelegd.88
'Toevalige' inkomsten komen vaak voor uit de verkoop van kerkelijk goed. Uit een dergelijke verkoop kan de parochie in Ophasselt in
1757 over een kapitaal van 3.000 gulden wisselgeld beschikken.tn Nog
in Ophasselt legt Pieter Vanderpoorten, de prefect van de broederschap
van de Heilige Drievudigheid, uit de offergelden 53 gulden en 12 stuivers neer. Omdat de pastoor het geld niet in bewaring wil houden, komt
het uiteindelijk in de comme terecht.eo
De comme als archieJkist
Stukkenuit het statisch archiàf de registers, basisdocumentenvoor het
opmaken der rekeningen

De eerste provinciale synode van juni 1570 heeft de archivering van
alle documenten in verband met parochiale bezittingen en inkomsten
sterk benadrukt.et In de vragenlijsten voor bezoeken aan de parochies,
die de Gentse bisschopAntonius Triest in 1623heeft samengesteld,zijn
daarbij ook de vragen opgenomen over het bestaan van een register of
87
88

89

'pecunie provenientes ex semine caulium" vuleo sloorsaet - selden uit het cauliJmzaad. öok sloorsaeÍ genoemd ( I 778). Ook ïn Ophasselt eí Sint-Lievens-Esse
bestaan die inkomsten. 'qug summa sub 3 clavibus posita fuit in cista communi - en de som is in de gemeeinschappeliike kist met dè drie sleurels eeles.d'.
'pecunie prbrenientes ex venditis bonis ecc'Íesie"et mense Soirirus Sancti annlicate
al; ö..t,i'i,; óài-iï.i. à;i].öó0 fi;;:;;'nËi;li;% J,ö
'[,iiïaàínu,in'ËJió;'ad
Spiritus Sancti mensa et l/3 pro ecclesia; ín illis 3.000 flor. debent comprehehdi
600 flor. ex cista communi. iulso comme - het seld uit de verkooo van öoederen
van de kerk en de armentafel iI gebruikt vooréen jaartijkse rentè aan Z,À:het
kapitaal bedraap,t 3.000 eulden ríisseleeld. 213 voor deàrmentalel en l/3 ioor
de'kerkfabriek:ln die 3.0I0 gulden moéten'inbegrepen zr-yn 600 gulden uit de gemeenschaooeliike kist. ook {e comme senoemd'I
'Petrus Va'rideóoorten prqfectus conlríternitatis Sancte Trinitatis habet ex oblatis
summam 53 flór. I I as., qiram dominus Pasror non r ult'custodire; dicit quod ienoret eius destinationem; cum ecclesia habeat multa debita. oereratum ioài fore-t. si
possït applicari ecclesig: interim poninr in cista 3 clavium I PËter Vanàerpoorten,
de prefect van de broederschap van de Heiliee Drievuldisheid. heeft uit de offerselden een som van 53 eulden'l I stuivers. diàde oastooríiet wil in beuarins houdeu hii zest dat hii er Àeen bestemmins voor hei:fr: omdat de kerk veel sch"ulden
heeft" iou fij het góedvÏnden dat de som"gebruikt wordr voor de kerk; ondeflussen
wordt ze in de kis-i met 3 sleutels gelegd'-( I 778).
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Ziehieryoor noot 8.
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registers met omschÍijving van de bezittingen van de parochie en de

inkomsten eÍyan.ez
Ongetwijfeld behoren de registers tot de belangrijkste stukken van
het financiële beheer in de parochies en van het kerkarchief. Ze hebben
immers steeds de basis gevormd voor het vaststellen van de financiële
leefbaarheid van de parochie en het jaarlijks opmaken van de kerk- en
armenrekeningen.
Volgens de visitatieverslagen blijken er door de pastoors en/of de
kerk- en armenmeesters meerdere registervarianten te ztjn samengesteld. Naast het register van het kerkengoed met de eruit af te leiden
inkomsten voor de bedienaar van de parochie enzijn helpers (registrum

curg/bonorum et proventuum tam pastoralium quam ministrorum),
vermelden de dekens bij hun visitaties registers van misfundaties (registrum piarumfundationum) en registers van rechten, die de pastoor
toekomen bij begrafenissen, huwelijken en doospels in de parochie (regislrum jurium). Ook voor de inkomsten van de kerkfabriek en van de
armentafel zijn er overzichten opgemaakt (registrum bonorum fabricA
et mens? pauperum).

De onderscheiden registervarianten zijn - omdat de lijsten zeker
voor kleinere parochies nieÍzo uitgebreid zijn - wel vaker in één boekdeel samengebracht. Toch kan de registratie van de goederen van de
kerk en van de kerkfabriek en de armentafel ook afzonderlijk gebeuren. Zo heeft de pastoor van Deftinge in september 1719 weet van een
goederenregister van de fabriek en de armen, dat in 1673 is vernieuwd,
maar niet van een register der kerkgoederen.e3 In Grimminge is het goederenregister opgesplitst: de pastoor vanZandbergen, die er deservitor
is, bewaart het kerkregister bij zich thuis; het register van de kerkfabriek
en de armentafel daarentegen ligt in bewaring bij de griffrer (1774).ea
De soms beperkte inhoud van de registervarianten heeft meegebracht dat vooral pastoors in hun parochieregisters, waarin ze doopsels,
huwelijken en overlijden/begrafenissen op hun parochie bijhouden,
eveneens aantekeningen maken over de kerkgoederen en inventarissen
van het meubilair in hun kerken. Deze parochieregisters - die uiteraard

92 Het betreft de vragen 20 en 2 I uit Titulus lll. De bonis "fundationibus eÍ rediribus;
de r rasen bii M. CLOET. Het kerkeliik leven, o. 526.
93 'bonoórm fabricq et mensE Sancti Spíritus est a'liquod registrum, sed bonorum pas94

toralium nulium inveni: Dastor servat et est renovatum 1673 - er is een reqister van
de goederen van de fabriek en de armentafel, maar van het kerkengoed ïind ik er
gee-n; de Dastoor bewaart het register. het is vemieuwd in 1673'.
tBonoruó
pastoralium est regiítrum in domo deservitoris: bonorum vero fabrica
et mense oàuoenrm est aoud Eraohiarium - Er is een resister van de kerksoedereó
in de wón'ine'van de desérvitór; àat uan de goederen va'n de kerkfabriek e"n van de
armentafel ligt bij de griffier'.

3l
tot het dynamisch parochiearchief behoren en waarin de pastoor bijna
wekelijks zijn aantekeningen moet maken, liggen normaliter niet in de
comme.es Al in 1612 heeft pastoor Pieter De Smedt in Schendelbeke in
zijn parochieregister gegevens over het kerkengoed opgetekend.e6 Op
de laatste veertien pagina's van het oudste parochieregister van Neigem zijn de renten en lasten van de kerk opgetekend naar een ltjst,
opgemaakt door pastoor Jan De Re in 1626.e7 Verder heeft Hendrik
Berlengé, die in 1747 coadjutor wordt bij zijn heeroom pastoor Jacob
Berlengé in Overboelare, vanaf 1149 een aantal items van de pastorale
rechten opgetekend in het registel waarin hij doopsels, huwelijken en
begrafenissen noteert.e8
De pastoor van Nederbrakel heeft tn 1163 naast een goederenregister, dat is samengesteld door zijn voorganger, nog een register met de
inkomsten van de beneficies en de opbrengsten van de kapelanijen in
de parochie.ee Zelfs de onderpastoor kan als archiefvorïner optreden.
Jacob-Jozef Berlengé, de onderpastoor van Aspelare, belooft in 1719
een register te maken van de kapelanij van de wekelijkse Vroegmis en
vanzijn beneficie in Nederhasselt (1779).r00
In tegenstelling tot de rekeningen van de kerkfabriek en de arÍnentafel zijn de registers geen stukken, die jaarlijks op te stellen zljn.Yanzelfsprekend zijner wel regelmatige aanvullingen in te maken naat aanleiding van wijzigingen in het goederenbezit. De wijzigingen zijn echter
minder frequent en vereisen derhalve weinig aanpassingen. Zo zijn er
onder de registers, die in de enquëte van 1716177l9 vermeld worden,
echt archivalische stukken te vinden. In Nederbrakel bewaart de pas-

95 De oarochieresisters tot de Franse Revolutie ziin oversebracht naar de deoots van
het kiyksarchiíf en on-line te raadplegen ondeisearchlarch.be. Porochierbgisters.
96 'De laste van het 'cueregoet'van Schendelbeke'; de aantekeningen, ook óver de
97
98

99

aanwinsten van meubilair, zijn door de pastoors àangevuld tot I 7-10 (Search.arch.
be. Parochieregisters. Schendelbeke. I 6 I 21.
Het register vàn l6l0 tot 1775 bij Search.arch.be. Parochieregisrers. Neigem.

1610. "
'Pastor habet neDotem suum dominum Henricum Berglengé coaduiutorem - de
pastoor heeft zijh neef Hendrik Berlenge als coadjuto"r'(f747): habet dominus
iastor registrum ... incaptum anno 1749 quod habitu:r in registro mortuorum bapti2atorum ët coniugatoruó a reverendo doóino Henrico BerÏenger - de heer pastoor
heeft een reeisïei dat in het iaar 1749 besonnen is door eer"íaarde heer Hendrik
Berlengé inTret register ran öe doden. de-gedoopten en de gehuuden'(1763). De
notities"van Berle"nge, slechts enkele blaíziideri. bleven bëwaard in het register
Sea rc h. a rc h. b e. P a roc h i e re gi s t e rs. Ov e r bo el arc. t 7 49 ).
'habel oastor resistrum debitum bonorum Droventuum ... etiam unum aliud redituum'beneficiórum seu cappellaniarum -'de pastoor heeft het voorgeschreven
register van opbrengsten vari de goederen. ook'nog een ander register-van de in(

koimsten van de benéficiën of kap"elaniien'.
100 'etiam tradet d. viceoastor suum iep.istrum fundationis misse matirutinalis et beneficii in neerhassel uiriti viceoastora"tui - de heer ondemastoör zal ook ziin resister
van de fundatie van de Vroégmis en van zijn beneficíe in Nederhasseltl ver6nigd
met het ambt van onderpastoór. bezorgen'.
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toor nog een register uit het jaar 1474.t0' Registers uit de 17d" eeuw
zijner verder ook inAppelterre (1668 en 1669), in Deftinge (1673),in
Schendelbeke (1669), in Vloerzegem (1670) eninZarlardinge (1622).
In Appelterre zijn echter de originele bewijzen van fundaties in de kerk
voor het grootste deel verloren gegaan.102
In de 2d" helft van de 18d' eeuw noteert vooral deken Jan-Baptist
Bertrand bij zrln visitaties opmerkingen over de registers. Tussen 1756,
het eerste jaar van zijn rondgang door de dekenij, en 1759 vindt hij in
twaalf parochies registra exacta - juist bijgehouden registers.t03 Yolgens zijn uitgebreid verslag van 1763 zljn er in vijfentwintig parochies
registers, in hoofdzaak van goederen en hun inkomsten, aanwezig.r0a
Opvallend is de bezorgdheid van de deken voor exacte registers van-

af 1775, een bezorgdheid, die ongetwijfeld opnieuw ingegeven is door
al vermelde tussenkomsten in 177411775 van aartsbisschop de Franckenberg in verband met de visitaties.
Reeds op 25 juni 1775, de dag waarop de deken in Denderhoutem
visiteert, geeft hij aan de kerk- en armenmeesters de opdracht om een
nieuw en exact register van hun goederen op te maken, de pastoor van
zijnkant antwoordt de deken dat hij niet de tijd heeft om het register
van kerkgoederen en de fundaties aan te leggen.los Vooral vanaf 1778
vraagt de deken aan de pastoors in al zijn parochies naar bijgewerkte
registers. De pastoors moeten op zíjn vraag bovendien ook de kerk- en
armenmeesters naar hun registers vragen. Alleen in Sint-Lievens-Esse
kan de pastoor onmiddellijk alle registers voorleggen.106 In Ophasselt,

l0l

'antiquissimum rep.istrum cure: cum est ab anno 1474 non assisnat limites - er is
een zèer oud regisíer. omdat h'et uit het.jaar 1474 is. zi.jn er geeï grenzen lvan de
stukken) aangeduid'. De iaartallen der repisters volgens de enquéte wn 1716117 19.
102 'littere et doíumenta oriÉinalia redituum"bonorum-utriusque àsservantur in ecclesia. vèrum originalia doïumenta fundorum pro magna p'arte sunt deperdita - de
oorkonden en órisinele archiefstukken r an de inkomsten der soederen van de kerk
en de armen woríen in de kerk bewaard. rnaarde originele beïijzen ran de fundaties ziin protendeels verloren' íl 716).
103 Het zíinïe oarochies Hemelveerdesem. Meerbeke. Nieuwenhove. Okesem. Oobrakel, Ophàsselt, Overboelare, Parike, Sint-Martens-Lierde, Viane, Waírbeke èn
Zandbersèn. In Zandbereen ziin de reeisters zelÍ's'exactissima cum indice - zeer
nauwkeu"ris rnet index' rTZSo r.
104 In rerseliifiins met de vorisé oeriode van 1756-1759 ziin daar nu de oarochies
Dendeïhotrterí, Denderwinïeile, Moerbeke, Nederbraliel, Ninove, Önkerzele

(1765), Outer, Pollare, Schendelbeke, Sint-Antelinks, Sint-Lievens-Esse, SintMaria-Oudenhove, Steenhuize en Woubrechtegem bijgekomen; Parike wordt niet
meer vermeld.

105'ordinavi ... ororisoribus ut bonorum fabrice et mense Sancti Soiritus norum

curent constrdi registrum; quoad bona pastoraïus et lundationum rèspondet mihi
pastor nitidi (slc) quod nondum habuerit tempus - ik heb opdracht gegeven aan
ile kerk- en afinenmeesters ervoor te zorsen dat er een nieuw soederenresister
semaakt wordt: in r erband met het kerkens-oed antwoordt de oastoïr fiinties íar hii
Er geen rijd heelt roor gehad'1l 775). ln f7z6 beloolr de pa§toor wel'eeh registei
te zullen maken.
106 'omnia registra mihi tradita sunt - alle registers zijnmlj overhandigd'(1778).
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Sint-Maria-Lierde en Zandbergen leggen de pastoors nog hetzelfde jaar
hun stukken voor, maar alleen van kerkelijke goederen.107 In Woubrechtegem daarentegen krijgt de deken wel de registers van de kerkfabriek
en de armentafel, maar niet de stukken van de kerk ter inzage.lo8
De actie van de deken is succesvol. In het volgende jaar 1779 hebben minstens de helft van alle pastoors het register van de pastorele
goederen bijgewerkt. Lopende processen leiden in Ninove en Voorde
tot vertraging in het deponeren van de stukken. In Ninove namelijk
heeft pastoor-norbertijn Bernard Fransman een rechtszaak lopend tegen
zijn abt van de Sint-Cornelius en Sint-Cyprianusabdij over zljn comp etentia - vaste inkomsten.De pastoor zalzljn goederenboek slechts voorleggen na de afloop van het pÍoces (1779).10' Pastoor Bartel Eloij van

Voorde, ook een pastoor-norbertijn uit de abdij van Ninove, zalhetzelfde doen, tadat zljn rechtszaak over de tienden is geëindigd (1779).110
Volgens de enquëte van 171611719 zijn er in achttien parochies
registers. De bergplaats ervan is echter niet aangeduid, behalve voor
Okegem, waar de 'documen{a' in de comme liggen (12 %).n1 Twaalf
pastoors hebben de registers alleen in hun bezit en drie pastoors delen
de documenten met de griffier van hun ressort.112 Bovendien liggen de
basisdocumenten van Outer, Voorde en Woubrechtegem bij de griffier
zelf .113
In de periode 173911755 vermeldt deken Perleau 26 parochies,
waar er basisdocumenten zijn. Ze z4n in 5 commer opgeborgen: in
107 'ouamprimum mihi consisnabit resistrum cure: consipnavit dominus Dastor suum
rdgistrirm - hij zal mij zo'vlug mógelijk het kerkregister geven; de Ëeer pastoor
heeft mij zijn register gegeven (Ophasselt" 1778 en 1779). 'satislecit paslor - de
pastoor heeft voldaan'(Sint-Maria-Lierde. 1778). In Zandbergen wordeh de regisiers in de nieuwe comme s:elepd t1778\.
108 'resistra ecclesie et mense"Soiïitiisicl óitri tradita sunt - de reeisters van de fabriek
"de
en
armen ziiri mii oveihahdigci ( 1778); 'dabir quamprimurï dominus pastor Íegisha curE - de pastoor zal mij zo vlug mogelijk de re§isters van de kerkgoederen

seven'(l 779).

109 Dabit dominus oastor resistrum cure ffnita lite quam habet contra suum abbatem
- de heer pastooizal zijn-goederenre§istervoorleggen na het einde van het proces
met zlln abt'.
I t0 'dabit-(registrum) finita lite cum parochia quoad taxationum decimarum - hij zal
z.ijn regisiér geven na afloop van liet proces inet de parochie over de taxatie vaÏ de

lll

trenden'.

Zíereedsnoot 39.
l12 Het betreft hier de parochies Appelterre. Aspelare. Deftinge. Grimminge, Hemelveerdesem (+ sriffier). IdeseiTi. Nederbraliel. Okesem. dohasselt ( s"riffier).
Schendelbëke. Siní-Marià-Oudénhoue. Vtoerzegem. Waarbek'e (+ grifÈrer). ZandI

l3

bersen en Zarlardinse.
Op"de waag wie de íegisters bewaart. antwoorden de pasloors 'dominus sreÍfiarius
- de heer efrfier'(Outér); 'computus et alia documenta servantur apud sïeffiarium
parochig --de rekeningen en de àndere archieven worden bil de griffier vàn de paroèhie bewaard' (Voordé); 'est registrum; graphiarius tempud renóvationis imo§cirur
- er is een register; de griffierÍeet niet wànneer het vèmieuwd is'(Woíbrechtegem).
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Hemelveerdegem, Nieuwenhove, Okegem, Sint-Maria-Lierde en SintMartens-Lierde (25 %). Liefst achttien griffrers hebben de registers in
bewaring. Nog drie andere griffiers bewaren de stukken samen met de
pastoors van Idegem, Opbrakel (samen met de dorpsheer) en Ophasselt.1ra In Hemelveerdegem zijndanweer de dorpsheer en de griffier samen 'archivarissen'.r15 Slechts vijf pastoors hebben zorg over de stukken en de pastoor van Onkerzele bewaart daarbij ook de archieven van
de kerkgoederen en goederen van de armentafel.rr6
Door zijn hoger genoemde archiveringsactie telt deken Bertrand in
177811779 zeker op 31 parochies registers. Ze liggen in minstens 17
commen (56 %). Vier pastoors houden daamaast nog stukken in hun
pastorie: dat gebeurl in Viane en Woubrechtegem, waar het bezit van
de comme, zoals al aangegeven, wegens vochtigheid een probleem
vormt.117 Verder blijven de documenten in Opbrakel en in Ophasselt,
zoals veertig jaar voordien deken Perleau al aangaf, nog altijd deels in
de pastorie liggen.r'8In 1778l1779liggen er nog slechts bij elf griffiers
registers in bewaring.
Uit dit alles blijkt dat de basisdocumenten verdeeld bij de pastoors
en bij de griffiers bewaard worden. Een opvallende vaststelling hierbij is dat het aantal parochies, waarvoor griffier en pastoor, al dan niet
in een comme, de stukken bewaren in de periode van 171611719 en
l778ll'779 (deken Jan-Baptist Bertrand) vrij gelijklopend is en in het
voordeel van de pastoor uitvalt (in 1716: 12 parochies bij de pastoor
tegenover 3 parochies bij de griffier; in 1778:21 parochies bij de pastoor tegenover 11 parochies griffier). In de periode 173911755 (deken
Thomas Perleau) vertoont de bewaring een omgekeerde verhouding (5
parochies bij de pastoor tegenover 18 parochies bij de griffrer). Een

ll4

l[5
I

l6

I
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ll8

'documenta parlim penes pastorem sunt et DaÍïim penes sreffiarium gerardimontensis - de aichieveà ziin deels bii de pastoör en déels biide eriffier in Geraardsbergen' (l^{egem t: 'est c-ista pro inóludendis documentis. qïq hÍc usque partim sunt
apud greÍliarium. panim apud toparcham et Danim aoud pastorem - er is een kist
oin de-archieven in op te bèrgen, die deels bií de erilfier, deels bii de dorpsheer en
deels bij de pasto^o-r z'ijn'(Oparakel)l 'documenta qug partim suni penes pastorem
partlm penes gre H ranum gerardlmontrbus' (Ophasselt).
'cista in castro in qua omnia documenta - de kist in het kasteel waarin alle archieven (lissen)'.
'documènta ecclesie et mense Sancti Spiritus sunt apud Dastorem - de archieven
van de kerk en de armentafel )iin bii de'oastoor'(Onlierzelet.
'non datur locus in quo possuni'condervdri documenta & qué sunt apud pastorem er is geen geschikte'plaàts, waar de archieven enz., die bií db pastoör ziin. kunnen
bewaàrd w-orden' (Viane)l 'litterq reddituum & sunt apudpastorem - dd rentebrieven enz. ziin bii de pastoor'(Woirbrechtesem).
'documenà orísinalia fundationum & sint in Dastoratu. que (slc) ponir in cista
- de originele siukken van de tundaties enz. ziin bii de paitóoi, die'ze in de kist
legt' iO[brakell; quqnam instrumenta custodiuirtur à pastore nempe fundationum
- sommige archieven worden door de pastoor bewaard, namelijk vàn de fundaties'

iOphasstltl.
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mogelijke verklaring is voor 1716 en 1778 nogmaals te zoeken in de
belangstelling van de aartsbisschop voor het beheer van de stukken.
Een verklaring voor de verhouding in 1739 is niet meteen te vinden.
Stukken uit het dynamisch archief: de rekeningen
De jaarrekeningen van de kerkfabriek en de armentafel worden in de re-

gel opgesteld door een griffrer uit de regio, die voor het opstellen ervan
ook kan beschikken over de basisdocumenten uit het statisch archief.lle
De controle van de opgestelde rekeningen door het plaatselijk bestuur
gebeurt meestal om de twee jaar. Vaak vindt het neerleggen echter eerst
nog meerdere jaren na het verlopen van het betrokken dienstjaar plaats.

Uit wat volgt, zal voldoende blijken dat de bemoeienissen van de griffier als sleutelfïguur bij het opstellen van de rekeningen en het aanleggen van het rekeningenarchief overduidelijk is. De rol van de pastoor,
de kerk- en aÍnenmeesters in deze is verwaarloosbaar.

Parochies met weinig financiële middelen zijn soms door enig wanbeheer van de pastoor of keik- en afinenmeesters of ook door onwil
van de griffrers, zwaar in de fout gegaan. Zo stelt deken Filip Van Der
Linden albq zrln rondgang al op het einde van de 17d" en het begin
van de 18d" eeuw ernstige tekorten vast, die ongetwijfeld de inhoud, ja
zelfs de afwezigheid van een comme in sommige parochies bepalen. In
1693 zryn er volgens de deken al twintig jaar geen rekeningen gemaakt
in Smeerebbe. Eerst in 7699 worden er voor een periode van dertig jaar
lang tot 1694 stukken neergelegd. Uiteindelijk in ll04legt meier van
Wonterghem, die in 1693 als (nood)ontvanger, zowel voor de financiën
van de kerk als van de arÍnen is aangesteld, een samenvatting van de
rekeningen uit de vorige jaren neer. Ze worden buiten het weten van
de pastoor aangenomen.t21 Er is geen comme in Smeerebbe. Voor de

ll9

De grifller in Ceraardsbergeà stelt de'rekeningen op o.m. voor Aspelare, Geraarlsbergen, Grimminge, Ilegem, Moerbeke, Oílerzèle, Ophasselt, Overboelare,
Parike, Sëhendelbeke, VloerzËgem, Zandbergen en ZarÍaràinge. De grifller van
Ninove maakt rekeningen o.m. Voor Ninove, §int-Artelinl<s, Vöorde, Waarbeke en
Woubrechtegem (1716). De sriffier van Steenhuize maakt rekeninsen o.m. voor
Steenhuize e-n Sint-Lievens-Èsse. Voor Sint-Lievens-Esse werkt sorís ook nog de
griffrer van Herzele.
120 'Computus iam a 20 aruris non sunt redditi - de rekenineen ziin al 20 iaar lans
niet nèerselesd' ( 1693 )l 'ComDutus ecclesir et mensË Salcti Sóirirus suht reddiri
de trisinla anïis - de iekenins'en van de kerk en van de armeniafel ziin voor ccn
perioc[e van dertig jaar neergàegd'(1699); 'reddirus est computus ecilesia uti et
mense Soirifus de l5 amis usoue ad annum 1693 inclusive - de rekeninsen van
de kerk en de armentafel van dè laatste l5 iaar tot het iaar 1693 inbegreóen ziin
neergelegd' ( I 702); 'factus brevior computu§ ecclesie. de restantijs coràputus faëti
per Wonlerghem. Sunl bon.i sed pastorhon sciebat - er is een korre kerkrekening
gemaakt; over de resterende.iaren ziln er rekenirgen gemaakt door van Wonterghem. De rekeningen zijn goeö. maar"de pastoor wëet h-et niet' 1l 704.1.
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parochie Waarbeke met haar bescheiden inkomsten noteert de deken in
1693 zelfs dat de parochie al sedert ca. 1650 geen afrekeningen heeft
gemaakt; inl702 worden er rekeningen voorgelegd van de laatste halve
eeuw tot 1699.121De comme wordt er niet gebruikt.
Ook deken Thomas Perleau maakt melding van vertraagde afsluitingen der rekeningen. Bij zijn bezoek aan Neigem in 1748 verneemt hij
dat de ontvanger van de kerk en armentafel, tevens molenaar, tijdens
een drinkgelag is overleden en dat er geen rekeningen zijn opgemaakt
van 1740 tot 1748.122 Zelfs de voorzitter van de kerkfabriek in de grotere parochie Denderwindeke heeft ín 1739 al vijftien jaar lang of nog
langer geen rekeningen meer laten opstellen en moet door de aartsbisschop en de baron van Wedergrate, die er dorpsheer is, verplicht worden om de rekeningen aan te zuiveren. Ook hier staat er geer comme rn
de kerk.r23

Een ernstig geval van wanbeheer signaleert pastoor Bartholomeus
de Maillen van Sint-Maria-Oudenhove in zijn antwoord (15 september
l7l9) op de vragen van de enquëte van 1716. Zljn voorganger Karel
Van Mulders, die in 1713 pastoor is geworden van Lede, heeft in zijn
tijd te Sint-Maria-Oudenhove geen enkele rekening laten afsluiten; bovendien heeft hij veel geld, waarvan er geen rekenschap is gegeven,
besteed aan armenzorg. Blj zijn vertrek naar Lede heeft de pastoor registers van de kerkfabriek en de armentafel en van de kerkgoederen,
waarin bepaalde items zijn geschrapt, aan de ontvanger van de dorpsheer gegeven. Naar zijn nieuwe parochie heeft hij bovendien originele
rentebrieven meegenomen, waarvan er intussen sommige verloren zijn
gegaan.De zaakzalbij proces moeten geregeld worden.r2a

l2l

'Computus ecclesia et mense Sancti Spiritus non sunt redditi a 40 an-nis - er zijn al
40 iaai seen rekeninsen van de kerk en-de armentafel semaakt' í 1693 ): 'Comoutus
ecilesià redditi sunt"de 50 annis usque ad annum I 7Ö'0 exclusive - er ziin kerkrekeningen neergelegd over de laatste 50 jaar tot het iaar I 700 niet begrepen'( I 702).
122 'a9 aínis comlutu"s non esse redditosl iecepror ecólesiq et mensE SISf iriruè. nempe molitor, circa bacchanalia obiit en nondum est novus - sederl 9 iaar ziin er geen
iekeningen neergelegd; de ontvanger nameliik van de kerk en van de aimenÉfel,
de mole"naar. is bil eón drinkgelag'gestorven ën er is nog geen nieuwe' ( I 748).
123 'prgpositus recepit proventuíeccÏeíq illorum annorum,'einumquam reddidit computuml qui modo ex mandato sue Eminentie per baronem de Wedergraet compellinr - de'voorzitter heefl de ontvànssten vari àe kerk van die iaren síkresen. ,uat
heeft nooit een rekening neergelegàl hij wordt nu bij besluit"vanZíjne Ëminentie
door de baron van Wedèrgraete ertoe vérplicht' ( I 734,1.
124 'D. ran Mulders predeces,-sor meus ... sub tempore nullos computus purgare lecit;
. . . multas oecuniàs ecclesie exoendit in oauoeies ouarum nulla facta'estïnemoriai
tradidit in hiscessu suo rec'entóri baronii reListra ècclesie fabrice et oastoratus in
qua aliqua deleta sunt, nescio quis fecerit; íecum rulit in'Lede vària'monumenta,
etiam oiieinales reddditus ecclesiel aliqua perdita sunt - de heer van Mulders. miin
voorsansér. heeft in ziin tiid seeir enliele'rekenins laten afsluiten: hii heeft vdel
seld."waïrvan er seen énkdle ineldine is semaakt."sesoendeerd aan dë armen: bii
Zijn vertrek heeft Eij aan de onwangeivanïe baron Ëgisters van de kerkfabriek. dé
armentafel en de kerksoederen seseven. waarin sommise stukken sesch-raot ziin.
ik ueet niet wie het geïaan heefr'; líii heeft naar Lede veíschillende írchiefsïukktri
meegenomen. zelfs öriginele renÍebiieven; een aantal zijn verloren gegaan'.
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Voor Grimminge (1739) en Moerbeke (1778) is daar zelfs slechte
wil van de ambtenaar mee gemoeid. In Grimminge blijft de griffier het
deponeren van de rekeningen weigeren, ondanks het verzoek van de
pastoor, de baljuw en de schepenen; de pastoor heeft een kopij van het
bevelschrift ter deponering naar het aartsbisdom gestuurd.12s Ook de
abdis van Beaupré, de cisterciënzerinnenabdij in het dorp, verzet zich
daar tegen het neerleggen der stukken, zodat de cistq er h 1743 nog
altijd leeg bli3n.rzo De griffier van Geraardsbergen wil alleen de stukken
van Moerbeke in de nieuwe kist leggen, als anderen het ook doen.127
In verband met het archiveren van de rekeningen in de comme,waaÍ
die stukken volgens de regelgeving uiteindelijk toch moeten bewaard
worden, is er volgende vaststelling. Meermaals blijkt de griffier én archiefuormer-opsteller én archivaris te zijn. De enquëte van 171611719
meldt 21 parochies, waar de griffier de rekeningen heeft (80 %). Alleen
in Sint-Maria-Lierde en Sint-Martens-Lierde liggen de stukken in de
kerk.r2S In Sint-Martens-Lierde is de aartsbisschop zelf persoonlijk in
september 1719 tussengekomen voor de archivering: hij berispt streng
Vincent van Puthem, de plaatselijke heer van het dorp, omdat de rekeningen bij de griffier achterblijven; reeds de volgende dag brengt de
dorpsheer ze fiaaÍ de kerk.12e De rekeningen van Idegem, die er voorheen in de kerk werden bewaard, liggen nu ook bij de griffier.13o

In 173911755 noemt deken Thomas Perleau 19 parochies met rekeningen die nog in het bezit van de griffrer zry (48 %). De griffier van
Geraardsbergen heeft in 1139 nog de rekeningen van Onkerzele vanaf
l7l3 in zijnbezit.l3l Alleen in de vier kerken van Hemelveerdegem,
Nieuwenhove, Sint-Maria-Lierde en Sint-Martens-Lierde vindt de de125 'greffrario nolente imponere documenta non obstante mandato pastoris, baltivi et
scabinorum. cuius mandati orieinale deservitor dicit se misisse ad eoiscooatum de eriffier wil óe srukken niet"neerleseen tin de kist). ondanks het beveÍ van de
past"oor. de baliuw en de scheBenen: dèïeservitor zest dat hii het orisineel van het
bevelschrift nà'ar het aartsbisdom heeft Lestuurd' ( ll39\.
126 'cista communis adhuc vacua. quia abbàtissa belli-pratíse opponit - de kist is nog
leeg, omdat de abdis van Beaup'ré niet akkoord gaa\' 117+31.' '
127 'esf nova cista ... i,n qua nihili dicit erapheus o-uod paratus sit omnia documenta
& i,n ea consisnare. si'alii id faciant -"eris een riieuwle kist: de sriffier zest dat hii
bereid is om a-lle stukken enz. erin te lepgen, als anderen het ooÏ doen'(lï78).
128 'Corhpurus mense et labrice servantur ií"ecciesia - de rekeninsen van dè armen en
de kefu worden in de kerk bewaard'(Sint-Maria-Lierde).
129 'Comourus ecclesie et mense erant aoud sreffiarium- ouod Excellentissimus esre
tulit ei dominum toparcham bominurh Viícentium van'Puthem acrirer obiureàVit.
qui illos postero die attulit - de rekeningen van de kerk en de armentafel ri,arén bii
de eriffiër, iets wat Ziine Excellentie zèer kwaliik nam: hii berispte de dorpsheei
Mncent van Puthem sirene: die bracht ze 's anddrendaass Àaar de kerk'.
130 'servantur in sraffiis - ze íorden bewaard on de sriÍfie*:
l3l 'computus ufiusque ab anno l713 sunt oehes s"reffiarium serardimontibus - de
rekeningen van elk van beiden (sr. de kèrkfabrïek en de aínental-el) zijn bij de
gri flier in Geraardsbergen'.
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ken rekeningen in de comme.t32 In Geraardsbergen en Ninove worden
de stukken in het schepenhuis bewaard.
Veertig jaar later in 177811779 noteert Jan-Baptist Bertrand dat de
griffier op 30 parochies de archivaris van de rekeningen is (76 %). Mogelijk liggen er nu alleen in Sint-Lievens-Esse, in Sint-Maria-Lierde
(zoals in 1739) en in Voorde rekeningen bij de pastoor in de comme.'33
Er is in 173911755 ook een gedeelde bewaring: rekeningen worden
door de griffrer beheerd, terwijl de basisdocumenten, die hg ervoor kan
gebruiken, bij de pastoor gearchiveerd blijven. Dat gedeelde beheer met
de griffier komt in 1739 zeker voor in Okegem en in Onkerzele.t3a In
Idegem en Ophasselt is er vermoedelijk een zelfde verdeling van de
stukken.r35 Ook de dorpsheer kan archiefbeheerder zrjn, zoals in Hemelveerdegem, waar de comme, in het kasteel staat. In 1751 dringt deken Perleau er in Opbrakel, zijn eigen parochie, waar er een drievoudig
beheer bestaat tussen de pastoor, de dorpsheer en de griffier, vruchteloos op aan datjonker Frans Robert Maroucx de rekeningenvan 1744
tot en met 1746 neerlegt.136 Voor Overboelare noteert de deken in 1778
een drievoudig bezit van stukken bij de pastoor, de griffier en zelfs bij
de verder onbekende 'de archivaris van de parochie'.r37
Voor de rekeningen, zoals voor de registers, geldt dus dezelfde vaststelling: zowel pastoor als griffier zrjn'archivaris'. Daar waar br1 het
bewaren der registers in 171611719 en 177811779 (niet in 173911155)
132 'cista in qua omnia documenta - de kist waarin alle archieven'(Hemelveerdegem);
'cista in (ua custodiunrur documenta et computus - de kist waarin archieven en
rekeningen worden bewaard (Nieuwenhore): 'est cista in quibus (sic) servantur
documenta et comDurus - er is een kist uaarin archieven en rekenincen worden
bewaard' (Sint-Ma'ria-Lierdel; 'cista qua omnia documenta includuntír - de kist
waarin alle documenten worden ooseborsen' (Sint-Marrens-Lierde).

133'omniahabenturincista-allesliei índet'ist'iSint-LievensEsse);'omniaincistaalles (ligt) in de kist'lSinrMariallierde): 'cista in qua omnia - de kist waarin alles
(ligt)' (Voorde).

134 'cista in qua sunt documenta prqter compurus. qui sunt apud greffiarium - de kist,
waarin de archieven liggen, tietialve de'rekeningen. Oie bi1 aë griffier zijn' (Okegem); 'docum.enta sunt penes pastorem..sed computus utriusque sunt penes grellranum g.erardrmontrbus - de res.rsters ziln bil de Dastoor. maar de rekenmsen van
kerkfabr'Íek en armentafel ziin bïi de srilfier'-tOnkerzetet.
I 35 'documenta oartim sunt oenés oattore"m er oartim oenes sreffiarium - de archieven
zijn deels bij de pastoor'en deéls bij de^griHier'tÍdegem); documenta. quq partim
sunt Denes oastoiem. oartim oenes e.refïíarium eerardimontibus - de archiéVen die
deels bij de pastoor ziin. deels bi.j dé griÍfier in öeraardsbergen' lOphasselt;.
1 36 'insto apud toparcham ut computus ecclesig et mensg Sancti Spirituíde annis 1 744,
1745 ei I 746 ïeddanrur; respcindet quam piimum reàdendos dt interim semper differuntur - ik dring er bii de ilomsheèr op àan dat de rekeninsen van de kerkfabriek
en de armentafe[-voor-de iareh 1144.1745 en 1746 zoudén worden neergelegdl
hij antwoordt daÍ ze zo vlirg mogelijk
- moeten worden neergelegd. maar iítussen

wörden ze altlid uitsesteld'ï17511.
,l37 'partim apud flastoËm. part'im apud grapheum, et ibi bene conservantur, e1 apud
conservatorem chartarum et librorum parochiq - deels bij de pastoot deels bij de
grilfier - en daar worden ze goed bewàard - eÀ br.1 de archivaiis van de archreven
6n de boeken van de kerk'
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blijkt nu de griffrer in
de drie periodes de uitgesproken archiefbeheerder te zijn, met in zijn
de pastoor de meeste stukken in zyn bezit heeft,

bezit respectievelijk 21 rekeningen tegenover 2 voor de pastoor (1716),
19 tegenover 4 (1739) en 30 tegenover 3 (1778).

De comme, een succesverhual

?

pro computibus registris et aliis
munimentis collocandis paucissimis in locis est in usus - Het gebruik
Usus archivorum seu cistg communis

van archivering of van een gemeenschappelijke coÍ1me om er rekeningen, registers en andere basisdocumenten in te leggen is op zeer weinig
plaatsen in voege (1630).138
Qua aantal commen

Z

De enquëte van171611719 heeft in de Geraardsbergse dekenij mogelijk
8 commen geteld voor de 26 onderyraagde kerken (30 %). Omstreeks
het midden van de 1 8d" eeuw. tussen 1 73 9 en 77 55 treft deken Thomas
Perleau er 20 aan in 39 kerken (51 %). Nog ca twintig jaar later in
177811779 staan er in de visitaties van deken Jan-Baptist Bertrand 30
genoteerd (76 %).
In de drie onderzochte periodes stijgt het aantal kisten gestadig om
in 17781177 t het hoogste percentage van 7 6 % te bereiken.
Qua gebruik ols kluis ?

Van de 8 mogelijke commen uit de enquëte van 171611719 wordt er
slechts I comme, de kist van Okegem, echt als kluis (12 oó) vermeld.t3e
Van de 20 vermelde commen in 173911755 hebben er 6 een expliciete kluisfunctie (30 %).In l778ll779,veertig jaarlater, zijn er van de
wellicht 30 commen 24 meteen kluisfunctie (80 %).
De kluisfunctie kan dus in de loop van de 18d" eeuw vanca.12oÀ
(l71611719) over 30 % (173911755) tot 80 % zljn toegenomen.
Qua gebruik als archieJbergplaaÍs voorfinanciële basisdocumenten

?

Van de 8 vermoedelijke commen in de enquëte van 171,6117 L9 bevat er
opnieuw maar I kist de archiefstukken: de pastoor in Okegem heeft de

138 Citaat aansehaald door K. DE RAEYN4AECKER. Het sodsdienstis leyen
I a ndde keníi Antwerpen. p. 64. noot I 7 3. Defec t us ge nera'Íes, I 63 0. 33.

139 Ziereedsioot 80.'
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'documenta' in de comme liggen (12 o/o).t40
In 5 van de 20 kisten uit de periode van 173911755 liggen basisdocumenten (25 %). Volgens deken Bertrand ten slotte zijn in 111811779
de stukken wellicht in 17 van de 30 kisten in de parochies opgeborgen

(s6%).
Zoals voor de kluisfunctie neemt dus ook het gebruik van de commen als archieÍbergplaats toe. De toename van 12 % (171611719) over
25 % (113911755) tot 56 o/o (177811779) is echter kleiner dan de groei
bij de kluisfunctie.
Qua gebruik als archieJbergplaats yoor kerk- en armenrekeningen?

In de besproken regelgeving is steeds de archivering van de kerk- en
armenrekeningen als bijzonderste voorschrift gesteld.

Er zljn in 111611719 in hoogstens 2 van de 8 commen rekeningen
gedeponeerd (25 %).In de 20 kisten van 173911755 is dat aantal tot
4 eenheden gestegen, maar is het percentage gedaald (20 %). Ook in
l77Bll779 blijven de gearchiveerde rekeningen met maar 3 eenheden op
30 commen onbeduidend laag (10 %).
Een verklaring voor de aangroei van het aantal commen en van de
klais-commen is ongetwijfeld gelegen zijn in de hogere conjunctuur
in de Oostenrijkste Nederlanden, waaÍ vanaf ca. 1750 een vredevolle
periode aanbreekt, die o.m. een vernieuwde zorg voor kerkgebouwen
en hun meubilair heeft meegebracht. In de 2d" helft van de 18d. eeuw
worden er in het Land van Aalst vierendertig nieuwe kerken gebouwd
en worden er dertig vergroot.rar Verder mag toch ook de vemieuwde
aandacht vanuit het aarlsbisdom in de enquëte van l716111 19, de hernomen Mechelse visitatielijst van ll74 en de vemieuwde aandacht in
1775 voor de regelgeving van 1651 niet uit het oog worden verloren.
Qua aantal kan het percentage kisten van 5l Yo rond, het midden van de
eeuw met een aangroeitotTí o/o in de het laatste kwart van de eeuw het

comme-verhaal relatief succesvol maken. Dezelfde vaststelling geldt
voor het gebruik der commen als kluizen; ze zljn in de 2d'helft van de
eeuw in aantal van ca.30 %o tot 80 % toegenomen.
Bij de minder uitgesproken evolutie van de percentages gearchiveerde basisdocumenten is op te merken dat én pastoors én griffiers
als'archivarisssen' optreden. Dat de stukken in 17 7 81 1779 toch in 56 oÀ
140 Zre reeds noot 39.
141 Aldus J. DE BROUWER, Btjdyage rot de geschiedenis van de kerkelijke instel-

lingen. D,:al
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van de kisten te vinden zijn, is een behoorlijke aangroei geweest vanuit
oA inhet midden van de eeuw. Hier speelt ongeeen percentage van 25
twrjield opni.u* de grotere archiveringszorg vanuit Mechelen een ro1,
zowel pastoor en griffier aangespoord zijn om de registers in hun
omàat

parochie op Punt te stellen.

Dewanverhoudingvandegeàrchiveerderekeningen,diedusin
tegenstelling tot de regelgeving erover, niet of nauwelijks in de com-

midden van de eeuw en in 171811179 nog maar 10
is het
Yo),maarbij de griffiers blijven liggen, is opmerkelijk' Hiervoor
opdocumentaire belang in te roepen, die de vorige rekeningen bij het
kan
stellen van nieuwe rekeningen kunnen hebben. Nog een verklaring
van
dienst
in
die
zijn,
de zelfbewuste houding van de griffier-ambtenaar
de
van
abdij of clorpsheer, zijn sleutelpositie in de rekenplichtigheid
puro.hi., ten volle wil onderstrepen. Tussen de griffrers onderling kan

mZn

e0 % inhet

Len bovendien enige 'groepsgeest'vermoeden, telkens wanneer de de-

ken moet vaststellen dat sommigen onder hen een overdreven vergoeverder
ding voor hun werk hebben gekregen.ra2 Die 'groepsgeest'blijkt
nieuwe
in
de
archieven
alle
in
17'79
uit àe verklaring van de griffier, die
zouden
commevan Moerbeke wil leggen, als andere griffiers hetzelfde
doen.la3

Samenvattend moet er op de Yraag riaar een geslaagd gebruik van
Noch qua
de comme in parochies eerder negatief geantwoord worden.
toegeaantal, noch qua gebruik als archiefbergplaats, - de belangrijkste
kende functie uit de regelgeving, - zijn de verwachtingen ooit ingelost.
geAlleen in de 2d" helft van de 18d" eeuw kan het aantal kisten en het
worden.
bruik ervan als kluis enigszins succesvoller genoemd

3.

Terugblik

Het bewaren van gelden en de archivering van belangrijke adminivan
stratieve documenten in (eikenhouten) commen met een verdeling
aren
rekenplichtigen
meerdere sleutels onder de verantwoordelijke
is
chiefvormers, hetzij de magistraat,hetzij de kerkelijke overheid, in
west-Europese landen van oorsprong middeleeuws en algemeen verspreid.

Het onderzoek naar de aanwezigheid en het gebruik van de commen in de 18d"-eeuwse dekenij Geraardsbergen, in opvolging van de
landsheerlijke en kerkelijke voorschriften uit de l7d" en 18d' eeuwen,
142 Ziehiervoor supra, De bekendheid van de regelgeving in de parochies'
Zie ooknoot 127.
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is in hoofdzaak gebeurd op basis van een aartsbisschoppelijke enquëte (171611719) en van dekenale visitatieverslagen (173911755 en
177811779).

Ondanks de soms fragmentarische aard van dit bronnenmateiaal,
kan men uit het onderzoek besluiten dat het comme-verhaal in de toenmalige dekenij geen succesverhaal is geweest. In het laatste kwart van
de 18d" eeuw zijn dit de volgende resultaten.
Het aantal kisten in de kerken bedraagt ca. 76 Yo. Met ca. 80 oÀ
vorÍnen de kluizen het meest geslaagde gebruik ervan. In ca. de helft
van de kisten liggen boekhoudkundige basisdocumenten (56 %). Het
gebruik van de comme als bergplaats voor kerk- en armenrekeningen
(slechts l0 o ), een bestemming die nochtans primair in de regelgeving
is vooropgesteld, is niet doorgedrongen. Dat is vooral te wijten aan het
gedeelde beheer brj het opstellen van de rekeningen door de pastoor/
kerk- en armenmeesters enerzijds, en de zelfbewuste ambtenaar-griffïer
anderzijds.
Dat er momenteel nog fi4ancië1e basisdocumenten en kerk- en armenrekeningen voor het historisch onderzoek bewaard zijn gebleven, is
wellicht aan dit laatste gedeelde beheer te danken. In hoofdzaak ztln de
archiefstukken immers niet vanuit de pastoorslkerkbesturen, maar wel
vanuit de stedelijke of dorpsheerlijke griffres in de huidige rijks- erVof
stadsarchieven neergelegd.

Het omslachtige gebruik van de commen, met de verdeling van
(meestal) drie sleutels onder de verantwoordelijke beheerders, en de
opkomst van metalen kluizen met cijferslot hebben het gebruik van de
commen vanaf de negentiende eeuw ongetwijfeld teloor doen gaan.
Omdat het bovendien vaak wel monumentale, maar geen kunstvolle
meubels zijn, worden ze, rta in onbruik te zijn geraakÍ, vaak verkommerd in bergplaatsen opgeslagen ofzelfs van de hand gedaan.
Het is te betreuren dat nog bestaande commen in kerken niet of nauwelijks zijn opgenomen in kerkinventarissen en repertoria. In deze tijd
van herbestemming van kerken is het daarom niet ondenkbaar dat er in
parochiekerken met deze meubelstukken, met dit toch (Europees) waardevol erfgoed, uit onwetendheid onachtzaamwordt omgesprongen. Het
zou een lot zijn dat de commen niet zou mogen overkomen.
Marcel Cock
Pijlekaart 103
9506 Schendelbeke
marcel. cock@telenet.be
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I

De commen in de kerken van Ophasselt en Zandbergen

Voor zover ons momenteel bekend, zijn de commen in de Sint-Pietersbandenkerk te Ophasselt en in de O.-L.-Vrouwkerk te Zandbergen de twee resterende
archiefkisten in de hierboven besproken kerken. Een archiefkoffer in de SintPieterskerk van Meerbeke is een l9d"-eeuwse koffer. Op te merken is hier verder dat het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen.
Provincie Oost-Waanderen, Brussel, 1975-1980 voor de kerken geen archiefkisten aangeeft.

l.De

comme in de Sint-Pietersbandenkerk te Ophasselt

Beperkt archivalisch onderzoek wijst uit dat de comme mogelijk al in de l7d" in
gebruik is geweest. Pastoor Frans De Strooper heeft in 1654 in elk geval kennis
genomen van de ordonnantie uit 1651 en de verplichting daarintot archivering
der kerk- en armenrekeningen in een kist.l
Deken Thomas Perleau ziet er ongetwijfeld de kist bij zijn bezoek aan de
kerk op 22 apríl 1739. Ze bevat alleen gelden van de kerkfabriek, van de armentafel en van de wezensteun.2 Deken Jan-Baptist Bertrand vermeldt het gebruik van de comme, - ook ditmaal als kluis, - meermaals in 1757 en 1778.3
In 1959 bevindt de kist zich in de crypte van de SintBaafskathedraal in
Gent, waar wij ze persoonlijk hebben gezien bij een rondleiding door kan.
Jozef Delmotte (" Ophasselt, l9l7). De kist is ca. 1980 teruggebracht naar
Ophasselt en in het koor van de kerk geplaatst.
Technis che oms

c

hrijving

uit één boomstam gehouwen, met gewelfd
deksel; lergte 2.77 m; breedte 0.50 m; hoogte (max.) 0.49 m hoogte (min.)
0.38 m; wanddikte voor- en achteraan l0 cm; wanddikte rechts l0 cm; wanddikte links 20 cm1' drie sloten; drie staarthengsels; drie ljzeren hengselbanden
metzware nagels; hoekbanden; twee lichte decoratieve hengselbanden; asymmetrisch nagelbeslag op deksel en wanden; sleutels niet aanwezig.
17d"-eeuwse eikenhouten comme,

1

2

Zie hiervoor noot 3I in het hoofdartikel.
'est cista communis sub 3 seris in qua aliquq pecuniq ecclesiq et pauperum et pupillorum - er is een gemeenschappeliike kiSt met drie sloten. waarin gelden van de
kerkfabriek- de armËntafel en dé wey'en'.
Voor twee íermeldingen in 1755 zie reeds noten 89 en 90 in het hoofdartikel; in
1778 schriift de dekeí'est cista communis 3 clavium in oua tanfum oecunie - er
is een gemtenschappeliike kist met drie sleutels, waarin alleen geld (ligt)'. Làtere
vermeldinsen van àè kiÉt ziin niet te achterhalen. omdat l8d'-eeíwse'kírfuekeningen omze§gens,niet bewaa"rd bleren en omdat het modern kerkarchief nog niet
gelnventanseero ls.
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Boomstamkoffer in de Sint-Pietersbandenkerk te Ophasselt

De comme. (eigen foto)

De geopende comme. (foto H. Van Paepegem)
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Koffer in de O.-L.- Vrouwkerk teZandbergen - 1778

De comme. (eigen foto)

De geopende comme met beschadigd deksel. (foto L. Robijns)
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2.De comme in de O.-L.-Vrouwkerk te Zandbergena
Archivalisch onderzoek heeft uitgewezen dal de kist eerst sinds 1778 in de
kerk staat.s Deken Filip Vaa Der Linden heeft bij zljn bezoek aan de kerk
in 7693 genoteerd dat hij de rekeningen van de kerk en de armen niet heeft
ingekeken. De rekeningen, die nochtans tot in 1692 al zijn gecontroleerd, liggen in geen geval in een comme; ze zijn in bewaring bij griffier De Pestere (in
Geraardsbergen).6

Deken Thomas Perleau heeft bij zijnbezoek aan de kerk op 13 april 1739
evenmin eeÍr comme aangetroffen: alle documenten, die erin zouden moeten
liggen, worden nogmaals door de griffrer bewaard.T Deken Jan-Baptist Bertrand stelt bij zijn visitatie op I juli 177 8 vast dat de rekeningen a1 zes jaar niet
meer zijn neergelegd, Dit alles heeft vermoedelijk te maken hebben met de
wrjding van de kerk en van het hoo galtaar op 9 juni 1777 . Daawoor is aartsbisschop Joannes Henricus de Franckenberg, die n 1774 en 1175 dekenale visitatielijsten en de ordonnantie van 1651 over de commen hernam, persoonlijk
naar Zandbergen gekomen.s De deken vindt bij zijnbezoek in 1778 wel een
nieuwe archiefkist; op 4 juli worden de (parochie)documenten er ingelegd.e
Een inventaris van het kerkmeubilair (28 mei 1845) vermeldt onder nr. 20
comme
als volgt: Een koffer met ijzer bekleed en met zes sloten.to Pastoor
de
Albert Lust verklaart in zijn inventaris (juli 1973) dat de comme in 1970 uit de
torenkamer werd gehaald waqr ze krachtpatserij heeft overleefd na "bombardement conlragewichten horloge aan versleten repen (touwen)".ll De kist is

Met dank aan mevr. C. Ceulemans. de heren L. Robiins, M. Boudin. M. Van Strvdonck en D. Van de Perre voor hun'inbrens bii de idéntificatie van de comme.lÍet
aangeraden onderzoek naar de ouderdomnaà de kist met dendrochronologie of
C I {is momenteel nos niet uitsevoerd.
Alle gegevens hier, ténzii andérs vermeld, uit de dekenale visitaties \DAG., Kerkarch'lef Sinr-Qarrh'olomàus Geraardsbergen.200.20l en 202 - ongefoliëerd en
onseoasmeerd).
'dÍcít í. pastor:lcomputus) non vidi: erant apud graphiarium de pester - de heer
pastoor zègt: ik)reb àe re[.eningen niet gezien,Ze rïaren bij grilfier De Pester'
f
7
8

toqr l.

'nec est cista communis, sed documenta servantur penes grefllarium - er is geen

kist, maar de stukken worden.bewaard -bii de griffiei' 1lZ:í1.
'die 9 mensis iunii 1777 que erat ledrà2da óost Dominicam tertiam post Pentecosten consecràvit Excell.'ai Rev. D. Jois Henricus Archiep. Mechl. Ecclesiam
parochialem loci de Santberghe et summum altare eiusdem [n honorem B. Mariq
ïirsinis - oo 9 iuni 1777 . de ríaandas na de derde zonàas na Pinksteren. heeft Zi inc

Exóellentie eiZeer Eerwaarde heer-Johannes Henricuiaansbisschop van Mechelen de parochiekerk van Zandbergen getonsacreerd en het hoogaltaai van dezellde

10

11

Èt

(kerk) ïoeeewiid aan O.-L.-VrouÉ }vlaaed Maria'.
'confecta'est íova cista communis 3 clavium et 4 hu-jus (sc.
-yulii) in ea ponentur
resistra &- er is een nieuwe kist eemaaktmet 3 sleutel§ en oo 4 iuli zullen de reeisteË enz. er worden inselesd' t I 77 8 L De kerkrekenin e voor' 1718-17 79 bevat séen
eventuele aankoop va-n de-kist (RAG., Oud porochiaàl archief Zandbergen).
De inventaris in éen notulenboek van de keikfabriek uit l826en voleenle (DAG.

«àrn,riiiir o.-[.-rrioui ïàià-È,;s;;.-;;;;;A; iiii:iiótàit,;Arï.";óÈ ó;i;:

klasseerd aïchie0.
De inventaris eveneens in DAG.. Kerkarchief O.-L.-Vrouw Zandbergen. Parochie
S i n t - P ie te rs bande n. p. 22, nog ongeklasseerd archief).
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daama als altaar opgesteld in de doopkapel-weekkapel tot haar overbrenging
naar de linkerzijbeuk van de kerk in het voorjaar van2016.

kc

h

n i sche o ms c

hrijving

Eikenhouten comme, de wanden uit vier planken en vlak deksel, alles gevat in
rechthoekig ijzerbeslag en nagelbeslag; lengte 1.30 m; hoogte 1.00 m; wanddikte 0.075 m; drie lipsloten, waarvan het linkerslot verdwenen; drie ijzeren
hengselbanden; sleutels niet aanwezig.

Indien lezers nog oude kisten aanwezig weten in kerken van de
andere dekenijen in het Land van Aalst (dekenijen Aalst, Oordegem, Ronse) dan kunnen die gemeld worden aan de autetr, zodat
de inventaris van nog bestaande kisten kan vervolledigd worden.

Èí
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ARTHUR RIMBAUD A ALOST/AALST
EN OCTOBRE 1870
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux coÍrme avec une femme.
(Poème Sensqtion de mars 1870)

Jaclry LORETTE

But de notre Yagabondage
Démontrer que Ma Bohème,l'un des poèmes les plus connus d'Arthur
Rimbaud, a été ecrit en octobre 1870 à Alost - Aalst.

Itinéraire de notre cheminement
Seuls seront pris en compte le texte de Georges lzambard de 19111
(avec les précautions d'usage pour un texte écrit 40 ans après les faits
rapportés), les manuscrits des poèmes recopiés par Rimbaud lui-mëme
(avec la mëme attitude prudente pour des ajouts de date) et le plus important, le texte mëme du sonnet Ma Bohème.
m'en allais, les poings dans mes poches crevées
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;
Oh ! là là ! que d'amours splendides j'ai rëvées !
Je

;

Mon unique culotte avait un large trou.
j'égrenais dans ma course
- Petit-Poucet rëveur,
Des rimes. Mon auberge étaitàla Grande-Ourse.
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.

-

Etje

les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre oÈ je sentais des gouttes
De rosée à mon front, coÍlme un vin de vigueur ;
OÈ, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon ccur

I

!

lzambard, Georges,2 Douai et à Charleville. Lettres et écrits inédits de Rimbaud,

Kra, 1927.

El Rimbaud tel que je l'ai connu, Le Mercure de France, 1947.
Het Land van Aalst, jaargang

LXX, 2018, nr.
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En traduction néerlandaise par Paul CLAES.

Mijn Bohème (Fantasie)
Ik liep, de vuisten diep in mijn kapotte zakken;
Mijn overjas werd ook een ideëel geval;
Ik liep onder de hemel, Muze, a1s jouw vazal;
O jee, ik had het in mijn dromen flink te pakken!
Er zat een groot gat in mijn ene korte broek.
- Ik kruimelde mijn pad, Kleinduimpje in mijn dromen,
Vol rijmpjes, Grote Beer bood mij een onderkomen.
- De hemelsterren zoemden zoet bij mijn bezoek.

Ik luisterde emaar

aande rand van de wegen
Op die septemberavonden waarin een regen
Van dauw mijn hoofd bedrupte als een wijn vol gloed,

En rijmend in de wonderl'ijke schaduwplekken
Liet ik als liersnaren de elastieken rekken
Van mijn gekneusde schoenen, dicht bij mijn gemoed!

@vertalingPaul Claes. Arthur Rimbaud, Gedichten. Een seizoen in de hel.
Illuminations, Athenaeum-Polak en Van Gennep, Amsterdam, 2012

Les souveniers de Georges lzambard
En octobre 1869, Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854, est admis en
classe de rhétorique (première, option littéraire) au collège de Charleville. En janvier 1870, un nouveau professeur de lettres de vingt-deux
ans, Georges Izambard, est chargé de cette classe. Arthur trouve en lui
un adulte compréhensif qui lui fait découvrir des écrivains, des philosophes et les poètes parnassiens contemporains, et à qui il ose montrer
les vers qu'il écrit.

-r-
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Arthur Rimbaud à 16 ans en

1870

(Photo-carte de visite retirage
d'Étienne Carjat d'après un cliché
peut-ëtre pris à Charleville.)

Georges Izambard en 1870
(Cliché attribué à Louis Eugène Vassogne, photographe à Charleville)

Lors de ses deux fugues de 1870, celle de septembre qui se termine
à la prison de Mazas à Paris et celle d'octobre, Rimbaud se réfugie à
Douai, chez les seurs Gindre, la famille adoptive d'Izambard. En 1911,
Izambard publie des lettres retrouvées de Rimbaud oÈ il rapporte son
itinéraire à la recherche du jeune fugueur à la demande de sa mère.
Quand je rentre à Charleville, le 8 octobre2, on me remet
un mot apporté par Mme Rimlaud, qui m'a cherché chez moi,
chez Deverrière, à la pension oÈ je prenais mes repas. Elle
m'annonce que son fils est encore par voies et par chemins [...]
Arthur est reparti de la veille.

Voici deux dates très importantes, retenues par la quasi-totalité des
critiques, qui fixent le départ de Charleville le 6 ou le 7 octobre.
Izambard se rend d'abord à Fumay oÈ Rimbaud a été hébergé une nuit,
puis à Vireux avant de gagner Charleroi, oà Rimbaud espère se àire

2

Fí

Correction manuscrite. Le texte édité porte : « vers le 8 octobre environ ».
Tous les termes en gras sont ainsi soulignes par moi, JL.
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embaucher coÍnme rédacteur par M. des Essarts, propriétaire du journal
de cette ville.3

Le directeur, très accueillant, un peu solennel peut-ëtre, m'explique que le jeune homme (e n'ai pas remarqué s'il pronongait
june homme, Rimbaud le dit) lui a fait très bonne impression
tout d'abord et fut invité à dïner en famille ; mais qu'au dessert le néophyte, voulant montrer sans doute sa connaissance
des hommes, et des hommes politiques en particulier, s'est mis
à qualifier ceux-ci, à droite et à gauche - à droite surtout - de
pignoufs : ce pignouf de X, ce sauteur de Y, ce maringouin de Z.
<<Et alors ? - Alors, dame, j'ai décliné ses offres de collaboration
et il s'en est allé. - OÈ cela ? - I1 n'a pas jugé bon de me le dire.»

À Charleroi, Rimbaud écrit un sonnet, Au Cabaret-Vert. En réalité, ce
cafe-restaurant se nommait À lo Moito, Verte. Pensant à la « CaigeVert » du Grond Testament (CX) de Frangois Villon, Rimbaud préfere le
mot << cabaret ». En mai 1872, il écrit Comédie de la Soif oi se trouvent
ces vers dans Le pauvre songe: Et sije redeviens / Le voyageur ancien,
/Jamais l'auberge verte /lrle peut bien m'ëtre ouverte.a
OÈ dort-il après avoir été éconduit ? Dans une lettre, écrite de Charleroi le 8 à son ami Billuart et aujourd'hui perdue, Rimbaud raconte :
« J'ai soupé en humant l'odeur des soupiraux d'oÈ s'exhalaient les fumets des viandes et des volailles röties des bonnes cuisines bourgeoises
de Charleroi, puis en allant grignoter au clair de lune une tablette de
chocolat fumacien. » (fumets - Fumay !) Passe-t-il la nuit à la belle
étoile ? Prend-il le train pour Bruxelles ? Parcourt-il à pied les 50 kilomètres entre Charleroi et Bruxelles 2 A raison de quatre kilomètres en
moyenne par heure, un adrjlescent'de 16 ans en pleine santé, peut marcher pendant dix ou douze heures, peut-ëtre en une nuit et unjour, avec
un court repos en cours de route, si l'on veut qu'il reparte de Bruxelles

3
4

Fí

Louis Xavier Bufquin des Essarts (l 809-l 880), franqais exile. dont le fils Jules,
élève au collège dè Charleville de 1864 à 1867, a dfr'connaitre Rimbaud.
https://autourdícabaretvert.wordpress.com./rim6aud-a-charleroi/ et les auÍes pages
du1'rlos.
Robert"Goffin, Sur les Íraces d'Arthur Rimbaud,Le Sagittaire, 1934.
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ayanÍ qu'Izambard n'y arrive. La description de l'arrivée de Rimbaud à
Bruxelles par ïzambard permet de penser qu'il a marché :

- Le pauvre

enfant, ajoute Paul Durand, avait beaucoup
parait-il.
marché,
Il était poudreux, boueux, faux-col sale,
cravate en tordion... Tu comprends, je l'ai requinqué de mon
mieux. - Qui, Rimbaud ? - Oui, ton ami Rimbaud. - L'animal ! il
est donc là ? - Non. On l'a logé ici deux jours, puis il a déclaré
qu'il avait à faire son tour de Belgique pour son instruction,
qu'il saurait bien se débrouiller. Nous l'engagions à t'attendre,
puisqu'il était s0r que tu viendrais... Il a dit non... Alors, soupqonnant qu'il n'était pas argenté, je l'ai muni d'un léger viatique,
bien qu'ilfit quelques fagons, et il a filé... mais propre, bien cravaté, tout coquet... » Pour le coup, j'eclatai de rire, je les mis au
courant de 1'aventure... Et je me laissai dorloter à mon tour dans
cette maison amie et aimée.
Que fait Rimbaud entre son départ de Bruxelles et son arrivée à Douai ?

Nul ne le sait ;Izambard n'en parle pas et ne donne aucune date pour
I'arrivée chez ses « tantes

»»,

les sceurs Gindre

:

Cinq ou six jours plus tard, je réintégrais Douai. Je trouve les
tantes en grand émoi parce que Rimbaud est là. I1 s'est présenté
en disant simplement : « C'est moi, je suis revenu. >> En effet,
avec le viatique de Paul Durand, il a pris le train direct pour
Douai. Que faire ? Le chapitrer, mais le recevoir et le faire manger. Et après ?... On va décider de cela ! Rimbaud m'apparait,
en faux-col à la mode à coins cassés, plastronné d'une cravate
en soie mordorée, d'un effet aveuglant ; un vrai dandy : Paul
Durand a bien fait les choses..

Un calcul approximatif donne une arrivée d'Izambard à Douai le 15
ou le 16 pour un départ de Charleville le 8. Y a{-il contradiction entre
ces deux détails qu'il donne : << il a déclaré qu'il avait ofaire son tour
de Belgique pour son instruction » et « il a pris le train direct pour
Douai

>>

?
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Entre Bruxelles et Douai, une étape

Il

à

Alost

?

faut, ici mëme, sans contradiction possible, placer un passage

à Alost/Aalst. En 1870 et encore aujourd'hui, l'itinéraire par train de
Bruxelles à Douai passe à Alost. La ligne 50 relie Bruxelles à Gand via
Alost depuis 1856 ; la ligne 75 relie Gand à Mouscron (frontière francobelge) depuis 1 842. Cefie nécessité d' un passage à Alost-Aalst, j e ne I' ai
rencontrée dans aucun ouvrage sur Rimbaud car rares sont les critiques
qui signalent que le train de Bruxelles à Douai passe obligatoirement
par Gand, donc par Alost-Aalst.
Rimbaud s'arrëte-t-il à Alost pour concrétiser sa découverte de la
Belgique, avant de poursuivre sur Gand ? Estil seul ? Accompagné ?

A-t-il retrouvé un ami dans le train ? Sa mise de dandy lui a{-elle
permis de conquérir le ccur d'une jeune fille ? Marchant vers ses 16
ans le 20 de ce mois d'octobre, ce grand adolescent explore sa sexualité
qui entraine son corps et ses pensées vers les jeunes filles de son àge.
lzambard, présentant la Lettre du voyant alors inédite qu'il a retrouvée
et répondant à Berrichon, écrit « ... c'est deux ans plus töt, à seize ans,
que Rimbaud... Et si quelqu'un doit le savoir, je pense que c'est bien
lui. » La première phrase incomplète évoque l'initiation d'Arthur à la
vie sexuelle. Cette « prime amourette »>, l'a-t-il connue à Charleroi avec
la serveuse dt Cabaret-vert qlue l'on retrouve peut-ëtre dans La Maline.
Quelques jours plus töt, à en croire I'annotation portée sur le manuscrit
<< En wagon, le 7 octobre 70 >>, il a écrit le sonnet Révé pour I'hiver qu'il
dédie à << x** Elle >>.
Ces poésies appartiennent at << Cahier de Douai » appelé aussi << Recueil de Douai » ou encore << Recueil Demeny »> car Rimbaud a remis
l'ensemble des feuilles oÈ il a recopié vingt-deux de ses poèmes à
Paul Demeny, jeune poète de 27 ans que lui a présenté Izambard.s

L'examen de ces pages volantes èontredit le souvenir que rapporte
Izambard qui doit probablement confondre ce séjour à Douai avec
celui du mois précédent :

[...] vivante image du fait accompli, garde son air de
sérénité souriante : il ne se fait pas de bile, il est au chaud, il re-

Rimbaud,

copie des vers, qui ont le toupet d'ëtre charmants. On connilÍ Au
Cabaret vert, la Maline, le Buffet, Ma Bohème : J'allais sous le

t
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Steve, « Autour des 'cahiers Demeny' de Rimbaud », Studi.francesi, no103,
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ciel, Muse, et j'etais ton féal / À ta moindre rature, il recommence, et il exige de larges feuilles de papier écolier. Quand
une main est noircie, il vient dire : « je n'ai plus de papier », et
cela, plusieurs fois par jour. On lui remet les quelques sous nécessaires pour qu'il en aille acheter d'autres. « Ecrivez au dos >>,
lui suggère une des tantes ; mais lui, d'un air scandalisé : << Pour
l'imprimerie, on n'écrit jamais au dos. » Vous yoyez bien qu'il
songe à se faire imprimer.

Le manuscrit6 prouve, me semble-t-il, que le sonnet a plus de chance
d'avoir été recopié en chemin qu'à Douai, rue de l'Abbaye-aux-Prés,
chez les seurs Gindre. << Des repentirs de la plume et des variantes
montrent d'ailleurs que les sept manuscrits d'octobre ne sont guère soignés pour ce qui est d'envoyer le dossier à l'imprimeur. »7
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Claude Jeancolas8 rapporte ainsi son examen attentif de la page manuscrite de Ma Bohème à la British Library de Londres :
En chemin il compose sept poèmes [...] il les écrivait au crayon
et les recopiait à l'encre quand il pouvait disposer d'une table.
Ce n'est plus le papier de Douai, mais un papier à lettres vergé
écru, de format plus petit ; l'encre est foncée, l'écriture plus
irrégulière, les conditions de recopiage n'étaient peut-ëtre pas
idéales. Souvent la plume est usée, mais probablement n'en a-til pas d'autre. Par contre, les dates et certaines précisions de lieu
sont toutes de la méme plume neuve, fine. Arrivant à Douai, il
les aura ajoutées, vite, avant de les porter à Demeny en une seule
fois.

Demeny conserva au secret tous ces manuscrits de septembre et d'octobre qu'il ne jeta pas. Il ne 1es br0la pas non plus quand Rimbaud lui
écrivit le l0 juin 1871 : « Br0lez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort, br0lez tous les vers que je fus
assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai.

qu'il n'en fit

>> Heureusement
pas
qu'Arthur
Rimbaud s'en
rien car nous n'aurions
su

vint à Aalst.
Mais oÈ Rimbaud a-t-il trouvé le papier et l'encre pour recopier
ces sept poèmes dits belges. Alost est-elle la ville à retenir puisqu'elle
est sur sa route pour rejoindre Douai par le train ? La copie peu soignée de ses poèmes de fugueur, qui apparait très maniaque dans ses
recopiages, peut-il ëtre un argument en faveur d'un séjour prolongé
à Alost ? Mais chez qui ? lzambard n'en rapporte rien. Rimbaud lui
aura-t-il caché cet épisode ? Il est exclu d'inventer tout un roman au
lyrisme flamboyant. Rimbaud ne fait-il que passer ou bien séjournet-il à Alost et combien de jours ? Pourquoi décide-t-il, à Gand, de
rejoindre Douai au lieu de poursuivre sa découverte de la Belgique ?
Fatigue, manque d'argent, besoin du cocon « familial >> etd'Izambard,
tout à la fois « grand frère » et « père » de substitution ? Nous ne le
saurons certainement j amais.

8

I

Les manuscrits d'Arthur Rímbaud. L'intégrale, Textuel, 1996,2004 et2012.
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Oà il est démontré que Ma Bohème parle bien d'Alost

À ta UiUtlottrèque de Charleville, Arthur Rimbaud

découvre Antoine
Lévi. De Court
de
Antoine
Fabre
d'Olivet
et
Étphas
Court
Gébelin,
de Gébelin, il lit Le Monde primitif oà l'auteur recherche la langue
primitive, dont toutes les langues connues seraient dérivées. Fabre
d'Olivet et Lévi le mettent sur les pas de l'occultisme.

L étude de nombreux poèmes de Rimbaud par Jean Richere
permettent d'afflrmer que les mots, les lettres et les sons, ne sont pas
choisis au hasard mais dans le dessein d'ajouter fii jeu au sens et aux
images que les mots véhiculent. Dans chaque cas, la clé se déduit de
l'étude attentive de la structure phonétique du poème : un relevé des
sons dominants, des syllabes récurrentes,livre assez vite les intentions
secrètes de Rimbaud, si on se réfère à ses trois << sources >> citées cidessus.

L'argument principal et convaincant de l'hypothèse alostoise est la
distribution raisonnée des lettres lal et la - o - s - stl du rtom Alost
ol Aalst dans le sonnet. Le óryptage est trop évident pour ëtre mis en
doute. « Rimbaud réduisait le plus possible lapart du hasard » écrit Jean
Richer. Ainsi, Rimbaud inscrit, mais caché, le nom d'Alost of il a pu
écrire ce poème pendant son périple d'octobre 1870. 11 donne lui-mëme
la clé de cette lecture : << J'égrenais dans ma course / Des rimes. >> Ces
rimes, reprises au poème de 1862 Le Sonneur de Stéphane Mallarmé
(idéal/féal) et pour la plupart au recueil de 1857 Odes funambulesques
de Théodore de Banville (crevées/rëvées ; trou/frou-frou; ourse/course ;
fantastiques/élastiques), deviennent de petits cailloux blancs destinés à
retrouver son chemin.

9
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Ricber, Jean, L'alchimie du verbe de Rimbaud : Les ieux de Jean Arlhur'. Essai sur
I'imagination du langage,Didiel 1972 et éd. Guy Írédaniel, 1990.
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glleis, 1es poings dans mes poches crevées
Mon pgletot aussi devenait idég! ;
J'g!!4is sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;
Oh ! là là ! que d'amours splendides j'ai rëvées !
Je m'en

;

Mon unique culqtte avait un large trqu.
rëveur, j'égrenais dans ma cqurse
-DesPetit-Pqucet
rimes. Mon auberge était à la Grande-Qurse.
Mes étoiles au ciel avaient un dgux frqu-frqu.

-

Etje les écoutais, assis au bord des routes,
ees bons goirs de geptembre oÈ je gentais des gouttes
De rogée à mon front, comme un vin de vigueur ;
OÈ, riman( au milieu des ombres fanfastiques,
Comme des lyres, je lirais les élastiques

De mes souliers blessés, un pied près de mon ceur

!

Dans le second quatrain, Rimbaud associe la lettre O avec la lettre U,
bénéflciant ainsi des rimes empruntées à Banville qu'il a en mómoire.
Il faut donc à la fois assembler et dissocier le O et le U, car dans le
Système qu'utilise déjà Rimbaud pour écrire ses poésies, la lettre O
représente l'eau et la femme ; la suite O - U - OU - OUR correspond,
selon Court de Gébelin, au soleil, à la lumière, au feu (Grande-Ourse,
étoiles) et aux objets ronds (trou).
Pour Jean Richer, << le plus ancien poème composé suivant le
Système semble ëtre Soleil et Chair, qui est daté sur le manuscrit du
29 avi.l1870. » Par Système, il faut entendre l'Alchimie verbale.De
plus, << Rimbaud semble s'ëtre informé du symbolisme des Arcanes
majeurs du Tarot et des relations kabbalistiques des 221ames avec les
lettres. » << Rimbaud est parti d'une eonception magique et mystique du
langage.

>>

Le mot « septembre » au vers 10 pourrait arrëter nette notre identification de la ville d'Alost. Mais la plupart des spécialistes de Rimbaud s'accordent à le dater, comme tous les sonnets du second Cahier
de Douai, du mois d'octobre. Pierre Brunelro y voit « une commodité
métrique >> (<< octobre » donnerait un vers de onze pieds) et << n'a pas
nécessairement à ëtre considérée cofilme un élément de datation ». De

10
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Brunel, Piene, Rimbaud. Projets et réalisations, Champion, 1983.
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plus, ce mot ajoute une lettre /s/ au tercet. Pour Steve Murphy11, (( on ne
peut déduire de l'allusion au mois de septembre la date de composition
du poème : dans ce poème écrit à l'imparfait, Rimbaud a pu se remémorer en octobre (ou feindre de se remémorer) un sentiment éprouvé en
septembre. >> Pour David Ducoffre, << l'anomalie relative de la mention
du mois de « septembre » dans Ma Bohéme s'explique par un renvoi
symbolique aux vendanges et à l'avènement de la République le 4 septembre de cette année-là, sans que l'allusion à la fugue belge d'octobre
ne cesse d'ëtre patente. »

Conclusion
à Alost-Aalst, appartient bien à cette seconde fugue
rimbaldienne d'octobre 1870. Vie insouciante et libre des poètes
(bohème avec accent grave), vie nomade, errante des bohémiens, des
gens du voyage (Bohëme avec accent circonflexe).
En plagant (peurëtre) Ma Bohème à la fin du second Cahier de
Douai, Rimbaud désire probablement désigner la nouvelle voie qu'il
veut désormais suivre, dans sa vie quotidienne et dans sa production
poétique. Les deux lettres du Voyant qu'il envoie en mai 1871 en sont le
jalon primordial, la première le 13 à Georges Izambard : << Maintenant,
je m'encrapule 1e plus possible. Pourquoi ? Je veux ëtre poète, et je
travaille à me rendre voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je
ne saurais presque vous expliquer. I1 s'agit d'arriver à I'inconnu par le
dérèglement de tous les sens. [. ..] Je est un autre. Tant pis pour le bois
qui se trouve violon. . . ,> .
La seconde le 15 à Paul Demeny : << Car Je est un autre. Si le cuivre
s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. [...] Je dis qu'il faut ëtre
voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense
et raisonné dérèglement de tous les,sens. Toutes les formes d'amour,
de souffrance, de folie ; il cherche lui-mëme, il épuise en lui tous les
poisons, pour n'en garder que 1es quintessences. Ineffable torture oÈ il
a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, oÈ il devient entre
tous le grand malade, le grand criminel,le grand maudit, - et le suprëme
Savant - car il arrive à I'inconnu !

Ma Bohème, écrit

>>

11 Murphy,SÍeve,ArthurRimbaud,CEuvrescomplètes.T.

I.Poésies,Champion, 1999.
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Il

s'agissait alors de révolutionner la poésie et de « changer la vie
On sait ce qu'il advint.

>>

Jac§ Lorette
Chercheur en histoire de l'art
FR-37320 Cormery
j ac§. lorette@laposte.net
Je remercie très vivement M. Louis DE COCK dont les conseils, les
questions et les réponses à mes questions m'ont permis de mener à bien
cette escapade belge.

De redactie bedankt op haar beurt de heer Louis De Cock voor de
inspanningen die hij geleverd heeft om in dialoog met de auteur dit
artikel in goede banen te leiden. Aangezien de argumentatie van de
heer Lorette uit de tekst van het gedicht zelf komt, is de redactie van
mening dat de publicatie van het artikel in het Frans de enig mogelijke weg is, om zijn betoog tot zljn volle recht te laten komen. Of
Rimbaud werkelijk de bedoeling heeft gehad om het woordALOST
in zljn gedicht cryptisch te verbergen, zal ook na de lectuur van dit
artikel niet iedereen overtuigen. Toch heeft de redactie gemeend dat
het artikel van de heer Lorette een voor de Aalstenaars zo boeiende
hypothese vooropstelt, dat we die onze lezers niet mochten onthouden, ook al omdat de confrontatie met dit schitterende gedicht en de
vertaling ervan door Paul Claes een genoegen op zich is.
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GESCHREVEN BRONNEN OVER DE BOU\il VAN
DE EERSTE NTNOOFSE ABDTJKERK (1137-118s)

Dirk

IrAN DE PERRE

Geschreven bronnen en materiële relicten: een andere
geschiedenis?
Deze bedenking maakte ik in 2010 na de presentatie van de resultaten
van de archeologische opgravingen van de resten van de Graanhal op
de huidige Graanmarkt te Ninove.l De archeologen konden op basis
van restanten van verstoorde funderingen en scherven van aarde- en
glaswerk en van ander afual in beerputten een zekere reconstructie maken van de bouwfasen van de hal. Een conclusie luidde dat op basis van
hun materiaal de aanliggende huisjes aan de n:jdkant van de hal met
vrij grote zekerheid konden gedateerd worden tussen l7l0 en 1750.
Huisjes langs de noordzijde van de hal waren in hun reconstructie afwezig, omdat ze daawan geen restanten hadden gevonden. Vertelt ons
die reconstructie de volledige waarheid over de geschiedenis van het
gebouw? Indien er geen geschreven bronnen zouden geweest zijn, dan
zou ik bij gebrek aanÍegenargumenten ja gezegdhebben. Maar op basis
van toevallige, eigentijdse geschreven bronnen moet ik neen zeggen,
omdat er volgens die bronnen al h 1652 huisjes stonden aan de zuidén noordzijde van de Hal.2 Hebben de archeologen dan slecht werk geleverd? Neen, zij konden maar vinden wat er te vinden was. Wel maakt
dit voorval me de intrinsieke beperkingen van elk onderzoek duidelijk,
zodat archeologische bevindingen kunnen tegengesproken worden vanuit geschreven bronnen en vice versa. Dit betekent dat de kennis van
ons verleden niet eenduidig is. Dat beeld zal meestal gefragmenteerd
zljn. Yandaar dat de spanning en tegenspraak tussen disciplines heilzaamis, omdat het ons kritisch veÍï.nogen op scherp stelt. Het aartyaa?
den van twrjfel en tegenspraak is een belangrijke grondhouding in het
wetenschappelijk onderzoek.
Deze gedachte kwam brj mrj op als inleiding op dit artikel, dat een on-

I
2

De resultaten ziin nadien eeoubliceerd door SOLVA. Archeolosische brochure L
Graanmarkt Niriove íook r-aa'doleesbaar via intemet)
Rijksarchief Gent. OGA Ninoiie. nï. ZO, fot 50ro-v" en nr. 34 (zonder paginering).

Het Land van Aalst, jaargang LXX, 2018, nr.
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derzoek voert naar de geschreven bronnen voor de bouwgeschiedenis
van de eerste Ninoofse abdijkerk. Die bronnen leren ons veel, vooral
over de chronologie en het gebruik van het gebouw. Ik ben van oordeel
dat deze geschreven bronnen hun eigen autonomie hebben en niet direct
moeten geiïterpreteerd worden vanuit archeologische bevindingen of
kunsthistorische dateringen van bouwfragmenten. Dan verliezen ze hun
vermogen tot tegenspraak. Uiteraard geldt de omgekeerde spanning
evenzeer. Daarom kuk ik met grote belangstelling uit naar de publicatie
van de resultaten van het archeologisch en kunsthistorisch onderzoek
van de voormalige Ninoofse abdijsite, waarvan de eerste abdijkerk een
onderdeel is.3 Door vergelijking achteraf van beide reeksen resultaten
zal blijken wat compatibel is en wat niet en of een eensluidend beeld
van de bouwgeschiedenis mogelijk is.

Een overzicht van de geschreven bronnen
a. De eigentijdse bronnen

In

chronologische volgorde gaat het om het Martyrologium (circa
Liber miraculorum
(tussen ll81-1200),6 de Historiae fundationinis Ninivensis abbatiae
(tussen 1202 en ï204voor de eerste hand)7 en het Chronicon van Bou1185),1 het Necrologium (tussen 1185-1190),5 het

Voor de liseine van de eerste abdiikerk ten oozichte van de huidise. zie Ceorses
VAN DE tVÍNKf l, De n iddeleeiiwse premàns t rat enzerkerk va n" N i nove 1 I 13 716231, in De premonstratenzerabdij vàn Ninove ttl37-1796.1 Catalogus van de
tentoonstellin§ over Kerk en Palroonheilrperz, Ninove, 1985,p. l4-23.
RAG, Abdii Nnove, nr. 92, fol. 5-75. Dit Soek bevat de kalencler met de kerkeliike
feestdasen."met ner das een korte levensbeschriivins van de sevierde heilisen.De
redactiàvan de tèkst iieemaakt na l174 en het hanísckift dàteert van circ"a I 185.
Dit boek is samen met h-et Necrolosium en enlele andere kleinere teksten r andaao
sebundeld in een band" n.nààiiÍ'ËËi'ö;É;iffii.;;dat aiè iè[sten n.L-ilt *é.i
àen bii de kapittellirurgie. Zie hierover b. veN DE PERRE. Ho kapinelboek van

deNiioofseàbdrjrllB=5-16521,in'.AnalectaProemonstratensia.83.2007.p.
1

128-

55.

RAG, AN, nr. 92, fol. 71-l37.In dit boek uorden per dag de overleden kloosterlinsen en vreldoeners herdacht. De eerste hand in dit boek'is te dateren ll85-l I 88.
Voór de teksruitgave zie D. VAN DE PERRE, Het necrologium van de Sinr-Cornelius- en Sint-eypranusabdii van Ninove, in: Analecta Fraemonstralensia, S4,
2008. o. 5-249. ln het verdere betoos wordt steeds naar de tekstuitsave verwezen.
Orieinèel bevindt zich te New Yorkl Voor de teksruitsave zie A.-.Í A. BIJSTERVEtD en D. VAN DE PERRE, Het Mirakelboek en dístichtings1eschiedenis van
de Ninoofse Abdr). Leuven. 2001. Voor de tekst (Latiin en Nedèrfandse vertaling;,
o,47-131. De daierine van de redactie is te situeren-na 1181. de daterins ran À'et
handschriftca. Il85-1"190(ibidem. p.20-24\. Verdergeciteerdals LM màverwijzins naar de oasina van de tekstuite-ar e
Onàerdeel vdn fiet New Yorkse hanïschrift. Teksruiteave door BIJSTERVELD en
VAN DE PERRE, Het Mirakelboek,p. 133-164. Vooide datering, zie p. 35. Verder
geciteerd als HF met verwijzing naai de pagina van de tekstuitgïte

Fí

7l
dewijn van Ninove (redactie tussen 1221-1246).8 Het is belangrijk dat
de eerste vier bronnen in de originele handschriften beschikbaar ziin.
l{et Chronicon, eeÍt kroniek, met een opsomming van de gebeurtenissen jaar per jaar, biedt de meest exacte dateringen. Bronnen die geen
nieuwe gegevens bevatten, maar voor de onderzochte periode oudere
bronnen herhalen, heb ik niet opgenomen. Het is opmerkelijk dat geen
enkele oorkonde, toch de oudste originele bronnen voor de abdijgeschiedenis, rets zegl over de bouwgeschiedenis.

Beeld van de verwoeste eerste Ninoofse abdijkerk kort vóór 1623.Detail
uit kaart van Philips De Dijn van ca. 1621. (@ Aartsbisschoppelijk Archief
Mechelen, Abdij Ninove, w. 13 I 6)

b. De latere bronnen
IrJet gaat om l7d"-eeuwse kronieken, waaronder de belangrijkste de
Chronotaxis (1652) van Godfried Van Elshout is.e Deze kroniek veÍzamelt jaar per jaar alle gegevens voor de periode van ll37 tot ll97 , die
voor dè abdijarchivaris Van Elshout beschikbaar waren. Naast de gegevens uit de al geciteerde eigentijdse bronnen, geeft Van Elshout talrijke

8
9

Fí

l4d' eeuws handschrift in Abdii Averbode. Tekstuitsave door ED. O. HOLDEREGGER, Bal dui ni N i novens is t hronicon, in: Momímenta German iae Hislorica,
Scriotores.25.Leiozig. I880. o. 529-536 voor het deel dat ons aanbelanst. Verder
secíteerd àls Chrohicón met vèrwiizine naar de pagina van de tekstuitsaÍe.
RAG, AN, nr. 70.Deze zeer riike broí voor de kénnis van de l2de eieuw, is geschreven in een inlormeel handschrift en nog niet gepubliceerd. Het tweede déel
van de kroniek is verloren gegaal

72

regesten van schenkingen die alleen viaziln kroniek gekend zijn.Het
is een latere bron voor de geschiedenis van de l2d" eeuw, maar op basis
van oudere documenten, waarvan wij niet weten of die eigentijds zijn
of beknopte l3d"-14d"-eeuwse regesten van eigentijdse documenten.
Verder is er de kroniek van abÍ De Neve, opgenomen in zijn Syllabus
Alphabeticus (1667).10 We beschikken gelukkig over een tekening gemaakt door landmeter Philips De Dijn, met een beeld van de abdijkerk
circa 1621, waarin belangrijke delen van de l2d"-eeuwse abdijkerk nog
te zien zijn.lt Deze kerk werd afgebroken in 1623 .

De sleuteldata
Een schutblad in het kapittelboek geeft het meest beknopte overzicht
van de kerndata van de 12d"-eeuwse bouwgeschiedenis. De tekst is einde vijftiende-eeuws:12
1t37 exordium huius abbatie (begh van de abdij)
1t57 prima p o s itio fundamgnll (eerste steenlegging)
1166 introitus noster in hoc claustro (onze intrek in dit klooster)
1t71 repositio reliquarum in scrinio (herplaatsing van de relieken in
het schrijn)

1174: dedicatio huius templi (wijding van deze kerk)
1185 : obiit Gerardus primus abbas (dood van Gerard, de eerste abt)

Detail uit het
schutblad van
het Ninoofse kapittelboek met de

sleuteldata van
de bouwgeschie-

denis. (@ RAG,

Abdij Ninove,
nr. 92, fol. lv';
foto Dirk Van de
Perre)

10

11

Aartsbisschoppeliik Archief Mechelen (AAM), Praemonstratensia, Abdii Ninove,
nr. l2l3,p. l:12. Deze koniek loopt van I 137'iot l667,maar bevai voor"de besrudeerde pèriode weinis nieuwe sesèvens. Verder seciteerd als Svllabus.

AAM, AN, nr. l3/6.-Hierover"uïtgebreid VANDE WTNKEL; De

middeleeuwse

premonstratenzerkerk. Met hypothétische reconstructie van ligging en grondplan.
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RAG, AN. nr. 92. fol. 1vo.
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Hoe betrouwbaar zijn deze data?
a) 1137. Het begin van de premonstratenzerstichting op 11 november
1137 (feest van Sint-Martinus) wordt uitvoerig beschreven in Historia fundationis en hernomen in het Chronicon van Boudewijn van
Ninove.13 De stichtingsdatum is een betrouwbaar en precies gegeven in
de abdijgeschiedenis, dat nooit betwist is en bevestigd wordt door de
oudste bisschoppelij ke stichtingsoorkonden ( I I 3 8- I I 3 9).' 4
b) 1157. Deze datum wordt alleen inhet Chronicon vermeld: apud Niniven templi monasterii primum fundamentum ponitur (te Ninove is de
eerste steen van de kloosterkerk gelegd).1s Zonder precieze datering
zegthet Liber miraculorum hetzelfde: aliud maius [templumJ cum ceteris edificiis claustralibus.16 Die datum lijkt eveneens betrouwbaar. De
kloosterlingen waren aanvankelijk gevestigd nabij de parochiekerk in
de Nederwijk. Het samengaan van kloosterliturgie en parochieliturgie
in één ruimte gaf aanleiding tot wrijvingen met de bevolking, zodat snel
uitgekeken werd naar een nieuwe locatie. In I155 kocht de abdij grond
in Pamel (Gapenberg) om er stenen te ontginnen en die per boot te kunnen vervoeren, aldus de Chronotaxzs van Van Elshout.rT Dat recht om
stenen te delven en te vervoeren wordt nadien nogmaals bevestigd in de

oorkonde van Gerard II van Ninove uit 1166-1167.18
Indien de tekst letterlijk genomen wordt, is men eerst begonnen met
de kerk, wat ook logisch is. Een abdij zonder kerk kan niet functioneren
en de pandgang waarond de kloostergebouwen gegroepeerd zijn, leunt
steeds met één zijde tegen de muur van het schip van de kerk aan. Dus
zonder kerk geen pand. Voorts is het belangrijk te weten dat de premonstratenzerkerken in Noord-Frankrijk en onze gewesten het plan van de
cisterciënzerabdijen volgden en dat dus de relatie tussen kloostergebouwen en kerk ook te Ninove - abt Gerardus kwam uit de abdij van SaintMartin van Laon met een kerk met een cisterciënzerplan- vermoedelijk
aan dergelijk schema beantwoordde. 1e
De bouw van het nieuwe klooster op de Koudenberg even buiten de
13

t4
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HF. p. I38; Chronicon, p. 529-530.
D. VAN DE PERRE, De oudsre bisschoppeliike en grafeliike oorkonden van de
abdij van Ninove 1l I 38- I 167.1, in: Anatecià Piaenonsiraíenísa,77,2001. p. 53-94.
Chrónicon, -p. 534.

t6 LM, p. 80.
t7

l8
t9

Chrohotaxis, fo|.26,4: Godescalcus dedit et vendidit nobis consenÍiente fraÍre suo
Anselmo auinoue dietarios dimidium terrae et 9 dietarios Drati et unum-dietarium
ubi lapidës ponuntur simul cum via per quam ad aquam iehuntur.
VANDE PERRE. De oudsÍe bisschoppeliike en glafelijke oorkonden, p.89-92:
Liherta.s lanidum iodiendorum et eveliëndórum rnlqÍt.
D. VAN DË PERRI, De culÍurele context von dà ruaalfde-eeuwse premonstratenzerkerken in Eurooa. in'. Middeleeuwse Dremonstrotenzerkerken íVerslasen Werkgroep Norbertilne'r Geschiedenis in de Nederlanden. 9). Brussel.'1999.i.77-107.
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stadsomwalling stuitte op verzet én van Gerard II, zoon van de stichter, die een erfdeel zag verloren gaan, én van de bevolking, die zich
gemeenschappelijke weidegrond onttrokken zag. Tussen 1757 en 1166
poogden zowel de heer als de bevolking de nieuwe bouw te verhinderen, maar de abdij kon op machtige beschermers rekenen.2o Rond 11631166 zijn er inderdaad beschermingsoorkonden uitgevaardigd door
graaf Filips van den Elzas en bisschop Nicholaus van Kamerijk.2l Het
Liber miraculorum wijdt twee hoofdstukken (21-22) aan deze episode
en situeert dat conflict op het moment dat het klooster nog maar half
voltrokken was: monasterii nostri nundum medietote constructa. Het
vermeldt het korstachtige werk van de broeders in de groeven en de
wonderlijke redding van twee kloosterlingen, die op het gewelf van de
triomfboog waren gekropen nadat de houten ondersteuning was weggehaald, waardoor het gewelf onder hun gewicht instortte.22 Belangrijk
is de beschrljving arcus qui chorum et sanctuarium dividit, qnte quem
lampades pendent. }i4et sanctuarium duidt men het priesterkoor aan,
de plaats van het altaar, met chorus het officiekoor, de plaats van de
koorbanken. Dit laatste bevond zich tijdens de middeleeuwen bij de
premonstratenzers voor de triomfboog, dus in het transept enlof het
voorste gedeelte van het schip.23 Het woord lampades doelt waarschijnlijk op de Godslamp in het priesterkoor.
Het gevaar voor het afbranden van het klooster tijdens de oorlog
die de drie heren van Zottegem voerden tegen de Ninoofse bevolking,
waarbij ze nabij de abdij enkele huizen in brand staken en het vuur
oversloeg naar de stad, maar de abdijgebouwen dank zij een gunstige
wind gespaard werden, wijst erop dat de daken van het klooster in stro
waren: Domibus quidam iuxta claustrum ardentibus, nos etiam de incendio edifiorum claustralium timuimus (Doordat de huizen vlakbij het
klooster in brand stonden, vreesden wij dat ook de kloostergebouwen
vuur zouden vatten).24

20
21

22
23

LM, p. 82-87 (hfst. 2l ).
Hieróver VAN DE PERRE, De oudste bisschoppelijke en grafelijke oorkonden,
54-93, vooral p.65-69.

LM, p. 80-83 (hfst. 20).
D. VAN DE PERRE, De culturele horizon von het middeleeuwse kerksebouw
(doctoraatsverha"ndeling
1 I 2d'- I ód" eeuw) in het biizonder bii de premonstratenzers
Geschiedenis KU Leuven;. lss8. É. 115-201.
LM, p. 84-87.
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c. 1166. Ook deze datum komt uit het Chronicon: Conyentus noster a
veteri clausïro descendit in templum noyum et in novum claustrum (ons
convent trekt van het oude klooster naar de nieuwe kerk en het nieuwe
klooster).25 Deze datum is eveneens plausibel. Met hun snelle aanwezigheid konden de kloosterlingen hun gebouwen beter verdedigen en
beschermen. En dit bleek nodig, want bij het valse gerucht dat graaf
Philips van den Elzas vermoord was, zette Gerard van Ninove opnieuw
de aanval in, aldus het Liber miraculorum. Het vertelt deze gebeurtenis als volgt: Paucis annis transactis et tunc in monasterio novo adhuc
inperfecto habitantibus et ad consummcrndum eum laborantibus, ipsa
die, qua crux occidentalis eidem a cementariis superpositafuisset, falsam rumor totam provinciam nostrqm replevit (weinige jaren nadien,
toen we al in het nieuwe onafgewerkte klooster verbleven en werkten
aan de voltooiing ervan, verspreidde zich op de dag zelf dat door de
metsers het westelijk kruis werd geplaatst, over de gehele streek een
vals gerucht).26 Gerard had de intentie om de in aanbouw zijnde torens
van de kerk afte breken (turres ecclesie destruere) en die stenen voor
zijn burcht te gebruiken. De graaf bleek evenwel goed en wel in leven
te zljn, riep Gerard tot de orde en dwong hem te beloven voortaan de
abdij te beschermen. Op basis van de twee harde beschermingsoorkonden van graaf Filips van den Elzas en de knieval voor de graaf van Gerard II van Ninove, zijn vrouw Mathilde en zijn twee zonen moeten we
deze gebeurtenissen ten laatste vóór Kerstmis 1167 plaatsen.2T Nadien
worden er geen aanvallen van Gerard tegen de abdij meer vermeld. Het
bestaan van twee torens wordt bevestigd door de tekening van De Dijn
uit 1621 en een kruis op de top van het dak van de westgevel is een
gebruikelijk gegeven. Dus rond 1167 was het schip van de kerk met de
torens bijna voltooid. Het nieuwe klooster was nog niet volledig klaar.
d. 1171. De oudste vermelding van deze datum komt voor in de tekst
van einde l5d'eeuw en is in geen van de gekende eigentijdse documenten aanwezig. In de latere kronieken wordt hij wel herhaaldelijk geciteerd. Toch lijkt die datum geloofwaardig. Naast schenkingen genereerden relieken grote inkomsten voor de abdij. En er was de concurrentie

van de Berlendiscultus in Meerbeke en van de Sint-Adrianusverering

25
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27

Chronicon, p. 535.

LM, p. 86-89 (hfst. 22).
VANDE PERRE, De oud.sÍe bi.sschoppelijke

en

grafelijke oorkonden,p.6S-74.
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in Geraardsbergen.28 Een prestigieus en aantrekkelijk schrijn was een
dwingende noodzaak voor een succesvolle Corneliusverering en indirect voor de financiering van de bouw. Dit wordt duidelijk verwoord in
een genezingsverhaal van het Liber miraculorum: ProÍinus isto et multis miraculis nos omnes letificati, scrinium sancto Cornelio concedens
fabricare decrevimus (Onmiddellijk gaven wij, allen zeer verheugd
over dit en andere wonderen, opdracht een schrijn te vervaardigen, dat
Sint-Cornelius waardig was).2e Voortgaande op de datum 1171 moet dat

wonder zich kort voordien hebben afgespeeld.
Moeten we de repositio opvatten als het moment van verhuis van de
relieken van de parochiekerk naar de abdijkerk ofals de overplaatsing
van de relieken van een ouder, minder prestigieus in een nieuw schrijn?
Of hadden beide gebeurtenissen samen plaats? Dit laatste wordt gesuggereerd door abt De Neve, die het naast de relieken van Cornelius
ook heeft over die van Cyprianus en van diverse anderen, die door de
Ninoofse heer Almericus, vader en zoon, uit het Heilig Land waren
meegebracht: Repositae suntreliquiae SS. Cornelii et Cypriani, cum diversis aliis ab Amelrico avo et Amelrico patre fundatoris nostri e terra
sancta allatis, in nova eccelsia abbatiali.3o
l{et Liber miraculorum leert hoe direct contact met of aanraking
van de relieken tot genezing leidt. De zieken en bezoekers slapen en
overnachten in de kerk, waar kreupelen worden binnengedragen en
zieken verzorgd.3l Sommige genezingsverhalen lijken zich nog in de
parochiekerk af te spelen, andere in de nieuwe kloosterkerk.32 Tweemaal is er sprake van het altaar van Sint-Cornelius, waar zich ook het
schrijn bevindt: Tunc nos ad ecclesiam redeuntes, secuntur parentes
illum portantes seminecem, et altari sancti Cornelii iterum cum oblatione obtulerunt (Toen wij naar de kerk terugkeerden, volgden zijn
ouders hem halfdood meedragend, en zij boden hem opnieuw met een
offergave op het altaar vart Sint-Corhelius aan); Dehinc munus suum ad
altare et ad scrinium sancti Cornelii obtulit (Daarop bood zij haar gave
Voor Berlendis D. VAN DE PERRE, De 'Vita Sanctae Berlendis'en de 'Miracwla
Sanctae Berlendis'. TehsttradiÍie, datering, auteurschap en historische kritiek,ini
Jaarboek voor middeleeuwse seschieder-rs. 8. 2005. ó.7-46. De opsans van de
Berlendiscultus en de bouw vïn de nieuwe BerlendiÀkerk moeten'ií dà rweede
helft van de l2d'eeuw eesitueerd worden. De relieken van Adrianus ziin tussen
1149 en ll74 verworven*door de abdii van Ceraardsbersen en daar in I 189 in een
nieuw schriin geplaatst (D. VAN DE ÉERRE, De aankoínsÍ van de reliek van SintAdriaan rc GeVahrdsbergen, in'. Het Land va;x Aa\st,65,2013,p.296-289).
29 LM, p. 94-95 (hfst. 28)."
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Svllabus- n. 10.

llll, nfst.23 nt54, passim.
LM, hfst. 48 is duidelijk in de oude parochiekerk te situeren en hfst. 30 in
nieuwe abdijkerk.
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aan bij het altaar en bij het schrijn van Sint-Cornelius).33 Rond 1400
was het noordelijk zijkoor het Sint-Corneliuskoor.3a Was dit in de 12d'
eeuw ook zo? Alleszins moeten het altaar en het schrijn goed bereikbaar
zijn geweest voor de bedevaarders, mannen en vrouwen, jong en oud,
kreupelen en gezonden. Gelet op de spiritualiteit van de woege premonstratenzerorde van ascese en afzondering, is het ondenkbaar dat het
schrijn in het priester- ofofficiekoor stond, beide onderdeel van het van
de wereld afgesloten clqustrum. Het is duidelijk dat vanaf het ogenblik
dat het schrijn in de nieuwe abdijkerk geplaatst werd, deze voldoende
groot moet geweest zijn om een grote volkstoeloop op te vangen zonder
dat het kloosterleven gestoord werd. In die zin is het begrijpelijk dat
het schrijn niet direct in 1166 van de parochiekerk naar de abdijkerk is
overgebracht, maar pas in lIT l wanneer de abdijkerk daartoe de nodige
ruimte bood.
e. 1174. Dit is de best geattesteerde datum uit de bouwgeschiedenis.
Wel moeten we een onderscheid maken bij de formuleing Dedicatio
ecclesie nostre tussen de unipke dag van de kerkwijding en dat is 7 juli
ll74 en de jaarlijks terugkerende herdenkingsdag van het kerkwijding
op 7 juli, die met dezelf<le benaming ingeschreven staat in de abdijkalender. De herdenkingsdag wordt voor het eerst vermeld in de kalender
van het Martyrologium op 7 jili:. nonas iulii, dedicatio ninivensis ecclesie.3sIn het Necrologium wordt eveneens 7 juli op de jaarkalender
benoemd als kerkwijdingsdag, Dedicatio ecclesie nostre. In datzelfde
Necrologium wordt op 8 september op het feest van de Geboorte van
Maria de commemoratie genoteerd van Eskilli Lundensis archiepiscopi, qui consecravit ecclesiam nostram (Gedachtenis van Eskil, aartsbisschop van Lund, die onze kerk gewijd heeft).36 Het Chronicon yarr
Boudewijn van Ninove geeft voor het eerst het jaartal van de eigenlijke
kerkwijding en verbindt dat jaartal met Eskil en 7 juli: Anno Domini
1174, Nonas lulii consecrata est egclesia nostra a domno Eskillo, archiepiscopo Lundense, Dantie et Suethie primate et apostolice legato.37
Eskil was in die tijd een belangrijke kerkleider.38 Opgeleid in Hildesheim werd hij daarna kanunnik aan de kathedraal van Lund (toen Denemarken, nu Zweden) , waar hij deken van het kapittel werd in 1131.
Vervolgens werd hij in ll34 tot bisschop van Roskilde gewijd en in
-1-1

LM, p. 92-93 en I l0-
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Necrologium.
I l2 en 136.
Chronicon, p. 535.
Een uiteebrèide biografie is te vinden in Catholic Encvclopedia. New York. 1907I 9 I 2 en- nadien bijgéwerkt (op intemet raadpleegbaar), item 6ski1 of Lund.
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hij aartsbisschop van Lund. In 1145 wijdde hij de romaanse
kathedraal van Lund. Hij bouwde de kerk in de Skandinavische landen uit, waardoor hij de titel van primaat van Denemarken en Zweden
verwierf en pauselijk legaal voor het Noorden werd. Als vriend van
Bernardus van Clairvaux bevorderde hij in zijn aartsbisdom de vesti1137 werd

ging van cisterciënzer- en premonstratenzerkloosters. Onder het pauselijke schisma moest hij in 1161 Denemarken verlaten omwille van een
conflict met de koning die partij koos voor de tegenpaus. Hij verbleef
tot 1168 in Noord-Frankrijk en Bourgondië, waar hij contacten onderhield met de abdij van Clairvaux. Als trouwe aanhanger en persoonlijke
bevriend met paus Alexander III keerde hij daarna naar Denemarken
terug. In 1177 resigneerde hij in de kathedraal van Lund en trok zich

als cisterciënzermonnik in het klooster van Clairvaux terug, waar hij
in I182 overleed. Van Elshout voegt aan zljn gedetailleerde biografie
van Eskil toe dat hrj op reis van Denemarken naar Clairvaux te Ninove
de abdijkerk wijdde: Beatus Eskilus transiens e Dania per provinciam
nostram ad Claram-vallem, rogatus est ut ecclesiam nostram consecraret.3e Eskil was inderdaad van ll74 tot 1176 aanwezig in de abdij van
Clairvaux, zodathet hypothetische gegeven van de reis kan kloppen.
Hoe kwam Eskil in Ninove terecht? Ninove ligt niet op de kortste
reisweg van Lund naar Clairvaux. Die reis moet Eskil enkele keren
gemaakt hebben, onder meer heen en terug in 1177, zonder in Ninove
te passeren. De meest voor de hand liggende reden voor zijn bezoek in
ll74 ís dat abt Gerard hem uitgenodigd heeft voor de wijding van de
abdijkerk, zodat Eskil de omweg naar Ninove in zijn reisprogramma
heeft ingepast. De kans dat abt Gerard, gevormd in Laon en regelmatige
bezoeker van het Generaal Kapittel in Prémontré bij Laon, contacten
heeft gehad met Eskil of met personen dicht bij Eskil, toen deze in
Frankrijk verbleef, is zeer reëel. Eskil was een vriend van de premonstratenzerorde en was betrokken bij de stichting en de bouw van premonstratenzerkloosters in zijn aartsbisdom.ao De kerkwijding door Eskil, een pauselijk topdiplomaat in het Europa van toen, van de Ninoofse
abdijkerk op 7 juli ll74 is geen onbelangrijke gebeurtenis, integendeel
zijn bezoek en de kerkwijding waren voor de abdij een memorabele
gebeurtenis. Het feest van de kerkwijding op 7 juli is onmiddellijk in
de kalender van het Martyrologium en het Necrologium opgenomen

39 Chronotaxis,fol. 65-66.
40 Vijf premonstratenzerkloosters, twee in het diocees Roskilde en drie in het diocees Lund werden ten tiide van Eskil eesticht. In beide kathedralen namen de
kapittels de gewoonten va"n Premontre aa-n 1C.t. HUGO, Sacri et canonici ordinis
Praemonstratensis Annales. Nancy. 1734-1736. zïe zijn overzicht van de Circaria
Danie et Nowegire).
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en vervolgens in alle latere kronieken als dusdanig vermeld geworden.
Een andere dag of een ander jaar yan de kerkwijding komt in de bronnen niet voor.
Wat dan met de hypothese, door sommigen geuit, van een tweede kerkwijding in 1181, wat impliceert dat de kerkwijding van ll74
slechts een voorlopige kerkwijding zou geweest zljnvan een half afgewerkte kerk? Voor deze tweede kerkwijding wordt een tekst aangevoerd
tit de Chronotaxis van Van Elshout van een schenking in het j aar 1 1 8 I :

In dedicatione

Ninivensis ecclesie Henricus miles de Beverna suam
inveteratqm deposuit omnino querelam et obíulit super altare perpetuo in elemosinam quidquid iuris habuit...(Op kerkwijdingsdag heeft

Henricus van Bever, ridder, zijn aanslepend conflict volledig stopgezet
en op het altaar al zijn rechten als een eeuwige gift opgedragen...)41 De
dag dat de verzoening en de schenking gebeurde, is het feest van kerkwijdingsdag in 1181, dus 7 juli van dat jaar. Dat een dag van het jaar
met een kerkelijke feest benoemd wordt, is een normaal gebruik. Die
dag is de kerk hoegenaamd niet opnieuw gewijd, maar heeft Henricus
een schenking gedaan. Zijn gifr. is een van de honderden giften die Van
Elshout noteert en hij kent aan die dag en aan de schenker Henricus
voorts geen enkele bijzondere betekenis toe. Trouwens Van Elshout noteert uitdrukkelijk en uitvoerig 7 juli 1 174 als de dag van de eigenlijke
kerkwijding door Eskil.a2
Zonder het over details te hebben, laat de kerkwijding in het jaar
1174 Íoe te veronderstellen dat de bouw van de abdijkerk voltooid was,
wat tevens impliceert dat het belangrijkste deel van het kloosterpand
(pandgang aanleunend tegen de abdijkerk en het pand met kapittelzaal
en dormitorium) in gebruik was.a3 Dat in een recente publicatie de voltooiing van de eerste abdijkerk pas gedateerd wordt 1181-1185, wordt
in geen enkele geschreven bron vermeld.aa

1185. In dat jaar sterft abt Gerard op 28 september, na een bestuur
van 44 jaar. Jaartal en dag worden inhet Necrologium en het Chronicon
vermeld.a5 Hij wordt zowel inhet Necrologium als in de Historiafundationis de eerste abt genoemd, hoewel hij in feite de derde was: commemoratio pie memorie domni Gerardi primi abbatis huius ecclesie.a6

f.
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Ckonotaxis, fol. 85/5.
Chronotaxis, fol. 65-66.

In het genezingsverhaal van broeder Lambertus, is er sprake van de kapittelzaal en
van de-gastenb'roeder, wat wijst op een gastenkwartier'(LM, p. 96-99, hl-sr. 30).
Jaak PEERSM AN, Norberriinerabdii Ninove (Erfsoedsprokkel prov. Oost-Vlaanderen),2017, p. 2: Chronológie abdíigeschiedenislOpnierkelijk'dat de datum van
de keíkwijding van !1!4 in zÏjn chro'íologie niet is oigenomen.
Necrolosium. o. 145. Chronicon. o. 536.
Necrolo§ium. 'p. t+S; Hf. p. 146-147 .
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De eerste twee abten worden er als kortstondige knoeiers beschouwd,
die best vergeten worden. Gerardus bouwde vanaf ll42 de abdij uit,
geestelijk en materieel, tot een machtige en stabiele instelling. Hij mag
dus terecht de bouwheer van de nieuwe abdijkerk genoemd worden.
Het gebruik om hem de eerste abt te noemen neemt Van Elshout over,
die een dubbele telling hanteeft, een die begint bij Gillebertus en een

bij

Gerardus.aT

Vermeldingen van het gebruik van de abdijkerk door het volk
vilnl174 tot 1185 ind,e Chronotaxis van Gofdried Van Elshout
Het gaat om korte regesten uit oudere bronnen die ten tijde van Van
Elshout nog in de abdij aanwezig waÍen. Van Elshout brengt samenvattingen, geen kopieën of letterlijke citaten. Ik heb ín de Chronoïaxis
geen vermeldingen vóór 1174 gevonden van schenkingen die verliepen
in de kerk of bij het altaar Na die datum is dit wel veelvuldig het geval.
Ik beperk mij in dit overzicht tot vermeldingen van 117 4 tot 1 1 85, omdat na 1185 het gebruik van de nieuwe abdijkerk geen punt van discus-

Als 'kerk' of 'altaar'vernoemd worden, is weinig gespecifieerd
om welke kerk of om welk altaar het gaat. Ik ga ervan uit dat dit de
nieuwe abdijkerk is, die enkele keren expliciet als 'de nieuwe kerk'
vermeld wordt. B1j 'altaar' lijkt het altaar van Sint-Cornelius de meest
sie is.

waarschijnlijke plaats. In februari 1186 wordt een handeling op dat altaar vermeld: obtulerunt autem in Ninive super altare S. Cornelii in
elemosinam libere et in pace perpetuo possidendam.as Dit altaar wordt
blijkbaar gebruikt zowel voor het bevestigingsritueel bij schenkingen
als bij de opdracht van zieken. Eenmaal is er sprake van het Kruisaltaar (1182), dat in 1217 gesitueerd wordt in het schip (ln nqvi ecclesie coram altqri Sqncte Crucis).ae In de teksten moet een onderscheid
gemaakt worden tussen de.plaats van de opdracht van een schenking
(vaak een altaar in de abdijkerk ofin een kerk elders) en de plaats van
het actum, het acteren van de schenking tn aanwezigheid van getuigen.
Beide handelingen gebeuren niet noodzakelijk op hetzelfde tijdstip en
op dezelfde plaats. Van Elshout vermeldt soms beide, soms het ene of
het andere, soms alleen de blote vermelding van de schenker en de aard
van de schenking.
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In de Chronotaxis staat bii het beein van elk nieuw iaar een breuk met boven de
telline vanalCerardus en ónder dié vanalGillebertud.
Chroàotaxis.' fol. 127/5.
HF, p. 156.
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1174,f.62v" : Actum apud Niniven coram altari.
ll77 , f .70 : Actum in curia Boular et renovatum et oblatum in templo
de Ninive
1178, f. 72v" '. Acítm in Ninive in novo templo
1179, f. 77 : hocdonum recognovit in Ninive, et cum filio Daniele super
altare obtulit
1179, f.77 : offerens eam super altare in Ninive in elemosinam
1180, f. 80 : Hoc in Ninive recognoverunt et super altare cum libro
obtuleruntso
1 1 80, f. 8 I bv" : obtulit nobis super altare in Ninive in elemosinam

1180,

f. 82: et super altare cum cespite

et ramo obtulerunt et effestu-

caveruntsl

f. 82v" : actum apud Niniven iuxta novum

1180,

templum, supra vi-

varium
1181,
1181,

f85 et obtulit super altare
f.86 Gerardus renovavit hoc in Ninive, offerens donum

super

altare

f.88 obtulit super altare de Ninive
tt82, f.92 Actum in novo templo in festo Sancti Michaelis
1182, f.92 Actum in novo templo
1182, f.93 Testes qui audierunt et viderunt et super sanctorum reliquis
1181,

die determi nato jurare parati fuerunt
tt82. f.95 et omne ius suum super altare in Ninive iterum obtulerunt
tt82, f.96 [Actum] kalendis Julii, ante altare Sanctr Crucis52
1183, f. 100 : obtulerunt super altare de Nininive omnem hereditatem
suam, ... et manus super sanctum altare versus feretris ponentes, jura-

verunt
1183,
1183,

53

f. 101 :Actum in Ninive in novo templo,4'o idus aprilis
f. 103 :Actum in Ninive in novo templo, in festo Sancti Thomre

apostoli
1184, f. ll0: Testes de priore dono facto Ninive in novo templo...et
eodem modo quo pater suus et frater obtulerant, cum libro super altare

posuit, effestucavit
1184,
I 185,

f. 1 l0 : elemosinam hanc super altare simul obtulerunt
f. 114 : Sequenti die... Ninive in novo templo renovaverunt iam

dicta, iterum in elemosinam predicta offerentes

50 Het boek dat bii het oflerrirueel gebruikt uordt, is vermoedeliik de biibel.
5 I Met het leggen"van een tak en eën graszode op het altaar doei men riiueel alstand
van zlrn srondelsendom.
52 Het kiuiSltaar ríordt vermeld in l2l7 bil de doodslag op prior Siger van Gent. als
de olaats waar een oorkonde bezeeeld wordt ( HF. p. 56-1 57).
53 Hiéruit bliikt nosmaals het verbaÀd tussen het altàar en het reliekschriin. De hei1

lige is als 6et waíe getuige en kan zich ureken bij het niet nakomen van de belofte.
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Alleen die teksten zijn opgenomen waar kerk of altaar expliciet in
Ninove gesitueerd zijn. Schenkingen waarvan gezegd wordt dat ze in
Ninove gebeurd zljn zonder verdere aanduiding zijn niet opgenomen,
alhoewel ook daar de waarschrjnhjk plaats van handeling de abdijkerk is. Deze 23 teksten zijn dus slechts toevallige getuigenissen van
een veel breder fenomeen. Zij tonen aan dat vanaf ll74 er veelvuldig
schenkingsceremonies in de abdijkerk plaats vonden.
De nieuwe abdijkerk was er niet alleen voor de liturgie van de kanunniken, het was tevens de plaats die bij de schenkers zoveel ontzag
inboezemde en vertrouwen wekte, dat zlj bij voorkeur daar hun schenkingsritueel wensten uit te voeren. Met de overbrenging van de relieken
in 1,171, en de wijding van de nieuwe kerk in ll74,lijkt het tij van de
vervolgingen definitief gekeerd te zijn. De vestiging van de abdij is een

De abdij heeft met de bouw van de kerk het overwicht
behaald op de weerstand van Gerard II en van de bevolking tegen haar
ontplooiing. Dat is de boodschap die het Liber miraculorum brengt:
wie zich tegen de machtige heilige Cornelius keert, wordt met rampen
bestraft, en wie hem met schenkingen en offergaven ter wille is, wordt
met zljn zegeningen beloond. En dat fenomeen wordt bevestigd door
de talrijke kleine schenkingen,waaÍvan de regesten in de Chronotaxis

fait accompli.

de getuigen zijn.

Dirk Van de Perre
Hoogstraat 23
9401 Pollare
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SIGNALEMENT
Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen online
beschikbaar
Op 20 december 2017 werd in de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Nederlandse Taal en Letterkunde te Gent door dr. Luc Van Durme
het Tbponymisch Woordenboekvan Oost- en Zeeuws-Vlaanderen yoorgesteld. Dit woordenboek is eigenlijk een project waaraan wijlen dr.
Maurits Gysseling (1919-1997) begonnen was. Gysseling had reeds
een groot aantal toponiemen genoteerd, voornamelijk uit oorkonden.
Bij zijn dood werden zijn steekkaarten overgedragen aan dr. Luc Van
Durme, thans lid van de Academie, die als de geestelijke erfgenaam
van Gysseling kan beschouwd worden. De droom om dit project van
Gysseling te kunnen voltooien werd in 2002 mogelijk gemaakt dankzij
de financiële middelen die de Bestendige Deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen aan Luc Van Durme toekende. Na jaren speurwerk
in een indrukwekkende lijst van archieven kon eindelijk in 2017 het
voorlopige resultaat ervan aan het grotere publiek worden voorgesteld.
Geografisch beperkt het Woordenboek zich tot het grondgebied van
Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Dit laatste gebied is erbij genomen omdat het in de behandelde periode tot het graafschap Vlaanderen behoorde. Gysseling beperkte zijn opzoekingen tot 1500. Van Durme heeft ook de 20't' en 100't' penningkohieren erbij genomen, zodat
hij een toponymie aanbiedt die loopt tot 1600. Alles bij elkaar zijn reeds
400.000 fiches met toponymische referenties opgemaakt. De uitgever,
het Centrum voor Tel<ststudie en Bronnenstudie van de Academie, die
in 1960 ook het bekende Toponymisch Woordenboek van Gysseling
heeft uitgegeven, koos ditmaal voor een elektronisch uitgave, die online
gratis toegankehjk is. Alle fiches werden ingescand (af en toe een het
onderste boven) en zijn volgens een gemakkelijk hanteerbaar systeem

toegankelijk gemaakt.
Men heeft toegang tot het corpus door eerst op de lijst van de huidige fusiegemeenten te klikken. Vervolgens kan men doorklikken op
de naam van de deelgemeente (de gemeenten van voor de fusie). Dan
is er de mogelijkheid hetzij te bladeren fiche per fiche, hetzij door het
aanklikken van 'index'het register met alle lemma's van die gemeente
in te kijken. Ik neem als voorbeeld Pollare, deelgemeente van Ninove.
Voor Pollare zljn 553 fiches opgesteld, gegroepeerd in 173 lemma's.
Het lemma biedt het toponiem in zijn huidige moderne schrijfwijze.
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Een voorbeeld. Het lemma Sint-Martens (waarbij -dagwand, -kapel,
-kerkhof, -lochting), groepeert de steekkaarten met de genoemde flaam,
één per vindplaats, met daarop de datum, het originele citaat en de archiefirerwijzing. Elke steekkaart heeft een paginanummer meegekregen, zodat bladeren eenvoudig verloopt. De uitleg klinkt ingewikkelder dan het gebruik, dat zichzelf uitwijst. Dus onmiddellijk proberen!
De steekkaarten met de lemma's ztln getypt, de fiches met de citaten (meestal) handgeschreven. Er is geen woordverklaring en geen
topografische kaart beschikbaar, wel zijn verwijzinget raaar vergelijkbare toponiemen gemaakt of is de evolutie in de naam aangegeven.
Wie Luc Van Durme kent, weet dat z1n kanscripties betrouwbaar zijn
enzijn opzoekingswerk in de breedte zeer grondig is gebeurd. Dus een
schatkamer met ruw materiaal ligt klaar voor elke onderzoeker om per
gemeente een volledig uitgewerkte toponymie op te stellen.
Niet alle (deel)gemeetten zljn reeds beschikbaar. Aalst, Ninove,
Denderleeuw, Herzele, Erpe-Mere bv. zijn volledig, maar niet Geraardsbergen, Zollegem. Oudenaarde, Ronse. Van Durme werlÍ voort
aanzijn project en het woordenboekzalmet de tijd updates ondergaan.
Het elektronische systeemlaat correcties en aanvullingen toe.
Luc Van Durme is een van de weinige linguïsten die de taalevolutie van het Oud- en Middelnederlands kent. Dat zijn expertise en opzoekingswerk - een levenswerk - door de provincie en de Academie
thans beschikbaar zijn gesteld voor elke onderzoeker, is een heuglijke
gebeurtenis. Wat nu al beschikbaar is, oogt indrukwekkend. Het Woordenboek is te raadplegen op http ://bouwstoffen.kantl.be/tw-ozvl

Dirk Van de Perre
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Voor de aankoop en de kostprijs van losse nummers, oude jaargangen, kaarten en andere publicaties van de vereniging, zie onze website
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